
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

         Editora Fundação Fênix 
 

A obra coletiva que ora temos a honra e a alegria de apresentar, reúne as 

contribuições resultantes das pesquisas promovidas pela Rede 

Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia, expostas e 

debatidas na VII Jornada de Direitos Fundamentais e Democracia, realizada 

de forma remota pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR, com a 

participação de representantes (docentes e discentes de pós-graduação em 

Direito) de diversas Instituições de Ensino Superior brasileiras e de outros 

Estados latino-americanos, como é o caso da Argentina, Chile, Colômbia e 

Peru. Com a realização de mais uma Jornada, a Rede Interamericana de 

Direitos Fundamentais avança firmemente no seu processo de consolidação, 

seja no que diz respeito ao cumprimento dos seus objetivos de natureza 

científica (pesquisas em parceria, produção científica conjunta e integração 

acadêmica) seja pelo fato de a cada ano agregar, para além do grupo 

fundador, mais parceiros de outros Países. É preciso destacar a perspectiva 

crítica e interdisciplinar das pesquisas e da produção técnica e bibliográfica, 

que traduz o propósito de lidar com os diversos problemas e desafios 

vinculados aos direitos fundamentais em suas múltiplas dimensões, 

articulando o sistema interamericano com uma metódica comparativa dos 

modelos jurídico-constitucionais dos Estados que integram a Rede.  

Boas leituras! 
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APRESENTAÇÃO 
Os Organizadores 

 

A obra coletiva que ora temos a honra e a alegria de apresentar, reúne as 

contribuições resultantes das pesquisas promovidas pela Rede Interamericana de 

Direitos Fundamentais e Democracia, expostas e debatidas na VII Jornada de 

Direitos Fundamentais e Democracia, realizada de forma remota pela Universidade 

de Fortaleza – UNIFOR, com a participação de representantes (docentes e discentes 

de pós-graduação em Direito) de diversas Instituições de Ensino Superior brasileiras 

e de outros Estados latinoamericanos, como é o caso da Argentina, Chile, Colômbia 

e Peru. Com a realização de mais uma Jornada, a Rede Interamericana de Direitos 

Fundamentais avança firmemente no seu processo de consolidação, seja no que diz 

respeito ao cumprimento dos seus objetivos de natureza científica (pesquisas em 

parceria, produção científica conjunta e integração acadêmica) seja pelo fato de a 

cada ano agregar, para além do grupo fundador, mais parceiros de outros Países. 

Apenas para demonstrar o acima exposto, vale lembrar que a primeira Jornada 

ocorreu no Brasil em 2014, mediante um circuito de eventos realizados em três 

universidades brasileiras, UNIBRASIL, Curitiba, Paraná, Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, e UNOESC, Chapecó, Santa Catarina. A 

segunda Jornada teve lugar, em 2015, na cidade de Lima, Peru, promovida e 

organizada pela Pontifícia Universidade Católica. Já o terceiro evento ocorreu em 

São Paulo, Brasil, em 2016, organizado pelas Universidades 9 de Junho, UNINOVE, da 

Mackenzie e UNIFIEO, no período de 26 a 28 outubro de 2016. O quarto encontro foi 

novamente realizado em Lima (PUC), de 10 a 12 de outubro de 2017, ao passo que o 

quinto se deu no Chile, Santiago, de 16 a 18 de outubro de 2018, capitaneado pela 

Universidade de TALCA. As contribuições que integram a presente obra 

correspondem aos trabalhos submetidos previamente por discentes e docentes das 

IES envolvidas e apresentadas nos diversos Grupos de Trabalho durante a VII 

Jornada Interamericana, realizada em Fortaleza, Brasil, no período de 9 a 12 de 

outubro de 2019, evento organizado pela Universidade de Fortaleza, UNIFOR, tendo 

contado com a parceria dos Programas de Pós-Graduação em Direito das 

Universidades brasileiras fundadoras (PUCRS, UNISC, UNIBRASIL, UNOESC, UNIFOR, 
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FDV, PUCPR) e das Universidades PUC/Lima (Peru), TALCA (Chile), EXTERNADO 

(Colômbia) e Universidad de Buenos Aires (Argentina). O evento contou ainda com o 

apoio financeiro e institucional da CAPES, FUNCAP, Assembleia Legislativa do estado 

do Ceará e Prefeitura de Fortaleza. O rigor científico, próprio das atividades da Rede 

Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia – REDIDD, resta evidenciado 

não apenas pela qualidade e prestígio dos seus integrantes (instituições e 

pesquisadores), mas também pela atualidade e relevância dos temas abordados e 

sua aderência aos grupos de pesquisas, linhas de pesquisa e áreas de concentração 

dos Programas de Mestrado e Doutorado de cada uma das instituições que a 

compõe. A VII Jornada de Direitos Fundamentais e Democracia, organizada pela 

UNIFOR foi a primeira a ocorrer na modalidade exclusivamente remota tendo em 

vista o quadro de pandemia de COVID-19. Registre-se que, mesmo com todas as 

dificuldades, houve ampla participação docente e discente, que seguindo o modelo 

consolidado propiciou a publicação dos trabalhos discutidos e aprovados. 

É preciso destacar a perspectiva crítica e interdisciplinar das pesquisas e da 

produção técnica e bibliográfica, que traduz o propósito de lidar com os diversos 

problemas e desafios vinculados aos direitos fundamentais em suas múltiplas 

dimensões, articulando o sistema interamericano com uma metódica comparativa 

dos modelos jurídico-constitucionais dos Estados que integram a Rede. 

Para ilustrar a transversalidade, atualidade e relevância dos temas que 

constituem o objeto das pesquisas e da produção científica da Rede, que, por sua 

vez, são discutidos nas sessões plenárias (conferências) e grupos de trabalho 

(comunicações científicas de discentes e docentes), segue a relação dos eixos 

temáticos da VII Jornada: 1) direitos fundamentais e proteção de grupos vulneráveis; 

2) direitos políticos fundamentais e os desafios da democracia; 3) direitos 

fundamentais e novas tecnologias; 4) direitos fundamentais sociais, 

desenvolvimento e sustentabilidade; 5) direitos fundamentais, controle de 

constitucionalidade e de convencionalidade; 6) liberdades fundamentais e direitos 

de personalidade; 7) direitos fundamentais dos migrantes; 8) direitos fundamentais, 

empresas, tributação e orçamento; 9) direitos fundamentais, garantias judiciais, 

tutela jurisdicional e devido processo À vista do exposto, é possível verificar que ao 

longo dos ainda poucos anos de sua existência, o percurso da Rede Interamericana 
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de Direitos Fundamentais e Democracia é, a despeito de sua juventude, já 

significativo do ponto de vista quantitativo e qualitativo, demonstrando sua 

capacidade de contribuir de modo efetivo para a consolidação de uma cultura e 

gramática integrada e consistente, do ponto de vista teórico-científico, bem como na 

formação de quadros humanos críticos e proativos, disposta a e capaz de enfrentar 

os inúmeros desafios atinentes à efetividade dos direitos fundamentais e do Estado 

Democrático, Social e Ecológico de Direito nas Américas.  

 

Prof. Dr. Ingo Wolfgang Sarlet. 

Presidente Nacional da Red-IDD. 

 

Prof. Dr. Humberto Nogueira. 

Presidente da Red-IDD. 

 

Gina Marcilio Pompeu. 

Coordenadora do PPGD UNIFOR. 

                                                                                                                        

 

 

 



 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PARTE I 

DIREITOS FUNDAMENTAIS E PROTEÇÃO DE GRUPOS VULNERÁVEIS 
 

 



 



 

1. O RACISMO ESTRUTURAL E A PROTEÇÃO INTEGRAL: UMA ANÁLISE SOBRE A 

NATURALIZAÇÃO DA VIOLAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES NEGROS 

 

STRUCTURAL RACISM AND INTEGRAL PROTECTION: AN ANALYSIS ON THE 

NATURALIZATION OF THE FUNDAMENTAL RIGHTS OF CHILDREN AND BLACK 

ADOLESCENTS 

 

 

https://doi.org/10.36592/9786581110451-01  

André Viana Custódio1 

Júlia dos Santos Severo2  

RESUMO 
 
O racismo estrutural tem perpetuado um cenário de reiteradas violações de direitos 
fundamentais, de modo que a população negra se encontra reiteradamente em uma 
situação de marginalização e exclusão que lhe atinge desde a sua infância até a sua 
vida adulta. Objetivo do presente trabalho é analisar o contexto o qual crianças e 
adolescentes negros estão inseridos a partir da compreensão do racismo estrutural 
e como o mesmo influencia na violação de direitos fundamentais e na naturalização 
de desigualdades. Os objetivos específicos buscaram compreender o racismo 
estrutural e institucional, contextualizar a teoria da proteção integral e a consequente 
violações de direitos de crianças e adolescentes negros, e por fim, estudar sobre a 
necessidade de implementar políticas públicas para propor a igualdade racial e a 
concretização de direitos fundamentais inerentes a crianças e adolescentes negros. 
Como problema de pesquisa, indaga-se: qual a necessidade de combater e 
implementar políticas públicas para crianças e adolescentes negros em um cenário 
que naturaliza as desigualdades e as violações de direitos? O método de abordagem 
é o dedutivo e o de procedimento é o monográfico, com técnicas de pesquisa 
documental e bibliográfica. 
Palavras-chaves: Direitos Humanos. Criança. Adolescente. Racismo Estrutural. 
Políticas Públicas. 
 
 

                                                      
1  Professor e Coordenador Adjunto do Programa de Pós-Graduação em Direito – Mestrado e 
Doutorado – da Universidade de Santa Cruz do Sul, Doutor em Direito pela Universidade Federal de 
Santa Catarina, com pós-doutorado pela Universidade de Sevilha/Espanha, Líder do Grupo de 
Pesquisa Políticas Públicas de Inclusão Social e Coordenador do Grupo de Estudos em Direitos 
Humanos de Crianças, Adolescentes e Jovens da UNISC. Email: andreviana.sc@gmail.com. 
2  Graduanda em Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul, integrante do Grupo de Pesquisa 
Políticas Públicas de Inclusão Social e do Grupo de Estudos em Direitos Humanos de Crianças, 
Adolescentes e Jovens da UNISC. Email: juliasevero@mx2.unisc.br. 

https://doi.org/10.36592/9786581110451-01
mailto:andreviana.sc@gmail.com
mailto:juliasevero@mx2.unisc.br
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ABSTRACT 
 
Structural racism has perpetuated a scenario of repeated violations of fundamental 
rights, so that the black population is repeatedly in a situation of marginalization and 
exclusion that affects them from childhood to adulthood. The objective of this paper 
is to analyze the context in which black children and adolescents are inserted from 
the understanding of structural racism and how it influences the violation of 
fundamental rights and the naturalization of inequalities. The specific objectives 
sought to understand structural and institutional racism, to contextualize the theory 
of comprehensive protection and the consequent violations of the rights of black 
children and adolescents, and finally, to study the need to implement public policies 
to propose racial equality and the achievement of fundamental rights inherent to 
black children and adolescents. As a research problem, we ask: what is the need to 
combat and implement public policies for black children and adolescents in a 
scenario that naturalizes inequalities and rights violations? The method of approach 
is deductive and the procedure is monographic, with documentary and bibliographic 
research techniques. 
Keywords: Human Rights. Child. Adolescent. Structural Racism. Policies. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

É impossível desvencilhar o contexto atual da população negra do que fora o 

sistema escravista, e o modo como influenciou na construção social, política e 

econômica do Brasil. O racismo no período pós abolição ocorreu de forma 

exacerbada na prática social, haja vista que mesmo após a conquista da liberdade a 

população negra segue sofrendo com as mais variadas formas de violações de 

direitos.  

O racismo é parte de um sistema que propaga as desigualdades 

corriqueiramente e que consequentemente tem como fundamento a raça, ou seja, o 

mesmo manifesta-se por meio de práticas na maioria das vezes conscientes, e 

esporadicamente inconscientes que resultam em desvantagens e desigualdade para 

determinados grupos, entre os afetados observa-se crianças e adolescentes negros.  

 Objetivo do presente trabalho é analisar o contexto o qual crianças e 

adolescentes negros estão inseridos a partir da compreensão do racismo estrutural, 

e como influencia na violação de direitos e na naturalização de desigualdades. Os 

objetivos específicos buscaram compreender o racismo estrutural e institucional, 

contextualizar a teoria da proteção integral e a consequente violações de direitos de 
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crianças e adolescentes negros, e por fim, estudar sobre a necessidade de 

implementar políticas públicas para propor a igualdade racial e a concretização de 

direitos fundamentais inerentes a crianças e adolescentes negros. Como problema 

de pesquisa, indaga-se: qual a necessidade de combater e implementar políticas 

públicas para crianças e adolescentes negros em um cenário que naturaliza as 

desigualdades e as violações de direitos? A hipótese indica três níveis de políticas 

públicas envolvendo o compartilhamento de responsabilidades entre as políticas de 

atendimento, de proteção e de justiça.  

Para alcançar os resultados pretendidos frente ao enfretamento e ao combate 

do racismo é necessário observar o Direito da Criança e do Adolescente sob a 

intersecção das relações raciais no Brasil, identificando assim o processo de 

exclusão e desigualdades raciais que recaí sobre crianças e adolescentes negros, de 

modo a propor a partir Sistema de Garantia de Direitos, a implementação de políticas 

públicas que resultem na promoção da igualdade racial e a concretização de direitos 

fundamentais. O método de abordagem é o dedutivo e o de procedimento é o 

monográfico, com técnicas de pesquisa documental e bibliográfica. 

 

2 O RACISMO ESTRUTURAL NO BRASIL CONTEMPORÂNEO E SUAS 

MANIFESTAÇÕES 

 

Inevitavelmente, quando se visualiza o contexto social da população negra no 

Brasil, é impossível desvencilhar este do que fora o sistema escravista, que perdurou 

no país por mais de dois séculos. Portanto, antemão de compreender de que modo 

ocorreu o aprisionamento de uma parcela da população a estereótipos que lhe 

marginalizam e acarretam na violação de direitos, compreender que a escravidão é 

um elemento central na formação da sociedade brasileira.  

A escravidão fora uma prática interligada com a desumanização, coisificação 

e comercialização de pessoas, de modo que as atividades desenvolvidas tinham 

como escopo a lucratividade e a retirada da condição humana dos escravizados. A 

escravidão encontra-se presente nas relações cotidianas, embora, observe-se 
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demasiados avanços ainda há uma identificação entre negro e escravo, e, portanto, 

com a condição de inferioridade social.3 

O Brasil fora o último país a abolir legalmente a escravidão em 1888, 

inegavelmente os reflexos de desigualdades e preconceitos ainda se encontram 

presentes atualmente, ora que se observa os mesmos impregnados na sociedade. As 

desigualdades sociais encontram-se devidamente representadas entre inúmeros 

grupos raciais, no qual o grupo negro tem maior expressão.4 

Ao observar o cenário atual do país, é possível constatar que a escravidão é 

base na construção social, econômica e política da sociedade brasileira. O racismo 

no período pós abolição ocorreu de forma exacerbada na prática social, haja vista 

que após a conquista da liberdade a população negra seguiu sofrendo com um 

Estado que lhe observava ainda como propriedade. Parte-se do pressuposto que 

dado o fim do sistema escravista, a população negra desfrutaria de igualdade de 

direitos e oportunidades em consonância com a população branca, contudo a 

igualdade até hoje inexiste.  

O racismo é parte de uma sistemática de discriminação que tem como 

fundamento a raça, ou seja, manifesta-se por meio de práticas na maioria das vezes 

conscientes, e esporadicamente inconscientes que resultam em vantagens ou 

privilégios para indivíduos a depender do grupo racial em que estão inseridos. É 

possível observar ao longo da história, que o Brasil foi predominantemente 

construído com base nos privilégios daqueles pertencentes a raça branca, enquanto 

negros estavam a margem de qualquer direito. Observa-se, portanto, que a raça é um 

elemento essencialmente político, e segue sendo ferramenta de opressão no 

contexto atual.5 

Enquanto ferramenta de opressão em um sistema político de dominação, o 

racismo, ocupa-se de ideias centrais e que por ora se acrescentam, dentre elas, 

incialmente é que existem diferentes raças humanas, de modo que por conseguinte 

compreende-se que haja vista a existência de raças algumas são inferiores às 

outras.6  

                                                      
3 Pinsky (2016) 
4 Lima (2018) 
5 Almeida (2018)  
6 Pessanha y Nascimento (2018)  
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Sobretudo, o racismo é um sistema de opressão cujo escopo é negar direitos 

a determinados grupos, gerando, portanto, um mecanismo de subordinação e 

interiorização daqueles que sofre com essa conduta, como é o caso da população 

negra.7 

O cenário pós abolição representa a continuação da luta no enfrentamento as 

desvantagens da população negra frente as novas ferramentas de opressão como a 

conceituação cientifica de raça a propagação de ideologias, como a ideologia do 

branqueamento, miscigenação e atualmente com o mito da democracia racial.  

Sublinha-se, que o mito da democracia racial, pode ser identificado como o 

responsável por normalizar os conflitos decorrentes da raça e consequentemente do 

racismo, uma vez que consegue atingir a sociedade do modo mais profundo, e por 

ora perpetua as desigualdades nos diferentes campos sociais, de modo que vem a 

facilitar a exclusão dos “não brancos”.8 

A democracia racial, faz com que o país transpareça uma imagem de uma 

sociedade sem barreiras, ou seja, que não haveria qualquer empecilho real para a 

ascensão social de pessoas de cor negra a grandes cargos ou posição de riquezas.9  

A propagação do discurso com base teórica no mito da democracia racial, 

permite que dados que demonstram a vulnerabilidade da população negra frente ao 

Estado e a Sociedade sejam combatidos com a máxima, de que as desigualdades 

são resultado de fatores socioeconômicos, afastando assim o racismo como fator 

que perpetua a desigualdade entre negros e brancos desde a abolição da 

escravatura. 

O Brasil é um país desigual, de modo que facilmente, identificam-se as 

desigualdades, bem como as disparidades entre brancos e negros, enraizado na 

estrutura, verifica-se, portanto, que o racismo é uma decorrência da própria estrutura 

social, bem como o racismo é estrutural. De todo modo cumpre observar, que o 

racismo é parte de um processo social que ocorre pelas costas dos indivíduos e lhes 

parece legado pela tradição.10  

                                                      
7 Ribeiro (2018) 
8 Munanga y Gomes (2006)  
9 Guimarães (2002)  
10 Almeida (2018) 
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Os direitos inerentes a população negra, corriqueiramente sofrem 

banalizações, é passível observar que tal fato não é fenômeno da atualidade, mas sim 

resultado do que é o racismo estrutural, que retira da população negra ao longo da 

história a sua condição de sujeito de direitos, o racismo, portanto, é “uma decorrência 

da própria estrutura social, ou seja, do modo ‘normal’ com que se constituem as 

relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares”.11 

É imperioso que o racismo seja observado para além de manifestações e 

comportamentos individuais, mas igualmente a partir do funcionamento das 

instituições, que igualmente utilizam-se de ferramentas que não permitam 

transparecer a atribuição de desvantagens e privilégios a partir da raça. A concepção 

do racismo institucional encontra-se em consonância com o poder, elemento 

primordial na relação racial. Controverte-se que detêm este poder os grupos que 

possuem domínio em organizações políticas e econômicas.   

As desigualdades decorrentes do fator racial são observadas como uma 

característica da sociedade não apenas em razão de ações isoladas de grupos ou 

indivíduos racistas, mas porque igualmente as instituições são hegemonizadas por 

determinados grupos raciais que utilizam mecanismo institucionais para impor seus 

interesses políticos e econômicos.12 

O efeito do racismo pode ter sua forma alterada pela ação ou omissão dos 

poderes institucionais, pode tanto modificar os mecanismos discriminatórios, assim 

como estabelecer novos conceitos para raça. A verdade é as instituições operam na 

formulação de regras e imposição de padrões sociais que atribuem privilégios aos 

brancos ou a grupos específicos de alguma maneira. 

As práticas racistas exercidas pelas instituições, são fruto da materialização 

de uma estrutura social ou de um modo de socialização que tem o racismo como 

componente, portanto o racismo é parte de um processo social, que se expressa 

concretamente como desigualdade política, econômica e jurídica, deste modo é 

possível avaliar que o racismo é decorrência da própria estrutura social, ou seja da 

maneira como se constituem as relações a partir de um processo histórico e político 

que  acaba  por  diretamente  ou  indiretamente  ocasionar  a discriminação de forma  

                                                      
11 Almeida (2018) p. 38-39 
12 Almeida (2018) 
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sistemática. 

Observa-se, a solidificação do racismo nas mais diversas maneiras, seja ele 

decorrente de ações discriminatórias por parte das instituições ou por parte da 

sociedade. Deste modo a sociedade, e as instituições desenvolvem ferramentas para 

propagar, bem como normalizar as barreiras que limitam ou bloqueiam as condições 

de mobilidade social para a população negra, de modo que o racismo estrutural 

acaba por banalizar situações graves de constrangimento e violação de direitos. 

 

3 A PROTEÇÃO INTEGRAL E A CONTEXTUALIZAÇÃO DA VIOLAÇÃO DE DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NEGROS. 

 

A conquista por direitos às crianças e aos adolescentes é resultado da 

promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que trouxe 

novamente ao país a democratização. É a partir da observância do artigo 227 da carta 

política que se visualiza um novo formato de proteção a crianças e adolescentes.  

A Constituição Federal, incorporou ao longo do seu texto a teoria da proteção 

integral que garantiu o status de sujeitos de direito à criança e ao adolescente em 

condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, determinando desta forma a 

responsabilidade compartilhada, entre a família, a sociedade e o Estado.13 

 

Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 

salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão.14 

 

É a partir da teoria da proteção integral, que se pode observar o 

reconhecimento de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, de modo que 

fazem jus a proteção especial em decorrência da sua  condição  peculiar  de  pessoa 

                                                      
13 Freitas y Ramos (2019) 
14 Brasil (1988) 
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em desenvolvimento.15 

Destaca-se que a visualização de crianças e adolescentes como sujeitos de 

direitos nasce em meio a um processo demorado e difícil que contou com um marco 

fundante na Constituição Federal, que por ora tinha como escopo alterar as 

linguagens em relação a temática e “expressões relacionadas à doutrina da situação 

irregular, a partir da superação da menoridade, que condicionava a condição de 

infância a submissão dos adultos, dando tratamento de objeto”.16 

 

Portanto, para além das suas possibilidades de garantir a efetivação dos direitos 

fundamentais, seu maior significado está na superação da posição predominante 

no século XX, que reduziu a criança a objeto de tutela, incapaz ou menor. O 

reconhecimento como sujeito de direitos implica um desenlace libertário da 

criança das amarras institucionais que cultivavam as obrigações de obediência 

e submissão. Nesse contexto, não interessa mais o estigma justificativo da 

intervenção estatal imposto à criança, mas sim, a possibilidade concreta e 

objetiva de a criança e o adolescente exigirem a efetivação de seus direitos17  

 

A teoria da proteção integral instituiu como pressuposto para a compreensão 

do Direito da Criança e Adolescente em razão de sua própria condição estruturante 

uma nova especialidade própria e em condição estruturante do novo ramo jurídico 

autônomo que se estabeleceu a partir de 1998. Destarte, para além de mudanças 

restritas ao campo formal, o que se observa é uma transgressão paradigmática que 

gerou um campo de abertura sistêmica capaz de potencializar a efetivação dos 

direitos fundamentais reconhecidos às crianças e adolescentes.18 

Em 1990 entra em vigor a Lei n. 8.069 de 13 de Julho de 1990, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, lei infraconstitucional que reúne, ao longo da normativa, os 

direitos fundamentais das quais crianças e adolescentes são titulares, bem como 

ferramentas legais para efetivação destes. Implica, salientar que o Estatuto 

regulamentou  a  proteção  jurídica  em  prol  da  criança e do adolescente a partir do 

                                                      
15 Custódio y Veronese (2013)  
16 Custódio y Moreira  (2018) p. 298 
17 Custódio y Veronese (2013) p. 124 
18 Custódio (2008)  
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estabelecimento da prioridade absoluta na efetivação de direitos:  

 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes 

à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária.  

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:  

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;  

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;  

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; d) 

destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 

proteção à infância e à juventude.19 

 

Cumpre destacar, que o Direito da Criança e do Adolescente adota também 

como princípios, o princípio da universalização do atendimento e da não 

discriminação, de modo que os direitos devem ser concretizados para todas as 

crianças, sem distinção de raça, cor, sexo e origem. Não obstante, todos os 

instrumentos jurídicos aplicáveis especificamente pelo Direito da Criança e do 

Adolescente, este não dispõe sobre ferramentas específicas para o combate à 

discriminação racial.20 

Ao adentrar o campo das relações raciais, a universalização no atendimento 

aos direitos de crianças e adolescentes negros não desfruta de materialização de 

forma igualitária como previsto ao longo dos ordenamentos jurídicos dispostos. Haja 

vista, que se vive em uma sociedade desigual em função da hierarquização das 

classes sociais, especialmente, em função de discriminações fundadas na cor e na 

raça, não diferentemente, constata-se que essas desigualdades igualmente fazem 

parte do universo de crianças e adolescentes negros.21 

Destaca-se que os indicadores analisados ao longo do presente trabalho não 

são exaustivos, bem como demonstram que o racismo é um fator presente ao longo 

                                                      
19 Brasil (1990) 
20 Lima (2018) 
21 Lima (2018)  
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do ciclo geracional da população negra, iniciando-se na infância e permanecendo 

durante a vida adulta. Os indicadores que por ora serão analisados têm como foco 

as desigualdades sociais por cor ou raça, a partir da construção de um parâmetro de 

temas essenciais à reprodução das condições de vida da população brasileira, bem 

como discorrem de forma clara de que modo incorre a naturalização e a frequente 

violação de direitos de crianças e adolescentes negros.  

Segundo indicadores apresentados pelo estudo intitulado “Pobreza na 

Infância e na Adolescência” realizado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) em 2018, no Brasil, cerca de 27 de milhões de crianças e adolescentes têm 

um ou mais direitos negados, entre os mais afetados observa-se meninas e meninos 

negros, que vivem em famílias monetariamente pobres.22 

Verifica-se que no Brasil, 20,3% das crianças e dos adolescentes de 4 a 17 

anos têm o direito à educação violado, de modo que 13,8% encontram-se na escola, 

contudo são analfabetos ou podem ser observados com atraso escolar, estando 

assim em privação intermediária. Ademais 6,5% não estão na escola, e, portanto, 

sofrem de privação extrema. Estima-se que entre estes há 545 mil meninas e 

meninos negros de 8 a 17 anos analfabetos, contra 207 mil brancos.23  

No que diz respeito ao trabalho infantil, 6,2% das crianças e adolescentes de 5 

a 17 anos encontram-se exercendo trabalho infantil doméstico ou remunerado de 

maneira ilegal. Cumpre observar que crianças e adolescentes negros encontram-se 

entre os mais afetados.24 

A realidade de 11% das crianças e dos adolescentes de até 17 anos é viver em 

moradias que possuam quatro ou mais pessoas por dormitório, as casas em sua 

maioria possuem paredes e tetos de material inadequado e que apresentam risco 

para a estrutura. Sete em cada dez crianças e adolescentes privados do direito à 

moradia é negra.25  

No que concerne, ao saneamento básico, mais precisamente no descarte 

correto de resíduos, 24,8% das meninas e meninos brasileiros residem em domicílios 

que não desfrutam de tal direito, de modo que há apenas fossas rudimentares, uma 

                                                      
22 Fundo das Nações Unidas para Infância (2018) 
23 Fundo das Nações Unidas para Infância (2018) 
24 Fundo das Nações Unidas para Infância (2018) 
25 Fundo das Nações Unidas para Infância (2018) 



 

André Viana Custódio; Júlia dos Santos Severo  | 33 

 

 

vala ou esgoto sem tratamento. Não obstante, 70% das crianças e adolescente 

privados de saneamento, são negras.26 

Crianças e adolescentes negros são as principais vítimas das violações de 

direitos, constatou-se a partir do balanço realizado pela Ouvidoria Nacional de 

Direitos Humanos que é responsável pelo Disque 100, que do total de denúncias 

realizadas pelo serviço, no que diz respeito ao recorte racial, verifica-se que as 

maiores vítimas de violações de direitos são crianças e adolescentes negros.27  

Ao observar o atual cenário brasileiro, verifica-se que os indicadores que 

demonstram a desigualdade latente possuem como população mais prejudicada, a 

população negra. Verifica-se desse modo, a violação reiterada de direitos 

fundamentais igualmente de crianças e adolescentes negros, que por ora é resultado 

da negligência de ações e políticas públicas por parte do Estado, que não buscou 

reparar os efeitos nefastos advindos do período em que vigeu o sistema 

escravocrata.  

A partir dos indicadores interpreta-se como o racismo estrutural e institucional 

tem operado para manutenção das desigualdades, de modo que ambos operam a 

partir de forças pré-estabelecidas que perpetuam e naturalizam as desigualdades e 

violações de direitos de crianças e adolescentes negros.  

 

4 A NECESSÁRIA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO 

DA IGUALDADE RACIAL E CONCRETIZAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. 

 

Tendo em vista, o conjunto de desigualdades que atingem a população negra 

desde a sua infância, torna-se imperioso elucidar a necessidade de promover e 

implementar em nível nacional, regional, e internacional diretrizes, pautas, programas 

e políticas que venham a concretizar, sem restrições direitos fundamentais e 

igualmente a teoria da proteção integral. 

A universalização no atendimento aos direitos de crianças e adolescentes não 

se materializa de forma equitativa, conforme previsto nos instrumentos normativos, 

quando há o recorte racial. Destarte, portanto, não basta apenas normatizar, vedando 

                                                      
26 Fundo das Nações Unidas para Infância (2018) 
27 Brasil (2018)  
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a discriminação que tenha como condicionante a raça ou a cor, é necessário o 

investimento em políticas públicas que objetivem a concretização de direitos. Se as 

normativas reconhecem que a necessidade em vedar qualquer forma de 

discriminação, logo, admite-se que há ou deve haver discriminações fundadas na 

condicionante raça. O Direito da Criança e Adolescente assente quanto a valorização 

de diferenças, bem como veda atos que expressem qualquer discriminação na 

garantia e concretização dos direitos infanto-juvenis.28 

É viável afirmar que apenas quando se assumem os problemas enfrentados 

pela sociedade, torna-se possível buscar alternativas capazes de reverter o cenário. 

Como caminho para romper as desigualdades, é imprescindível que o Estado e a 

sociedade civil trabalhem em conjunto para desmistificar a democracia racial, bem 

como a desigualdade estrutural vivida pelos diversos grupos sociais do país.29 

Intenta-se que o direito tem de servir como ferramenta para a transformação 

social. Deste modo o Direito da Criança e do Adolescente que carrega consigo um 

caráter transdisciplinar, torna-se uma das ferramentas capazes de concretizar o 

alcance dos direitos fundamentais, sociais e a proteção das crianças e adolescente 

negras.30 

 

Assim, se as políticas sociais universais não conseguem alcançar efetivamente 

a coletividade, e diante dessas políticas as minorias étnico-raciais encontram-se 

em situação desfavorecida ou simplesmente essas políticas não as alcançam, é 

imprescindível que se criem políticas específicas a esses grupos marginalizados 

e excluídos socialmente.31  

 

O Direito da Criança e do Adolescente, enquanto ramo jurídico autônomo, vem 

consolidando e implementando a luta em favor da infância e adolescência. De modo 

que esta empreitada conta com o apoio da sociedade civil, dos movimentos sociais 

organizados, do terceiro setor, da democracia participativa implementada na Carta 

                                                      
28 Lima (2018) 
29 Lima (2018)  
30 Lima y Veronese (2011) 
31 Lima y Veronese (2011) p. 134 
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Magna, para que de fato se faça cumprir e realizar os preceitos por ora disposto na 

lei.32 

O investimento em políticas públicas de ação afirmativa para crianças e 

adolescentes deve visar o respeito ao princípio constitucional da prioridade absoluta 

e ter caráter emergencial para concretização de direitos.”33 

No que se refere ao Direito da Criança e do Adolescente constata-se que a 

participação social e consequentemente, os exercícios da democracia participativa 

são contemplados pela atuação do sistema de garantia de direitos, criado no âmbito 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, e que igualmente é formado por diversos 

atores públicos e da comunidade que buscam garantir e promover os direitos 

inerentes as crianças e adolescentes, conferindo-lhes deste modo o dever de 

proteção integral.34  

O Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente se organiza por 

intermédio de diferentes níveis, entre estes, políticas de atendimento, de proteção e 

de justiça. O primeiro nível de políticas públicas é o de atendimento que é organizado 

pelos Conselhos de Direitos, que atuam nos níveis municipal, estadual e federal e 

buscam propor uma participação conjunta entre os representantes da sociedade civil 

e entes governamentais, onde o corre a deliberação, a formulação e o controle das 

políticas.35 

Cumpre destacar, igualmente, sobre os Conselhos de Igualdade Racial que 

possuem como objetivo a garantia de direitos a população negra e estabelecem 

sobre a necessidade do comprometimento com a luta antirracista. Destaca-se o 

Conselho Nacional de Promoção de Igualdade Racial (CNPIR) que atua na gestão 

democrática, ainda que de maneira meramente consultiva, é ainda órgão de 

articulação, bem como dá apoio na tomada de decisões sobre políticas e programas 

que possam vir a ser desenvolvidos pela Secretaria Especial de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR).36 

                                                      
32 Custódio (2006) 
33 Lima (2018) p. 58 
34 Lima (2018)  
35 Custódio y Moreira (2018) 
36 Lima y Saleh (2016) 



 
36 | Anais da VII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2020) 
 

As políticas de igualdade racial têm como base três dimensões. Inicialmente 

requer uma ampliação dos investimentos estatais em políticas socioeconômicas de 

caráter universal e geral, por meio de programas em que se busque reduzir a pobreza. 

Por conseguinte, uma incorporação de perspectivas raciais em políticas setoriais 

para a população negra, como por exemplo, o Plano Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana. A terceira e 

última dimensão contempla ações afirmativas para garantir uma igualdade 

substantiva, exemplo disso, seria o Programa Universidade Para Todos (PROUNI).37 

Por conseguinte, o segundo nível de políticas públicas é o de proteção, que 

opera no enfrentamento das ameaças ou violações de direitos das crianças e 

adolescentes. Nesta perspectiva figuram o Conselho Tutelar, o Ministério do 

Trabalho e os Ministérios Públicos Estadual, do Trabalho e Federal de forma 

extrajudicial. Deste modo atua-se para garantir a proteção do cumprimento dos 

direitos da criança e do adolescente e igualmente modificar sem tardar as práticas 

que resultam em violações de direitos.38  

O terceiro, e último nível estruturante é o de justiça por intermédio dos órgãos 

que compõe o sistema justiça, principalmente o Poder Judiciário, o Ministério Público 

e a Defensoria Pública, os quais objetivam uma materialização do acesso à justiça, 

assim como o reconhecimento dos direitos das crianças e adolescentes.39 

Para alcançar a proteção de crianças e adolescentes negros, e assim combater 

o racismo e consequentemente as violações de direito, é imprescindível que haja a 

implementação de políticas públicas para assegurar a concretização dos direitos 

fundamentais e a proteção integral de crianças e adolescentes negros, de modo, que 

os operadores do sistema de garantia de direitos têm de atentar-se para a construção 

de ações estratégicas que visem atingir uma melhoria na qualidade de vida de 

crianças e adolescentes negras.  

 

 

 

                                                      
37 Lima y Saleh (2016) 
38 Custódio y Moreira (2018) 
39 Souza y Serafim (2019) 
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CONCLUSÃO  

 

A sociedade brasileira carrega consigo um histórico de racismo, fato este que 

se encontra como parte estrutural e institucional deste país, vez que perpassa as 

relações sociais e escreve de forma única as desigualdades. O racismo, passa, 

portanto, a moldar a sociedade que naturaliza as desigualdades e faz dela uma base 

específica de apoio e funcionamento. Haja vista a maneira como se deu a construção 

da sociedade brasileira, é possível identificar igualmente a existência de preconceitos 

e de discriminações em relação a determinados grupos populacionais, grupos estes 

que foram e continuam sendo subjugados em razão do processo histórico do país, 

de modo que não raras vezes seguem sendo marginalizados e carentes do mínimo 

de cidadania e dignidade. Os efeitos nefastos do racismo igualmente recaem sobre 

crianças e adolescentes negros, tendo em vista que  perpassa a vida do sujeito desde 

a infância até a vida adulta. 

A contextualização com os indicadores demonstrados, confirma a situação de 

violação de direitos de crianças e adolescentes negros, de modo que resta evidente 

a naturalização das desigualdades, haja vista, que a desigualdade proveniente da 

condicionante raça tornou-se uma marca da sociedade brasileira, que dia após dia 

segue alimentando estratégias de subordinação e invisibilidade da população negra. 

A partir deste contexto que aponta a vulnerabilidade de crianças e 

adolescentes negros, torna-se imprescindível questionar-se quais são as diretrizes 

necessárias para desencadearem discussões sobre as causas e as consequências 

da situação de vivenciada por estes. A partir da conscientização da necessária 

implementação de diretrizes, é imprescindível que as mesmas desdobrem-se em 

políticas públicas que visem garantir a proteção do cumprimento dos direitos das 

crianças e adolescentes, assim alterar o cenário que tem naturalizado as reiterada 

violações de direitos que atingem principalmente crianças e adolescentes negros, 

tendo em vista o cenário de violações, exclusão e desigualdade social que se 

originam a partir do racismo estrutural.  
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RESUMO 
 
O exercício da democracia nem sempre será apenas respeitar a vontade da maioria. 
Existem outras definições possíveis de democracia, e uma delas é a substituição de 
técnicas de força por técnicas de persuasão para a proteção dos membros de 
minorias e grupos em situação de vulnerabilidade. Este artigo apresenta esse viés do 
exercício da democracia a partir da análise de uma sentença da Justiça do Trabalho 
de Porto Alegre (RS) que adota instrumentos para além do direito legislado, a fim de 
proteger direitos de um grupo em situação de vulnerabilidade. O caso Roseli × Santa 
Casa trata de uma colisão de princípios entre a livre iniciativa e a igualdade de 
tratamento com proibição de discriminação. A questão levanta o debate acerca dos 
limites da proteção da vulnerabilidade, à luz da Teoria do Impacto Desproporcional e 
de paradigmas sociológicos que explicam fatos e mudanças sociais que 
ultrapassam lógicas normativas. Nesse contexto, este artigo analisa a Súmula 443 
do TST, que consolidou o entendimento da presunção de discriminação no ato de 
demissão sem justa causa do empregado portador de HIV/AIDS. Analisam-se os 
argumentos que levaram à criação da súmula a partir de um caso concreto, assim 
como se faz uma breve análise sobre igualdade, discriminação e estigma em uma 
dimensão jurídica e sociológica, destacando esses fenômenos no mercado de 
trabalho. A pesquisa conjugou os métodos indutivo e dedutivo, sendo de natureza 
bibliográfica e documental. 
Palavras-chave: Princípio da Igualdade. Discriminação. Teoria do Impacto 
Desproporcional. Grupos humanos. Situação de vulnerabilidade. 
 
ABSTRACT 
 
The exercise of democracy will not always be about respecting the will of the majority. 
There are other possible definitions of democracy, and one of them is the 
replacement of strong-arm tactics with persuasion tactics for protection of members 
of minorities and vulnerable groups. This article presents this bias of the exercise of 
democracy from the analysis of a court sentence of the Labour Justice of Porto 
Alegre, Brazil, that adopts instruments beyond the law to protect the rights of a group 
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in a situation of vulnerability. The Roseli vs. Santa Casa case deals with a collision of 
principles involving free enterprise and equal treatment with prohibition of 
discrimination. It raises a debate on the limits of the protection of vulnerability 
considering the Disproportionate Impact Theory and sociological paradigms that 
explain facts and social changes that go beyond normative logic. In this context, this 
article analyses the TST Precedent 443, which consolidated the understanding of 
discrimination presumption in the act of wrongful dismissal of the employee with 
HIV/AIDS. We analyse the arguments that led to the creation of the precedent from a 
specific case, as well as a brief analysis on equality, discrimination, and stigma in a 
legal and sociological dimension, highlighting these phenomena in the labour market. 
The research combined inductive and deductive methods, of bibliographic and 
documentary nature. 
Keywords: Principle of Equality. Discrimination. Disproportionate Impact Theory. 
Human groups. Vulnerability. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A perspectiva do significado da palavra direito não é um consenso entre os 

juristas – existe uma tensão conceitual entre o que é direito objetivo e direito 

subjetivo e, na verdade, quanto mais uma noção simboliza um valor, mais numerosos 

serão os sentidos e mais confuso será o conceito. A partir desse ponto de vista, 

adota-se aqui que direito objetivo é um conjunto de regras aplicáveis em um 

determinado Estado, em um contexto político e em um momento específico. Já o 

direito subjetivo compreende prerrogativas individuais reconhecidas, vinculadas às 

pessoas e que podem ser reivindicadas. É associado à dignidade da pessoa humana: 

o direito a ter direitos 1 . Compreender esse panorama é imprescindível para o 

reconhecimento e para a proteção de grupos em situação de vulnerabilidade. 

Historicamente, pertencer a um grupo em situação de vulnerabilidade, em uma 

sociedade dividida em categorias, significa pautar a própria vida e centrar as ações 

ideopolíticas na luta por direitos e no impedimento de novos avanços que impeçam 

o exercício da cidadania em sua plenitude. O ser humano vulnerável é aquele que 

está mais suscetível a desvantagens dentro da dinâmica social e, em função disso, 

tem sua cidadania fragilizada no contexto individual e sobretudo no coletivo. Assim, 

a condição de vulnerabilidade gera o direito subjetivo de ser apoiado com o intuito 

de se ter as capacidades necessárias para a proteção de sua situação, não se falando 

                                                      
1 ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 
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aqui em mudança na situação de vulnerabilidade, mas na proteção da 

vulnerabilidade, entendendo-a como o direito que o ser humano possui de existir 

assim como ele é. 

Este artigo trata de uma das dimensões dessa luta democrática para 

reconhecimento de direitos no Brasil. Reflete-se sobre a questão dos direitos 

humanos em sua horizontalidade nas relações de trabalho das pessoas que vivem 

com HIV/AIDS no Brasil, tendo por base a decisão judicial dada nos autos do 

Processo nº 0020883-70.2016.5.04.0001 da 1ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, 

chamado aqui de “caso Roseli Padilha × Santa Casa de Misericórdia”. 

A princípio, é apresentada a decisão judicial e sua repercussão. Depois, o tema 

é tratado à luz da teoria do impacto desproporcional e da necessidade de proteção 

de grupos em situação vulnerabilidade. O objetivo maior é ligar essas duas 

problemáticas dissociadas: o direito à não discriminação versus o respeito à livre 

iniciativa, o que de certa forma é uma microanálise das propostas do Estado do Bem-

estar Social e um Estado Liberal. 

Para ajudar a esclarecer essa situação, parte-se das compreensões de 

Semprini 2 , Charles Taylor 3 , Nancy Fraser 4 , dentre outros, para traçar a linha de 

raciocínio e tecer comentários relativos à sentença, argumentando acerca da 

compatibilidade da Súmula 443 do TST5 com o ordenamento jurídico brasileiro e com 

orientações da Corte Interamericana de Direitos Humanos6, 7. Conclui-se com uma 

                                                      
2 SEMPRINI, A. Multiculturalismo. Bauru: EDUSC, 1999. 
3 TAYLOR, C. A política do reconhecimento. In: TAYLOR, C. Argumentos filosóficos. São Paulo: Loyola, 
2000. 
4  FRASER, N. From redistribution to recognition? Dilemmas of justice in a postsocialist age. In: 
Seidman, S.; Alexander, J. (orgs.). The new social theory reader. Londres: Routledge, 2001. p. 285-293. 
5 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Súmula nº 443. Presume-se discriminatória a despedida de 
empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. 
Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego. Brasília, DF: Tribunal Superior do 
Trabalho, 2012. Disponível em: 
http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_401_450.html. Acesso em: 
5 abr. 2020. 
6  CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Identidade de gênero, igualdade e não 
discriminação a casais do mesmo sexo. Obrigações Estatais em relação à mudança de nome, à 
identidade de gênero e aos direitos derivados de um vínculo entre casais do mesmo sexo 
(interpretação e alcance dos artigos 1.1, 3º, 7º, 11.2, 13, 17, 18 e 24, em relação ao Artigo 1º da 
Convenção Americana de Direitos Humanos. Opinião Consultiva OC-24/17 de 24 de Novembro, 2017. 
Series A No. 24. Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_por.pdf. Acesso 
em 3 abr. 2020. 
7 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Direitos e Garantias de Crianças no Contexto da 
Migração e/ou m Necessidade De Proteção Internacional. Opinião Consultiva OC-21/14 de 19 de 
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síntese do apresentado no trabalho e entendendo a súmula como um instrumento a 

favor da proteção do grupo vulnerável. O trabalho é uma análise doutrinária e 

documental da sentença. 

 

2 CASO ROSELI PADILHA × SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 

 

Para começar a análise da sentença, em um breve resumo, o caso é explicado 

para chegarmos ao direito envolvido. A autora, Roseli, ajuizou uma ação trabalhista 

contra a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, por ter sido 

demitida sem justa causa após diminuição do ritmo de trabalho em razão de ser 

portadora de HIV. Roseli afirma que sua demissão foi um ato discriminatório, pois 

sua empregadora a demitiu após faltas para fazer o tratamento de saúde por 

agravamento de seu quadro clínico. Segundo Roseli, embora não tenha feito exames 

a época, teria pegado HIV no trabalho em razão de uma picada de agulha enquanto 

fazia a limpeza dos quartos. 

A Santa Casa afirmou que o motivo da despedida não foi discriminatório, e sim 

por motivo de faltas injustificadas e desleixo. A Santa Casa havia de ter provado nos 

autos que o ato não foi fruto de discriminação, pois, conforme a Súmula 443 do TST, 

presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de 

outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. A despedida tem que ser 

invalidada, e o empregado tem direito a retornar ao emprego. A discriminação nesses 

casos é presumida e, em consequência, a empresa teria que provar que não se trata 

de ato discriminatório. Isso não ocorreu, resultando na condenação da empresa em 

danos morais, tendo por base a Súmula 443 do TST, comprovando a presunção de 

discriminação ao demitir uma portadora do vírus HIV/AIDS. É importante que não 

acha confusão terminológica, HIV e AIDS não são palavras sinônimas, segundo 

informações do Ministério da Saúde, HIV é o vírus causador da doença AIDS. O 

portador de HIV não necessariamente tem AIDS, tem a possibilidade de desenvolver, 

caso não faça o tratamento adequado. 

                                                      
Agosto de 2014. Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_21_por.pdf. Acesso 
em: 3 abr. 2020. 
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A súmula na qual a sentença se fundamentou foi editada pela Resolução nº 

185/2012 e divulgada em 27 de setembro de 2012. Ela faz parte de um conjunto de 

conquistas importantes no enfrentamento ao preconceito que permeia a questão do 

HIV e da AIDS que, mesmo depois de tantos anos do surgimento da epidemia, seus 

portadores ainda sofrem com adversidades, preconceitos e discriminações para 

além da perspectiva da saúde. A realidade das pessoas que viveram à época do início 

da epidemia e das que vivem hoje é bem diversa em seu aspecto social – no início 

da epidemia de HIV, a população afetada estava diretamente ligada em um contexto 

de vulnerabilidade para além da infecção, estava inserida em outros tipos e formas 

de violação de direitos humanos e de invisibilidade social. Muito pouco se sabia 

sobre a doença, mas ela tinha cara, fala e trejeitos e pertencia a um determinado 

gueto. Receber o diagnóstico era obter uma sentença de morte natural e/ou social. 

A vulnerabilidade para além da questão da saúde passou a ser um desafio 

para estabelecer uma política pública correta para proteção desse grupo vulnerável 

e, assim, passou-se a adotar medidas para proteção jurídica dos portadores de 

HIV/AIDS. A criminalização da discriminação só veio em junho de 2014, com a edição 

da Lei nº 12.984/2014 8 , trinta e dois anos depois do primeiro caso de AIDS 

identificado no Brasil. 

A decisão que se analisa neste artigo é bem clara quanto aos direitos 

protegidos. Em primeiro lugar, fala-se da vedação ao preconceito e à discriminação, 

e o Poder Judiciário age como instituição de banimento da discriminação neste 

contexto. Segundo, tem-se a proteção do contrato de trabalho, entendendo o 

trabalhador como a parte hipossuficiente da demanda. Por outro lado, temos a 

defesa da livre iniciativa, o direito de a empresa organizar e definir o objeto de sua 

atividade econômica e estabelecer seus colaboradores. Essa colisão de princípios, 

proibição de discriminação × livre iniciativa parece até de fácil solução. A questão 

que chama a atenção é: qual o limite da proteção? Os fins são justos, a causa é nobre, 

mas como ver essa decisão à luz da Teoria do Impacto Desproporcional? Existe uma 

                                                      
8 BRASIL. Lei nº 12.984, de 2 de junho de 2014. Define o crime de discriminação dos portadores do 
vírus da imunodeficiência humana (HIV) e doentes de AIDS. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12984.htm. Acesso em: 5 abr. 2020. 
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linha tênue que é preciso reforçar para compreender os limites da proteção à 

vulnerabilidade. 

A compreensão e o reconhecimento da vulnerabilidade também são cruciais. 

As razões que reconhecem os portadores de HIV como grupo em situação de 

vulnerabilidade podem vir da concepção de minorias9, que destoa do pensamento 

tradicional de minorias, que inclui apenas características étnicas, religiosas e 

linguísticas10. Deve-se incluir como minorias membros de grupos humanos em que 

lhe sejam negados direitos pelo simples fato de pertencer a esses grupos 11 . 

Conforme pesquisas que são apresentadas ao longo deste artigo, percebe-se que os 

portadores de HIV têm direitos negados pelo simples fato de pertencerem a esse 

grupo, o que se enquadraria nas definições de Semprini 12 . O direito negado aos 

portadores de HIV/AIDS é o direito ao reconhecimento, de não ter uma vida pautada 

pelo medo do estigma do vírus, de não ser considerado inferior. E muito embora a 

Constituição Brasileira não preveja um direito específico ao reconhecimento, não há 

dúvidas de como esse direito é essencial às pessoas e deve ser visto como uma 

cláusula geral de tutela da pessoa humana13. 

Ademais, nunca será suficiente dizer, o ser humano se constrói a partir do 

olhar do outro. As ciências sociais dizem, a psicologia explica: o que fazemos, o que 

somos, a forma como nos sentimos, o nosso sofrimento ou o nosso bem-estar, a 

subordinação ou a autonomia, tudo isso depende profundamente da maneira como 

somos enxergados nas relações que estabelecemos com outras pessoas. Se um 

indivíduo pertence a uma sociedade que o trata sistematicamente como inferior, esse 

indivíduo vai internalizar uma imagem negativa dele mesmo e vai passar a moldar 

suas escolhas e ações a partir dela. O reconhecimento pelo outro é vital para que as 

pessoas possam se realizar e se desenvolver livremente. E por isso é tão importante 

a proteção das minorias e o reconhecimento do multiculturalismo. O respeito às 

diferenças e às diversidades deve ser um imperativo em um Estado Democrático de 

                                                      
9 SEMPRINI, 1999. 
10 LOPES, A. M. D. Proteção constitucional dos direitos fundamentais culturais das minorias sob a 
perspectiva do Multiculturalismo. Revista de Informação Legislativa, v. 45, n. 177, p. 19-29, Brasília, 
2008. Disponível em: https://www2.senado.leg.br. Acesso em: 13 jun. 2020. 
11 Ibid. 
12 Op. cit. 
13 MORAES, M. C. B. Danos à Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 
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Direito. E é a partir dessa perspectiva que Taylor 14  defende o direito ao 

reconhecimento. 

Fraser15, em sua teoria sobre o reconhecimento, defende que, na falta deste ou 

quando é feito de forma deturpada, ocasiona a diminuição do indivíduo, e isso o 

degrada, o desrespeita, compromete sua possibilidade de participar como um igual 

na sociedade. Essa falta de reconhecimento tem reflexos econômicos e culturais, 

pois reforça práticas culturais estigmatizantes e tende a gerar efeitos negativos aos 

excluídos. Fraser, ao contrário de Taylor, tem seu projeto central no tema do 

reconhecimento, com enfoque que essas hierarquias devem ser combatidas de 

forma efetiva, para além da esfera da subjetividade, como defende Taylor. Esses 

obstáculos à paridade da participação das pessoas e grupos minoritários devem ser 

erradicados, e o Estado deve ter políticas com essa finalidade. Assim, vê-se que a 

súmula do TST aqui analisada se aproxima mais da teoria de Fraser do que da de 

Taylor, mas uma não elimina a outra.  

 

3 O IMPACTO DESPROPORCIONAL E A PROTEÇÃO DA VULNERABILIDADE 

 

A decisão judicial que condenou a Santa Casa a recontratar Roseli e a pagar-

lhe uma indenização por ter sofrido ato discriminatório conferiu uma proteção 

absoluta à proibição da discriminação. O processo hermenêutico da decisão recorre 

a um instrumento jurisprudencial vinculado ao sistema de proteção de direitos 

humanos que é compatível também com a interpretação histórica, gramatical e 

teleológica da Constituição Federal. Afinal, certamente ninguém reivindicaria o 

direito de discriminar. Todavia, o Estado, as políticas públicas e o Direito assumem o 

papel de promover a discriminação positiva, que é o tratamento desigual com o fim 

de gerar igualdade para grupos em situação de vulnerabilidade e outras minorias 

étnicas, religiosas, entre outras.  

A defesa da Santa Casa no processo partiu do óbvio: a empresa diz que não 

foi discriminatória, pois em seu quadro de funcionários há outros portadores de HIV 

que não foram demitidos, como se em simetria falasse: “eu não sou racista, tenho 

                                                      
14 TAYLOR, 2000. 
15 FRASER, 2001. 
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até amigos que são negros”. A importância de políticas públicas que promovam a 

discriminação positiva serve exatamente para que se possa compreender a 

discriminação estrutural que impede de enxergar atos discriminatórios como tal. Por 

essas razões, ações afirmativas e instrumentos jurisprudenciais de proteção são 

essenciais para a salvaguarda da vulnerabilidade. 

O Brasil, nesse contexto, é signatário de diversos tratados internacionais; por 

exemplo, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher (Decreto nº 4.377/2002) 16 , a Convenção Internacional sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (Decreto nº 65.810/1969)17 

e a Convenção sobre Discriminação em Matéria de Emprego e Ocupação (Decreto nº 

3.956/2001)18. 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, em duas oportunidades, já se 

manifestou sobre a proteção à vulnerabilidade de pessoas que vivem com HIV/AIDS. 

A primeira foi no parecer consultivo 21 de 19 de agosto de 201419, solicitado pela 

Argentina sobre direitos e garantias de crianças no contexto de migração e da 

necessidade da proteção internacional. A Corte considerou que, quando um Estado 

precisa tomar medidas especiais para proteção de grupos minoritários, deve 

ponderar sobre fatores pessoais dos grupos, como, por exemplo, o fato de viver com 

HIV/AIDS. Em especifico, por se tratar de um parecer consultivo para a proteção de 

crianças, a corte coloca em especial ênfase que o Estado adote medidas que 

coloquem as crianças e suas famílias em condições em que sua situação de 

                                                      
16 BRASIL. Decreto nº 4.377, de 13 de setembro de 2002. Promulga a Convenção sobre a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979, e revoga o Decreto no 89.460, de 20 
de março de 1984. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 16 
set. 2002. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4377.htm#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%20
4.377%2C%20DE%2013,20%20de%20mar%C3%A7o%20de%201984. Acesso em: 3 abr. 2020. 
17 BRASIL. Decreto nº 65.810, de 8 de dezembro de 1969. Promulga a Convenção Internacional sobre 
a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial. DOFC, 8 dez. 1969. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D65810.html. Acesso em: 3 abr. 2020. 
18 BRASIL. Decreto nº 3.956, de 8 de outubro de 2001. Promulga a Convenção Interamericana para a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência. Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 9 out. 2001. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3956.htm. Acesso em: 3 abr. 2020. 
19 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Direitos e Garantias de Crianças no Contexto 
da Migração e/ou m Necessidade De Proteção Internacional. Opinião Consultiva OC-21/14 de 19 de 
Agosto de 2014. Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_21_por.pdf. Acesso 
em: 3 abr. 2020. 
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vulnerabilidade não implique em uma agravação ao quadro de violação de direitos 

ao qual já estão expostos, qual seja, a migração. À época da solicitação, das crianças 

que estavam em situação de migração, 340 viviam com HIV/AIDS. 

A segunda oportunidade em que a Corte se manifestou sobre HIV/AIDS foi no 

parecer consultivo 24 de novembro de 2017. Foi um parecer solicitado pela República 

da Costa Rica sobre identidade de gênero, igualdade e não discriminação a casais do 

mesmo sexo. A corte identificou que, quando o comportamento sexual é 

criminalizado, os grupos em situação de vulnerabilidade são colocados em uma 

hipervulnerabilidade, pois o medo de serem julgados impede que eles acessem 

serviços de saúde, e esse problema é intensificado no caso de pessoas com 

HIV/AIDS. Por muito tempo, o vírus do HIV foi considerado uma doença dos gays, e 

a discriminação e a estigmatização da doença são colocadas na conta do 

comportamento sexual dos indivíduos, refletindo nas relações no mercado de 

trabalho.  

É numerosa a legislação sobre o tema, mas diante de tanta proteção surgiu, 

nos Estados Unidos, a Teoria do Impacto Desproporcional 20 . A teoria trata de 

qualquer prática empresarial ou política governamental, legislativa ou administrativa 

que, mesmo sem intenção discriminatória, em consequência de sua aplicação, 

resulte em efeitos desproporcionais sobre certas categorias de pessoas21. Dessa 

forma, o resultado da ação traz consequências negativas sobre um grupo 

socialmente determinável. São atos justos na forma, mas discriminatórios em sua 

substância22.  

O fenômeno não é, em si, de se lamentar. É positivo que se reconheça a 

existência e a necessidade de proteção de direitos que devem ser tratados de forma 

intrinsicamente digna. Devem ser festejadas e incentivadas a proteção e a dignidade 

em discursos da sociedade civil, em debates sociais e políticos. É louvável que a 

proteção da dignidade da pessoa humana e a proibição da discriminação se 

                                                      
20 BELTON, R. Title VII at Forty. A Brief Look at the Birth, Death, and Resurrection of the Disparate 
Impact Theory of Discrimination. Hofstra Labor and Employment Law Journal, Hempstead, v. 22, n. 2, 
2005. 
21 GOMES, J. B. Ação Afirmativa e Princípio Constitucional da Igualdade. Rio de Janeiro: Renovar, 
2001. 
22 BELTON, 2005. 
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incorporem ao nosso ordenamento e que passem a pautar a aplicação e a 

interpretação do direito. Contudo, os autores Belton23 e Gomes24 também têm razão 

quando, cada um a seu modo, dizem que o fenômeno suscita preocupação. 

A vagueza e a indeterminação da Súmula 443 lhe permite ser invocada sem 

critérios. Na própria decisão que analisamos, o magistrado apenas aplica a súmula, 

sem mostrar a metodologia de como chegou à conclusão de que esse instrumento 

se subsumia ao caso apresentado. A súmula foi empregada no equacionamento de 

um problema complexo sem a devida motivação argumentativa que suporta o 

resultado alcançado. O arbítrio e a ausência de critérios para aplicação acabam 

dando suporte aos que se opõem à existência da súmula. Ademais, não é novidade 

que a simples menção à proteção de vulneráveis e à dignidade da pessoa humana é 

usada sem nada acrescentar ao resultado alcançado. O direito é uma ciência e, como 

toda sua ciência, precisa dizer sua metodologia de decisão.  

Esse cenário é problemático por diversas razões. Em primeiro lugar, a 

insegurança jurídica – é difícil para as partes saber o que será considerado pelo juiz 

na hora de decidir caso ele desconheça a metodologia. Em segundo lugar, a defesa 

de princípios e a criação de instrumentos jurídicos vagos comprometem a 

inteligibilidade das normas e acabam ofendendo o próprio princípio que se quer 

aplicar ao caso concreto. No caso aqui analisado, sendo condenada por não ter 

provado nos autos que o ato demissional da funcionária não foi discriminatório, será 

que a Santa Casa voltaria a contratar portadores de HIV/AIDS, mesmo ciente de que 

esses funcionários não poderiam ser demitidos como os demais? Esse problema não 

afeta tão somente a autonomia do empregador, mas compromete também a 

imposição de limites à liberdade individual. Se o indivíduo é soropositivo e se declara 

para a empresa como tal, ele é contratado de antemão como um funcionário estável 

sem qualquer previsão legal, o que pode acarretar uma diferenciação de tratamento 

entre ele e os demais.  

Temos aqui um paradoxo: de um lado, a proibição ao preconceito e à 

discriminação é um dos pilares de proteção à dignidade da pessoa humana, sendo 

também possível o exercício da discriminação positiva, que são ações afirmativas e 

                                                      
23 Ibid. 
24 GOMES, 2001. 
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políticas públicas que garantam a igualdade material; de outro lado, a depender do 

sentido aplicado, essa prerrogativa pode se transformar em um instrumento a 

serviço da discriminação. Esse é o elemento fundante da Teoria do Impacto 

Desproporcional.  

A decisão da Justiça do Trabalho de Porto Alegre, com base na súmula do TST, 

seria um exemplo de impacto desproporcional? Ao proteger a relação de trabalho 

declarando que toda dispensa de portador de HIV/AIDS será ato discriminatório e, 

com uma presunção juris tantum (espécie de presunção em que a parte é culpada 

até que prove o contrário), acaba empurrando ainda mais os portadores do vírus para 

a invisibilidade, já que, ao assumir ser portador do vírus, geraria no empregador o 

receio de contratar.  

Suponha-se que uma empresa dispense um empregado sem saber que ele é 

soropositivo; o ato não precisa ser justificado. Já pela literalidade da súmula, se a 

empresa sabe que seu empregado é soropositivo, precisa provar um fato negativo 

em juízo por meio de um fato positivo. A generalidade da súmula gera uma 

indeterminação jurídica e, consequentemente, uma insegurança jurídica para as 

partes. No intuito de criar estabilidade no emprego ao portador de HIV/AIDS, acaba 

colocando o trabalhador na informalidade. Essa é uma posição adotada quando, na 

ponderação de princípios entre a proibição de discriminação × livre iniciativa, opta-

se pela proteção da livre iniciativa. A liberdade de contratar e a garantia da 

empregabilidade não podem ser presumidas e, mesmo que fossem, não caberia ao 

Poder Judiciário, em nome da proteção social, legislar através de súmulas, em 

afronta ao Estado Democrático de Direito.  

Dito isso, estamos sugerindo que a súmula não deve ser aplicada? Não. A 

crítica nesse ponto é quanto à metodologia referente à aplicação. O Judiciário 

poderia, ao conceber a aplicação da súmula, estabelecer o princípio da proibição da 

discriminação como norte hermenêutico, tomando cuidado para que, em sua 

incidência, não atropele outros direitos fundamentais mais específicos. A segunda 

ideia para melhor a aplicação é exigir maior rigor na fundamentação. O intérprete, ao 

recorrer a um instrumento vago e aberto, deve ter a responsabilidade de fundamentar 

a ligação entre o caso concreto e o princípio posto, estabelecendo uma diretriz para 

chegar à solução do conflito. O terceiro critério seria exigir razoabilidade e 
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proporcionalidade da decisão, evitando que ela enverede em questões filosóficas de 

difícil equacionamento.  

A ideia da proteção em defesa da dignidade da pessoa humana é muito 

inspiradora, mas, por ser um princípio, ela é vaga e plástica. Para que não se torne 

apenas uma fórmula retórica, é preciso definir seu conteúdo, a forma adequada de 

sua aplicação, utilizar um modo mais criterioso para garantir a segurança jurídica, 

conter o arbítrio de decisões judiciais e defender a própria manutenção da 

democracia. Assentada essa premissa, cumpre-nos ver a questão a partir da 

perspectiva do empregado que vive com HIV/AIDS.  

 

4 O ESTIGMA NO TRABALHO DE PROFISSIONAIS SOROPOSITIVOS 

 

Em uma pesquisa publicada pela PUC de Minas Gerais, feita com um grupo de 

13 integrantes, sobre a vivência no mercado de trabalho de pessoas com HIV/AIDS, 

os entrevistados afirmaram que a invisibilidade de sua condição é estratégia de 

trabalho – todos os entrevistados não consideraram a possibilidade de revelar sua 

condição, e os que já revelaram não encontraram lugar de conforto25. Um estudo 

publicado há trinta e dois anos pelo Ministério da Saúde concluiu que a AIDS isolava 

e segregava trabalhadores soropositivos26. De acordo com outro estudo, publicado 

em 2016 pelo Ministério da Saúde, 38% dos brasileiros alegam que não comprariam 

verduras de uma pessoa que vive com AIDS, e 19% concordam que uma professora 

soropositiva não pode ensinar27. A Secretaria Internacional do Trabalho alertou em 

2002 que o HIV/AIDS ameaça direitos fundamentais do trabalhador, já que essas 

pessoas são estigmatizadas em seus locais de trabalho28. Um dos participantes da 

pesquisa divulgada pela PUC relatou que participou de um processo seletivo em uma 

grande montadora de veículos, foi aprovado em todas as etapas, mas, após o exame 

                                                      
25 VIEIRA, R. R. F. O Estigma no Trabalho: a vivência de profissionais soropositivos. 2018. Dissertação 
(mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2018. 
26 BRASIL. Ministério da Saúde. DST/AIDS no local de trabalho: uma abordagem a partir de grupos 
focais. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 1988. 
27 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de DST, AIDS e 
Hepatites Virais. Pesquisa de conhecimentos, atitudes e práticas da população brasileira. Brasília, DF: 
Ministério da Saúde, 2016. 
28 BRASIL. Secretaria Internacional do Trabalho. Repertório das recomendações práticas da OIT sobre 
HIV/AIDS e o mundo do trabalho. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2006. 
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médico em que se apresentou como soropositivo, última etapa do processo seletivo, 

nunca mais recebeu qualquer retorno. 

Uma pesquisa publicada pelo Departamento de Saúde Comunitária da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará traçou, em 2006, o perfil 

das mulheres infectadas com HIV em Fortaleza e como elas viviam29. O resultado da 

pesquisa foi que elas precisavam ocultar a infecção devido à discriminação e ao 

preconceito, sentiam-se envergonhadas e preocupadas com o abandono. Não há 

estudos do número de processos que tramitam na Justiça pedindo a aplicação da 

Súmula 443 do TST; a maioria desses processos estão em segredo de justiça. 

Segundo a UNAIDS Brasil, até o final de 2018, 37,9 milhões de pessoas em todo o 

mundo viviam com HIV, e o fato de não sabermos onde essas pessoas estão, em que 

trabalham e quais cargos ocupam na sociedade nos mostra que essa parcela da 

população continua invisibilizada. 

É possível notar que para além das práticas explícitas, pois dificilmente 

alguém irá a público defender a não existência de um portador de HIV/AIDS, há uma 

prática estrutural de preconceito. Em simetria com o já conhecido conceito de 

racismo estrutural30, a discriminação contra as pessoas que vivem com HIV/AIDS já 

está infiltrada em nossas instituições; são práticas culturais, interpessoais, que 

dificultam o acesso ao mercado de trabalho e justificam a proteção do contrato de 

trabalho. 

A este ponto já alcançamos o paradoxo entre o direito da empresa à livre 

iniciativa e a não presunção de discriminação sem, pelo menos, uma lei que preveja 

essa situação, e o direito que reivindica os grupos vulneráveis, no caso analisado o 

dos portadores de HIV/AIDS, a proteção contra a discriminação e estabilidade no 

emprego. Amaral 31  defende que o problema da proteção, nesse caso, não é o 

entendimento em si aplicado, mas o instrumento usado para a proteção. Crítico do 

ativismo judicial, entende que não cabe ao Poder Judiciário assumir esse papel e, por 

                                                      
29 SESA. Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. Coordenadoria de Políticas e Saúde, Núcleo de 
Epidemiologia. AIDS: informe trimestral. Fortaleza: SESA, 2006. 
30 ALMEIDA, S. O que é Racismo Estrutural? Feminismos Plurais. São Paulo: Letramento, 2019. 
31 AMARAL, J. R. P. Eficácia dos Direitos Fundamentais nas relações de trabalhistas. São Paulo: LTr, 
2014. 
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meio de uma súmula confeccionada com base em vinte e dois casos, criar uma 

estabilidade inexistente em lei.  

Tratar da questão com base no ativismo judicial é realmente um ponto 

importante; mesmo sem concluir que esse ativismo seja bom ou ruim, é fato que 

existe um certo imaginário popular de que as soluções de problemas sociais 

necessariamente devem vir de uma sentença judicial, e assim o juiz assume esse 

protagonismo de responsabilidade nas políticas públicas. Todavia, isso não seria 

nenhuma novidade em nosso sistema jurídico: a Lei nº 11.340/200632, conhecida por 

lei Maria da Penha, por exemplo, marco da luta pela proteção de mulheres vítimas de 

violência doméstica e familiar, tem como nascedouro um acordo feito em uma 

denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A criminalização da 

homotransfobia também foi resultado de ativismo judicial na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão nº 26 e do Mandando de Injunção nº 4733. 

A obra A era dos direitos33, quando trata das razões da tolerância, defende que 

existem várias definições possíveis de democracia e, entre elas, está a que coloca 

em evidência a substituição das técnicas de forças reais por técnicas de persuasão 

como forma de resolver conflitos. Adaptando essa leitura de Bobbio para a decisão 

da Justiça do Trabalho de Porto Alegre, podemos entender que o juiz adotou 

instrumentos de persuasão para além do direito positivo (técnicas de forças reais) e, 

aplicando a súmula (técnicas de persuasão), resolveu o conflito sem descumprir as 

regras da democracia. 

A indagação sociológica e jurídica entre o direito de Roseli e a defesa da Santa 

Casa acaba sendo o direito que pensamos legitimamente merecer. Roseli diz que foi 

vítima de discriminação e merece ser indenizada; a Santa Casa diz que não foi uma 

demissão discriminatória e, por isso, o pedido não deve ser procedente e a empresa 

                                                      
32 BRASIL. Lei nº 11.340, de 8 de outubro de 2001. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica 
e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre 
a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação 
dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, 
o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 8 ago. 2006. Disponível em: 
https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=11340&ano=2006&ato=4b0gXTU5kM
RpWT5c7. Acesso em: 3 abr. 2020. 
33 BOBBIO, N. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 
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não merece ser condenada. O juiz entende que, até que se prove o contrário, a Santa 

Casa agiu com discriminação.  

Não existe lei que presuma o preconceito, e essa lacuna é preenchida por um 

instrumento que abre espaço à reivindicação do direito pelo direito naquilo que 

pensamos legitimamente merecer. Se voltarmos aos clássicos, estamos debatendo 

justiça ao pensamento de Aristóteles. O filósofo entendia que justiça é dar às 

pessoas o que elas merecem, dando a cada um o que lhe é devido34. Mas o que uma 

pessoa merece? O autor dizia que, para determinar a justa distribuição de um bem, 

devemos buscar o telos, ou o propósito do bem que está sendo distribuído. De fato, 

aqui chegamos a uma aporia em termos filosóficos, mas ao Poder Judiciário não é 

dado o direito a aporias. 

O caso Roseli × Santa Casa nos leva a pensar que a globalização, a expansão 

dos mercados e a internacionalização dos direitos humanos com o reconhecimento 

de minorias e grupos em situação de vulnerabilidade deu lugar a um direito pós-

moderno, pragmático, multinacional, pluralista, fragmentado e complexo 35 . Essa 

nova ordem de necessidade não pode atender a apenas uma demanda de mercado 

e, em contrapartida, sacrificar a proteção dos indivíduos quanto aos direitos sociais, 

em especial à área do Direito do Trabalho. Nesse contexto, os juristas precisam sair 

um pouco do dogmatismo positivista e buscar decisões em um campo 

interdisciplinar, sociológico, para que possam dar respostas às demandas sem ter 

que abandonar o direito. É o caso da Súmula 443 do TST, em que o juiz, ao decidir 

sobre o pedido de Roseli, em contraposição a uma demanda de mercado da livre 

iniciativa e liberdade de contratar, decidiu a partir de elementos sociológicos o que 

significa ter direitos, optando por proteger a situação de um grupo em vulnerabilidade 

ao qual Roseli pertence. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os   trabalhadores   que   vivem   com   HIV/AIDS  também  convivem  com     a 

                                                      
34 MAFFETTONE, S. A ideia de justiça de Platão a Rawls. São Paulo: Martins, 2005. 
35 ARNAUD, A. J; JUNQUEIRA, E. B. (orgs.). Dicionário da Globalização. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2006. 



 

56 | Anais da VII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2020) 

 

discriminação, e essa situação precisa ser combatida por uma frente ampla de 

instrumentos de proteção social – nela está o direito e a relação do contrato de 

trabalho. A sentença do juiz no caso de Roseli inverte a lógica do livre mercado para 

a proteção do empregado, que comumente já é vulnerável e, ao pertencer ao grupo 

em situação de vulnerabilidade, há um agravamento desse status para uma 

hipervulnerabilidade que precisa de uma proteção maior. 

A Constituição Federal, no seu artigo 3º, diz que um dos objetivos da República 

Brasileira é reduzir as desigualdades36. Por lógico, deve-se promover a igualdade. 

Todavia, igualdade não pode ser resumida apenas à proibição da exclusão; devem-

se incluir os excluídos de forma a erradicar os estigmas e protegê-los contra a 

discriminação de forma a não expor a vulnerabilidade a quem já vive em grupos em 

situação de vulnerabilidade.  

É fundamental lembrar que este artigo foi escrito tomando por base uma 

decisão judicial, partindo de uma pergunta: o que significa ter direitos? A resposta 

encontrada é: ter direitos vai além da existência do direito positivo. Roseli conquistou 

a reparação em danos morais e seu imediato retorno ao emprego não porque existia 

um artigo na Consolidação das Leis Trabalhistas que previsse essa situação; mas, 

por uma visão pluralista, fragmentada e complexa, foi feito o uso de instrumentos 

jurídicos para que o direito fosse usado como sinônimo de emancipação social para 

a proteção de um grupo em vulnerabilidade. Filiamo-nos a Bobbio37 quando, logo na 

introdução de A era dos direitos, defende que, sem reconhecer e proteger os direitos 

do homem, não há democracia e, sem democracia, não existem condições para a 

solução pacífica dos conflitos. 
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RESUMO 
 
O Tribunal de Justiça em Roraima julgando apelação criminal interposta pelo Ministério 
Público em 2015 julgou, de forma inédita, concordando com o juiz a quo, pela prevalência da 
aplicação da sanção aplicada internamente pela tribo em detrimento do direito do Estado. 
Com essa decisão privilegiou o direito de autodeterminação das minorias, cabendo, então, 
inicialmente analisar a teoria do multiculturalismo e das minorias étnicas; compreender o 
conceito de índio e a legislação que o ampara e, por último, estudar a Apelação Criminal nº. 
0090.10.000302-0 TJ-Roraima. O trabalho quanto a metodologia possui pesquisa 
bibliográfica, com análise da literatura já publicada em forma de livros, revista, publicações 
de artigos científicos. Estudo da Apelação Criminal nº. 0090.10.000302-0 do Tribunal de 
Justiça de Roraima, em 18 de dezembro de 2015. Quanto a abordagem do problema é 
pesquisa qualitativa, quanto aos fins: Pesquisa descritiva, com métodos de abordagem 
indutivo, do particular para o geral, das decisões dos tribunais para a resposta do problema. 
Justifica-se o presente artigo pelo ineditismo da decisão do Tribunal de Justiça de Roraima 
ao reconhecer a penalidade aplicada internamente pela tribo como sanção adequada ao 
caso, afastando a aplicação do direito do Estado. 
PALAVRAS-CHAVES: Minorias Étnicas. Norma interna da tribo indígena. 
Multiculturalismo. Autorregulamentação indígena. 
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The Roraima Court of Justice filed a criminal appeal filed by the Public Prosecutor in 
July 2015, in an unprecedented way, agreeing as judged, the prevalence of the 
application of the sanction applied internally against the court to the detriment of the 
State. With this privileged or direct decision of self-determination of minorities, it is 
necessary, therefore, to initially analyze the theory of multiculturalism of ethnic 
minorities; understand or grant the legislation that protects and, finally, study 
Criminal Appeal no. 0090.10.000302-0 TJ-Roraima. The work on the methodology 
that allows bibliographic research, with analysis of the literature that has been 
published in the form of books, magazines, publications of scientific articles. Criminal 
Appeal Study no. 0090.10.000302-0 of the Court of Justice of Roraima, on December 
18, 2015. When addressing the problem and qualitative research, how many final 
years: Descriptive research, with methods of inductive approach, particular for or 
general, two court decisions for respond to the problem. It justifies or presents an 
article due to the unprecedented nature of the decision of the Court of Justice of 
Roraima to reconfirm the crime applied internally by the tribe as a sanction applicable 
to the case, as well as the direct application of the State. 
KEYWORDS: Ethnic Minorities. Internal norm of the indigenous tribe. 
Multiculturalism. Indigenous self-regulation.  
 

 

INTRODUÇÃO 

 

As políticas de reconhecimento emergem do contexto de multiculturalismo e 

democracia, pois esta, compreendida enquanto espaço de livre manifestação dos 

indivíduos que a compõem. Observado que o ser humano é tomado em suas 

características relacionais, então ele tem seu modus vivendi, pautado de acordo com 

seus próprios valores, sejam eles sociais, religiosos ou culturais. Devendo na 

sociedade, portanto, coexistir essas diferenças, sendo reconhecida a sua identidade 

e sua capacidade de auto-organização, fazendo, desta forma, uso do debate público, 

a fim de debater e ser possível a vivência harmônica na sociedade. 

Neste trabalho, para tanto, estará dividido em três momentos, a saber: o que é 

multiculturalismo e os direitos fundamentais; o reconhecimento das minorias, 

sobretudo a questão da autodeterminação do indígena; e, por fim, o acórdão em 

decisão da Apelação Criminal nº. 0090.10.000302-0 do Tribunal de Justiça de 

Roraima, que por sua vez, garante aos indígenas o direito à sua autodeterminação e 

identidade, devendo esta ser reconhecida na sociedade, a fim de que tenham seus 

direitos garantidos. 
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1. MULTICULTURALISMO NO CONTEXTO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

O multiculturalismo pode ser compreendido literalmente como a 

multiplicidade e pluralidade de contextos culturais. Precipuamente à compreensão 

de multiculturalismo, faz-se necessário entender os direitos culturais. Desta forma, 

o estudo se iniciará traçando em que consistem os direitos culturais enquanto 

direitos fundamentais, com sua proteção Constitucional, e ampliando-o a uma 

percepção ampla e diversa, o que enseja o multiculturalismo. 

Os direitos culturais são compreendidos como direitos de segunda geração, 

de acordo com a classificação de Direitos Fundamentais de Vasak4 e estão previstos 

na CF/88 em um capítulo específico, juntamente com a previsão da educação e 

desporto. A visão já ultrapassada era que a cultura estaria ligada unicamente com a 

educação refletiu na escolha da junção de tais institutos5. 

Nos artigos 215 e 216, CF/88, o constituinte garante o exercício livre dos seus 

direitos culturais, incluindo as diferentes manifestações como patrimônio cultural. O 

artigo 215, em seu parágrafo primeiro merece principal destaque para o presente 

trabalho, pois postula que “o Estado protegerá as manifestações das culturas 

populares, indígenas e afrobrasileiras, e das de outros grupos participantes do 

processo civilizatório nacional”, com esse parágrafo a Constituição previu 

internamente a proteção das minorias culturais, no caso a indígena e a 

afrodescendente. 

A diversidade cultural é compreendida como a multiplicidade de 

manifestações e expressões dos mais diversos grupos existentes na sociedade, de 

modo a serem compreendidos como um patrimônio da própria sociedade e passível 

de transformações ao estar disposto no dinamismo social. O que enseja a 

necessidade de compreensão da diversidade cultural em contexto de 

interculturalidade, ou seja, a inter-relação de múltiplas expressões culturais, o que 

                                                      
4 VASAK, Karel. Les Dimensions internationales des droits de homme: manuel destiné à enseignement 
des droits de homme dans les universités. Unesco, 1979. 
5  LOPES, Ana Maria D’Ávila. “Proteção Constitucional dos direitos fundamentais culturais das 
minorias sob a perspectiva do Multiculturalismo”. Revista de Informação Legislativa, v.45, Brasília: 
Senado Federal, 2008, p. 19 . 29. 
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pode ensejar conflitos. Sendo necessário para a vivência intercultural o diálogo e o 

respeito frente ao diferente. 

Bibiana Graeff ressalta que os direitos culturais estão além do direito à cultura 

e de serviços públicos, como o direito linguístico, direito à identidade cultural, direito 

dos povos ao patrimônio cultural, devendo o Estado preservar o direito à diferença6.  

Somente com o Multiculturalismo que foi possível entender a cultura como 

uma manifestação de um grupo social, Ana Maria Dávila conceitua multiculturalismo 

como sendo uma teoria que valoriza a cultura de diversos grupos, não havendo 

privilégios de uma sobre a outra e nem uniformização, cabendo entender o valor da 

diversidade7.  

O multiculturalismo, desta forma, nasce da pluralidade cultural e reside nesta 

vivência harmônica entre povos de diversas expressões advindas de seu próprio 

contexto sociocultural. É diante da compreensão do outro, que se dá a apreciação 

dessa diversidade, de modo a valorizar as minorias e todas as suas características 

próprias, sendo-lhe reconhecido esse direito a ser diferente. 

Fidel Tubino ao explicar multiculturalismo o confronta com a 

interculturalidade, deixando em evidência que para ele a palavra-chave para defini-

lo é tolerância. A interculturalidade, como proposta ético-político foi elaborada na 

América Latina e em alguns países europeus, se refere às diversas formas de 

relações entre as culturas, a palavra para definir é diálogo, pois tenta não somente 

tolerar, mas principalmente reduzir as relações assimétricas entre as culturas8.  

O Will Kymlicka conceitua as minorias nacionais como sociedades distintas e 

autogovernadas incorporadas a um Estado mais amplo. Já as minorias étnicas, são 

formadas por imigrantes que se incorporaram a outra sociedade. E, por último, fala 

                                                      
6  GRAEFF, Bibiana. “Minorias e direitos culturais: integração ou assimilação? – Reflexões a partir do 
caso francês”. In: JUBILUT, Liliana Lyra; BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco; MAGALHÃES, José 
Luiz Quadros de. (Org.) Direito à Diferença. v. I. Aspectos teóricos e conceituais da proteção às 
minorias e aos grupos vulneráveis. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 358 – 379, p. 361 
7  LOPES, Ana Maria D’Ávila. “A contribuição da teoria do multiculturalismo para a defesa dos direitos 
fundamentais dos indígenas brasileiros”. XV Congresso Nacional do CONPEDI, 2006, Manaus. 
Disponível em: 
http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/anais/manaus/estado_dir_povos_ana_maria_lopes.pdf . 
Acesso em: 20 set. 2020. 
8  TUBINO, Fidel. “Entre el multiculturalismo y la interculturalidade: más allá de la discriminación 
positiva”. In: FULLER, Norma (ed.) Interculturalidade y política. Lima: Red oara el desarrollo de las 
ciências sociales en el Perú, 2003, p. 51 – 76. 
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nos novos movimentos sociais, sendo os movimentos e associações de gays, 

lésbicas, mulheres, deficientes que foram marginalizados dentro de sua própria 

sociedade nacional ou de seu grupo étnico9. 

Ricard Zapata-Barrero cria dimensões para o multiculturalismo, dentre elas a 

tipologia, descrevendo das diferentes formas de expressão dele, cita a diferença de 

Will Kymlicka sobre multiculturalismo e polietnia, trazendo para o conceito de 

polietnia além dos imigrantes, outras três realidades distintas que é o mundo cigano, 

os povos indígenas (povos pré-coloniais) e outras formas que necessitam de 

reconhecimento público, tais como o movimento gay, lésbico, feministas10. 

A demora no reconhecimento das minorias no âmbito internacional pode ter 

acontecido pela falta de uma conceituação clara, a Declaração Universal dos Direito 

do Homem, 1948, não possui nenhuma menção de forma direta e específica dos 

direitos das minorias. A ideia de criar uma nova categorização nos direitos humanos 

não foi aceita pelos Estados Membro da ONU, essas minorias seriam protegidas 

pelos direitos humanos11. 

Ao tratar as minorias de forma apartada dos direitos humanos, retornaria a 

ideia de diferenciação, em um mundo pós-guerra que sofreu muito com a separação 

de minorias para demonstração de superioridade da maioria dominante, 

corroborando com o trauma de guerra, Flávia Piovesan relata existia um temor à 

diferença, pois isso inicialmente se pensou em uma proteção geral e abstrata, uma 

igualdade formal12. 

O marco da proteção internacional dos sistemas de minorias da ONU foi o art. 

27 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, sendo o primeiro a enfocar e 

definir os direitos humanos das minorias13.  

                                                      
9 KYMLICKA, Will. Ciudadanía multicultural. Barcelona: Paidós, 1996 
10  ZAPATA-BARRETO, Ricard. Fundamentos de los discursos políticos en torno a la inmigración. 
Madrid: Trotta, 2009. 
11 YAMATO, Roberto Vilchez. “A proteção das minorias na ordem internacional contemporânea: uma 
breve releitura do sistema da ONU”. In: JUBILUT, Liliana Lyra; BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco; 
MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. (Org.) Direito à Diferença. v. II. Aspectos teóricos e conceituais 
da proteção às minorias e aos grupos vulneráveis. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 29 – 56. 
12  PIOVESAN, FLÁVIA. “Igualdade, diferença e direitos humanos: perspectiva global e regional”. 
SARMENTO, Daniel; IKAWA, Daniela; PIOVESAN, Flávia (Coord.). Igualdade, diferença e direitos 
humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 47 - 76. 
13 YAMATO, Roberto Vilchez. “A proteção das minorias na ordem internacional contemporânea: uma 
breve releitura do sistema da ONU”. In: JUBILUT, Liliana Lyra; BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco; 
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Segundo D´Ávila, o autor Capotorti se utiliza de critérios objetivos e subjetivos, 

para ele seria preciso a existência em um Estado de um grupo de pessoas, 

numericamente inferior, diferente da população local por possuírem características 

étnicas, religiosas ou linguística e sem posição dominante. Já o critério subjetivo é 

que esse grupo ainda quer conservar suas características em comum. Deve-se 

ressaltar que o critério numérico não é uma regra para definir uma minoria, sua 

exclusão social e falta de participação nas decisões estatais. Assim, conceitua-se 

minoria como sendo: “todo grupo humano, cujos membros tenham direitos limitados 

ou negados apenas pelo fato de pertencerem a esse grupo, deve ser considerado um 

grupo minoritário”14. 

O direito das minorias foi consagrado em outros instrumentos internacionais, 

como dito, as minorias seriam as étnicas, religiosas ou linguísticas, para o presente 

trabalho será estudado os indígenas, devendo ter especial atenção do estado e da 

sociedade, de acordo com as suas circunstâncias singulares. Sobretudo nesta 

questão indígena, alguns consideram minorias étnicas e para outros não se 

encaixariam no conceito de minoria, conforme será demonstrado no próximo ponto 

do artigo. 

 

2. POVOS INDÍGENAS E O DIREITO À AUTORREGULAMENTAÇÃO INTERNA 

 

Os povos indígenas, incluídos por Will Kymlicka como minorias nacionais, 

foram ignorados por preconceito, ligado à crença europeia de inferioridade dos povos 

que já habitavam o território americano antes da colonização, sendo eles incapazes 

de se autogovernar, necessitando da ajuda do “homem branco”. Nem mesmo o 

direito internacional considerou o indígena como sujeito de direito. O Brasil sempre 

ignorou suas minorias nacionais, afirmando não existir, acrescenta que, “lo cierto es 

que el casi total extermnio de sus tribus indias está peligrosamente cerca de  ratificar  

                                                      
MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. (Org.) Direito à Diferença. v. II. Aspectos teóricos e conceituais 
da proteção às minorias e aos grupos vulneráveis. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 29 – 56. 
14  LOPES, Ana Maria D’Ávila. “Proteção Constitucional dos direitos fundamentais culturais das 
minorias sob a perspectiva do Multiculturalismo”. Revista de Informação Legislativa, v.45, Brasília: 
Senado Federal, 2008, p. 19 - 29. 
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dicha afirmación”15. 

A Convenção 169 OIT conceitua “povos indígenas” no artigo 1º como sendo, 

povos que descenderam de populações que habitavam países na época da 

colonização e conservaram todas as suas próprias instituições sociais, econômicas, 

culturais e políticas, ou parte delas. 

Benedict Kingsbury diz que a ONU não traz conceitos fechados para “povos 

indígenas”, que o órgão é construtivista, formulando três princípios na Convenção de 

169 OIT, a autodeterminação, o reconhecimento e questões de associação ou 

pertencimento16. 

Os “povos indígenas” para a sua conceituação, desta forma, necessitam de 

um reconhecimento à sua própria autodeterminação, à relação de pertencimento de 

seus membros, realizados pelo próprio grupo. Sendo o segundo princípio, no qual a 

ausência de reconhecimento (ou inadequado reconhecimento) por parte do Estado 

não ser capaz de alterar o direito internacional. O reconhecimento reside na esfera 

do grupo, da proteção contra o reconhecimento do Estado, como também as 

problemáticas que se referem à relação de pertença.  

O Estatuto do índio segue a mesma linha de raciocínio do supracitado artigo, 

definindo como “todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se 

identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico cujas características 

culturais o distinguem da sociedade nacional”. 

No Brasil, como mencionado anteriormente, a CF faz referência aos direitos e 

contribuições indígenas na sociedade, nos artigos 210, 215, 216 e 231, cabendo 

menção ao artigo 231, que reconhece aos povos indígenas a organização social, 

costumes, línguas, crenças e tradições, bem como os direitos originários sobre as 

terras que tradicionalmente ocupam. 

Boaventura de Sousa Santos cria uma categoria de direitos para serem 

reivindicados pelas minorias após sua supressão pelo colonialismo ocidental e a 

                                                      
15 KYMLICKA, Will. Ciudadanía multicultural. Barcelona: Paidós, 1996, p. 40 
16  KINGSBURY, Benedict. “Cinco estruturas conceituais concorrentes de reivindicações de povos 
indígenas em direito internacional e no direito comparado”. In: JUBILUT, Liliana Lyra; BAHIA, Alexandre 
Gustavo Melo Franco; MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. (Org.) Direito à Diferença. v. III. Aspectos 
teóricos e conceituais da proteção às minorias e aos grupos vulneráveis. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 
95 - 138. 
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modernidade capitalista, ele os chamou de “ur-direitos”, elenca seis direitos, o direito 

ao conhecimento, o direito de levar o capitalismo global a julgamento num tribunal 

mundial, o direito à transformação do direito de propriedade segundo a trajetória do 

colonialismo para a solidariedade, direito à concessão de direitos a entidades 

incapazes de terem deveres, nomeadamente a natureza e as gerações futuras, o 

direito à autodeterminação democrática, direito à organização e participação na 

criação de direitos17. 

Para o presente trabalho interessa os dois últimos “ur-direitos” (direito à 

autodeterminação democrática e direito à organização e participação na criação de 

direitos), para o autor é o direito objeto de luta de libertação anticolonial e a luta pela 

identidade social, política e cultural no caso dos povos indígenas, a luta de 

autodeterminação interna dos povos indígenas é a mais importante, não ocorrer 

interferência externa nas suas questões internas18. 

Jacob Levy cria classificações, tais como assistência, autogoverno, normas 

externas e normas internas, reconhecimento, representação e reivindicações 

simbólicas19. Ana Maria D’Ávila analisando o direito de saída, defende que um grupo 

deve ter o direito ter suas próprias regras e elas devem ter aceitação de fora do grupo 

também, tem-se, então, que as regras de classificações criadas por Jacob Levy que 

um ordenamento jurídico não pertence à maioria, servindo de opressão à minoria de 

exercer suas próprias atividades culturais20. 

A Convenção 169 OIT em seu artigo 9, rege que deve-se, na medida do 

possível, respeitar os métodos aos quais os povos interessados recorrem 

tradicionalmente para a repressão dos delitos cometidos pelos seus membros e as 

autoridades e os tribunais solicitados para se pronunciarem sobre questões penais 

deverão levar em conta os costumes dos povos mencionados a respeito do assunto. 

                                                      
17  SANTOS, Boaventura de Souza. “Para uma concepção intercultural dos direitos humanos”. 
SARMENTO, Daniel; IKAWA, Daniela; PIOVESAN, Flávia (Coord.). Igualdade, diferença e direitos 
humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 3 – 45. 
18  SANTOS, Boaventura de Souza. “Para uma concepção intercultural dos direitos humanos”. 
SARMENTO, Daniel; IKAWA, Daniela; PIOVESAN, Flávia (Coord.). Igualdade, diferença e direitos 
humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 3 – 45. 
19  LEVY, Jacob. “Classifying cultural rights”. In: SHAPIRO, Ian; KYMLICKA, Will. Ethnicity and group 
rights. New York: Nwe York University Press, 1997, p. 22 – 66. 
20   LOPES, Ana Maria D’Ávila. “O Direito de Saída no Contexto do Multiculturalismo”. Seqüência 
(Florianópolis), n. 71, p. 155-176, dez. 2015. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/seq/n71/2177-
7055-seq-71-00155.pdf. Acesso: 20 set. 2020. 

http://www.scielo.br/pdf/seq/n71/2177-7055-seq-71-00155.pdf
http://www.scielo.br/pdf/seq/n71/2177-7055-seq-71-00155.pdf
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No Estatuto do índio, também traz a regra de autodeterminação das tribos no 

caso de julgamento de membros de seus grupos em sanções penais, desde que  não 

seja de caráter cruel ou infamante, proibida a pena de morte (artigo 57).  

Declaração das Nações Unidas sobre os Povos Indígenas: “Artigo 4 Os povos 

indígenas, no exercício do seu direito à autodeterminação, têm direito à autonomia 

ou ao autogoverno nas questões relacionadas a seus assuntos internos e locais, 

assim como a disporem dos meios para financiar suas funções autônomas”. 

O direito a autodeterminação possui um dúplice caráter, é um direito político 

e também um direito cultural, assegurando assim direitos de titularidade coletiva, 

com abstenção de violação e criação de sistemas protetivos por parte do Estado. O 

autogoverno e a autonomia estão ligados à dimensão política, tais como “o direito à 

manutenção das instituições políticas e jurídicas próprias, o direito à terra e aos 

recursos naturais tradicionalmente utilizados”. Já o direito cultural ligado à 

autodeterminação estão inclusos “o direito ao uso da língua indígena; o direito à 

manutenção das práticas de caça e pesca, da música e arte e das tradições 

religiosas; o direito de manter um sistema educacional próprio”. Quando se fala em 

autodeterminação não se está citando o artigo 1º do Pacto Internacional sobre 

Direitos Civis e Políticos, não se quer um novo Estado mas uma autonomia para os 

povos dentro do domínio do Estado soberano21.  

Rodrigo Vitorino Souza Alves defende que o direito a autodeterminação é o 

direito que garantirá a existência ou inexistência da minoria, conservando ou não sua 

cultura, sendo reconhecimento do direito às terras tradicionais, à continuidade do 

modo de vida e ao autogoverno são meio de preservar e desenvolver a cultura22. 

Compreendida a questão que o indígena recai sobre a minoria cultural, então 

deve ser voltada a atenção para práticas de reconhecimento de sua identidade e de 

sua autodeterminação enquanto povo, a fim de possibilitar-lhes vias para o amplo 

debate e convivência com o outro. 

                                                      
21 ALVES, Rodrigo Vitorino Souza. “Diversidade cultural e o direito à autodeterminação dos povos 
indígenas”. Revista Jurídica da Presidência. Brasília, v. 16, n. 110, Out. 2014/Jan. 2015, p. 725-749, p. 
741 e 742. 
22 ALVES, Rodrigo Vitorino Souza. “Diversidade cultural e o direito à autodeterminação dos povos 
indígenas”. Revista Jurídica da Presidência. Brasília, v. 16, n. 110, Out. 2014/Jan. 2015, p. 725-749, p. 
741 e 742. 
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3 APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0090.10.000302-0 – PREVALÊNCIA DA NORMA 

INTERNA DA MINORIA EM RELAÇÃO AO DIREITO ESTATAL  

 

O Tribunal de Justiça de Roraima, em 18 de dezembro de 2015, julgando a 

Apelação Criminal nº. 0090.10.000302-0, interposta pelo Ministério Público do 

Estado de Roraima contra sentença do juiz de Direito da comarca de Bonfim, que 

considerou caso de duplo “jus puniendi” a condenação aplicada pela tribo indígena 

e aplicar pena prevista do Código Penal. 

O fato ocorreu em 2009, o acusado Denilson matou seu irmão Alanderson, 

ambos índios, com golpes de faca, o crime aconteceu dentro da terra indígena, 

Manoá-Pium, na reserva Raposa Serra da Lua, em Roraima. 

O crime está previsto no artigo 121 do Código Penal Brasileiro: “Matar alguém: 

Pena - reclusão, de seis a vinte anos”, sendo ação penal pública incondicionada, o 

Ministério Público de Roraima ofereceu denúncia recebida pelo juízo da comarca da 

cidade de Bonfim Roraima. 

O processo por se tratar de crime contra a vida deve ser processado pelo 

Tribunal do Júri, teve a participação das procuradorias federais em Roraima (PF/RR) 

e especializada junto à Fundação Nacional do Índio (PFE/Funai). 

 O juiz não aplicou a lei do Código Penal, pois o Acusado já havia sido julgado 

pela sua tribo, no dia posterior ao ocorrido, houve uma reunião com os Tuxaus e o 

conselho da comunidade, deliberou-se que o índio acusado não poderia sair da 

aldeia e que deveria construir uma casa para a esposa viúva.  

No dia 06 de abril de 2009, os Tuxaus de várias comunidades Anauá, Manoá, 

Wai Wai e a FUNAI, como observadores, impuseram ao acusado várias sanções, 

segundo o acórdão foram: 

 

1. O índio Denilson deverá sair da Comunidade do Manoá e cumprir a pena na 

Região do Wai Wai por mais de 5 anos com possibilidade de redução conforme 

seu comportamento; 

2. Cumprir o Regimento Interno do Povo Wai Wai, respeitando a Convivência, o 

costume, a tradição e moradia junto ao povo Wai Wai; 

3. Participar de trabalho comunitário; 
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4. Participar de reuniões e demais eventos desenvolvidos pela comunidade; 

5. Não comercializar nenhum tipo de produto, peixe ou coisas existentes na 

comunidade sem permissão da comunidade juntamente com o tuxaua; 

6. Não desautorizar o tuxaua, cometendo coisas às escondidas sem 

conhecimento do tuxaua; 

7. Aprender a cultura e a língua Wai Wai; 

8. Se não cumprir o regimento será feita outra reunião e tomar (sic) outra decisão 

 

O Ministério Público do Estado recorreu da sentença de primeiro grau 

argumentando que:  

a. a transgressão ao monopólio da ação penal pública incondicionada;  

b. a violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição;  

c. a usurpação de competências do Poder Legislativo;  

d. a violação do caráter democrático do Estado ao chancelar uma ditadura de 

minorias (indígenas); e o entendimento equivocado de que o julgamento do caso 

pelo Estado ensejaria a dupla punição do apelado23.  

 

O Tribunal de Justiça de Roraima discordou com a decisão de primeira 

instância por não considerar que existiria no caso em concreto o “Duplo Jus 

Puniendi” e sim o “Non bis in idem” (“Nemo debet bis vexari pro una et eadem 

causa”). Tratar o caso como “duplo jus puniendi” causaria a ideia errada que 

existiriam dois entes juridicamente legitimado para punir uma infração penal, não foi 

outra instância jurídica, mas o réu que já recebeu uma penalidade interna para o 

crime que cometeu. 

O TJ/RR para fundamentar sua decisão cita o artigo 57 do Estatuto do índio, 

já mencionado, concordando com a sanção imposta pela tribo, já que nenhuma delas 

fere tal artigo, por não haver penas cruéis ou infame, o índio sofreu pena de 

banimento por 5 anos, poderá após a pena retornar a sua comunidade. Cabe ressalta 

que o índio não ficará fora de seus costumes, pois será recebido em outra tribo. Ana 

Maria Dávila se questiona se caberia respeito por parte do Estado de normas 

                                                      
23SILVEIRA, Edson Damas da; CAMARGO, Serguei Aily Franco de.” Jurisdição indígena e o afastamento 
do direito de punir por parte do Estado Brasileiro: notas a respeito de um precedente amazônico”. 
Revista da AGU, Brasília-DF, v. 15, n. 03, p. 17-34, jan./mar. 2018, p. 23. 
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culturais internas que venham a ferir direitos individuais, tais como casamentos 

arranjados, chibatadas, uso comunitário da terra24. Tendo por base o supracitado 

artigo se afastaria a norma interna e se aplicaria as normas Estatais.  

O Tribunal utiliza também em sua argumentação o artigo 9 e 10 do Decreto 

5051/2004, Convenção 169 OIT, levantando o caráter de supralegalidade da 

Convenção internalizada e se os direitos indígenas seriam também direitos 

humanos, devendo ser respeitados como tais.  

Conclui que o Direito Penal é “última ratio”, regido pelo princípio da não 

intervenção, princípio da intervenção mínima, o tribunal usou um precedente do 

Direito Comparado nos Estados Unidos e Guatemala, e decidiu não caberia sua 

aplicação do direito penal, pois já houve a aplicação do Direito Indígena:  

 

Ante o exposto, considero afastada a jurisdição estatal com o julgamento do fato 

pela comunidade indígena concernida, sob pena de se acarretar bis in idem, voto 

pelo desprovimento do recurso de apelação ministerial, mantendo inalterada a 

sentença. 

 

A decisão é inédita no Brasil, nunca antes o crime foi punido respeitando os 

costumes indígenas, como já visto com proteção Constitucional, art. 231 CF/88, no 

entanto, não se aplica de forma indiscriminada, devem-se ter os três elementos, 

autor e réu indígena, crime aconteceu dentro da aldeia e houve um julgamento pela 

tribo, sem penas que venham a desrespeitar normas de direitos humanos. No caso 

em tela, o direito penal Estatal seria aplicado de forma subsidiária, pois já havia uma 

penalidade aplicada para o crime.  

Edson Damas da Silveira e Serguei Aily Franco de Camargo analisando a 

decisão acreditam no processo que houve com a decisão, pois relativizou o 

monopólio do direito Estatal, teve “o condão de animar algumas outras decisões 

judiciais isoladas (como no presente caso), agora proferidas por juízos 

eminentemente monocráticos e que também reconheceram a autoridade paralela da 

                                                      
24  LOPES, Ana Maria D’Ávila. “O Direito de Saída no Contexto do Multiculturalismo”. Seqüência 
(Florianópolis), n. 71, p. 155-176, dez. 2015. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/seq/n71/2177-
7055-seq-71-00155.pdf. Acesso: 20 set. 2020. 

http://www.scielo.br/pdf/seq/n71/2177-7055-seq-71-00155.pdf
http://www.scielo.br/pdf/seq/n71/2177-7055-seq-71-00155.pdf
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jurisdição indígena”, não homologando uma decisão comunitária, houve, no entanto, 

o reconhecimento da autonomia da jurisdição indígena, integrada no sistema jurídico 

do Estado Brasileiro, não se trata de uma redução inconstitucional dos poderes 

constituídos25. 

Não se fala na incompetência do Estado-juiz, houve a descentralização da 

efetividade do poder, havendo sua atuação unicamente de forma subsidiária, ocorreu 

a viabilidade da aplicação de outras fontes do direito condizente com a realidade 

social indígena. De forma semelhante acontece nas Constituições Bolivianas e 

Equatorianas, existe uma legitimação da atuação das autoridades indígenas, 

cabendo a tais comunidades o exercício, em seus espaços territoriais, de seu próprio 

direito e de sua jurisdição, com respeito as suas tradições26. 

Eliel Silva e Luciana Iocca afirmam que reconhecer a jurisdição indígena é uma 

realidade latino-americana, desconstruindo assim um monopólio Estatal, sendo 

capaz de influenciar em uma nova concepção de valores27. 

A decisão inédita reforça uma posição de diversidade, diferentes culturas 

dentro do mesmo território, promovendo a autodeterminação dos povos, a repressão 

as diversidades pode ocasionar um sentimento de insegurança em membros do 

grupo minoritário. Reconhecer a autodeterminação dos povos indígenas é conceder 

o direito de governar as comunidades de forma autônoma, exercendo suas 

atividades administrativas e normativas28.  

A resolução dos conflitos, desta forma, não pode ficar hermeticamente 

engessado em um sistema que não leva em consideração à própria pluralidade 

social, desprezando a cultura do outro, de modo a incentivar uma massificação da 

própria sociedade, em que se olha a realidade por um único padrão, desprezando 

assim as suas particularidades. 

                                                      
25  SILVEIRA, Edson Damas da; CAMARGO, Serguei Aily Franco de.” Jurisdição indígena e o 
afastamento do direito de punir por parte do Estado Brasileiro: notas a respeito de um precedente 
amazônico”. Revista da AGU, Brasília-DF, v. 15, n. 03, p. 17-34, jan./mar. 201, p. 28.. 
26 SILVA, Eliel Alves Camerini Silva; IOCCA, Luciana Stephani Silva. “Julgamento indígena de conflitos 
internos reconhecido  pelo direito estatal na perspectiva do pluralismo jurídico”. In.: SOARES, Danielle 
Cevallos; SALDANHA, Evely Bocardi de Miranda; SOUZA, Murilo Oliveira. Direito na fronteira e as 
fronteiras do direito. Cáceres: Editora da Unemat, 2017, pág. 117 -136. 
27 Ibdem. 
28 ALVES, Rodrigo Vitorino Souza. “Diversidade cultural e o direito à autodeterminação dos povos 
indígenas”. Revista Jurídica da Presidência. Brasília, v. 16, n. 110, Out. 2014/Jan. 2015, p. 725-749. 
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CONCLUSÃO 

 

O contexto do multiculturalismo traz à tona novos conflitos sociais, que 

permeiam, inclusive, a seara jurídica. Contudo, toda a busca se dá através de uma 

postura de reconhecimento das minorias, de suas tradições, de sua 

autodeterminação e identidade, frente ao contexto global, que tende por padronizar 

e, desta forma, eliminar as distinções culturais existentes na sociedade. Caberá a 

cada Estado respeitar suas minorias ou ignorá-las como se não existissem. 

As minorias, sobretudo as indígenas, merecem uma atenção da sociedade, 

aqui inserido o estado, no sentido de serem voltadas políticas sociais de 

reconhecimento de suas identidades, a fim de que elas possam ser conhecidas e 

valorizadas. Possuindo características próprias de determinado grupo, o que faz com 

que esse grupo seja compreendido como parte necessária na sociedade 

democrática, podendo gerir-se. 

No caso em questão, diante do ato do indígena em matar o seu próprio irmão 

e ser, posteriormente, julgado conforme as tradições de seu povo, devendo ser 

reconhecido o direito do grupo em atribuir as sanções tradicionais daquele próprio 

grupo, assim também como o indígena saber que será punido de acordo com suas 

próprias tradições. Reconhecendo ao grupo e ao indivíduo o direito de ser “quem 

são”, conforme suas estruturas culturais, incentivando a diversidade e pluralidade. 

A vivência democrática, por mais conflituosa que seja, mas nesse contexto de 

pluralidade, deve ser reconhecido o direito do outro de ser outro, abraçando assim a 

diversidade. Por mais que essa diversidade possa gerar conflitos, mas estes também 

devem ser postos democraticamente em debate, cedendo espaço para as múltiplas 

visões culturais, como a própria forma de resolver seus conflitos, gerando assim uma 

possível harmonia e equilíbrio nas relações sociais. 
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RESUMO 
 
O presente artigo aborda a questão do enfrentamento do trabalho infantil a partir da 
Lista TIP, como forma de proteção integral da criança e do adolescente. O 
questionamento conduz a análise do enfrentamento do trabalho infantil a partir da 
Lista TIP, frente às formas de desumanização da criança e do adolescente. Num 
primeiro momento realiza-se uma explanação da história do trabalho infantil, com 
suas diversas formas e locais, em âmbito nacional; em seguida apresenta-se a 
proteção integral e a Constituição Federal de 1988, como ruptura do processo 
exploratório; por fim descreve-se a Lista TIP como suporte legal de enfrentamento 
das piores formas de trabalho infantil. O método de abordagem é dedutivo e o 
método de procedimento monográfico, com técnicas de pesquisa bibliográfica e 
documental. Percebe-se que a Lista TIP, fruto de legislações nacionais e 
internacionais de proteção da criança e do adolescente, proporciona maior proteção 
integral, suporte legal e suporte político social adequado para o enfrentamento da 
violação de direitos. 
PALAVRAS-CHAVE: Criança; Adolescente; Proteção Integral; trabalho; Lista TIP;  
 
ABSTRACT 
 
This article addresses the issue of tackling child labor from the PIT List, as a form of 
comprehensive protection for children and adolescents. The questioning leads to the 
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analysis of the confrontation of child labor based on the TIP List, given the forms of 
dehumanization of children and adolescents. At first, an explanation of the history of 
child labor is carried out, with its various forms and locations, nationwide; next, full 
protection and the 1988 Federal Constitution are presented, as a rupture in the 
exploratory process; finally, the TIP List is described as legal support to face the 
worst forms of child labor. The approach method is deductive and the method of 
monographic procedure, with bibliographic and documentary research techniques. It 
can be seen that the TIP List, the result of national and international laws for the 
protection of children and adolescents, provides greater comprehensive protection, 
legal support and adequate social political support to face the violation of rights. 
KEYWORDS: Child; Adolescent; Comprehensive Protection; job; TIP list. 
 

1 Introdução 

 

Olhar para a criança e para o adolescente e reconhecê-los como ser humano, 

com dignidade e direitos constituídos, no contexto da sociedade contemporânea, por 

vezes se apresenta como um desafio, principalmente se estas se localizam em 

ambientes de exclusão ou exploração. Contexto muito mais gravoso se percebe na 

história da criança no Brasil, que desde os primórdios do século XVI, foi sendo 

ocupado por diferentes culturas e experiências sociais, das quais não se percebe um 

reconhecimento significativo da infância. 

A sobrevivência da criança neste contexto, se demonstrava como um desafio, 

sua pertença se restringia a um chefe de família, senhor ou patrão, que exercia um 

poder ilimitado sobre ela. Ao se reconhecer a dignidade humana em dimensões 

universais, as crianças e os adolescentes passaram a ser analisados de forma 

adequada, tendo reconhecido direitos, valores e garantias, em vista de um 

desenvolvimento integral. 

Nesta transformação social e política, em que atualmente se afirma a proteção 

integral da criança e do adolescente, torna-se significativo analisar a existência de 

ações exploratórias, vinculados a antigas práticas e demonstrar o quanto elas 

prejudicam o seu desenvolvimento integral. Essas ações fazem parte de uma 

ilegalidade e devem ser erradicadas, principalmente ao se enquadrarem nas piores 

formas de trabalho infantil, diga-se, Lista TIP.   

Ao confrontar o trabalho infantil na história do Brasil e aquele ainda hoje 

existente, que prejudica o desenvolvimento integral da criança e do adolescente, 
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questiona-se: qual é o suporte legal proporcionado pela Lista TIP, para a promoção 

da dignidade humana da criança e do adolescente? 

Para chegar a melhor compreensão, realiza-se a explanação da história do 

trabalho infantil, com suas diversas formas e locais, em âmbito nacional; em seguida 

apresenta a proteção integral e a Constituição Federal de 1988, como formas de 

ruptura do processo exploratório; e por fim, descreve-se a Lista TIP, como suporte 

legal de enfrentamento das piores formas de trabalho infantil e a humanização da 

infância. 

Utiliza-se o método de abordagem dedutivo e o método de procedimento 

documental e bibliográfico. A descrição inicial parte da análise histórica de 

exploração do trabalho infantil no Brasil, para em seguida apresentar-se as normas 

protetivas, possibilitando a descrição de suporte para o enfrentamento das piores 

formas de trabalho infantil.  

Ressalta-se que a formulação da Lista TIP, das piores formas de trabalho 

infantil, como fruto de legislações nacionais e internacionais de proteção integral da 

criança e do adolescente, torna-se mais um suporte legal e político adequado para o 

enfrentamento dos mecanismos e hábitos desumanos, presentes na história e que 

ainda precisam ser erradicados. 

 

2 A criança e o adolescente antes da Constituição Federal de 1988 

 

A criança e o adolescente, apesar de estarem vinculados às diversas 

transformações políticas, culturas e sociais da história do Brasil, não ocupavam um 

local preponderante nas tomadas de decisões. As descrições que se referem à 

infância, normalmente feitas pelos adultos, tendem a demonstrar uma pessoa sem 

condições de decidir e opinar. Criança é sinônimo de riso e brincadeira. 

 

O mundo que a ‘criança deveria ser’ ou ‘ter’ é diferente daquele onde ela vive, ou 

no mais das vezes sobrevive. O primeiro é feito de expressões como ‘a criança 

precisa’, ‘ela deve’, ‘seria oportuno que’, ‘vamos nos engajar em que’, até o irônico 

‘vamos torcer para’.  No segundo, as crianças são enfaticamente orientadas para 
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o trabalho, para o ensino, para o adestramento físico e moral, sobrando-lhes 

pouco tempo para a imagem que normalmente a ela está associada: do riso e  da 

brincadeira3. 

  

Acompanhando a chegada dos portugueses ao Brasil, se apresenta a história 

da criança e a sua submissão aos adultos, donos das embarcações. “Enquanto os 

ingleses procuraram suprir a falta de mão de obra adulta livre em seus navios por 

meio da utilização de escravos e negros alforriados, os portugueses optaram pela 

utilização de crianças”4. 

A presença das crianças nas embarcações das navegações é desumana, 

adquiridas ou entregues livremente pelos pais, elas eram obrigadas a todo tipo de 

trabalho e submissão. Não produzindo grandes despesas de alimentação, deviam 

auxiliar na manutenção e limpeza dos barcos. As condições e trabalhos em que eram 

submetidos, amplia a ideia de escravidão africana, historicamente apresentada. 

Os povos indígenas e a sua relação com a cultura europeia, muito se realiza 

através dos padres jesuítas e a sua relação com as crianças indígenas. Na 

responsabilidade de catequizá-los, os jesuítas afastavam-nos da cultura, da 

convivência familiar e social. O confronto entre cultura e religião, marca esse período, 

em que a criança é considerada como um “papel branco”, em que muitos hábitos 

indígenas deveriam ser combatidos, mesmo que para isso deva se utilizar métodos 

de submissão e práticas de violência. 

O período entre o Brasil colônia e o império brasileiro, para o contexto infantil, 

é marcado pela indiferença e moralidade acentuada. A falta de higiene, a má 

alimentação, poucos recursos e as diversas doenças infantis, como mal dos sete 

dias, sarna, impingem, sarampo, lombrigas e erisipela, eram tratados com poucos 

medicamentos. A bênção vinculada a algum tipo de olho, se apresentava como 

alternativa para tratar muitas das enfermidades5. 

As crianças, independente se fossem filhos dos senhores e dos escravos,  até 

                                                      
3 Priore, Mary del. História das crianças no Brasil. São Paulo: Contexto, 2018, p. 08. 
4 Pestana Ramos, Fábio. “A história trágico-marítima das crianças nas embarcações portuguesas do 
século XVI”. en Priore, Mary Del (org.). História das Crianças no Brasil. São Paulo: Contexto, 2018., p. 
23. 
5 Priore, Mary del. História das crianças no Brasil. São Paulo: Contexto, 2018. 
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os sete anos normalmente conviviam juntas. Depois desse período, os filhos dos 

escravos destinavam-se ao trabalho e os filhos dos senhores para os estudos. A 

mortalidade infantil era tão elevada, que os nascidos de escravos, não conseguiam 

substituir os escravos em seus trabalhos.  

Na região de Minas Gerais, em que os escravos eram utilizados para o trabalho 

nos cafezais ou nas minas, o nascimento de um filho de escravo, dificilmente era 

afirmado como uma bênção para suas mães, pois este não lhe pertencia. O filho, a 

qualquer momento, mesmo antes dos sete anos, a “idade da razão”, poderia ser 

negociado por seus donos, mesmo não tendo muito valor. Aliás relata-se muitos dos 

cavalos de uma propriedade tinham mais valor que um escravo6. 

Os filhos da elite, apesar de estarem em condições mais privilegiada 

socialmente, são caracterizados como cria da mulher, a semelhança dos animais. 

Educação lhe era proposta, mas muito mais para uma formação moral, que para a 

ciência. “Portanto, estabelecidos os devidos papéis sociais, caberia à família, educar 

e à escola, instruir”7. 

Nem por serem da elite, os filhos estavam livres de doenças. A inexistência de 

vacina, o conhecimento limitado das doenças e a falta de higiene conduziam à morte 

por tuberculose, febre amarela, meningite, a congestão pulmonar, a pneumonia. O 

próprio Dom Pedro I, dos seus 11 filhos que teve, perdeu 5 quando estes ainda eram 

crianças8.  

Pensar que a incerteza da vida apenas atingia as crianças escravas, indígenas 

e imigrantes pobres, parece não ser o referencial. Nascer rico não era sinônimo de 

sobrevivência, poderia até contar com mais recursos disponíveis, mas lhes assegurar 

dignidade e valor a semelhança de um adulto, não fazia parte da cultura e das 

práticas do império. A própria amamentação das crianças, quando possível era feita 

por uma ama. 

Se os filhos da elite precisavam lutar para sobreviver, o que destacar dos filhos 

                                                      
6  Scarano, Julita. “Criança esquecida das Minas Gerais”. en Priore, Mary Del (org.). História das 
Crianças no Brasil. São Paulo: Contexto, 2018, p. 08. 
7 Mauad, Ana Maria. “A vida das crianças de elite durante o Império”. en Priore, Mary Del (org.). História 
das Crianças no Brasil. São Paulo: Contexto, 2018, p. 156. 
8 Mauad, Ana Maria. “A vida das crianças de elite durante o Império”. en Priore, Mary Del (org.). História 
das Crianças no Brasil. São Paulo: Contexto, 2018, p. 158. 
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dos pobres e escravos. “Os escravos com menos de dez anos de idade correspondia 

a um terço dos cativos falecidos; dentre estes, dois terços morriam antes de 

completar um ano de idade, 80% até os cinco anos”9. Os sobreviventes passavam por 

um processo de humilhação e subordinação constante. Independente se as punições 

eram físicas ou psicológicas, parece que o contexto da criança escrava e negra, a 

conduzia automaticamente para a humilhação. 

O final do século XIX e o início do século XX, é marcado por diversas 

transformações políticas e sociais, contudo, a maioria das crianças e dos 

adolescentes permaneceram na sua condição desumana. Ao estarem enquadradas 

a classe dos desempregados e dos excluídos socialmente, enfrentavam o abandono 

social, direcionando-se com facilidade para as práticas de caráter indisciplinar e 

criminosas, tornando-se um “problema social”. Estas questões sociais, ao invés de 

serem tratadas como questões de política, eram enfrentadas por ações de política. 

Um espaço de trabalho infantil ocupado por meninas e meninos, no século XX, 

são o das fábricas paulistas. Fazer uso das crianças, mesmo sendo uma forma de 

desumanização, era a certeza de mais lucros, devido à baixa remuneração. Neste 

contexto, se incluem os filhos dos imigrantes advindos da Europa. O castigo pela 

falta de atenção ou por brincar durante o trabalho, eram exercidos pelos 

responsáveis diretos e pelos patrões. 

Insalubridade, trabalhos pesados e prolongados realizados nas fábricas e nas 

oficinas, são fatores que conduziam a diversos acidentes de trabalhos, dos quais, 

alguns levavam à morte. Legislações protetivas praticamente não existiam, no início 

do século XX, em abril de 1918, através da Lei Estadual nº 1596/1917 e no Decreto 

que a sanciona, proíbe-se o trabalho noturno antes dos 18 anos. Contudo, a presença 

de crianças entre 10 a 12 anos nas fábricas e oficinas continuava a ser praticado, 

não se reconhecendo que o trabalho insalubre e estafante fere, fragiliza e até mata10. 

O trabalho para as crianças e os adolescentes se afirmava como redentor, 

retirando-os da vadiagem, do desamparo e do abandono. Mesmo com a 

proclamação da República, o contexto da infância e o trabalho infantil não modificou, 

                                                      
9 Goés, José Roberto de; Florentino, Manolo. “Crianças escravas, crianças dos escravos”. en Priore, 
Mary Del (org.). História das Crianças no Brasil. São Paulo: Contexto, 2018, p. 180. 
10 Blanco Bolsonaro de Moura, Esmeralda. “Crianças operárias na recém-industrializada São Paulo”. 
en Priore, Mary Del (org.). História das Crianças no Brasil. São Paulo: Contexto, 2018, p. 217. 
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discriminação, abandono e exploração continuaram a ser praticados. A legislação 

positivada acompanhava esse processo, não proporcionando proteção, mas 

causando discriminação, violência e exclusão, por vezes, em nome de uma prática 

educativa. 

 

Veio um século no qual muitas crianças e jovens experimentaram crueldades 

inimagináveis. Crueldades geradas no próprio núcleo familiar, nas escolas, nas 

fábricas e escritórios, nos confrontos entre gangues, nos internatos ou nas ruas 

entre traficantes e policiais11. 

 

As crianças e os adolescentes trabalhavam, mas não gostavam de trabalhar, 

seus sonhos ainda permaneciam na possibilidade de brincar e estudar, o que para 

muitas, não eram uma possibilidade. Principalmente aquelas que viviam nos 

subúrbios, nas casas de aluguel, nos cortiços ou que haviam sido abandonadas nas 

ruas ou casa de caridade. 

As políticas públicas do século XX, direcionadas para as crianças, se 

caracteriza pela discriminação e abandono, em que o orfanato e a casa de abrigo, a 

casa de misericórdia para crianças órfãs e abandonadas na Roda dos Expostos, 

firmavam-se como soluções. As crianças rotuladas como desvalidas, abandonadas, 

passam a ser perigosas, podendo se acentuar que orfanato se afirmava como o local 

dos condenados pela sociedade e pela justiça. 

 

Asilos de caridade foram transformados em institutos, escolas profissionais, 

patronatos agrícolas. Surgem novas instituições, algumas fundadas por 

indústrias, visando a adequação do menor às necessidades da produção 

artesanal e fabril, formando desde cedo a futura mão de obra da indústria12. 

    

O trabalho acaba afastando muitas crianças da escola e por vezes do convívio 

familiar. Realidade que se repetia nos cafezais, nos canaviais e na produção de 

carvão, em que trabalhos pesados, insalubres, usando agrotóxicos e extremamente 

                                                      
11 Passetti, Edson. “Crianças carentes e políticas públicas”. en Priore, Mary Del (org.). História das 
Crianças no Brasil. São Paulo: Contexto, 2018, p. 347. 
12 Rizzini, Irma. “Pequenos trabalhadores no Brasil”. en Priore, Mary Del (org.). História das Crianças 
no Brasil. São Paulo: Contexto, 2018, p. 378. 



 

86 | Anais da VII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2020) 

 

prejudiciais à saúde, são praticados por crianças e adolescentes, com o aval de uma 

sociedade permissiva. 

Essa história, fortemente marcada pela desumanização e discriminação, 

começou a ser questionada por instituições e organizações internacionais e 

movimentos sociais internos. A Constituição Federal de 1988 conduz à mudança de 

paradigmas, superação de mitos do trabalho infantil e a práticas permissivas. 

 

3 A proteção integral da criança e do adolescente e a Constituição Federal de 1988 

 

A mobilização social, de organizações e sociedade civil, que contribuíram 

significativamente para a elaboração da Constituição Federal de 1988, também 

foram os principais agentes promotores da mudança de posturas doutrinárias, 

políticas e sociais da criança e do adolescente.  

A mobilização internacional, principalmente estimulada pela Organização das 

Nações Unidas – ONU, em muito antecederam as alterações brasileiras. Enquanto 

diversos países-membros das Nações Unidas realizavam a incorporação em suas 

normas das determinações da Declaração Universal dos Direitos da Criança, 

promulgada no dia 20 de novembro de 1959, o Brasil caminhava as margens da 

humanização infantil.  

 

Princípio II - A criança gozará de proteção especial e disporá de oportunidade e 

serviços, a serem estabelecidos em lei por outros meios, de modo que possa 

desenvolver-se física, mental, moral, espiritual e socialmente de forma saudável 

e normal, assim como em condições de liberdade e dignidade. Ao promulgar leis 

com este fim, a consideração fundamental a que se atenderá será o interesse 

superior da criança13. 

 

A proteção Integral e especial, proporcionando um desenvolvimento físico, 

mental, espiritual e social saudável, afirmada na Declaração Universal dos Direitos 

                                                      
13  ONU - Organização das Nações Unidas. Declaração Universal dos Direitos da Criança. 1959. 
Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/declaracao_universal_direitos_crianca.pdf. Acesso em: 
01 set. 2020. 



 

Jadir Zaro; Rafael Bueno da Rosa Moreira | 87 
 

 

da Criança, foram reforçadas por demais pactos, tratados, convenções e 

recomendações internacionais. As Convenções da Organização Internacional do 

Trabalho – OIT, está no rol das organizações que reconhecem e ampliam os direitos 

e as garantias protetivas e promocionais da criança e do adolescente, trazendo, em 

seu artigo 3º, limitações de idade mínima para a admissão ao trabalho14. 

O Brasil como membro participante da Organização das Nações Unidas e da 

Organização Internacional do Trabalho, apesar de aceitar e ratificar as convenções, 

declarações e recomendações, mantinha-se vinculado e subordinado a uma 

legislação interna, orientada pela doutrina da situação irregular, pelo Código de 

Menores em 1927, que recebeu rearticulações através da Lei n. 6.697, de 10 de 

outubro de 1979, instituindo outro Código de Menores. 

 

No caso brasileiro, no início do século passado, numa sociedade egressa do 

regime escravocrata, o termo “Menor” foi associado ao “menor desvalido”, 

“abandonado”, “transviado”, “perambulante”, “pivete”, “delinquente”. No contexto 

histórico-social a que nos referimos esses “menores” correspondiam aos filhos 

da pobreza, o grande contingente populacional que, em face do modelo de 

desenvolvimento adotado, foi-se acumulando em torno dos centros urbanos, 

sem condições de ser incluído na “sociedade burguesa” dominante15. 

 

A base legal e norma garantidora está, especialmente, na Constituição da 

República Federativa do Brasil, que marca o rompimento de séculos de exploração e 

desumanização infantil, reconhecendo a necessidade de se mudar o olhar e a 

postura para a criança e o adolescente, afirmando a sua dignidade.  

A particularidade para com a criança e o adolescente, afirmado no artigo 227, 

se faz pelos seus princípios e regras, que constituídos no desenvolvimento de um 

Estado democrático mais participativo, carregam reconhecimentos e prioridades 

necessárias. Tais princípios possibilitam a proteção integral de direitos, em que é 

                                                      
14 OIT - Organização Internacional do Trabalho. Convenção nº 138, sobre a idade mínima de admissão 
ao emprego. 1973. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4134.htm. 
Acesso em: 01 set. 2020. 
15  Moacyr Alves Lima, Miguel. O Direito da Criança e do Adolescente: Fundamentos para uma 
abordagem principiológica. 2001. Tese (Doutorado em Direito), Florianópolis: Universidade Federal de 
Santa Catarina, 2001, p. 23. 
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titular como sujeito toda a criança e o adolescente, em seu desenvolvimento integral, 

que deve ser assegurado com prioridade absoluta, a partir de corresponsabilidades 

tríplices, ou seja, da família, Estado e sociedade16. 

A afirmação da necessidade protetiva e promocional da criança e do 

adolescente, afirmada legalmente, não se restringe a uma constatação histórica, mas 

ao desejo de mudança, uma ruptura, fazendo com que a criança e o adolescente 

tenham reconhecidas a sua dignidade, tantas vezes desconsiderada. A ruptura que 

também empodera a criança e o adolescente, no seu status de cidadão, com voz 

ativa e participativa, em todos os espaços de convivência familiar e social.  

 

A presença da criança e do adolescente como novos atores na construção de 

políticas públicas, além de ser um direito legal, a concretização da ação 

comunicativa num estado democrático de direito, possibilita se pensar as ações 

e gestões públicas partilhadas, tendo por referência ser construído a partir dos 

próprios beneficiados. Ela se torna possível e se apresenta como uma cidadania 

plena, rompendo com o paradigma do cidadão que exercerá seu direito no futuro, 

para ter assegurada a sua condição de humanidade no presente17. 

  

A proteção política, social e jurídica que também acentua o desejo de 

erradicação e o enfrentamento do trabalho infantil, seus mitos e seus mecanismos 

desumanos. Percebe-se que o enfrentamento do trabalho infantil é parte integrante 

da humanização da criança e do adolescente, possibilitando tempo adequado para a 

formação e o desenvolvimento integral. “XXXIII - proibição de trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de 

dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos18. Ou seja, 

é considerado trabalho infantil todo aquele que é realizado abaixo das idades 

mínimas permitidas em lei. Neste caso, proibido qualquer trabalho abaixo dos 14 

anos. São permitidos o regime de aprendizagem a partir dos 14 anos e o trabalho 

                                                      
16  Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 01 set. 2020. 
17 Zaro, Jadir; Viana Custódio, André. “Agir participativo e comunicativo: fundamentos filosóficos e 
legais da participação da criança e do adolescente nas políticas públicas”. en Revista Brasileira de 
Sociologia do Direito. v.6, n.3, set./dez. 2019, p. 241. 
18  Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 01 set. 2020. 
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regular a partir dos 16 anos, sendo que o trabalho insalubre, perigoso, noturno, 

penoso, somente é permitido a partir dos 18 anos. As piores formas de trabalho 

infantil também são enfrentadas e consideradas, proibindo atividades, que são 

listadas em lei, abaixo dos 18 anos19.  

Ao afirmar a proteção da criança e do adolescente contra o trabalho infantil e 

reconhecer que o seu enfrentamento é de responsabilidade compartilhada, entre 

Estado, família e sociedade, se afirma a importância da ruptura com antigos hábitos 

e mecanismos discriminatórios e exploratórios. As políticas públicas de 

enfrentamento são algumas das respostas imediatas apresentadas  

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, implementado a partir 

de 1996, tornou-se um marco de estruturação e implementação de políticas públicas 

intersetoriais, a partir das ações estratégicas, especialmente, de assistência social, 

educação e saúde, possibilitando o atendimento localizado, com o acompanhamento 

da sociedade civil20. 

Apesar do enfrentamento posto, percebe-se que a necessidade de avaliar, de 

propor novos mecanismos e estratégias para o enfrentamento do trabalho infantil, 

se faz necessário e relevante, principalmente ao se perceber que ainda hoje, existe 

em torno de duas mil e setecentas crianças e adolescente em situação de trabalho 

infantil. Neste contexto de normatiza a lista das piores formas de trabalho infantil – 

Lista TIP. 

 

4 A Lista TIP como suporte para a humanização 

 

A teoria da proteção integral da criança e do adolescente, fundamentado no 

Direito da Criança e do Adolescente, destaca o direito com prioridade absoluta à 

saúde, ao lazer, à cultura e à educação. A  erradicação do  trabalho infantil  é  um  dos 

                                                      
19 Souza, Ismael Francisco de. O reordenamento do programa de erradicação do trabalho infantil 
(PETI): Estratégias para concretização de políticas públicas socioassistenciais para crianças e 
adolescentes no Brasil. 2016. Tese (Doutorado em Direito), Florianópolis: Universidade Federal de 
Santa Catarina, 2016, p. 120. 
20 Souza, Ismael Francisco de. O reordenamento do programa de erradicação do trabalho infantil 
(PETI): Estratégias para concretização de políticas públicas socioassistenciais para crianças e 
adolescentes no Brasil. 2016. Tese (Doutorado em Direito), Florianópolis: Universidade Federal de 
Santa Catarina, 2016, p. 148. 
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meios de promoção da dignidade humana da criança e do adolescente. 

A Organização Internacional do Trabalho – OIT, é uma das instituições 

internacionais, que desde o início do século XX, tem apresentado mecanismos e 

suporte para proporcionar condições mais humanas para a criança e o adolescente. 

A contribuição internacional para o enfrentamento do trabalho infantil, através 

da OIT, destaca-se, principalmente, através de duas convenções e suas respectivas 

recomendações. A primeira é a Convenção nº 138, de 6 de julho de 1973, que 

apresenta a idade mínima para o trabalho infantil, numa perspectiva universal e em 

todos os campos de trabalhos e territórios. Um marco universal de 

comprometimento e enfrentamento é estipulado, descrevendo a importância de cada 

nação apresentar as suas políticas e ações, para a erradicação do trabalho infantil.  

 

No seu artigo 1º determina a todo país-membro o comprometimento em 

assegurar uma política nacional de erradicação do trabalho infantil e em elevar, 

progressivamente, a idade mínima de admissão a emprego ou trabalho a um nível 

adequado ao pleno desenvolvimento físico e mental do jovem21. 

 

As ações, legislações e políticas internas, vinculadas às Convenções e 

Declarações internacionais, conduziram o Brasil, no final do século XX e início do 

século XIX, ao rompimento de inúmeras práticas discriminatórias. Mas a percepção 

e determinação das piores formas do trabalho infantil se caracterizou a partir da 

Convenção 182 e a Recomendação 190, que vem em seu suplemento, aprovada em 

julho de 1999 pela Organização Internacional do Trabalho.  

Para a construção da base legal nacional para o enfrentamento ao trabalho 

infantil, é relevante salientar a importância do direito internacional em tal processo, 

por meio, especialmente, das Convenções da OIT e da ONU22. 

                                                      
21  Viana Custódio, André; Petry Veronese, Josiane Rose. Crianças esquecidas: o trabalho infantil 
doméstico no Brasil. Curitiba: Multidéia, 2009, p. 138. 
22  Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 01 set. 2020. 
Bueno da Rosa Moreira, Rafael; Viana Custódio, André. “A Influência do Direito Internacional no 
Processo de Erradicação do Trabalho Infantil no Brasil”. en Revista Direitos Fundamentais e 
Democracia. n. 02. 2018-2. p. 178-197. Curitiba, Unibrasil. 
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A iniciativa de elencar as piores formas de trabalho infantil, muda o enfoque 

de ação, acentuando a prioridade de enfrentamento destas práticas, que apresentam 

um nível elevado de desumanização. A Convenção 182, em seu art. 3º, elenca as 

categorias das piores formas. 

 

Para efeitos da presente Convenção, a expressão "as piores formas de trabalho 

infantil" abrange: a) todas as formas de escravidão ou práticas análogas à 

escravidão, tais como a venda e tráfico de crianças, a servidão por dívidas e a 

condição de servo, e o trabalho forçado ou obrigatório, inclusive o recrutamento 

forçado ou obrigatório de crianças para serem utilizadas em conflitos armados; 

b) a utilização, o recrutamento ou a oferta de crianças para a prostituição, a 

produção de pornografia ou atuações pornográficas; c) a utilização, 

recrutamento ou a oferta de crianças para a realização de atividades ilícitas, em 

particular a produção e o tráfico de entorpecentes, tais como definidos nos 

tratados internacionais pertinentes; e, d) o trabalho que, por sua natureza ou 

pelas condições em que é realizada, é suscetível de prejudicar a saúde, a 

segurança ou a moral das crianças23. 

 

Caracterizando-se como um passo significativo, a nomeação das piores 

formas de trabalho infantil, configura uma postura internacional do seu 

enfrentamento. Para tanto, a lista normatizada vem acompanhada da afirmação das 

suas causas, consequências e especificações, que marcaram a história da infância 

durante séculos e que precisam ser erradicadas. 

Ao analisar a realidade social brasileira, no contexto contemporâneo das 

crianças e dos adolescentes, percebe-se muitas delas estão vinculadas ao ciclo 

intergeracional da pobreza e da desigualdade social. Nestas condições o 

desenvolvimento afetivo, intelectual e emocional, acaba sendo prejudicado de forma 

ainda mais agressiva e, por vezes, irremediável. As causas culturais, reproduzidas 

                                                      
23 OIT - Organização Internacional do Trabalho.  Convenção nº 182, sobre a proibição as piores formas 
de trabalho infantil e ação imediata para sua eliminação. 1999. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3597.htm. Acesso em: 01 set. 2020. 
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socialmente, em prol do trabalho infantil e a insuficiência de políticas públicas, 

trazem impactos muito significativos a manutenção do problema24. 

O enfrentamento das piores formas de trabalho infantil, não descaracteriza ou 

permite a existência de demais formas, que também devem ser erradicadas, mas 

acentua a relevância de constituição de consequências graves, que, por vezes, 

podem ser irreversíveis. O Brasil regulamentou internamente as piores formas de 

trabalho infantil, através do Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008, constituindo 

assim, no contexto nacional, a Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil – Lista 

TIP25. 

Através da exposição dos trabalhos prejudiciais à moralidade, à saúde e à 

segurança, o decreto descreve os trabalhos proibidos para a criança e o adolescente, 

acentua os prováveis riscos ocasionais e as prováveis repercussões negativas para 

a sua saúde. As atividades similares à escravidão, ao tráfico de drogas, à agricultura, 

à pecuária, à pesca, ao trabalho nas indústrias de extração ou transformação, a 

construções, ao comércio, aos serviços domésticos, dentre outros, são elencados, 

especificando ainda mais seu enfrentamento. 

Apesar de se ter o conhecimento do direito da criança e do adolescente, em 

que a proteção integral, o acesso à educação, saúde, lazer, esporte e cultura são 

demonstrados como relevantes, direitos em vista de um desenvolvimento integral, a 

Lista TIP acentua a história que ainda não foi superada, advinda dos tempos de Brasil 

e Portugal, dos imigrantes e da escravidão. Proporcionar políticas públicas para o 

enfrentamento das piores formas de trabalho infantil acentua uma emergência 

maior, visto que a integralidade, o desenvolvimento físico, mental, emocional e 

intelectual se encontram muito prejudicados. 

Nesta composição histórica, entre conquistas e direitos adquiridos, em que a 

criança e o adolescente, passam de uma condição desumana, para a afirmação da 

sua dignidade e cidadania, proporcionar o enfrentamento das piores formas de 

                                                      
24  Viana Custódio, André; Souza. Ismael Francisco de. “Conselhos Tutelares como Agentes de 
Erradicação do Trabalho Precoce”. en Revista Direitos Fundamentais & Democracia. n. 1. 2017-1, 
Curitiba, Unibrasil, p. 5. 
25 Brasil. Decreto nº 6.481/2008. Trata das Piores Formas do Trabalho Infantil – Lista TIP. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/d6481.htm. Acesso em 01 
set. 2020. 
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trabalho infantil faz parte da própria ruptura de paradigmas discriminatórios e divisor 

de classes, afirmando o direito adquirido e posto. 

 

Conclusão   

 

O enfrentamento do trabalho infantil tornou-se uma das marcas do direito da 

criança e do adolescente, fundamentado na Constituição da República Federativa do 

Brasil. Tem-se por referência a promoção humana e integral destes que por séculos 

foram desconsiderados, inclusive na sua condição de seres humanos dignos é a 

possibilidade de romper com uma história excludente e proporcionar garantias 

dignas da humanidade. 

Neste enfrentamento, ao se destacar as piores formas, não se pode 

desconsiderar todas as demais formas de trabalho infantil e a proibição destacada 

pela Constituição, as declarações universais, convenções internacionais e normas 

infraconstitucionais. Dar prioridade a algumas formas de violação de direitos é 

acentuar um risco eminente, que pode causar danos irremediáveis, sem perder os 

propósitos postos e constituídos dos demais enfrentamentos.  

As piores formas de trabalho infantil em âmbito internacional, ao ser 

apresentado, demonstra uma preocupação eminente com formas de degradação da 

dignidade humana. A Lista TIP, promulgada pelo Estado brasileiro, ressalta a 

continuidade histórica da escravidão e trabalhos análogos, que já deveriam ter sido 

erradicados. 

As políticas públicas de enfrentamento do trabalho infantil, através da 

afirmação da Lista – TIP, têm descrito e objetivado um referencial maior para as suas 

metas e estratégias de ação. Vinculadas as piores formas de trabalho infantil, 

ressalta-se a Recomendação nº 190 e suas referências de ações próprias, para a 

erradicação do trabalho infantil. 

As políticas públicas promocionais, em que educação, atendimento em tempo 

integral, acesso à cultura, ao esporte e ao lazer, acompanhados do fornecimento do 

essencial para a família, são ações vinculadas e essenciais para o enfrentamento do 

trabalho infantil. A história de séculos e o período de enfraquecimento do PETI têm 

demonstrado que a indiferença das ações governamentais, enfraquece o 
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atendimento e a proteção da criança e do adolescente, causando a continuidade do 

ciclo da pobreza e da desumanização. 

A análise descrita, demonstra o quanto se faz necessário fazer valer a 

responsabilidade compartilhada entre Estado, sociedade e família. A criança e o 

adolescente para ter percebido e garantido seu direito, precisa que posturas políticas, 

sociais e culturais de promoção da humanidade e cidadania, devem ser efetivados 

constantemente, na mínimas e máximas posturas sociais. 

Ao se reconhecer a dignidade humana, ao se afirmar a proteção integral da 

criança e do adolescente, não permitindo que estas sejam prejudicadas por ações e 

posturas exploratórias, dos quais as piores formas de trabalho infantil apresentam 

uma referência maior, se pode constituir, não apenas uma sociedade mais igualitária 

e justa, mas humana. 
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Victor Marcilio Pompeu1 

RESUMO 
 
O presente artigo visa analisar, diante de um caso concreto, a viabilidade do 
adimplemento prisional por condenado idoso, por crime sexual hediondo, em regime 
domiciliar, sob o prisma da dignidade da pessoa humana, como mecanismo de 
respeito a integridade física e moral do condenado. A metodologia utilizada para 
realização da pesquisa é bibliográfica, pura, qualitativa, descritiva e exploratória, com 
fim de ampliação dos conhecimentos. Ciente da importância constitucional do direito 
fundamental de respeito à integridade física do condenado, propõe um estudo acerca 
do julgamento da ação de habeas corpus número 83.358/SP pela Primeira Turma do 
Supremo Tribunal Federal, em que o Ministro Carlos Ayres Britto, na qualidade de 
relator, apreciou o pedido de transferência para prisão domiciliar, em razão do 
precário estado de saúde, de um senhor de quase oitenta anos que foi condenado à 
nove anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelos crimes de atentado 
violento ao pudor, observado pelo Relator, diante do principio da dignidade humana. 
Tema este de exponencial importância ao judiciário brasileiro, pois, com os avanços 
da medicina, o envelhecimento das populações por todo o globo é uma constante, e 
no Brasil não poderia ser diferente. Apesar dos reduzidos índices de criminalidade 
em idade avançada, estes crescem proporcionalmente ao envelhecimento 
populacional e, assim, trazem, cada vez mais, situações excepcionais ao plano 
jurídico nacional que carecem de melhor regulação. Faz-se, assim, uma cautelosa 
observação do entendimento do Supremo Tribunal Federal diante do presente caso, 
tanto do ponto de vista doutrinário, quanto das técnicas de interpretação 
constitucionais utilizadas que culminaram na decisão prolatada. 
PALAVRAS-CHAVE: Condenado idoso. Dignidade da pessoa humana. Direito 
fundamental ao respeito a integridade física e moral do preso.  
 
 

                                                      
1  Doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza. Professor da Universidade de 
Fortaleza. Pos-doutorando em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza. Advogado. 
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ABSTRACT 
 

This article aims to analyze, based on a specific case, the viability of home 
incarceration of elder prisoners, convicted of heinous sexual crimes, though the 
prism of human dignity. The applied methodology for conducting this research was 
pure literature, qualitative, descriptive and exploratory in order to expand knowledge. 
The respect for physical integrity of the convicted has constitutional status, with that 
in mind, the study proposes an analysis of the case number 83.358/SP held at the 
Supremo Tribunal Federal (Brazilian Supreme Court), in which the Minister Carlos 
Ayres Britto, as rapporteur, dealt with the demand for house arrest transfer of a 80 
years old man, with poor health state, convicted for sexually arresting underage girls. 
This theme holds an exponential importance to the Brazilian judiciary, as with the 
medical advances, aging populations around the globe is a certitude, and despite the 
low crime rates on that area of age, they tend to increase proportionally causing 
exceptional legal situations that need better regulation. This analysis it’s mandatory 
to understand the Supremo Tribunal Federal’s point of view of constitutional 
interpretation and the techniques used to pronounce the decision. 
KEYWORDS: Elderly convicted. Human dignity. The convict’s fundamental right of 
physical and moral integrity. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento das populações por todo o globo é uma constante, graças 

aos avanços da medicina moderna. Contudo, o envelhecimento de uma população 

acaba por transmutar alguns paradigmas do Estado contemporâneo. À medida que 

esta população cresce surgem, concomitantemente, desafios e necessidade de 

repensar o direito e a dignidade humana. 

No presente artigo, estuda-se um caso concreto decorrente de um destes 

novos paradigmas oriundos do envelhecimento populacional: o crime cometido por 

pessoas idosas. Mais especificamente, a possibilidade de adimplemento prisional 

domiciliar por idosos condenados. Nessa perspectiva analisa-se o posicionamento 

da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus de n.º 83.358-6, 

oriundo do Estado de São Paulo, que teve como Relator o Ministro Carlos Ayres Britto.  

Trata-se, na oportunidade, de um pleito feito por um idoso, de quase oitenta 

anos de idade, ao Supremo Tribunal Federal visando o direito de adimplir sua 

condenação em regime domiciliar, depois de ter sido condenado por crime hediondo.  

Fundamenta seu pedido em documentos que objetivam delinear a fragilidade de seu 

estado de saúde por meio de atestados médicos. 
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Deste modo, o Supremo Tribunal é instado a se manifestar no presente caso, 

devendo sopesar minuciosamente o direito fundamental ao respeito à integridade do 

preso idoso e o interesse social de segregação dos condenados com sentença penal 

transitada em julgado, assim como, de fortalecimento da própria segurança jurídica.  

 

1. O CONDENADO IDOSO E A PRISÃO DOMICILIAR – UMA ANALISE ACERCA DO 

DIREITO FUNDAMENTAL DE RESPEITO Á INTEGRIDADE FISICA DO CONDENADO 

IDOSO E A VIABILIDADE DE SUA MANUTENÇÃO EM CUSTODIA DOMICILIAR, SOB O 

PRISMA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

Faz-se necessário pontuar, para o bom desenvolvimento do presente trabalho, 

o significado e o conteúdo resguardado pelo princípio da dignidade da pessoa 

humana, sob o enfoque doutrinário global que este princípio tem adquirido no 

decurso dos séculos XX e XXI e sob a ótica constitucional brasileira, oportunidade 

em que será analisado o entendimento jurisprudencial de nossa Corte Máxima no 

que concerne ao condenado idoso. 

 A delimitação de um conceito concreto e estático ao princípio da dignidade 

da pessoa humana tem se mostrado à doutrina um desafio do mundo jurídico 

moderno. Vez que este princípio guarda contornos vagos e subjetivos, 

caracterizados por peculiares ambigüidade e porosidade 2 , além de se mostrar, 

essencialmente, oriundo de natureza  polissêmica 3 , vez que se perfaz inundado 

constantemente por conteúdos de diversos direitos fundamentais. 

A ambigüidade reside no fato de que o princípio da dignidade da pessoa 

humana pode justificar, dentro deste contexto de colisão principiológica, ambas as 

normas simultânea e concorrentemente. Ou seja, o conteúdo não se esgota em um 

dos pólos da relação em análise. À bem da verdade, a resolução se consubstancia 

onde   delinear  maior  aglutinação   do   sobredito   princípio  na  relação,  vez  que  a 

                                                      
2 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. “O príncipio da dignidade da pessoa humana e a exclusão social”. 
Belo Horizonte, v. 1, n. 4, out. 1999. Disponível em: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/30550. 
Acesso em:  21 de out. de 2013. 
3  DELPÉRÉE, F. “O Direito à Dignidade Humana.” In: S. R. Barros; F. A. Zilveti (Coords.). Direito 
Constitucional - Estudos em Homenagem a Manoel Gonçalves Ferreira Filho. São Paulo: Dialética, 
1999, p. 153. 
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dignidade é o bem em que somos tanto garantidores, quanto beneficiários4. 

Já a porosidade do princípio da dignidade da pessoa humana diz respeito à 

miscigenação deste conceito enquanto afluente e alicerce subjetivo do próprio ser 

humano, pois, a dignidade diz respeito aos fundamentos cerimoniais do “eu”5. Diante 

desta própria complexidade do ser humano, de suas mais íntimas escolhas, 

convicções e anseios é que se fala num conceito de natureza polivalente para este 

princípio. 

A despeito dessa dificuldade, creditada por alguns autores como impossível6, 

perfaz-se necessário explicitar o que não é dignidade humana, para em seguida 

buscar um contorno palpável. Segundo Habermas7, a experiência de desrespeitos, 

máculas e subversões ao princípio da dignidade humana tem caráter essencialmente 

desvelador, pois, o real significado da dignidade humana evolui à luz dos desafios 

históricos – um dos motivos pelos quais alguns rejeitam a idéia de um conceito 

fechado. 

A ação deve ser considerada justa quando a liberdade do arbítrio de um 

coexistir com a liberdade de qualquer outro8, as cisões, desrespeitos e antinomias 

desta máxima, alimentam a dinâmica jurídica moderna, quando enxertadas de 

conteúdos objetivos. Com relação ao princípio da dignidade da pessoa humana não 

poderia ser diferente, vez que não pode ser não pode ser reduzida à condição de puro 

conceito9. 

Por exemplo, hoje analisam-se os regimes escravistas, à luz da 

contemporaneidade, como desumanos, vez que a força motriz daquela construção 

social é a extenuante exploração de outro ser humano para a satisfação da minoria 

privilegiada. Contudo, no início do século XVI, às nações civilizadas européias, seria 

impossível enxergar num escravo a complexidade de um ser humano, à bem da 

                                                      
4 GARAPON, Antoine. “O juiz e a democracia: o guardião das promessas”. Tradução Maria Luiza de 
Carvalho. 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2001. p. 222. 
5 Ibid., p.219. 
6 SARLET, Ingo Wolfgang. “Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição 
Federal de 1988”. 9.ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011. p. 51. 
7 HABERMAS, Jürgen. “Ensaio sobre a constituição da Europa”. Tradução Marian Toldy e Teresa Toldy. 
Lisboa: Edições 70, 2012. p. 32-35. 
8 KANT, Immanuel. “Metafísica dos Costumes”. Tradução Edson Bini. São Paulo: EDIPRO, 2003. p. 76-
77. 
9 COMPARATO, Fábio Konder. “A afirmação histórica dos direitos humanos”. 7. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2010. p. 241. 
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verdade, estes eram relegados às sombras e vistos como meros instrumentos de 

construção e desenvolvimento socioeconômico10. À época, o conceito de “humano” 

simplesmente não poderia ser depreendido de um escravo, vez que estes possuíam 

um papel meramente instrumental à sociedade.  

O ápice da instrumentalização do ser humano foi atingido durante o regime 

nazista alemão. Milhares de pessoas foram amontoadas em campos de 

concentração, que ostentavam em suas entradas o dizer: Arbeit Macht Frei (o 

trabalho compra a liberdade), forçadas a trabalhar e participar, como cobaias, de 

horrendos experimentos médicos. Foram-lhes retiradas todas as qualidades 

concretas do ser humano, tudo aquilo que lhes identificava nacional e culturalmente, 

tornando-os, assim, uma frágil e ridícula abstração11. 

Tanto que, conforme Habermas12, o princípio da dignidade da pessoa humana 

só foi incluído em textos de direito internacional após o fim da Segunda Guerra 

Mundial - art. 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 13 . 

Incontestável também é o fato de que o princípio da dignidade humana ganhou 

proeminente valor nas constituições pós-guerra14. 

O princípio da dignidade da pessoa humana tornou-se, deste então, o centro 

axiológico da concepção de Estado Democrático de Direito de uma ordem mundial 

                                                      
10 HUBERMAN, Leo. “A história da riqueza do homem”. Tradução de Waltensir Dutra. 21. ed. rev. Rio 
de Janeiro: Editora LTC. p. 147. 
11 ARENDT, Hannah. “As origens do totalitarismo”. Tradução Roberto Raposo. São Paulo: Companhia 
das letras, 1989. p. 300 – 315. 
12 HABERMAS, Jürgen. “Ensaio sobre a constituição da Europa”. Tradução Marian Toldy e Teresa 
Toldy. Lisboa: Edições 70, 2012. p. 29. 
13 Art. I Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão  e 
consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade – Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 
http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm. Acesso em: 24 de out. de 
2013. 
14 Constituição Alemã traz em seu artigo 1º que “a dignidade humana é intangível. Respeitá-la e 
protegê-la é obrigação de todo o poder público.” (Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu 
achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.). A Constituição Italiana traz em 
seu artigo 3º que “todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei, sem 
distinção de sexo, raça, de religião, de opinião política, de condições pessoais e sociais.” (Tutti i 
cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.). Já a Constituição 
Japonesa traz o princípio da dignidade humana como reflexo da efetivação e garantia dos direitos 
fundamentais em seu artigo 11º (O povo não será privado de gozar qualquer dos direitos humanos 
fundamentais. Esses direitos humanos fundamentais são garantidos ao povo por meio desta 
Constituição e deverão ser disponíveis para esta geração e as gerações futuras como diretos eternos 
e invioláveis.). 
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idealmente pautada pelos direitos fundamentais15 e, portanto, seu caráter desvelador 

é reflexo do pluralismo das sociedades contemporâneas, que devem enaltecer a 

necessidade de reconhecimento do ser humano como sujeito, garantir-lhe uma 

margem de liberdade pessoal que deve ser respeitada, protegida e promovida. 

 O Estado contemporâneo deverá inadmitir e combater tratamentos 

degradantes, como reificação ou instrumentalização do ser humano por parte do 

Estado ou de terceiros16, uma vez que a jurisdição da soberania deter-se-á onde 

começar a independência da existência individual17. 

Ou seja, o princípio da dignidade humana é o núcleo irradiador do Estado 

Democrático de Direito moderno, que além de funcionar como harmonizador das 

relações interpessoais horizontais é, ao mesmo tempo, garantidor do mínimo 

existencial nas relações verticais18 - por alguns autores considerado como um limite 

absoluto ao poder de restrição estatal19. Popper de maneira sincrética, mas não 

simplista, pontua a dignidade da pessoa humana como  regra de ouro: “Não faça aos 

outros o que não queres que te façam!”20. 

No Brasil, tanto o princípio da dignidade da pessoa humana, quanto o direito 

fundamental ao respeito à integridade física e moral do preso (este, decorrente direto 

daquele), vêm sendo constantemente deturpados e, muitas vezes, utilizados como 

espécie de “guarda-chuva”21, pois, a estes seriam compatíveis para resolver as mais 

diversas e controversas situações jurídicas sob fundamentações rasas e inseguras, 

transfigurando,  assim,  a  moldura   jurídica    proposta   por   Kelsen22,   num  enorme  

                                                      
15  BARROSO, Luís Roberto. “A interpretação e aplicação da constituição: fundamentos de uma 
dogmática constitucional transformadora”.. 6. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2004. p.375. 
16  NOVAIS, Jorge Reis. “Direitos fundamentais e justiça constitucional em estado de direito 
democrático”. Lisboa: Coimbra Editora, 2012. p. 45. 
17 CONSTANT, Benjamin. “Princípios de política aplicáveis a todos os governos”. Tradução de Joubert 
de Oliveira Brízida. Rio de Janeiro: Topbooks, 2007. p. 88-90. 
18 HABERMAS, Jürgen. “Ensaio sobre a constituição da Europa”. Tradução Marian Toldy e Teresa 
Toldy. Lisboa: Edições 70, 2012. p. 36-37. 
19 ANDRADE, José Carlos Vieira de. “Os direitos fundamentais na constituição portuguesa de 1976”. 
5. ed. Coimbra: Almedina.  p. 306. Para o autor o conteúdo essencial dos direitos fundamentais seria 
a dignidade da pessoa humana, vez que esta seria base dos direitos fundamentais. 
20 POPPER, Karl Raimund. “Em busca de um mundo melhor”. Tradução Milton Camargo Mota. São 
Paulo: Martins , 2006. p. 267. 
21 SILVA, Virgílio Afonso da. “Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia”. São 
Paulo: Malheiros, 2009. p. 193. 
22  O autor austríaco, em seu livro “Teoria Pura do Direito” (Reine Rechtslehre), versa sobre a 
interpretação e a aplicação das normas jurídicas. Preconiza que estas só serão autênticas, caso feitas 
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outdoor.  

É bem verdade que o Direito brasileiro vem sofrendo, nos últimos tempos, 

importantes mudanças com a emergência do novo paradigma chamado 

neoconstitucionalismo. Fatores como: o reconhecimento da força normativa dos 

princípios jurídicos e valorização da sua importância no processo de aplicação do 

Direito (a Constituição deixa de ser mero instrumento político, para compor, em lugar 

de destaque, o ordenamento jurídico nacional), a constitucionalização do Direito 

(sobretudo dos direitos fundamentais por todo o ordenamento jurídico) e a 

judicialização da política e das relações sociais (deslocamento do poder para o Poder 

Judiciário) 23 , são constantes ao quotidiano da sociedade brasileira que vem 

perdendo a confiança e a credibilidade na esfera do Poder Legislativo. 

 

2. PARÃMETROS LEGISLATIVOS E JURISDICIONAIS 

 

Persiste uma crise de parâmetros legislativos, em que toda a aplicabilidade da 

norma necessariamente começa e termina (nasce e morre) nos princípios e na 

jurisdição constitucional, que nos remete a uma “supremacia do caso concreto”, o 

que seria salutar, se não vivêssemos numa sociedade em que distam os direitos 

proclamados por esse novo paradigma constitucional, das demandas decorrentes de 

uma sociedade carente dos mais básicos direitos fundamentais24.  

A sociedade leva o seu descontentamento, fruto dessa distância entre os 

direitos fundamentais elencados no ordenamento jurídico e as reais prestações 

estatais, ao Poder Judiciário, como última alternativa (daí falar-se atualmente numa 

hipertrofia do judiciário). Esse ativismo judicial nada mais é do que o reflexo das 

                                                      
por uma autoridade competente e, desde que, dentro da moldura jurídica. A moldura compõe um 
universo de interpretações alinhadas com a mens legis. 
23 SARMENTO, Daniel. “O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades”. In: A.L.F. Fellet; 
D.G PAULA; et al (Organizadores). As novas faces do ativismo judicial.Salvador: JusPODIVM, 2011. p. 
73-74 
24 STRECK, Lênio Luiz. “Verdade e consenso. Constituição, hermenêutica e teorias discursivas”. Rio 
de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006. p. 247  
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crises sociais trazidas a uma instância resolutiva, à exemplo da concessão de 

medicamentos pelo poder público imposta pelo Judiciário25. 

No caso de conflitos entre direitos fundamentais, independentemente de 

serem considerados regras ou princípios 26 , estar-se-á diante de antinomias 

normativas, ou seja, comandos normativos que, diante de um mesmo suposto fático, 

não podem ser efetivados ao mesmo tempo e, portanto, prescindem de um devido 

sopesamento de valores27.  

No presente artigo, analisa-se a decisão proferida pela Primeira Turma do 

Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro Carlos Ayres Britto, no Habeas 

Corpus de número 83.358-6/SP 28  que, nos idos de 2004, versou acerca da 

incontroversa colisão principiológica entre: a possibilidade de manutenção prisional 

em regime domiciliar de um condenado idoso por crime hediondo e a segurança 

jurídica e social em ver constritos aqueles condenados por sentença penal transitada 

em julgado. 

Conforme o relatório do Min. Carlos Ayres Britto, o paciente havia sido 

condenado como incurso nas sanções dos arts. 214 c/c 224, “a”; 226, inciso III, e 71, 

todos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos de reclusão em regime inicialmente 

fechado; pois, conforme a denuncia, o paciente, no interior de seu escritório, 

                                                      
25 Sobre o tema: BRAUNER, Arcênio. “O ativismo judicial e a sua relevância na tutela da vida”. In: A.L.F. 
Fellet; D.G PAULA; et al (Organizadores). As novas faces do ativismo judicial.Salvador: JusPODIVM, 
2011. p. 597-624. 
26 ALEXY, Robert. “Teoria dos Direitos Fundamentais”. Trad. Virgílio Afonso da Silva. 2 ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2011 
27  PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. “Interpretação constitucional e direitos fundamentais: uma 
contribuição ao estudo das restrições aos direitos fundamentais na perspectiva da teoria dos 
princípios”. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 223. 
28  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HABEAS CORPUS. PACIENTE IDOSO CONDENADO POR 
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA PRISÃO DOMICILIAR EM 
RAZÃO DO PRECÁRIO ESTADO DE SAÚDE DO DETENTO. O fato de o paciente estar condenado por 
delito tipificado como hediondo não enseja, por si só, uma proibição objetiva incondicional à 
concessão de prisão domiciliar, pois a dignidade da pessoa humana, especialmente a dos idosos, 
sempre será preponderante, dada a sua condição de princípio fundamental da República (art. 1º, 
inciso III, da CF/88). Por outro lado, incontroverso que essa mesma dignidade se encontrará 
ameaçada nas hipóteses excepcionalíssimas em que o apenado idoso estiver acometido de doença 
grave que exija cuidados especiais, os quais não podem ser fornecidos no local da custódia ou em 
estabelecimento hospitalar adequado. No caso, deixou de haver demonstração satisfatória da 
situação extraordinária autorizadora da custódia domiciliar. Habeas corpus indeferido. 
(HC 83358, Relator(a):  Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 04/05/2004, DJ 04-06-2004 
PP-00047 EMENT VOL-02154-02 PP-00312 RTJ VOL-00191-01 PP-00234 RMP n. 22, 2005, p. 441-
444). 
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constrangeu, mediante violência presumida, várias garotinhas a praticar e permitir 

que com ele se praticasse ato libidinoso diverso de conjunção carnal. 

Denegado em todas as outras instâncias, os impetrantes trouxeram a súplica 

do paciente ao Supremo Tribunal Federal aduzindo que este, além de contar com 

quase 80 (oitenta) anos de idade, padece de problemas neurológicos severos, de 

cardiopatia grave e déficit pulmonar bilateral e que, diante de seu quadro clínico, o 

adimplemento prisional em regime fechado equivaler-lhe-ia a uma prisão perpétua 

ou uma pena de morte executada por via oblíqua. 

Acosta à inicial documentos que aduz comprovar a precária saúde do 

condenado e invoca os arts. 1º, 5º, inciso XLVIII, e 230, todos estes da Constituição 

Federal; além dos arts. 116 e 117, ambos da Lei de Execuções Penais, para, em 

homenagem ao princípio da dignidade do idoso, requerer a concessão da ordem 

mandamental para que o paciente possa cumprir a pena em regime aberto, 

especificamente em regime domiciliar, com o fito de facilitar a assistência por seus 

familiares e médicos. 

O Ministro Carlos Ayres Britto, quando da elaboração de seu voto, debruçou-

se sobre os argumentos aventados no sobredito habeas corpus e aduziu em um 

conciso voto, de apenas 04 (quatro) páginas, que o princípio da dignidade humana 

foi elevado pela Constituição Federal à condição de princípio fundamental da 

República e, portanto, assume um papel norteador tanto para o legislador ordinário, 

quanto para o aplicador do Direito, sob pena de desrespeitar-se o próprio 

ordenamento jurídico que legitima suas atuações. 

Dá especial enfoque, em sua manifestação o Ministro, à defesa da dignidade 

humana do idoso, preconizada pelo art. 230 da Constituição Federal que impõe à 

família, à sociedade e ao Estado o dever de ampara as pessoas idosas, assegurando 

sua participação na sociedade, dignidade e bem-estar 29 ; além de reafirmar a 

importância da repercussão constitucional em toda a legislação ordinária, à exemplo 

                                                      
29 BRASIL. Constituição Federal. Art. 230 - A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar 
as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-
estar e garantindo-lhes o direito à vida. § 1º - Os programas de amparo aos idosos serão executados 
preferencialmente em seus lares. § 2º - Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a 
gratuidade dos transportes coletivos urbanos. 
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do Estatuto do Idoso, e que esta deveria repercutir em toda a legislação ordinária, à 

exemplo do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741, de 01 de outubro de 2013).  

No âmbito penal não poderia ser diferente, também preceituado na 

Constituição Federal (art. 5º, XLVIII) a pena deve ser cumprida em estabelecimento 

distinto em conformidade com a idade do apenado30 e que o fato do paciente ter sido 

condenado por delito tipificado como hediondo não enseja, por si só, uma proibição 

objetiva incondicional de prisão domiciliar, vez que a dignidade de qualquer pessoa, 

sobremaneira a dos idosos, será preponderante. 

Neste momento, o Ministro Carlos Ayres Britto, elabora um juízo de valor 

principiológico e, ao sopesar a dignidade humana em contraposição aos interesses 

públicos da segregação dos indivíduos condenados por crimes hediondos e à 

segurança jurídica, propõe, segundo Pereira31, uma colisão de direitos fundamentais 

em sentido amplo, ante o choque de um direito fundamental individual e um interesse 

coletivo. 

Delimitados os círculos do embate entre os princípios, o Supremo Tribunal 

Federal enxergou, na oportunidade, a possibilidade de flexibilização de uma lei 

ordinária (Lei n.º 8.072, art. 2º, § 1º), em benefício de um mandamento de 

otimização32 constitucional, qual seja: o princípio da dignidade da pessoa humana, 

para atender ao direito fundamental de respeito a integridade do preso. Para tanto, 

aplica o método de interpretação da ponderação, em que se busca dirimir os conflitos 

equilibrando e distribuindo de forma equitativa os pesos na balança da Justiça33. 

Essa flexibilização é reflexo do sistema normativo positivista proposto por 

Kelsen que visa um rompimento com quaisquer perspectivas estáticas de 

interpretação do Direito, e lhe confere uma sistemática verdadeiramente dinâmica, 

na   qual   as  normas   inferiors   depreendem   seus   fundamentos   das  superiores, 

                                                      
30 BRASIL. Constituição Federal. Art. 5º, XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, 
de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado; 
31  PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. “Interpretação constitucional e direitos fundamentais: uma 
contribuição ao estudo das restrições aos direitos fundamentais na perspectiva da teoria dos 
princípios”. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 232-234. 
32 ALEXY, Robert. “Teoria dos Direitos Fundamentais”. Trad. Virgílio Afonso da Silva. 2 ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2011, p. 90. 
33  PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. “Interpretação constitucional e direitos fundamentais: uma 
contribuição ao estudo das restrições aos direitos fundamentais na perspectiva da teoria dos 
princípios”. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 253-256. 
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formando a imagem de uma pirâmide que tem como topo a Constituição 34. 

O Ministro Carlos Ayres Britto pontua, de maneira didática, que o fato do 

paciente estar condenado por delito tipificado como hediondo não enseja, por si só, 

proibição objetiva incondicional de prisão domiciliar, ante a preclara preponderância 

da dignidade humana, em especial a dos idosos. A dignidade humana, quando 

ameaçada, deve ser protegida da maneira mais eficaz possível, exemplo é a hipótese 

excepcional em que o apenado estiver acometido de doença grave que exija cuidados 

especiais, que não podem ser fornecidos no local da custódia ou em estabelecimento 

hospitalar adequado. 

Depois de pontuados, e bem delineados, os limites constitucionais imanentes 

ao caso em tela, o Ministro transpõe o foco da discussão do conflito entre dignidade 

e possibilidade da prisão, para a real situação clínica do condenado, que uma vez 

comprovada garantir-lhe-á o direito do cumprimento de sua pena em regime 

domiciliar. 

No caso em análise, a necessidade de qualquer tratamento especial de saúde 

que não poderia ser realizado na prisão ou em hospital apropriado não restou 

devidamente demonstrada na ação constitucional de habeas corpus. As provas 

atestam enfermidades “da própria idade” do paciente, conquanto um quadro de 

hipertensão, queixas de incontinência urinária e fecal, insônia e uma deficiência física 

que, contudo, não o impedem de fazer “exercícios físicos para manter a sua forma 

física”.  

A demonstração, para o Ministro Carlos Ayres Britto, que caracterizaria a 

excepcionalidade da situação e, assim, a possibilidade de adimplemento prisional 

em regime domiciliar do paciente, não restou sobejamente comprovada. Contudo, 

destaca que não existe qualquer impedimento a que pleito idêntico seja formulado 

perante o juízo competente, desde que instruído com prova definitiva da real situação 

do paciente ou qualquer outra que demonstra a alteração danosa do seu quadro 

clínico. 

Ou seja, o Supremo Tribunal Federal reconhece a condição frágil do paciente, 

ademais, esta não se perfazer per si suficiente para conferir-lhe uma situação 

                                                      
34 KELSEN, Hans. “Teoria pura do direito”. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 16-39 e 135-192. 
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excepcional, ao mesmo tempo em que frisa a possibilidade de alteração do regime 

prisional, a qualquer momento, desde que comprovado o risco ou dano ao princípio 

da dignidade da pessoa humana idosa, ante alterações consideráveis no quadro 

clínico do paciente. 

Decide, em votação unânime, pelo indeferimento da ação mandamental em 

análise, mas não, sem antes, distinguir e privilegiar o princípio da dignidade humana, 

enaltecendo a sua condição de preponderante princípio fundamental da República, 

bem como o direito fundamental dele decorrente de respeito a integridade física e 

moral do preso, especialmente a dos idosos. 

 

CONCLUSÕES 

 

O crescimento de certos grupos sociais, com características e peculiaridades 

ímpares, acaba por demandar do Estado moderno posicionamentos pontuais e 

adequados às novas situações. No caso em análise, à medida que a população 

envelhece, tornam-se cada vez mais comuns casos de condenação de idosos.  

Fato este que, inclusive, já começa a transparecer dentro do ordenamento 

jurídico nacional, pois, com o advento da Lei 12.403, em 4 de maio de 2011, o 

legislador pontua objetivamente a possibilidade de conversão da prisão  preventiva 

para domiciliar, nos casos em que o agente for maior de oitenta anos de idade (art. 

318, I, do Código de Processo Penal). 

É incontestável o fato de que a dignidade da pessoa humana, enquanto 

fundamento da República, guarde prevalência no seio do ordenamento jurídico. 

Contudo, nos casos de condenação, sobremaneira por crimes hediondos, tal 

sobreposição terá de ser avaliada dentro das características e limitações do caso 

concreto. A dignidade da pessoa humana não pode ser utilizada como norma 

autorizadora de excessos. 

Nessa perspectiva seria impossível pontuar objetivamente um entendimento 

jurisprudencial preponderante que englobasse, assim, todas as imprevisíveis 

situações trazidas ao judiciário, inexiste uma regra motriz a ser utilizada em todos 

os casos que versem sobre condenados idosos e regime de adimplemento prisional 

domiciliar. 
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Salienta-se, tão somente, o dever de coerência das Cortes Superiores, quando 

da apreciação destes casos excepcionais. Pois, independentemente de concedidos 

ou denegados os pleitos, as decisões hão de ser ampla e devidamente 

fundamentadas.  

Cita-se, à título ilustrativo, o emblemático caso do Ex-Juiz Nicolau dos Santos 

Neto que cumpriu prisão, em regime domiciliar, de 2007 até março de 2013. Mediante 

pedido interposto pelo Ministério Público Federal, foi determinado seu imediato 

retorno ao cárcere, uma vez que, apesar da idade, suas condições de saúde não lhe 

impunham qualquer óbice ao cumprimento no cárcere. Posicionamento este 

reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça que, em análise ao pedido de reconversão 

proposto pela defesa do Ex-Juiz, entendeu que a melhora nas suas condições físicas 

e psicológicas não justificava mais a prisão domiciliar. 

Conclui-se, deste modo, que a prisão domiciliar de idosos deve obedecer a 

parâmetros objetivos unicamente quando versar acerca de prisões preventivas. Nos 

casos de condenação, deve ser feita análise continua dos motivos autorizadores da 

prisão domiciliar, com o intuito de viabilizar, sem excessos, as necessárias 

conversões entre o domicílio e o cárcere. Denota-se, portanto, o caráter 

excepcionalíssimo do adimplemento prisional domiciliar para condenados por 

sentença judicial com trânsito em julgado, ponto este que deve ser tomado como 

norte pelos Tribunais, enquanto sinônimo de coerência. 
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6. A PROIBIÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ARTÍSTICO NO SISTEMA JURÍDICO 
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Resumo 
 
A proibição do trabalho infantil é algo indiscutível em qualquer campo do direito, seja 
nacional ou internacional. No entanto, no Brasil foi estabelecida uma exceção: o 
trabalho infantil artístico. O principal argumento desta exceção está na ratificação 
brasileira da Convenção nº 138 da Organização Internacional do Trabalho, que 
estabelece os limites da idade mínima para o trabalho, segundo o qual haveria 
permissão para o trabalho infantil artístico desde que fossem concedidas 
autorizações judiciais individuais. Será que este argumento se mantém? A hipótese 
apresentada neste trabalho é de que não. Portanto, tem-se como objetivo geral 
demonstrar que a Convenção nº 138 da OIT não permite o trabalho infantil artístico 
a partir do estudo dos objetivos da citada Convenção, do princípio da progressividade 
dos direitos humanos e da ausência de excepcionalidade ao trabalho infantil na 
Constituição da República Federativa do Brasil. Estes argumentos levam a concluir 
que no Brasil o trabalho infantil artístico é proibido e que qualquer concessão de 
autorização judicial é ilegal. Para chegar a esta conclusão foi utilizado o método de 
abordagem dedutivo e como método de procedimento o monográfico com técnicas 
de pesquisa bibliográfica e documental. 
Palavras chave: Direitos Humanos. Criança. Adolescente. Trabalho infantil artístico. 
Proibição. 
 
Abstract 
 
 The prohibition child labor is something indisputable in any field of law, either 
national or international. However, in the Brazil it was established one exception: the 
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artistic child labor. The principal argument this exception it is in the brazilian 
ratification of the Convention nº 138 of the International Labor Organization, that 
establishes the minimal age limits for the labor, according to which would there be 
permission for de artistic child labor as long as granted individuals court 
authorizations. Does this argument hold up? The hypothesis bring in this paper is 
not. Therefore, it has as general objective to demonstrate that the Convention nº 138 
for the ILO doesn’t allow the artistic child labor from the study of objectives of the 
cited Convention, of the progression human rights principle and of the absence 
exceptionality of the child labor in the Constitution oh the Federative Republic of 
Brazil. These arguments lead to the conclusion that in the Brazil the artistic child 
labor is prohibition and the any concession of the court authorizations is illegal. To 
reach this conclusion, the deductive approach method was used and the 
monographic method with bibliographic and documentary research techniques was 
used as the procedure method. 
Keywords: Human Rights. Child. Teenager. Artistic child labor. Prohibition. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A exploração da mão de obra de crianças e adolescentes traz à tona a 

necessidade de se discutir e criar formas de combater e erradicar o trabalho infantil. 

Com esse objetivo, vários países legislam e aderem a normas internacionais de 

proteção à criança e ao adolescente. 

As principais normas internacionais a respeito do tema são as elaboradas pela 

Organização Internacional do Trabalho – OIT, que desde 1919 cria Convenções no 

sentido de fixar uma idade mínima para o trabalho e, assim, erradicar o trabalho 

infantil. Em 1973, através da Convenção nº 138, a OIT uniformizou a idade mínima 

para o trabalho de tal maneira que não houvesse exceções a qualquer área ou tipo 

de trabalho. Mas essa mesma convenção previu a possibilidade de crianças e 

adolescentes participarem de representações artísticas desde que fosse concedida 

uma autorização judicial individual para tanto. 

Com esse fundamento, o Poder Judiciário brasileiro, ignorando o contexto e 

objetivos da Convenção nº 138, e os princípios norteadores dos direitos de crianças 

e adolescentes e dos direitos humanos, adotou a possibilidade de se conceder 

autorizações judiciais individuais para o trabalho infantil artístico. Ou seja, todo 

trabalho infantil é proibido por causar danos irremediáveis ao desenvolvimento sadio 

de crianças e adolescentes. Somente o trabalho infantil artístico seria “isento” 

dessas consequências. 
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Essa conclusão incoerente atende, além do interesse financeiro de grandes 

empresas de comunicação, o interesse da família e dos responsáveis legais, e se 

mantém pela aceitação social desse tipo de labor. 

Diante dessa realidade brasileira, o presente trabalho se propõe a demonstrar 

que o sistema jurídico brasileiro não recepcionou essa norma, de caráter flexível, 

prevista na Convenção nº 138 da OIT e que, portanto, o trabalho infantil artístico é 

proibido no Brasil, o que implica concluir que as autorizações judiciais concedidas 

são ilegais. 

Para construir essas conclusões serão realizadas considerações sobre o 

trabalho infantil, através da análise de seu conceito e das normas vigentes e 

princípios aplicáveis ao Direito da Criança e do Adolescente. A seguir será analisado 

especificamente o trabalho artístico realizado por crianças e adolescentes a fim de 

demonstrar que esse tipo de trabalho também deve ser considerada trabalho infantil. 

Por fim, serão apresentados os fundamentos da proibição do trabalho infantil 

artístico no sistema jurídico brasileiro e da ilegalidade das autorizações judiciais 

individuais que permitem esse tipo de trabalho. 

 

2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRABALHO INFANTIL 

 

Ao tratar do trabalho infantil é necessário, inicialmente, construir um conceito 

mediante normas vigentes e princípios aplicáveis ao tema, conceito esse que, a 

princípio, está associado aos limites mínimos de idade para o trabalho, a baixa ou a 

ausência de remuneração, ou ao escambo do labor por itens de sobrevivência, e a 

jornadas de trabalho excessivas em diversos ambientes e nas mais variadas 

atividades.3 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 reconheceu a 

criança e o adolescente como sujeitos de direito, sua condição peculiar de pessoa 

em desenvolvimento, criou o Direito da Criança e do Adolescente como ramo 

                                                      
3 Viana Custódio, André; Bueno da Rosa Moreira, Rafael. “A caracterização dos danos decorrentes do 
trabalho infantil”, en Seminário Internacional de Demandas Sociais e Políticas Públicas na Sociedade 
Contemporânea - VII Mostra de Trabalhos Científicos Jurídicos. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2014, p. 
02. Disponível em: https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/sidspp/article/view/11791. 
Acesso em: 21 set. 2020. 
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autônomo do Direito e adotou a teoria da proteção integral e o princípio da prioridade 

absoluta. Com esses fundamentos teóricos, estabeleceu como idade mínima para o 

trabalho 14 (quatorze) anos, proibindo o trabalho noturno, perigoso ou insalubre até 

a idade de 18 (dezoito) anos. Essa redação inicial foi alterada em 1998 pela Emenda 

Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, havendo a partir de tal Emenda, a 

proibição do trabalho de pessoas com idade inferior a 16 (dezesseis) anos, 

ressalvado na condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos de idade.4 

Em respeito à norma constitucional vigente, foi promulgada a Lei nº 8.069, de 

13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nela 

o legislador reproduziu os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal e 

a idade mínima para o trabalho, com regras específicas quanto à aprendizagem.5 

 Assim, qualquer trabalho, que envolva atividade econômica ou de 

sobrevivência6 , exercido por criança ou por adolescente com idade inferior a 16 

(dezesseis) anos é considerado trabalho infantil, com exceção ao trabalho exercido 

por adolescente a partir dos 14 (quatorze) anos de idade na condição especial de 

aprendiz. Além disso, qualquer trabalho noturno, perigoso ou insalubre exercido por 

adolescente até 18 (dezoito) anos de idade também é trabalho infantil. 

Não obstante a isso, atendendo a Convenção nº 182 da Organização 

Internacional do Trabalho – OIT, o Brasil aprovou a Lista das Piores Formas de 

Trabalho Infantil – Lista TIP – através do Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008, 

em razão da necessidade de adotar instrumentos para eliminação dessas atividades 

através da cooperação e assistência internacionais, com o intuito, ainda, de 

promover a reabilitação de crianças e adolescentes retirados dessa forma de 

trabalho, bem como a integração social e o atendimento às suas famílias. São ao 

todo 93 (noventa e três) atividades prejudiciais à saúde, à segurança e a moralidade 

                                                      
4  BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 05 out. 1988, artigos 7º, inciso XXXIII, e 227. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 21 set. 2020. 
5 BRASIL. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 13 jul. 1990, artigo 60. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 21 set. 2020. 
6 Silva Reis, Suzete da. Ações e estratégias de políticas públicas para o enfrentamento da exploração 
do trabalho infantil nos meios de comunicação no marco da teoria da proteção integral aos direitos 
da criança e do adolescente, Tese (Doutorado em Direito) – Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa 
Cruz do Sul, 2015, p. 65. 
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da criança e do adolescente, atividades essas exercidas nos mais diversos 

ambientes.7 

Assim, com o objetivo de erradicar o trabalho infantil conforme compromisso 

assumido pelo Brasil ao ratificar a Convenção nº 138 da OIT, instituiu-se o Programa 

de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, criado pela Lei nº 12.435 de 6 de julho de 

2011. Integrante da Política Nacional de Assistência Social, o PETI possui caráter 

intersetorial desenvolvendo ações para a erradicação do trabalho infantil, 

compreendendo transferências de renda, trabalho social com famílias e oferta de 

serviços socioeducativos, incumbindo à identificação dessas crianças e 

adolescentes em situação de trabalho no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal, com a identificação das situações de trabalho a que foram 

submetidos.8 

Firmou-se, então, um Sistema de Garantias de Direitos composto por políticas 

de atendimento, de justiça, de proteção e promoção de direitos para o enfrentamento 

ao trabalho infantil, a fim de garantir o pleno desenvolvimento de crianças e 

adolescentes. 

No entanto, apesar da farta legislação que o Brasil dispõe, não são raras as 

situações em que se depara com a exploração do trabalho infantil, inclusive em 

situações nas quais o trabalho infantil acaba sendo considerado normal pela 

frequência com que ocorre, como é o caso do trabalho artístico infantil. A 

necessidade de crianças e adolescentes participarem de atividades artísticas resulta 

no equívoco de se confundir o trabalho com a atividade, resultando na banalização 

do trabalho infantil artístico. 

 

3 TRABALHO INFANTIL ARTÍSTICO 

 

Considerando que o trabalho infantil consiste no labor exercido por crianças e  

                                                      
7 BRASIL. Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008. Trata da proibição das piores formas de trabalho 
infantil e ação imediata para sua eliminação. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF, 12 jun. 2008. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2008/decreto/d6481.htm. Acesso em: 21 de set. 2020. 
8 BRASIL. Lei nº 12.435 de 6 de julho de 2011. Dispõe sobre a Organização da Assistência Social. 
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 6 jul. 2011. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/L12435.htm. Acesso em: 23 set. 2020. 
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adolescentes com idade inferior a 16 (dezesseis) anos, com ressalva a condição de 

aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos de idade, e os trabalhos penosos, insalubres 

e noturnos aos adolescentes com menos de 18 (dezoito) anos de idade, passa-se a 

analisar o labor na modalidade artística exercida por crianças e adolescentes nas 

mídias em geral. 

Por arte entende-se qualquer atividade voltada à música, dança, atuação, 

composição, escrita, modelagem fotográfica ou de passarela, pintura, criação de 

esculturas, etc. É indiscutível que a criança e o adolescente possui direito 

fundamental a cultura, e essa é uma previsão expressa no artigo 31 da Convenção 

dos Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil através do Decreto nº 99.710, de 21 de 

novembro de 19909: 

 

Artigo 31 

1. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança ao descanso e ao lazer, ao 

divertimento e às atividades recreativas próprias da idade, bem como à livre 

participação na vida cultural e artística. 

2. Os Estados Partes respeitarão e promoverão o direito da criança de participar 

plenamente da vida cultural e artística e encorajarão a criação de oportunidades 

adequadas, em condições de igualdade, para que participem da vida cultural, 

artística, recreativa e de lazer. 

 

Da mesma forma, a Constituição Federal de 1988 prevê a cultura como um dos 

direitos fundamentais da criança e do adolescente, e essa previsão se dá no artigo 

227, caput: 

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 

salvo   de   toda   forma    de negligência,   discriminação,   exploração,   violência, 

                                                      
9 BRASIL. Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990. Promulga a Convenção sobre os Direitos da 
Criança. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 22 nov. 1990. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm. Acesso em: 07 ago. 2020. 
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crueldade e opressão.10  

 

Por fim, o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente11 reproduz os 

direitos fundamentais do citado artigo 227, dentre os quais está o direito à cultura. 

Portanto, não há dúvidas quanto ao direito da criança e do adolescente de 

exercer atividades culturais. Afinal, essas atividades são de extrema importância 

para que tenham um desenvolvimento completo e saudável. No entanto, essas 

atividades podem tornar-se compromissos, contratuais ou não, retribuídos por 

pagamentos diversos, o que torna característica a condição de trabalho infantil. 

Há o senso comum de que a exploração da mão de obra infanto-juvenil ocorre 

somente nas atividades que exigem esforço físico e em locais insalubres, tais como 

as elencadas na Lista TIP. Quando se fala em trabalho infantil há imediata 

associação com a exploração de crianças e adolescentes em carvoarias, na 

agricultura ou nas indústrias. 

Entretanto, esse consenso é equivocado ao passo que toda e qualquer forma 

de trabalho infantil deve ser combatido por serem igualmente prejudiciais ao 

desenvolvimento da criança e do adolescente. 

 

Assim, seja qual for o tipo de atividade econômica desenvolvida por crianças e 

adolescentes, abaixo do limite legal estabelecido, configura-se a violação de 

direitos. O enfrentamento do trabalho infantil não se restringe apenas às piores 

formas de trabalho, mas a toda e qualquer forma de trabalho a que estejam 

submetidas pessoas com menos de dezoito anos de idade.12 

 

Conclui-se,  portanto,  que todas  as  formas  de  trabalho  infantil   devem  ser 

                                                      
10 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 05 out. 1988, artigos 7º, inciso XXXIII, e 227. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 21 set. 2020. 
11 BRASIL. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 13 jul. 1990, artigo 60. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 21 set. 2020. 
12 Silva Reis, Suzete da. Ações e estratégias de políticas públicas para o enfrentamento da exploração 
do trabalho infantil nos meios de comunicação no marco da teoria da proteção integral aos direitos 
da criança e do adolescente. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa 
Cruz do Sul, 2015, p. 67. 
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combatidas e erradicadas conforme compromisso firmado pelo Brasil ao ratificar a 

Convenção nº 138 da OIT:13 

 

Artigo 1º 

Todo País Membro em que vigore esta Convenção, compromete-se a seguir uma 

política nacional que assegure a efetiva abolição do trabalho infantil e eleve 

progressivamente, a idade mínima de admissão a emprego ou a trabalho a um 

nível adequado ao pleno desenvolvimento físico e mental do adolescente. 

 

Não é diferente com o trabalho infantil artístico. O glamour da atividade 

esconde a sua ilegalidade e ofensa ao Estado Democrático e aos direitos 

fundamentais da criança e do adolescente, de ter um desenvolvimento saudável e 

livre de qualquer exploração ou abuso. A aceitação social e judicial desse tipo de 

trabalho desprotege a criança e o adolescente de tal maneira que há total desrespeito 

a teoria da proteção integral, já que permitir esse tipo de labor é priorizar os 

interesses dos pais, responsáveis legais ou dos empregadores, mas nunca o direito 

da criança e do adolescente. 

 

Quando a criança ou adolescente ingressa precocemente na vida laboral, 

claramente, são violados direitos considerados fundamentais que lhe são 

garantidos no ordenamento jurídico brasileiro e na legislação internacional.14 

 

Nesse sentido, o trabalho artístico desempenhado por crianças e 

adolescentes com idade inferior a 16 (dezesseis) anos, considerando a exceção da 

aprendizagem de adolescentes com idade de 14 (quatorze) e 15 (quinze) anos, é 

caracterizado como trabalho infantil, e é proibido pelo sistema jurídico brasileiro, não 

obstante as diversas autorizações judiciais concedidas para “legalizar” essa 

atividade, conforme se verá no próximo capítulo. 

                                                      
13  Organização Internacional do Trabalho. Convenção nº 138 de 06 jun. 1973. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10088.htm#art5. Acesso em: 
20 set. 2020. 
14 Silva de Souza, Ivogleuma; Batista Oliveira, Vanessa. “Trabalho artístico infantil: o glamour precoce”, 
en THEMIS: Revista da ESMEC / Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará, v. 9, Fortaleza, 
2011, p. 225. 
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4 A PROIBIÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ARTÍSTICO NO SISTEMA JURÍDICO 

BRASILEIRO 

 

Apesar da inegável proibição do trabalho infantil, inclusive na modalidade 

artística, o Poder Judiciário brasileiro adotou a possibilidade de se conceder 

autorização judicial para o trabalho infantil artístico e, consequentemente, criou uma 

“exceção” à possibilidade de trabalho infantil, criação essa liderada pelas grandes 

empresas de comunicação. 

O fundamento dessas autorizações consiste na suposta permissão concedida 

pela Convenção nº 138 da OIT, em seu artigo 8º, que possui a seguinte redação: 

 

Artigo 8º 

1. A autoridade competente, após consulta às organizações de empregadores e 

de trabalhadores concernentes, se as houver, poderá, mediante licenças 

concedidas em casos individuais, permitir exceções para a proibição de emprego 

ou trabalho provida no Artigo 2º desta Convenção, para finalidades como a 

participação em representações artísticas. 

2. Licenças dessa natureza limitarão o número de horas de duração do emprego 

ou trabalho e estabelecerão as condições em que é permitido. 

 

No entanto, esse fundamento não se sustenta pelos seguintes motivos: 

Em primeiro lugar, em momento algum a Convenção autoriza trabalho de 

crianças. No decorrer de todo o texto há expresso limite a idade mínima de 14 

(quatorze) anos, o que por si só afasta qualquer possibilidade de trabalho a crianças 

e a adolescentes com menos de 14 (quatorze) anos. 

Em segundo lugar, esse entendimento não condiz com os objetivos da 

Convenção nº 138 da OIT. Essa convenção foi criada tendo como primeiro objetivo 

uniformizar o limite de idade mínima para o trabalho. Isso porque desde sua criação 

a OIT estabeleceu limites de idade para setores específicos de trabalho, começando 

pela indústria, depois tratando do trabalho marítimo, na agricultura e outros, até que 

em 1973 optou por estabelecer um único limite de idade. O segundo objetivo, não 

menos importante, é o de elevar “progressivamente, a idade mínima de admissão a 
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emprego ou a trabalho a um nível adequado ao pleno desenvolvimento físico e 

mental do adolescente.”15 

Diante disso, autorizar o trabalho de criança e adolescente é ato 

absolutamente incompatível com os objetivos da Convenção. Afinal, como poderia 

uma norma internacional que visa uniformizar o limite de idade para o trabalho 

justamente estabelecer exceção para um único setor de trabalho? Além disso, se o 

objetivo da convenção é elevar, progressivamente, a idade mínima como poderia 

permitir a redução dessa idade apenas para o trabalho artístico? 

Essa incompatibilidade já é o suficiente para rechaçar o fundamento para 

concessão das autorizações judiciais para o trabalho infantil. Entretanto, há ainda 

outros argumentos. 

O artigo 8º da Convenção faz referência ao artigo 2º ao permitir exceções. 

Segue, então, o texto dos parágrafos 4 e 5 do artigo 2º para análise: 

 

Artigo 2º 

4. Não obstante o disposto no Parágrafo 3º deste Artigo, o País Membro, cuja 

economia e condições do ensino não estiverem suficientemente desenvolvidas, 

poderá, após consulta às organizações de empregadores e de trabalhadores 

concernentes, se as houver, definir, inicialmente, uma idade mínima de quatorze 

anos. 

5. Todo País Membro que definir uma idade mínima de quatorze anos, de 

conformidade com o disposto no parágrafo anterior, incluirá em seus relatórios 

a serem apresentados sobre a aplicação desta Convenção, nos termos do Artigo 

22 da Constituição da Organização Internacional do Trabalho, declaração: 

a) de que subsistem os motivos dessa providência ou 

b) de que renuncia ao direito de se valer da disposição em questão a partir de 

uma determinada data. 

 

Assim, segundo a Convenção, para se admitir a exceção com relação à idade 

mínima para o trabalho, é necessário que o País Membro não tenha economia e 

                                                      
15  Organização Internacional do Trabalho. Convenção nº 138 de 06 jun. 1973. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10088.htm#art5. Acesso em: 
20 set. 2020. 
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condições do ensino suficientemente desenvolvidas e que justifique a necessidade 

de diminuir a idade mínima. Apesar de o Brasil não possuir uma economia e um 

ensino de primeiro mundo, é verdade que ele possui condições suficientes para 

manter a idade mínima já fixada pela Constituição Federal. Não há, portanto, qualquer 

circunstância que justifique a necessidade de redução da idade mínima para o 

trabalho. Tanto que, em momento algum o Brasil depositou instrumento que 

informasse a aplicação do artigo 8º e que o justificasse a contento. 

Como se não fosse suficiente os argumentos apresentados há ainda um 

quarto motivo que repudia a alegada exceção para o trabalho infantil artístico: o 

sistema jurídico brasileiro não recepcionou essa exceção. 

A Constituição Federal, que como dito exaustivamente adotou a teoria da 

proteção integral e, consequentemente, proibiu em seu artigo 7º, inciso XXXIII, o 

“trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho 

a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 

anos”.16 Diante disso, uma vez fixado o limite etário para o trabalho o Brasil não 

adotará normas de caráter flexível em face do princípio da progressividade ou do não 

retrocesso dos direitos humanos segundo o qual jamais um Estado Democrático 

poderá restringir direitos humanos fundamentais já conquistados e reconhecidos. 

 

A importância do princípio da proibição de retrocesso para a defesa dos direitos 

fundamentais, nessa linha, reside no fato de que não poderá o legislador 

brasileiro restringir ou suprimir, mesmo que de forma indireta, direito 

fundamental consagrado explícita ou implicitamente no ordenamento jurídico, 

ainda que com regulamentações relevantes postas em patamar 

infraconstitucional ou com implementações de políticas compensatórias e 

alternativas    ou,   ainda,   se   está  presente    no    país    grave    crise   derivada  

exclusivamente de ordem econômica.17 

 

                                                      
16 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 05 out. 1988, artigos 7º, inciso XXXIII. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 21 set. 2020. 
17 Gonçalves Machado, Vitor. “O incipiente princípio da proibição de retrocesso e sua função protetiva 
dos direitos fundamentais”, en Revista da Faculdade de Direito da UERJ, n. 34, Rio de Janeiro, dez. 
2018, p. 363. 
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O mesmo princípio também é aplicável em relação à norma internacional que 

restringe direitos fundamentais já efetivados pelo Estado que a ratificou. 

 

Ademais, em se tratando de direitos fundamentais, não pode uma norma 

internacional, se sobrepor ao ordenamento jurídico nacional, restringindo direitos 

fundamentais já assegurados, sob pena de violar o princípio da progressividade 

dos direitos humanos.18 

 

Aceitar que o Brasil recepcionou o artigo 8º da Convenção nº 138 da OIT é 

aceitar que houve retrocesso aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes 

conquistados e estabelecidos pela norma constitucional vigente, o que não é 

permitido pelo sistema jurídico brasileiro. 

Por fim, como quinto motivo tem-se a ilegalidade das autorizações judiciais 

concedidas pelo poder judiciário brasileiro para o trabalho infantil artístico. 

 Tendo em vista todos os argumentos trazidos é inegável a proibição do 

trabalho infantil artístico no Brasil. Todavia, em confronto direto com a teoria da 

proteção integral, com os princípios da prioridade absoluta e do não retrocesso de 

direitos fundamentais, os grandes meios de comunicação iniciaram pedidos judicias 

de concessão de autorização para a atuação de crianças e adolescentes na mídia 

em diversas modalidades artísticas, justamente com fundamento no citado artigo 8º 

da Convenção nº 138 da OIT. E tanto o Poder Judiciário quanto o Ministério Público 

acataram esse entendimento e passaram a concordar e conceder 

indiscriminadamente essas autorizações. 

Atualmente, os holofotes estão na discussão acerca da competência para 

concessão das autorizações judiciais, e não em sua ilegalidade. Essa discussão 

ocorre na Ação Direita de Inconstitucionalidade nº 5326 em trâmite no Supremo 

Tribunal Federal, na qual foi liminarmente determinado que a Justiça da Infância e 

Juventude é a competente analisar os pedidos de concessão de autorizações 

judiciais para o trabalho infantil artístico. 

                                                      
18 Silva Reis, Suzete da. Ações e estratégias de políticas públicas para o enfrentamento da exploração 
do trabalho infantil nos meios de comunicação no marco da teoria da proteção integral aos direitos 
da criança e do adolescente. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa 
Cruz do Sul, 2015, p. 163. 
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COMPETÊNCIA – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – CRIANÇAS E ADOLESCENTES – 

EVENTOS ARTÍSTICOS – PARTICIPAÇÃO – AUTORIZAÇÃO. Ausente controvérsia 

a envolver relação de trabalho, compete ao Juízo da Infância e da Juventude, 

inserido no âmbito da Justiça Comum, apreciar, no campo da jurisdição 

voluntária, pedido de autorização visando a participação de crianças e 

adolescentes em eventos de caráter artístico. 19 

 

A inexistência de discussão judicial a respeito da ilegalidade das autorizações 

judiciais para o trabalho infantil artístico não afasta a responsabilidade do Estado de 

proteger crianças e adolescentes de qualquer forma de exploração e abuso a fim de 

garantir sua proteção integral. Para isso, o Estado tem a obrigação de criar e 

implementar políticas públicas capazes de combater o trabalho infantil em qualquer 

modalidade, inclusive a artística, através da articulação dos órgãos da rede de 

atendimento à criança e ao adolescente que integram o Sistema de Garantias de 

Direitos, tais como os Conselhos Municipais e Estaduais de Direitos da Criança e do 

Adolescente e os Conselhos Tutelares. 

Sua omissão nesse sentido atenta contra o Estado Democrático de Direito ao 

permitir que o direito fundamental da criança e do adolescente de ser protegido de 

qualquer forma de exploração e abuso seja violado de maneira contumaz. 

 

CONCLUSÃO 

 

O trabalho infantil é real e ocorre no Brasil e em todo o mundo. Diversos são 

os casos em que crianças e adolescentes estão expostos a exploração comercial de 

empregadores inescrupulosos que optam pela mão de obra infanto-juvenil por ser 

mais barata e de fácil controle. No entanto, há uma cegueira seletiva em relação ao 

trabalho infantil artístico. O interesse de grandes empresas, a ganância dos pais ou 

responsáveis legais, a aceitação e omissão da sociedade e do Estado são fatores que 

atribuem ao trabalho infantil artístico a aparência de legalidade. 

                                                      
19  Supremo Tribunal Federal: Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5326. 
Sentença de 27 de setembro de 2018. 
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Ora, a criança e o adolescente tem direito fundamental a cultura, sendo 

necessária para seu desenvolvimento sadio a participação em atividades culturais, 

tanto de forma ativa quanto de forma passiva. Entretanto, o que se analisa é quando 

essa atividade é caracterizada como trabalho, sujeitando a criança e o adolescente 

ao cumprimento de jornadas de trabalho, de metas consistentes em desempenhar 

sua atividade de maneira satisfatória, e de regras típicas de um ambiente laborativo. 

Em contrapartida recebe remuneração em pecúnia, ajuda de custo ou, ainda, é pago 

com brinquedos, alimentação, moradia e vestimentas. 

É impossível deixar de concluir que essa atividade é perniciosa à criança e ao 

adolescente ao passo que todas as circunstâncias existentes em seu cotidiano 

implicam, inevitavelmente, em prejuízo escolar, momentos de lazer mínimo ou 

inexistentes, restrição do seu direito à convivência familiar e comunitária. Nem se 

discutirá as consequências nefastas do trabalho infantil artístico – apesar de 

existirem, eis que essa não é a proposta do presente trabalho. Ante todas essas 

características é inquestionável a caracterização do trabalho artístico como trabalho 

infantil e, como tal, é proibido pelo sistema jurídico brasileiro pelos seguintes 

motivos: 

1º) Durante todo o texto a Convenção nº 138 da OIT deixa explícito o limite de 

14 (quatorze) anos de idade para iniciar qualquer tipo de atividade laborativa, o que 

impede a permissão de trabalho de crianças e adolescentes até essa idade; 

2º) Os objetivos da Convenção nº 138 da OIT foram uniformizar e elevar 

progressivamente a idade mínima para o trabalho, objetivos esses que conflitam 

diretamente com o entendimento de que ela teria criado uma exceção a proibição do 

trabalho infantil; 

3º) A possibilidade de redução da idade mínima, ainda que admitida, está 

vinculada a Países Membros da Convenção cuja economia e condições de ensino 

não sejam suficientemente desenvolvidas, o que definitivamente não é o caso do 

Brasil; 

4º) O limite etário ao trabalho estabelecido pela Constituição Federal em seu 

artigo 7º, inciso XXXIII, associado à teoria da proteção integral de crianças e 

adolescentes e ao princípio da progressividade ou do não retrocesso dos direitos 
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humanos fundamentais impedem a recepção de normas de caráter flexível pelo 

sistema jurídico brasileiro; 

5º) A ilegalidade de autorizações judiciais concedidas para o trabalho infantil 

artístico por fundarem-se em dispositivo internacional de caráter flexível não 

recepcionada pelo Brasil que, em momento algum, depositou instrumento que 

admitisse a redução da idade mínima para o trabalho. 

Os argumentos apresentados são suficientes para sustentar a proibição do 

trabalho infantil artístico no Brasil, o que torna urgente que a família, a sociedade e o 

Estado reconheçam a sua ilegalidade e consequências nefastas características a 

todo trabalho infantil. Reconhecer essa proibição implicará no imediato 

cancelamento de todas as autorizações judiciais para o trabalho infantil artístico, no 

impedimento de que novas autorizações sejam emitidas, e no combate a esse tipo 

de exploração de mão de obra infantil através da implementação de políticas 

públicas capazes de articular todo o Sistema de Garantia de Direitos em prol da 

proteção dessas crianças e adolescentes. 

É imprescindível, nesse caso, a atuação dos Conselhos de Direito e do 

Conselho Tutelar, órgãos que estão à frente das violações de direitos e são capazes 

de atuar diretamente nos casos de exploração do trabalho artístico infanto-juvenil. 

Somente assim as crianças e os adolescentes serão integralmente protegidos em 

sua dignidade. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF: Senado Federal, 1988. 
 
BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do 
Brasil, Brasília, DF, 16 jul. 1990. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 07 ago. 2020. 
 
BRASIL. Lei nº 12.435 de 6 de julho de 2011. Dispõe sobre a Organização da 
Assistência Social. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 6 
jul. 2011. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2011/lei/L12435.htm. Acesso em: 23 set. 2020. 
 



 

128 | Anais da VII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2020) 
 

BRASIL. Decreto nº 10.088, de 5 de novembro de 2019. Consolida atos normativos 
editados pelo Poder Executivo Federal que dispõem sobre a promulgação de 
convenções e recomendações da Organização Internacional do Trabalho - OIT 
ratificadas pela República Federativa do Brasil. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-
2022/2019/Decreto/D10088.htm#art5. Acesso em 08 de agosto de 2020. 
 
Gonçalves Machado, Vitor. “O incipiente princípio da proibição de retrocesso e sua 
função protetiva dos direitos fundamentais”, en Revista da Faculdade de Direito da 
UERJ, n. 34, Rio de Janeiro, dez. 2018, p. 345-366. 
 
Organização Internacional do Trabalho. Convenção nº 138 de 06 jun. 1973. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-
2022/2019/Decreto/D10088.htm#art5. Acesso em: 20 set. 2020. 
 
Regina Cavalcante, Sandra. “Trabalho infantil artístico: conveniência, legalidade e 
limites”, en Revista TST, vol. 79, n. 1, Brasília, jan/mar 2013, p. 139-158. 
 
Silva Reis, Suzete da. Ações e estratégias de políticas públicas para o enfrentamento 
da exploração do trabalho infantil nos meios de comunicação no marco da teoria da 
proteção integral aos direitos da criança e do adolescente. Tese (Doutorado em 
Direito) – Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, 2015. 
 
Silva de Souza, Ivogleuma; Batista Oliveira, Vanessa. “Trabalho artístico infantil: o 
glamour precoce”, en THEMIS: Revista da ESMEC / Escola Superior da Magistratura 
do Estado do Ceará, v. 9, Fortaleza, 2011, p. 223-240. 
 
Supremo Tribunal Federal: Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº 5326. Sentença de 27 de setembro de 2018. 
 
Viana Custódio, André; Adriana Chaves, Patrícia. “Trabalho infantil artístico: a 
ilegalidade oculta pelos mitos culturais”, en Viana Custódio, André; Veiga Dias, Felipe 
da; Silva Reis, Suzéte da (Org.): Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes e 
Políticas Públicas [recurso eletrônico], Curitiba, Multideia Editora, 2014. 
 
Viana Custódio, André; Bueno da Rosa Moreira, Rafael. “A caracterização dos danos 
decorrentes do trabalho infantil”, en Seminário Internacional de Demandas Sociais e 
Políticas Públicas na Sociedade Contemporânea - VII Mostra de Trabalhos 
Científicos Jurídicos. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2014, p. 02. Disponível em: 
https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/sidspp/article/view/11791. 
Acesso em: 21 set. 2020.  



 

7. AS MULHERES PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS VÍTIMAS DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR NO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

WOMEN WITH SPECIAL NEEDS VICTIMS OF DOMESTIC AND FAMILY VIOLENCE IN 

THE WORKPLACE 

 

https://doi.org/10.36592/9786581110451-07  

Isadora Hörbe Neves da Fontoura1 

Suzéte da Silva Reis2 
Resumo 
 
O presente artigo tem por objetivo analisar qual a proteção jurídica que as mulheres 
portadoras de necessidades especiais vítimas de violência possuem no ambiente de 
trabalho. Para a realização do estudo, foi utilizada a metodologia de abordagem 
dedutiva, a partir da legislação, bem como recorreu-se ao auxílio da literatura 
especializada. A Lei Maria da Penha tem como finalidade assegurar a paz social e os 
direitos humanos das mulheres que sofreram uma espécie de violência que a 
supracitada lei visa combater. Entretanto, mesmo existindo um dispositivo legal, a 
sociedade ainda julga a mulher que foi violentada. Para uma mulher que não possui 
nenhuma espécie de deficiência, já existe uma grande discriminação perante a ela 
em virtude de ter sido vítima de violência, dessa maneira, o cenário é agravado 
quando a mulher é deficiente e foi violentada. A pessoa portadora de necessidades 
especiais tem maiores dificuldades de levar uma vida normal do que uma pessoa que 
não é detentora de uma espécie de deficiência, em razão de existir peculiaridades e 
limites provindos de sua deficiência que não permitem que ela consiga seguir no 
mesmo passo e contexto de uma pessoa que não possui uma necessidade especial. 
Essa dificuldade se estende à esfera trabalhista, pois a mulher portadora de 
necessidades especiais possui um árduo caminho no ambiente de trabalho, no caso 
em que a mulher é vítima de uma violência e deficiente, ela apresenta um duplo grau 
de preconceito, necessitando de garantias trabalhistas que assegurem a ela 
proteção jurídica na esfera trabalhista. 
Palavras-chave: Violência doméstica e familiar. Mulher portadora de necessidades 
especiais. Garantias trabalhistas. 
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Abstract 
 
This article aims to analyze the legal protection that women with special needs who 
are victims of violence have in the work environment. To carry out the study, the 
deductive approach methodology was used, based on the legislation, as well as the 
help of specialized literature. The Maria da Penha Law aims to ensure social peace 
and the human rights of women who have suffered a kind of violence that the 
aforementioned law aims to combat. However, even though there is a legal provision, 
society still judges the woman who has been raped. For a woman who does not have 
any kind of disability, there is already great discrimination against her because she 
has been a victim of violence, so the scenario is aggravated when the woman is 
disabled and has been raped. The person with special needs has greater difficulties 
in leading a normal life than a person who does not have a kind of disability, due to 
the peculiarities and limits arising from his disability that do not allow him to continue 
in the same step and context of a person who does not have a special need. This 
difficulty extends to the labor sphere, as the woman with special needs has an 
arduous path in the work environment, in the case in which the woman is a victim of 
violence and is disabled, she has a double degree of prejudice, requiring labor 
guarantees. that ensure it legal protection in the labor sphere. 
Keywords: Domestic and family violence. Woman with special needs. Labor 
guarantees. 
 

Introdução 

 

A Lei Maria da Penha possui como finalidade principal assegurar a paz social 

e garantir os direitos humanos às mulheres que sofreram uma das cinco formas de 

violência que a supracitada Lei visa combater, quais sejam: violência física, violência 

psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. É notório que 

uma mulher que sofreu uma espécie de violência é julgada, pelos olhos críticos da 

sociedade, como se tivesse tido atitudes que desencadeassem a reação de agressão 

do violentador perante ela. Dessa maneira, existe um grande preconceito às vítimas 

de violência doméstica e familiar. O cenário fica ainda mais agravado e 

discriminatório quando a ofendida é portadora de necessidades especiais. 

Inquestionavelmente, uma mulher detentora de uma espécie de deficiência 

possui maiores dificuldades de levar uma vida normal do que uma mulher que não 

tem necessidades especiais, em virtude de existir peculiaridades e limites provindos 

de sua deficiência que não permitem que ela consiga seguir no mesmo passo e 

contexto de uma mulher que não possui nenhuma espécie de deficiência. Por esta 

razão, é necessário que haja um olhar mais sensível à mulher portadora de 
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necessidades especiais em decorrência dos desafios que precisa enfrentar no 

cotidiano. E este olhar precisa ter uma maior magnitude quando ela é vítima de 

violência doméstica e familiar. 

Por muito tempo, a pessoa portadora de necessidades especiais, em razão de 

sua deficiência, tinha grandes dificuldades de ingressar no mercado de trabalho. 

Felizmente no ano de 1991 entrou em vigor a Lei 8.213 que dispõe sobre os planos 

de benefícios da Previdência Social, trazendo em seu contexto a garantia das cotas 

de vagas de pessoas com deficiência nas empresas e tratamento adequado 

conforme as suas necessidades. Entretanto, mesmo que a Lei 8.213 tenha 

modificado positivamente a vida das pessoas com uma espécie de deficiência na 

esfera trabalhista, ainda há grandes desafios para que estas pessoas efetivamente 

consigam ter uma vida, no mínimo, parecida como as das pessoas não portadoras 

de necessidades especiais. 

Quando a pessoa é portadora de necessidades especiais e ainda é uma vítima 

de violência doméstica e familiar, há um duplo grau de preconceito e a existência de 

um cenário mais agravado. Dessa maneira, é de necessidade imperiosa que exista 

garantias trabalhistas asseguradas às mulheres deficientes vítimas de violência 

doméstica e familiar na esfera trabalhista. 

 

A Lei Maria da Penha  

 

A Lei 11.340 sancionada em 7 de agosto de 2006, nomeada como Lei Maria da 

Penha, é um dispositivo legal que garante às mulheres que foram agredidas proteção 

jurídica. As mulheres, por um grande período, precisaram sofrer as violências 

caladas, pois não havia nenhum dispositivo legal no ordenamento jurídico que 

pudesse dar efetivamente voz a elas. Entretanto, no ano de 1970, já existiam 

movimentos feministas para mudar esta realidade. 

Pelos meados da década de 70, as mulheres lutaram em prol da defesa da 

igualdade de direitos entre homens e mulheres, dos ideais de direitos humanos, 

defendendo e combatendo a eliminação de todas as formas existentes de 

discriminação, tanto nas leis como nas práticas sociais. A ação organizada do 

movimento feminista foi de suma importância para a especialização e supra-



 

132 | Anais da VII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2020) 
 

estatalização dos direitos humanos das mulheres. Várias convenções e pactos de 

direitos humanos foram editados pelas Nações Unidas e Organização dos Estados 

Americanos com a finalidade de compelir os países signatários a tomar medidas 

legislativas e administrativas de promoção da igualdade de gênero e enfrentamento 

da violência doméstica e familiar contra a mulher. Um exemplo é a Convenção sobre 

a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher.3 

Entretanto, mesmo com todo o movimento e lutas feministas para as mulheres 

terem seus direitos garantidos em uma lei específica, uma mulher, chamada Maria 

da Penha Maia Fernandes, precisou passar por duas tentativas de homicídio para 

que finalmente a justiça tomasse a consciência de criar uma lei específica para as 

mulheres que fossem agredidas. Maria da Penha não foi a única mulher que sofreu 

drásticos momentos nas mãos de seu agressor.  

Em tese, Maria da Penha é uma sobrevivente e possui sorte de estar viva. 

Muitas mulheres não estão mais com vida para poder relatar todas as agressões que 

vivenciaram com o seu violentador.  

 

Muitos questionam o motivo de a lei de combate à violência doméstica e familiar 

contra a mulher ser chamada de Lei Maria da Penha. Há quem não saiba, mas 

trata-se de lei de iniciativa do Poder Executivo. Foi elaborada por um consórcio 

de entidades feministas e encaminhada ao Congresso Nacional pelo Presidente 

da República. Quando de sua sanção chamou-a de Lei Maria da Penha e afirmou: 

Esta mulher renasceu das cinzas para se transformar em um símbolo da luta 

contra a violência doméstica no nosso país. Mas não foi somente a referência 

presidencial que justifica ser ela assim chamada. A menção tem origem na 

dolorosa história de Maria da Penha Maia Fernandes, uma farmacêutica  casada 

com um professor universitário e economista.4 

 

Antes de Maria da Penha conhecer a pessoa que iria submetê-la durante anos 

em um ciclo de violência perverso, ela já havia contraído matrimônio por 5 anos.  

Marco Antonio Heredia Viveros é o nome do violentador de Maria da Penha Maia 

                                                      
3 CAVALCANTI, Stela Valéria Soares de Farias. Violência doméstica: análise da Lei “Maria da Penha”, 
nº 11.340/06. Salvador: Editora JusPODIVM, 2007.  
4 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. 6. ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2019. 
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Fernandes. Um economista, se conheceram quando Maria da Penha estava fazendo 

mestrado na Universidade de São Paulo, logo após a sua recente separação. Os 

primeiros anos de casamento de Maria da Penha e Marco Antonio foram tranquilos, 

ele ainda não havia demonstrado a agressividade que existia em seu interior. 

Todavia, como é comum no ciclo de agressões, com o passar do tempo a violência 

começou a se manifestar em palavras de baixo calão, humilhações e inferiorizações.5   

Toda a mulher que é vítima de uma violência, em tese, se encontra em um ciclo 

de agressão. Inquestionavelmente, existem os casos de agressões que ocorrem 

entre pessoas que não se conheciam e tiveram um desentendimento que foi 

finalizado por uma das cinco espécies de violências que a Lei 11.340 de 2006 tem 

por objetivo combater. Entretanto, quando uma mulher está casada e é vítima de 

violência provindas por seu cônjuge, como foi o caso de Maria da Penha Maia 

Fernandes, ela estava submetida a um ciclo de agressão. 

Quando a ofendida decide não continuar vivendo com as agressões de seu 

violentador, no momento em que toma a decisão de dar um basta nas violências que 

sofreu, o ciclo em que ela se encontrava tem uma transformação radical por parte do 

agressor. Todas as palavras de humilhações, todos os socos e pontapés que 

deixaram hematomas em seu corpo, são substituídos por atitudes carinhosas e 

amorosas do agressor perante a vítima. A ofendida perdoa o autor do delito e o ciclo 

recomeça. A cada palavra que o violentador não concorde com ela, irá abrir uma 

porta para a volta das agressões. E quanto mais se reinicia este ciclo, mais o 

psicológico da vítima é deteriorado. 

Maria da Penha viveu durante muitos anos neste ciclo de agressão. Passou 

por duas tentativas de homicídio, a primeira com arma de fogo e a segunda com uma 

tentativa de eletrocutá-la no banho. Para, finalmente, recorrer à justiça e ter seus 

direitos positivados em uma lei. Todavia, foi uma luta árdua para que tivesse voz 

perante as autoridades. Apesar de já ter tido denunciado o agressor Marco Antonio, 

quando era marcada as datas do julgamento do caso de Maria da Penha, os 

defensores do réu desenvolviam artimanhas para que os julgamentos fossem 

adiados. Depois de tantos anos sofrendo nas mãos de Marco Antonio, a ofendida 

                                                      
5 FERNANDES, Maria da Penha Maia. Sobrevivi... posso contar. Fortaleza: Armazém da Cultura, 2010.  
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Maria da Penha ainda precisou esperar anos para que ele fosse preso e pagasse 

pelos seus atos criminosos perante a justiça.  

Com a morosidade da justiça, no ano de 1998, Maria da Penha e duas 

instituições de peso, o Centro para a Justiça e o Direito Internacional, CEJIL, e o 

Comitê Latino-americano e do Caribe para a defesa das mulheres, CLADEM, levaram 

o caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos 

Estados Americanos (OEA), protestando contra a demora quanto a uma decisão 

definitiva da justiça brasileira em relação ao processo. Dessa forma, a Comissão 

Interamericana publicou, em abril de 2001, um relatório, provindo da OEA, que citava 

o Estado brasileiro como responsável pela violação dos direitos humanos, o que teve 

repercussão internacional, considerado um incentivo para que se debatesse 

amplamente o tema. Maria da Penha, a essas alturas, já era considerada um símbolo 

das lutas contra a violência doméstica e familiar. Diante da repercussão do seu caso, 

houve a criação da Lei 11.340 de 2006.6 

A Lei 11.340 de 2006 possui como finalidade erradicar e combater a violência 

doméstica e familiar contra a mulher. Dessa forma, toda a mulher que sofrer uma das 

cinco formas de violência que a referida lei visa combater, terá a proteção jurídica 

necessária para seguir a vida com tranquilidade, tendo a ciência de que há um 

dispositivo legal para garantir essa segurança a ela.  

 

A Lei 11.340/2006 extraiu do caldo da violência comum uma nova espécie, qual 

seja, aquela praticada contra a mulher (vítima própria), no seu ambiente 

doméstico, familiar ou de intimidade (art. 5). Nesses casos, a ofendida passa a 

contar com precioso estatuto, não somente de caráter repressivo, mas, 

sobretudo, preventivo e  assistencial,  criando  mecanismos  aptos  a  coibir  essa 

modalidade de agressão. 7 

 

A Lei Maria da Penha expressa cinco formas de violência que a mulher pode 

vir a sofrer e receber proteção da supracitada lei: violência física, violência 

psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. Há o costume 

                                                      
6 FERNANDES, Maria da Penha Maia. Sobrevivi... posso contar. Fortaleza: Armazém da Cultura, 2010.  
7 CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Violência Doméstica: Lei Maria da Penha. 3. ed. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.  
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corriqueiro de proporcionar uma magnitude maior para a violência física, em virtude 

dessa violência ter como característica a agressão física propriamente dita. 

Entretanto, uma mulher que foi agredida psicologicamente terá o mesmo grau de dor 

que uma mulher que foi agredida fisicamente. A violência psicológica está presente 

em todas as cinco espécies de violência e poderá ter como efeito final o óbito da 

vítima, assim como na violência física. Dessa maneira, todas as formas de violência 

contra a mulher devem estar sob o mesmo patamar de cuidados.  

Para efetivar a proteção da vítima de violência doméstica e familiar, a Lei 

11.340 de 2006 elencou em seu artigo 22, dez medidas protetivas de urgência contra 

o agressor. As medidas protetivas de urgência possuem como finalidade não permitir 

que o agressor chegue perto da vítima e de seus familiares. Se o violentador se 

aproximar deles, eles poderão chamar a Brigada Militar e o agressor será preso.  

Para a vítima ter concedida as medidas protetivas de urgência é necessário 

que ela vá a uma Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, relatar as 

agressões que vivenciou, fazer o registro do boletim de ocorrência e preencher o 

Formulário Nacional de Risco e Proteção à Vida solicitando as medidas protetivas. O 

referido formulário irá para o Juiz de Direito da comarca onde a vítima estiver 

requerendo as medidas protetivas e ele terá o prazo de 48 horas para deferi-las ou 

não. Consoante o artigo 22 da Lei Maria da Penha, as medidas protetivas de urgência 

são: 

 

Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, 

nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto 

ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras: 

I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao 

órgão competente, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003  

II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; 

III - proibição de determinadas condutas, entre as quais: 

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o 

limite mínimo de distância entre estes e o agressor; 

b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação; 



 

136 | Anais da VII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2020) 
 

c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física 

e psicológica da ofendida; 

IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe 

de atendimento multidisciplinar ou serviço similar; 

V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios. 

VI – comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação; e 

(Incluído pela Lei nº 13.984, de 2020) 

VII – acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento 

individual e/ou em grupo de apoio. (Incluído pela Lei nº 13.984, de 2020)8 

 

A proteção jurídica às mulheres portadoras de necessidades especiais vítimas de 

violência doméstica e familiar no ambiente de trabalho 

 

A mulher que passou por uma das violências que a Lei Maria da Penha visa 

combater, após o fim do ciclo de agressão em que foi submetida, ela se encontra 

com o seu psicológico, indubitavelmente, abalado e impotente. Seja por uma 

agressão física ou psicológica, as marcas da violência que foi cometida contra ela 

estão presentes em seu íntimo, em seu interior. Não bastando a dor interna e externa 

que está sentindo, ainda é julgada pela sociedade por ter realizado atitudes que 

teriam ensejado a violência que sofreu. A situação fica ainda mais preocupante e 

agravada quando a mulher é portadora de necessidades especiais.  

O Decreto-Lei nº 6.949 de 2009 traz a Convenção da Organização das Nações 

Unidas que abordou a questão dos direitos das pessoas com deficiência. O 

supracitado decreto garante que as mulheres com deficiência não possuem 

diferenças perante as mulheres que não são portadoras de necessidades especiais, 

consoante expresso no seu artigo 6º 

 

                                                      
8 BRASIL, Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e 
familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre 
a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação 
dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, 
o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 7 ago. 2006. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em: 23 set. 
2020.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
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Art. 6º - Mulheres com deficiência  

1. Os Estados Partes reconhecem que as mulheres e meninas com deficiência 

estão sujeitas a múltiplas formas de discriminação e, portanto, tomarão medidas 

para assegurar às mulheres e meninas com deficiência opleno e igual exercício 

de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais.  

2. Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar o 

pleno desenvolvimento, o avanço e o empoderamento das mulheres, a fim de 

garantir-lhes o exercício e o gozo dos direitos humanos e liberdades 

fundamentais estabelecidos na presente Convenção.9 

 

Todavia, os desafios que as pessoas portadoras de necessidades especiais 

enfrentam no cotidiano muda essa realidade, necessitando, por conseguinte, de um 

cuidado a mais. Principalmente no tocante à violência doméstica e familiar contra a 

mulher, pois, anteriormente às agressões a vítima já era deficiente, dessa forma, já 

possuía um olhar de discriminação da sociedade frente a ela. Sendo uma vítima de 

violência doméstica e familiar, abre um viés para um duplo grau de preconceito. 

A Lei Maria da Penha auxiliou e auxilia muito no combate à violência 

doméstica e familiar contra a mulher, entretanto, é de suma importância que ela seja 

mais divulgada. Ainda existem muitas mulheres que não possuem conhecimento da 

existência da supracitada lei, em especial às vítimas que moram em locais mais 

indigentes nas cidades e isso é um ponto que também pode ser utilizado como 

diferenciação entre a mulher vítima que não é portadora de necessidades especiais 

e a mulher que possua alguma espécie de deficiência.  

É inquestionável que uma mulher que more em uma periferia é em razão de ter 

baixa renda financeira, podendo ocorrer o caso de também ser dependente 

financeiramente do autor do delito, agravando ainda mais o cenário, pois, muitas 

vezes as mulheres não vão denunciar o agressor, em razão de dependerem dele para 

o seu sustento. 

                                                      
9 BRASIL, Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção Internacional sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de 
março de 2007. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 25 ago. 2009. Disponível 
em: -http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm>. Acesso em: 
23 set. 2020. 
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Há de se afirmar que uma mulher detentora de uma espécie de deficiência 

possui maiores dificuldades de levar uma vida normal de que uma mulher que não 

tem necessidades especiais, em razão de existir peculiaridades e limites provindos 

de sua deficiência que não permitem que ela consiga seguir no mesmo passo e 

contexto de uma mulher que não possui nenhuma espécie de deficiência. 

Um exemplo é a mulher surda-muda tendo residência em uma periferia. 

Inquestionavelmente, existem mínimas chances de ela ter conhecimento da Lei 

Maria da Penha, em decorrência das peculiaridades de sua deficiência. Além do local 

não ser o mais apropriado e comum para que tenha a divulgação da Lei 11.340 de 

2006, não há muitas palestras para as pessoas surdas acerca dos direitos que as 

mulheres possuem se são vítimas de uma violência. Até mesmo nas Delegacias, por 

mais que seja necessário um intérprete de libras para as vítimas de violência 

doméstica e familiar, é raro que esteja algum disposto nas Delegacias, conforme 

Sabrina Lage, vice-coordenadora da Federação Nacional de Educação e Integração 

dos Surdos: 

 

A lei [Maria da Penha] existe há 13 anos, mas nós, surdos, tomamos 

conhecimento dela há pouco tempo. Ainda há poucas palestras, as comunidades 

precisam despertar. O feminicídio continua crescendo e não existe apoio de fato. 

A pessoa surda não consegue se comunicar na delegacia. A gente não sabe 

como fazer as estratégias corretas, e precisamos de apoio do estado para 

capacitar os profissionais para isso.10 

 

Felizmente, houve mudanças positivas no ordenamento jurídico em relação a 

mulher portadora de necessidades especiais em contexto de violência doméstica e 

familiar. No ano de 2019 foi sancionada a Lei 13.836 que teve como objetivo tornar 

obrigatória a informação sobre a condição de pessoa com deficiência da mulher 

vítima de agressão doméstica ou familiar. A publicação da supracitada Lei 

acrescentou um dispositivo ao artigo 12 da Lei Maria da Penha. 

                                                      
10  NITAHARA, Akemi. Mulheres com deficiência têm mais dificuldade para denunciar violência. 
Agência Brasil, Rio de Janeiro, 7 ago. 2019. Disponível em: 
<https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2019-08/mulheres-com-deficiencia-
tem-mais-dificuldade-para-denunciar>. Acesso em: 24 set. 2020. 
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Art. 2º - O § 1º do art. 12 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, passa a vigorar 

acrescido do seguinte inciso IV:  

Art. 12. .............................................................................................................  

§ 1º ...................................................................................................................  

IV - informação sobre a condição de a ofendida ser pessoa com deficiência e se 

da violência sofrida resultou deficiência ou agravamento de deficiência 

preexistente.11 

 

Diante do exposto, quando a vítima vai à Delegacia Especializada no 

Atendimento à Mulher relatar as violências que sofreu e fazer o boletim de ocorrência, 

caso ela seja uma vítima portadora de necessidades especiais, deverá informar ao 

policial competente.  

Esta medida irá auxiliar na contabilidade de mulheres que possuem alguma 

espécie de deficiência e que são vítimas de violência doméstica e familiar, por 

conseguinte, irá demonstrar a necessidade da implementação de intérprete de libras 

nas delegacias e criação de novas políticas públicas para as mulheres portadoras de 

necessidades especiais vítimas de violência.  

Além desses dois fatores positivos, a nova medida também tem o objetivo de 

agravar a pena do agressor, caso cometa um crime de violência doméstica e familiar 

contra a mulher portadora de necessidades especiais, principalmente em delitos 

mais drásticos como o feminicídio. 

O artigo 121, em seu sétimo parágrafo, do Código Penal é claro em expressar 

que nas situações em que ocorrer violência doméstica e familiar, caso a vítima tenha 

alguma espécie de deficiência e for vítima de uma violência ou até mesmo de um 

delito mais fatal como o feminicídio, a pena será aumentada de 1/3 até a metade. 

 

§ 7o A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a 

metade se o crime for praticado:  

                                                      
11 BRASIL, Lei nº 13.836, de 4 de junho de 2019. Acrescenta dispositivo ao art. 12 da Lei nº 11.340, de 
7 de agosto de 2006, para tornar obrigatória a informação sobre a condição de pessoa com deficiência 
da mulher vítima de agressão doméstica ou familiar. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 
Brasília, DF, 4 jun. 2019. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-
2022/2019/lei/L13836.htm>. Acesso em: 24 set. 2020. 
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II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) 

anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que 

acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou 

mental.12 

  

Indubitavelmente, a Lei nº 13.836 de 2019 trouxe muitas mudanças positivas 

no tocante à proteção da mulher portadora de necessidades especiais quando for 

uma vítima de violência doméstica e familiar. Todavia, mesmo com este benefício 

implementado, ainda existem muitas dificuldades que as mulheres com alguma 

espécie de deficiência se deparam na esfera trabalhista.  

O preconceito é em grau duplo: por ser uma mulher portadora de necessidades 

especiais, ou seja, por existir uma grande desigualdade entre ela e uma pessoa que 

não possui nenhuma espécie de deficiência, o quanto ela irá produzir e deixar de 

produzir em virtude de sua deficiência e por ser uma vítima de violência doméstica e 

familiar, sem garantias trabalhistas quando estiver neste cenário.  

 

Embora a consolidação da concepção de cidadania esteja em plena garantia 

atualmente, as pessoas com necessidades especiais sofrem frente à gigantesca 

exclusão econômica e dificuldades para serem inseridas no mercado de 

trabalho. Demorou muito tempo para se perceber a necessidade de valorizar 

estas pessoas, suas necessidades e peculiaridades. No que diz respeito às 

pessoas com deficiências, a sociedade está superando o preconceito de forma a 

possibilitar-lhes a inclusão efetiva.13 

 

As pessoas portadoras de necessidades especiais tiveram o seu direito 

garantido e efetivo ao trabalho quando entrou em vigor a Lei 8.213 de 1991, que trata 

a respeito da contratação de deficientes nas empresas. A supracitada lei assegura 

                                                      
12 BRASIL, Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Instituiu o Código Penal. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 7 dez. 1940. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decretolei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 24 set. 2020. 
13  FRIEDRICH, Ricardo Werner. Pessoa com deficiência no mercado de trabalho: dificuldades na 
inclusão. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL DEMANDAS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS NA 
SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA. 13., MOSTRA INTERNACIONAL DE TRABALHOS CIENTÍFICOS. 9., 
2016. Santa Cruz do Sul. Anais eletrônicos... Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2016. Disponível em: 
<file:///C:/Users/Dell/Downloads/15872-13115-1-PB.pdf>. Acesso em: 24 set.  2020. 
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em seus artigos a garantia de cotas de vagas de pessoas portadoras de 

necessidades especiais na empresa e tratamento adequado consoante as 

peculiaridades que a sua deficiência apresenta. O artigo 93 e os seus incisos da Lei 

8.213 asseguram que: 

 

Art. 93 - A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a 

preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com 

beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na 

seguinte proporção:  

I - até 200 empregados...............................................................................2%;  

II - de 201 a 500...........................................................................................3%;  

III - de 501 a 1.000.......................................................................................4%;  

IV - de 1.001 em diante................................................................................5%.14 

 

Dessa forma, a Lei 8.213 tem por objetivo garantir que a pessoa portadora de 

necessidades especiais seja respeitada em seu ambiente de trabalho e, por mais que 

possa ter uma deficiência que a limite em determinadas tarefas, tenha o direito de 

ser tratada com igual respeito a qualquer outro trabalhador que não tenha uma 

espécie de deficiência. A referida lei assegura que a empresa que for contratar a 

pessoa portadora de necessidades especiais, não estará contratando em razão de 

sua deficiência e sim de seus atributos intelectuais e, se for o caso, físicos. Por esta 

razão, seria uma forma de discriminação se a empresa contratasse uma pessoa que 

a sua deficiência fosse menos “agravada”. 

 

A proteção dos deficientes, por intermédio da legislação, é uma forma de dar 

dignidade ao ser humano, permitindo também que essas pessoas possam ser 

cidadãos e exercitar a cidadania. Deve ter o deficiente a possibilidade de 

igualdade de oportunidade para poder trabalhar. O deficiente obtém a sua 

dignidade por meio da sua inserção no mercado de trabalho, no qual pode 

                                                      
14 BRASIL, Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 
Social e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 24 jul. 
1991. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm>. Acesso em: 24 set. 
2020. 
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trabalhar e receber remuneração pelo trabalho que faz. O deficiente passa a ser 

útil, pois também prover a si e sua família.15 

 

A Lei 8.213 trouxe inúmeros benefícios às pessoas portadoras de 

necessidades especiais no âmbito do trabalho. Mas, é inquestionável afirmar que a 

pessoa que possui uma espécie de deficiência percorre uma luta árdua durante toda 

a sua vida para que consiga viver efetivamente bem em todas as áreas, por mais que 

tenha uma deficiência que a limite. Nessa seara, ela necessita de um olhar mais 

sensível perante a sociedade, pois, por mais que exista a Lei 8.213 assegurando 

direitos de igualdade no ambiente de trabalho, ainda há a carência de um olhar mais 

humanizado frente as pessoas portadoras de necessidades especiais. 

Esta situação piora quando a mulher possui uma espécie de deficiência e é 

vítima de uma violência doméstica e familiar. Pois, não existem garantias 

trabalhistas a ela assegurando a proteção jurídica necessária quando for vítima de 

uma violência. Há o artigo 9º, inciso segundo, parágrafo segundo da Lei Maria da 

Penha que garante que o juiz ou, se for o caso, o perito, possibilitará que a vítima 

tenha seis meses de vínculo de manutenção do vínculo trabalhista para que possa 

se recuperar dos traumas sofridos da violência que foi submetida sem precisar estar 

prestando serviços. Entretanto, não há nenhuma previsão legal no ordenamento 

jurídico tratando acerca da questão de quem será o responsável pelo pagamento do 

salário. E, muitas vezes, por este motivo, a vítima de violência doméstica e familiar 

não vai à delegacia denunciar o seu agressor, por medo de não ter como manter o 

seu sustento, já que não existe nenhum dispositivo legal falando a respeito. 

Diante do exposto, deveriam existir dispositivos legais que garantissem a 

proteção jurídica necessária às mulheres portadoras de necessidades especiais no 

ambiente de trabalho, em virtude de todos os percalços que elas precisam enfrentar 

por serem pessoas portadoras de alguma espécie de deficiência que as limitam a 

viver uma vida plena e eficaz e por estarem em cenário de violência doméstica e 

familiar, tendo sido submetidas a ciclos de agressões, deteriorando os seus 

psicológicos e, se for a situação, os seus físicos.  

 

                                                      
15 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. 30 ed. São Paulo: Editora Atlas S.A, 2014. 
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Conclusão 

 

A Lei Maria da Penha é um dispositivo que auxiliou muito na luta dos direitos 

das mulheres, assegurando proteção jurídica a elas quando estiverem em cenário de 

violência doméstica e familiar, erradicando e combatendo as violências. Todavia, por 

mais que exista um dispositivo legal no ordenamento jurídico assegurando que se a 

mulher for agredida, a pessoa responsável por essa violência será presa, ainda há 

muitas críticas e julgamentos da sociedade perante a ofendida, o que dificulta a sua 

recuperação emocional.  

Quando uma mulher é vítima de violência doméstica e familiar e portadora de 

necessidades especiais, o cenário fica ainda mais agravado, em razão de existir um 

duplo grau de preconceito. Além de toda a luta árdua que a mulher que possui uma 

espécie de deficiência tem durante a sua vida, sofre mais ainda com a discriminação 

quando foi agredida e está sob a proteção da Lei 11.340 de 2006. Por este motivo, 

necessita de um olhar mais sensível sobre a sua situação, principalmente no 

ambiente de trabalho. 

A Lei 8.213 de 1991 trouxe inúmeros benefícios às pessoas portadoras de 

necessidades especiais, assegurando a garantia das cotas de vagas de pessoas com 

deficiência nas empresas e tratamento adequado conforme as suas necessidades. 

Mas, mesmo que a Lei 8.213 tenha modificado positivamente a vida das pessoas 

com uma espécie de deficiência na esfera trabalhista, ainda existem muitos desafios 

para que estas pessoas efetivamente consigam ter uma vida, no mínimo, parecida 

como as das pessoas não portadoras de necessidades especiais. 

Diante do exposto, é de necessidade imperiosa que existam garantias 

trabalhistas asseguradas às mulheres portadoras de necessidades especiais vítimas 

de violência doméstica e familiar, para que elas possam conseguir reconstruir a sua 

vida após todas as agressões que foram submetidas e prestarem seus serviços com 

a proteção jurídica adequada ao cenário em que se encontram. 
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RESUMO 
 
O tema do artigo é juventude, a pandemia do novo coronavírus e relações de trabalho. 
O objetivo é debater os efeitos sociais da pandemia e seus impactos nas relações de 
trabalho das juventudes, no Brasil. O problema é: examinar como o Governo Federal 
brasileiro, que tem a competência constitucional para legislar e executar políticas 
sobre direito do trabalho, tem apresentado ações e medidas, de acordo com as 
recomendações da Organização Internacional do Trabalho (OIT), para o 
enfrentamento do desemprego e geração de renda de jovens abrangidos pela teoria 
da proteção integral, no contexto da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), no 
Brasil. A hipótese é: os dados revelam que os índices de desemprego e geração de 
renda entre os jovens aumentaram, consideravelmente, durante a pandemia do novo 
coronavírus, problema que não tem sido tratado, pelo Governo Federal, com a 
atenção que lhe é exigida, à luz da teoria da proteção integral, conforme dispõe o 
artigo 227 da Constituição Federal de 1988, caracterizando-se um quadro de 
omissão administrativa. O método de abordagem é dedutivo, e o método de 
procedimento é monográfico com técnicas de pesquisa bibliográfica e documental. 
Conclui-se que a pandemia, combinada com a omissão do Governo Federal em 
aplicar a teoria da proteção integral, expôs os jovens a um cenário de desproteção 
social e empregatícia, capaz de comprometer uma geração de jovens.   
Palavras-chave: juventude; teoria da proteção integral; desemprego; pandemia; 
políticas públicas.  
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ABSTRACT 
 
The subject of the article is youth, the new coronavirus pandemic and labor relations. 
The objective is to debate the social effects of the pandemic and its impacts on youth 
work relationships in Brazil. The problem is: to examine how the Brazilian Federal 
Government, which has the constitutional competence to legislate and execute 
policies on labor law, has presented actions and measures, according to the 
recommendations of the International Labor Organization (ILO), to face the 
unemployment and income generation of young people covered by the 
comprehensive protection theory, in the context of the new coronavirus pandemic 
(COVID-19), in Brazil. The hypothesis is: the data reveal that the unemployment and 
income generation rates among young people increased, considerably, during the 
pandemic of the new coronavirus, a problem that has not been treated, by the Federal 
Government, with the attention that it requires, to in the light of the theory of integral 
protection, as provided for in article 227 of the 1988 Federal Constitution, 
characterizing a framework of administrative omission. The approach method is 
deductive, and the procedure method is monographic with bibliographic and 
documentary research techniques. It is concluded that the pandemic, combined with 
the Federal Government's failure to apply the theory of comprehensive protection, 
exposed young people to a scenario of social and employment deprotection, capable 
of compromising a generation of young people. 
Keywords: youth; integral protection theory; unemployment; pandemic; public policy. 
 

INTRODUÇÃO  

 

O objetivo deste trabalho é debater os impactos sociais causados pelo 

coronavírus (COVID-19), no campo do direito e das políticas públicas de geração de 

emprego e renda, com recorte específico sobre as juventudes,  por estarem 

abarcados pela teoria da proteção integral, de acordo com Emenda Constitucional 65 

de 13 de julho de 2010, que inseriu o termo jovem no artigo 227 da Constituição 

Federal de 1988, a fim de estabelecer estratégias para o enfrentamento da questão.  

A crise sanitária decorrente da pandemia do coronavírus desnudou as 

desigualdades – que já eram abissais para um contexto de verdadeira barbárie - 

existentes nos campos sociais, econômicos, trabalhistas e ambientais nos países 

periféricos.   

No Brasil, a crise sanitária vem acentuar ainda mais uma crise econômica, 

política e social que empurra a população à desproteção social constituindo um 

cenário de desesperança, em especial às juventudes negra, empobrecida e periférica 

sobre o futuro.  
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A pandemia impactou de forma brutal as categorias em situação de 

vulnerabilidade social, especialmente com recorte de cor e raça, revelando as 

dificuldades da maioria da população para se proteger contra a contaminação do 

coronavírus e ao mesmo tempo trabalhar e sustentar sua família sem manter 

privações materiais.   

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) divulgou documento no qual 

monitora as relações de trabalho no contexto da pandemia, demonstrando que um 

em cada seis jovens ficarão desempregados neste período, razão pela qual 

recomenda que os governos devem implementar ações políticas ao problema do 

emprego e da geração de renda tendo em vista suas consequências negativas, 

constituindo-se o que se denominou de “geração de confinamento”.3 

A proposta é problematizar como as relações dos jovens com o mundo do 

trabalho e geração de renda, a partir da crise sanitária, tornaram-se ainda mais 

frágeis.  

A situação social e econômica dos jovens tende a se agravar em períodos de 

crise, tal como o problema sanitário, provocado pelo coronavírus, razão pela qual 

impõe-se medidas interventivas governamentais, representadas por políticas 

públicas de proteção social e geração de renda e emprego. 

Mesmo em uma situação de excepcionalidade – estado de calamidade 

pública - o governo federal impõe uma agenda de políticas de austeridade, com 

fundamento neoliberal, assim como programas de flexibilização e precarização das 

relações de trabalho e emprego.     

O problema definido é examinar como o governo federal brasileiro, que possui 

a competência constitucional para legislar e executar políticas sobre direito do 

trabalho, tem apresentado ações e medidas de acordo com as recomendações da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) para o enfrentamento do desemprego e 

geração de renda de jovens abrangidos pela teoria da proteção integral, no contexto 

da pandemia do coronavírus (COVID-19) no Brasil? 

                                                      
3 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. El Covid y el mondo del trabajo. 2020. Disponível 
em: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/briefingnote/wcms_745965.pdf Acesso em: 07 set. 2020. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_745965.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_745965.pdf
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A hipótese que responde à pergunta: os dados revelam que os índices de 

desemprego e geração de renda entre os jovens aumentaram consideravelmente 

durante a pandemia do coronavírus, problema sobre o qual não tem sido tratado pelo 

governo federal com a atenção que lhe é exigido, à luz da teoria da proteção integral, 

conforme dispõe o artigo 227 da Constituição Federal de 1988, caracterizando-se um 

quadro de omissão administrativa.     

O método de abordagem é o dedutivo, pois examina, as premissas gerais 

sobre o tema em primeiro lugar, para, em seguida, realizar as especificações. O 

método de procedimento adotado é o monográfico.  

Além disso, faz-se uso das técnicas de pesquisa bibliográfica e documental a 

partir de revisão, exame e interpretação da literatura sobre o tema, com base em 

livros e artigos científicos de revistas especializadas no assunto. 

Esta pesquisa usa como metodologia os dados indiretos obtidos pela 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), elaborada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pela pesquisa “El Covid y 

el mondo del trabajo – 2020”, elaborada pela Organização Internacional de Trabalho 

(OIT). 

 

1 DESEMPREGO NA PANDEMIA: UM PROBLEMA QUE ATINGE A MAIORIA DA JUVENTUDE 

NO BRASIL 

 

O tema do desemprego e da geração de renda é um dos principais problemas 

que afetam as juventudes nas últimas décadas, revelando-se uma questão que, 

apesar de complexa e preocupante, não tem ganhado a atenção necessária na 

agenda pública brasileira.  

Pochmann4 ao pesquisar sobre o primeiro emprego, no início dos anos 2000, 

apresentou as enormes desigualdades econômicas e sociais existentes entre os 

jovens com idades entre 15 a 24 anos. 

 

                                                      
4 POCHMANN, Marcio. A batalha pelo primeiro emprego: a situação atual dos jovens e as perspectivas 
no mercado de trabalho brasileiro. São Paulo: Publisher, 2007.  
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É frequente, por exemplo, o ingresso no mercado de trabalho ocorrer entre os 15 

anos de idade – poucos são os jovens que conseguem concluir os cursos 

educacionais e é comum a união, filhos e mudança de endereço bem antes da 

faixa de idade definida como juvenil, sobretudo para os seguimentos mais pobres 

da população.5 

  

Desde então, as dificuldades de colocação de jovens de mercado de trabalho 

são ainda maiores, haja vista as transformações nas relações de trabalho, originadas 

em função das Tecnologia de Comunicação e Informação (TICs), assim como das 

políticas de austeridade fiscal que retraíram as políticas de incentivo nesse mercado, 

mas sobretudo por conta da aprovação da Lei n. 13.467, de 13 de julho de 2017 

(Reforma Trabalhista), que precarizou ainda mais as relações de trabalho.  

Rigoleto e Paéz (2018) destacam que as experiências internacionais de 

flexibilização das leis trabalhistas, ocorridas após a crise financeira do subprime 

(2008), demonstraram que houve aumento na competitividade ao cada vez mais se 

exigir as credenciais de experiência para admissão do jovem no emprego, sem 

contraprestação de retorno salarial, tornando-os mais vulneráveis na relação capital 

versus trabalho. 

Se, em um contexto de crise econômica os jovens já são os mais afetados pelo 

desemprego, precarização e informalidade, é de se imaginar os impactos sociais e 

comportamentais da pandemia na atual geração de jovens, pois amplia-se ainda 

mais a desigualdade no acesso ao emprego e à geração de renda.  

Assim, é possível destacar que a juventude é uma das categorias mais 

impactadas negativamente pela pandemia, repercutindo as consequências de forma 

direta em praticamente todas as suas dimensões de vida, seja no campo da 

educação, seja no campo das relações sociais, seja no campo das relações de 

trabalho. 

Esses campos se cruzam de forma interseccional constituindo-se um 

problema complexo de difícil resolução que exigem medidas interventivas por parte 

do Estado capazes de minimizar tais impactos no segmento juvenil.   

                                                      
5 Ibidem, p. 09. 
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Ademais, é importante registrar que o trabalho é um elemento central na vida 

dos jovens, representando um dos principais espaços de socialização, 

experimentação e de aprendizado das juventudes, como condição de vida e 

preparação para a transição à vida adulta.  

O trabalho para as juventudes significa não apenas realização do seu eu, mas 

também a independência financeira e a autonomia – como significado de afirmação 

- para os jovens empobrecidos e periféricos que dependem do seu trabalho para 

alcançar mobilidade social.  

É importante registrar que ainda em março, o Observatório da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) lançou um relatório apontando os impactos da 

quarta revolução tecnológica sobre as relações de trabalho e emprego 

especialmente na categoria das juventudes.  

 

Según se desprende de datos recientes, los jóvenes se ven afectados de forma 

desproporcionada por la crisis de la COVID-19 y padecen sus consecuencias 

adversas en varios ámbitos, en particular, interrupción de sus programas 

educativos o de formación, pérdida de empleo y de ingresos, y mayores 

dificultades para encontrar trabajo.6 

 

No campo da educação, parte da população jovem, especialmente a juventude 

periférica e empobrecida, encontram dificuldade para conciliar seus estudos, muitos 

no contraturno do trabalho, de forma remota, frente a exigência de componentes de 

tecnologia (acesso à computador com internet de qualidade), o que pode 

comprometer o aprendizado e sua recolocação no mercado de trabalho.   

Já no campo das relações sociais, construiu-se um vazio nas relações e 

vínculos entre os jovens, limitando seus comportamentos em razão do 

distanciamento social, o que lhes exige uma adaptação muito rápida a práticas e 

fazeres extraordinários, na medida em que foi privado de sua convivência física e 

presencial junto a seus pares.    

                                                      
6 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. El Covid y el mondo del trabajo. 2020. Disponível 
em: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/doc_745965.pdf Acesso 
em: 07 set. 2020.  
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A vulnerabilidade do grupo juvenil é representada pela sua fragilidade, uma 

vez que a inexperiência e a incapacidade de trabalhar em estruturas hierárquicas têm 

sido os principais fatores que prejudicam a entrada e ou a permanência do jovem 

trabalhador no emprego. 

Ainda assim, apesar das constantes alterações no sistema produtivo, com 

ênfase sobre o elemento tecnológico, as habilidades e potenciais inovadores 

reconhecidamente das novas gerações são desconsiderados. 

De acordo com o Observatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT)   

 

En total, 178 millones de jóvenes trabajadores de todo el mundo, a saber, más de 

cuatro de cada diez jóvenes empleados en el mundo, trabajaban en los sectores 

más afectados al surgir la crisis. Casi el 77 por ciento de jóvenes trabajadores en 

todo el mundo (328 millones) tenían un empleo en el sector informal, frente a 

alrededor del 60 por ciento de los adultos trabajadores (de 25 años, o más). El 

índice de informalidad laboral de los jóvenes oscila entre el 32,9 por ciento en 

Europa y Asia Central, y el 93,4 por ciento en África. Incluso antes de que surgiera 

la crisis de la COVID-19, más de 267 millones de jóvenes no tenían empleo, ni 

participaban en ningún programa educativo o de formación (jóvenes «nini»), 

incluidos casi 68 millones de jóvenes desempleados.7 

   

Os dados do Observatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

foram confirmados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Contínua 

(PNAD), elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que 

revelou o aumento do desemprego entre jovens de 18 a 24 anos, no primeiro 

trimestre de 2020, no Brasil.     

De   acordo   com   a   pesquisa,   só   no   primeiro    trimestre   –   período  que  

compreende o estado de calamidade pública por conta da pandemia de coronavírus 

- a média nacional de desemprego entre jovens passou de 23% para 27,1%.8   

                                                      
7 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. El Covid y el mondo del trabajo. 2020. Disponível 
em: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcom/wcms_745965.pdf Acesso 
em: 07 set. 2020. 
8  INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (PNAD Contínua). Segundo trimestre (abr-jun) 2020. Disponível em:  
https://static.poder360.com.br/2020/08/pnad-continua-do-2o-trimestre.pdf  Acesso em: 08 set. 
2020. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcom/wcms_745965.pdf
https://static.poder360.com.br/2020/08/pnad-continua-do-2o-trimestre.pdf
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Examinando-se os níveis de desemprego, por recorte de sexo, as mais 

prejudicadas são as jovens mulheres que representam 14,5% enquanto 10,4% dos 

jovens homens. Da mesma forma, o recorte racial também se apresenta 

negativamente às mulheres pretas, uma vez que as jovens autodeclaradas pretas ou 

pardas representam 15% e 14% contra 9,8% de brancas.9     

 

2. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE JUVENTUDE E ATENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E 

SOCIAIS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

Se o Brasil inovou na esfera constitucional com a adoção da teoria da proteção 

integral, no campo do Direito da Criança e do Adolescente, antes mesmo da recepção 

da Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC), não se pode dizer o mesmo dos 

direitos de juventude.   

O Brasil tardou em aprovar um marco normativo específico sobre a juventude, 

o que de certa forma, repercutiu na implementação de políticas de juventude e na 

exigência de prioridade na atenção e consecução de direitos de afirmação de jovens. 

Basta registrar que o jovem somente foi reconhecido como sujeito de direito, 

passíveis de atenção prioritária por parte do Estado pela Constituição Federal de 

1988, por meio da Emenda Constitucional n. 65 de 13 de julho de 2010.    

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 

salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão. 

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, 

do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não 

governamentais,  mediante  políticas  específicas  e  obedecendo  aos  seguintes 

                                                      
9  INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (PNAD Contínua). Segundo trimestre (abr-jun) 2020. Disponível em:  
https://static.poder360.com.br/2020/08/pnad-continua-do-2o-trimestre.pdf  Acesso em: 08 set. 
2020. 
 

https://static.poder360.com.br/2020/08/pnad-continua-do-2o-trimestre.pdf
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preceitos: 

I -  aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na 

assistência materno-infantil; 

II -  criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as 

pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de 

integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o 

treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens 

e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas 

as formas de discriminação. 

§ 2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios 

de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de 

garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. 

§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: 

I -  idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o 

disposto no art. 7º, XXXIII; 

II -  garantia de direitos previdenciários e trabalhistas; 

III -  garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola; 

 

A inserção do jovem, em nível constitucional, com status de direito 

fundamental, assegurado no artigo 227, significa não apenas um elemento simbólico 

de reconhecimento de que a categoria juvenil exige atenção e cuidados especiais, 

mas um reordenamento administrativo suficiente para atender os comandos 

jurídico-constitucionais.    

 

Este arcabouço legal e político criou grande expectativa no campo das Políticas 

Públicas de Juventude por significar a possibilidade de incorporação das 

políticas de juventude como política de estado, para além da transitoriedade de 

governos, e por apontar a possibilidade de complementação entre a proteção 

assegurada pelo ECA, para crianças e adolescentes até 18 anos, e o 

fortalecimento das políticas de autonomia e emancipação dos jovens entre 18 e 

29 anos no Brasil.10  

                                                      
10  CASTRO, Elisa Guaraná de; MACEDO, Severine Carmem. Estatuto da Criança e Adolescente e 
Estatuto da Juventude: interfaces, complementariedade, desafios e diferenças. Revista Direito & 
Práxis, Rio de Janeiro, vol. 10, n. 02, 2019, p.1216. 
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Com a instituição da Emenda Constitucional 65, de 13 de julho de 2010, e do 

Estatuto da Juventude, há uma transição paradigmática no ordenamento jurídico na 

forma em como abordar a categoria juvenil de “juventude em situação de risco” para 

“juventude como sujeito de direitos”, capazes de se tornarem protagonistas na 

formulação de políticas de juventude.    

É importante registrar que a alteração constitucional assegurou aos jovens 

tratamento com prioridade e de forma absoluta, sendo abrangidos pela teoria da 

proteção integral, diante das suas particularidades. 

Para Custódio11 

 

Isso implica em reconhecer que os direitos de juventude integram o campo mais 

abrangente dos direitos humanos e insere-se no campo valorativo da teoria da 

proteção integral já consagrada à infância brasileira desde 1988. Além disso, os 

direitos de juventude, uma vez incorporados ao texto constitucional oferecem um 

novo olhar valorativo para esses direitos fundamentais na medida em que 

integram na teoria os princípios da diversidade.   

  

A aprovação de marco normativo específico sobre a questão juvenil é 

simbólica porque expressa a necessidade de atenção a um grupo que impõe 

cuidados especiais em razão da sua singularidade de desenvolvimento, assim como 

orienta uma diretriz aos poderes públicos de se pensar em medidas e políticas 

programáticas que atentem para os jovens respeitando as suas especificidades.   

Além disso, é importante registrar a promulgação da Lei n. 12.852, de 05 de 

agosto de 2013 (Estatuto da Juventude), que conferiu aos jovens inúmeros direitos 

e orientou os formuladores de políticas de juventude.   

O Estatuto da Juventude dispôs sobre onze direitos inerentes à condição 

juvenil: i) direito à cidadania, à participação social e política e à representação juvenil 

(artigo 4º); ii) direito à educação (artigo 7º); iii) direito à profissionalização, ao 

trabalho e à renda (artigo 14); iv) direito à diversidade e à igualdade (artigo 17); v) 

                                                      
11 CUSTÓDIO, André Viana. A Proteção Integral aos Direitos Fundamentais de Juventude no Brasil. In: 
Estado, mercado e sociedade: perspectivas e prospectivas. LEAL, Rogério Gesta; SANTOS, Rafael 
Padilha dos; DEMARCHI, Clovis. (Orgs). Itajaí: Univali, PPCJ, 2017. p. 19.  
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direito à saúde (artigo 19); vi) direito à cultura (artigo 21); vii) direito à comunicação 

à liberdade de expressão (artigo 26); viii) direito ao desporto e ao lazer (artigo 28); ix) 

direito ao território e à mobilidade (artigo 31); x) direito à sustentabilidade e ao meio 

ambiente (artigo 34); xi) direito à segurança pública e o acesso à justiça (artigo 37).  

Nesse aspecto, o artigo 14 do Estatuto da Juventude dispõe sobre a garantia 

do jovem em ter o direito ao trabalho e à renda assegurados.    

 

Art. 14. O jovem tem direito à profissionalização, ao trabalho e à renda, exercido 

em condições de liberdade, equidade e segurança, adequadamente remunerado 

e com proteção social. 

 

Ainda no Estatuto da Juventude, o artigo 14 e 15 indicam as diretrizes 

orientadoras para implementação de políticas públicas de profissionalização, direito 

ao trabalho e de geração de renda, como medidas de afirmação e autonomização 

dos jovens. 

  

Art. 15. A ação do poder público na efetivação do direito do jovem à 

profissionalização, ao trabalho e à renda contempla a adoção das seguintes 

medidas: 

I - promoção de formas coletivas de organização para o trabalho, de redes de 

economia solidária e da livre associação; 

II - oferta de condições especiais de jornada de trabalho por meio de: 

a) compatibilização entre os horários de trabalho e de estudo; 

b) oferta dos níveis, formas e modalidades de ensino em horários que permitam 

a compatibilização da frequência escolar com o trabalho regular; 

III - criação de linha de crédito especial destinada aos jovens empreendedores; 

IV - atuação estatal preventiva e repressiva quanto à exploração e precarização 

do trabalho juvenil; 

V - adoção de políticas públicas voltadas para a promoção do estágio, 

aprendizagem e trabalho para a juventude; 

VI - apoio ao jovem trabalhador rural na organização da produção da agricultura 

familiar e dos empreendimentos familiares rurais, por meio das seguintes ações: 

a) estímulo à produção e à diversificação de produtos; 
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b) fomento à produção sustentável baseada na agroecologia, nas agroindústrias 

familiares, na integração entre lavoura, pecuária e floresta e no extrativismo 

sustentável; 

c) investimento em pesquisa de tecnologias apropriadas à agricultura familiar e 

aos empreendimentos familiares rurais; 

d) estímulo à comercialização direta da produção da agricultura familiar, aos 

empreendimentos familiares rurais e à formação de cooperativas; 

e) garantia de projetos de infraestrutura básica de acesso e escoamento de 

produção, priorizando a melhoria das estradas e do transporte; 

f) promoção de programas que favoreçam o acesso ao crédito, à terra e à 

assistência técnica rural; 

VII - apoio ao jovem trabalhador com deficiência, por meio das seguintes ações: 

a) estímulo à formação e à qualificação profissional em ambiente inclusivo; 

b) oferta de condições especiais de jornada de trabalho; 

c) estímulo à inserção no mercado de trabalho por meio da condição de aprendiz. 

 

Percebe-se que o dispositivo em exame indica a necessidade do Estado em 

prestar medidas concretas por meio de políticas públicas, em decorrência do 

comando normativo disposto no artigo 15 do Estatuto da Juventude.   

Além disso, o Estatuto da Juventude também orienta ao formulador da política 

pública salvaguardar a possibilidade de compatibilizar, em regime especial, o estudo 

e o trabalho como forma de complementação de um campo sobre o outro, sem 

prejuízo de nenhum deles.   

Essa diretriz busca também atender à teoria da proteção integral, de forma a 

contemplar as diversas dimensões de assistência às juventudes no mercado de 

trabalho e na manutenção da sua formação escolar.   

Trata-se de uma preocupação legítima do legislador, na  medida  em  que  1/5 

dos jovens que trabalham, conciliam suas atividades profissionais com sua 

formação educacional.  

Observa-se que as juventudes foram reconhecidas como sujeito de direitos, 

passíveis de atenção por políticas específicas pelo Estado, na consecução dos 

direitos fundamentais, previstos no artigo 227 da Constituição Federal de 1988, que 
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lhe garantiu a proteção integral, diante da sua especificidade de pessoa em 

desenvolvimento. 

 

3. JUVENTUDES E POLÍTICAS DE EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA: EXAME SOBRE 

O PERÍODO DA PANDEMIA  

 

As políticas públicas são “instrumentos de ação dos governos – o government 

by policies que desenvolve e aprimora o government by law.”12  

 

Política pública é o programa de ação governamental que resulta de um processo 

ou conjunto de processos juridicamente regulados – processo eleitoral, 

processo de planejamento, processos de governo, processo orçamentário, 

processo legislativo, processo administrativo, processo judicial – visando 

coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a 

realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. 

(...) 

Como tipo ideal a política pública deve visar a realização de objetivos definidos, 

a expressando a seleção de prioridades, a reserva de meios necessários à sua 

consecução e o intervalo de tempo em que se espera o atingimento dos 

resultados.13 

 

No mesmo sentido, é importante referir o conceito elaborado por Derani (2006, 

p. 135) para o quem a “política pública é um conjunto de ações coordenadas pelos 

entes estatais, em grande parte por eles realizadas, destinadas a alterar as relações 

sociais existentes.” 

Assim, a política pública deve necessariamente ser executada pelo Estado, 

que é o ente legitimado pelo monopólio da execução e ação nos problemas públicos, 

sociais e econômicos. Nesse sentido, torna-se imperativo que normas jurídicas 

orientem o fazer da Administração Pública, na medida em que é limitada pelo 

princípio da legalidade, que representa a vinculação positiva à lei, tal como  disposto  

                                                      
12 BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito administrativo e políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 
252. 
13 BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em direito. In: BUCCI (Org), Políticas 
públicas: reflexões sobre o conceito jurídico, 2006, p. 39. 
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no artigo 37 da Constituição Federal de 1988.   

Observa-se que as Medidas Provisórias 927, de 22 de março de 2020; 928, de 

22 de março de 2020; 936, de 1º de abril de 2020; 944, de 03 de abril de 2020; e 946, 

de 07 de abril de 2020, todas elas editadas pelo governo federal para enfrentar a 

questão da calamidade pública decorrente da pandemia não inseriram a categoria 

juvenil como beneficiária, com  exceção aqueles jovens que já estavam empregados 

antes da pandemia.14   

A legislação em questão, constituiu o Programa Emergencial de Manutenção 

do Emprego e da Renda com o objetivo de preservar o emprego e a renda; garantir a 

continuidade das atividades laborais e empresariais; e reduzir o impacto social 

decorrente do estado de calamidade.    

As legislações mencionadas não contemplam a juventude como beneficiária 

das políticas de proteção ao emprego ou de geração de renda, como aspecto central 

de proteção e salvaguarda dos direitos assegurados no Estatuto da Juventude.  

Da mesma forma, as políticas públicas devem ser atos coordenados e 

integrados entre temas correlacionados (inclusão social, empoderamento, 

participação) e entes (governamentais ou não) na transformação ou modificação de 

um conjunto ou de estrutura determinada pela atuação estatal. 

Essa referência denota a importância da construção de políticas públicas 

transversais na perspectiva de construir políticas de juventude, capazes de 

compreender as singularidades e as especificidades da categoria jovem. 

Diante de tal cenário é possível verificar, até o momento, que não houve 

intervenção do Estado com a edição de normas legislativas e a implementação de 

políticas públicas efetivas capazes de promover a afirmação da juventude, no campo 

do mercado de trabalho, nem garantir os empregos ou geração de renda às 

juventudes, como dispõe a teoria da proteção integral. 

 Ademais, o Brasil desconsidera as recomendações do Observatório da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) para implementar ações políticas 

específicas para a juventude sobre o emprego e da geração de renda, mesmo 

                                                      
14 Observa-se que o governo federal se aproveita da pandemia para impor um pacote de medidas 
legislativas que flexibilizam e precarizam ainda mais os direitos trabalhistas, já tão atacados com a 
Lei 13.467 de 13 de julho de 2017 (Reforma Trabalhista). 
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sabedor dos impactos negativos que a omissão pode causar sobre as novas 

gerações.   

A questão é de que até o momento o governo federal silenciou sobre uma 

política específica de atenção e proteção social direcionada ao público jovem, para 

garantir emprego e renda, a fim de enfrentar o quadro de desesperança, tal como 

requer o artigo 227 da Constituição Federal e o Estatuto da Juventude, que adotaram 

a teoria da proteção integral.  

 

CONCLUSÃO 

 

O problema definido foi examinar como o governo federal brasileiro, que 

possui a competência constitucional para legislar e executar políticas sobre direito 

do trabalho, tem apresentado ações e medidas de acordo com as recomendações da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) para o enfrentamento do desemprego e 

geração de renda de jovens abrangidos pela teoria da proteção integral, no contexto 

da pandemia do coronavírus (COVID-19) no Brasil? 

A hipótese que respondeu à pergunta: os dados revelam que os índices de 

desemprego e geração de renda entre os jovens aumentaram consideravelmente 

durante a pandemia do coronavírus, problema sobre o qual não tem sido tratado pelo 

governo federal com a atenção que lhe é exigido, à luz da teoria da proteção integral, 

conforme dispõe o artigo 227 da Constituição Federal de 1988, caracterizando-se um 

quadro de omissão administrativa foi confirmada.      

As Medidas Provisórias 927, de 22 de março de 2020; 928, de 22 de março de 

2020; 936, de 1º de abril de 2020; 944, de 03 de abril de 2020; e 946, de 07 de abril de 

2020, emitidas pelo governo federal para enfrentar a questão da calamidade pública 

decorrente da pandemia não atentam para as singularidades que a questão social 

do desemprego e a geração de renda entre os jovens representa. 

Verificou-se que até o momento o governo federal negligenciou implementar 

uma política pública específica de atenção e proteção social direcionada ao público 

jovem, para garantir emprego e renda, tal como impõe o artigo 227 da Constituição 

Federal e do Estatuto da Juventude, que adotaram a teoria da proteção integral no 

ordenamento jurídico brasileiro.  
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Conclui-se que a pandemia do coronavírus combinada com a omissão do 

governo federal, em implementar políticas públicas de geração de emprego ou renda, 

tal como recomendou a Organização Internacional do Trabalho (OIT), expôs a 

juventude a um cenário de desproteção social e empregatícia capaz de comprometer 

uma geração de jovens e impactar nos altos índices de desemprego no Brasil. 
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RESUMO 
 
O Supremo Tribunal Federal (STF), em sede da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI) nº 5543/DF, no exercício da sua função contramajoritária, reconheceu a 
inconstitucionalidade das normas que restringiam a doação de sangue ao grupo 
vulnerável LGBTI (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, intersexuais etc.) por 
considera-las injustificadamente discriminatórias. Por vias reflexas, construiu 
permissivo para a realização do ato altruístico por estas pessoas, amparado no 
direito internacional dos direitos humanos. Assim, desenvolveu-se pesquisa 
bibliográfica e documental, com método hipotético-dedutivo, para desvendar a 
importância dos tratados para a proteção internacional dos direitos humanos dos 
indivíduos que não se adéquam ao padrão heteronormativo e cisgênero, ao mesmo 
tempo se analisa a conformidade ou não dessa manifestação do STF com a doutrina 
Chenery. Ao final, vislumbrou-se que a decisão abriu espaço para uma aplicação 
mais frequente dos documentos internacionais por parte do Poder Público (o que 
inclui todos os poderes constituídos) de modo a fortalecer a tutela à pessoa humana. 
Constatou-se ainda que a supramencionada construção judicial não repeliu a 
doutrina Chenery, posto que não se inseriu no seu âmbito de aplicação. Nesse 
entender, legítima a atuação do STF ao promover a isonomia substancial. 
Palavras-chave: Grupo vulnerável LGBTI. Proteção internacional dos direitos 
humanos.  Não discriminação. Doação de sangue por pessoas homoafetivas. 
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Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2877462978948032. 
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ABSTRACT 
 
he Supreme Federal Court (STF), in the headquarters of the Direct Action of 
Unconstitutionality (ADI) nº 5543 / DF, in the exercise of its countermajoritarian 
function, recognized the unconstitutionality of the rules that restricted blood 
donation to the vulnerable LGBTI group (lesbians, gay, bisexual, transsexual, intersex, 
etc.) for considering them unjustifiably discriminatory. Through reflexes, he built 
permissiveness for the realization of the altruistic act by these people, supported by 
international human rights law. Thus, bibliographical and documentary research was 
developed, using a hypothetical-deductive method, to unveil the importance of 
treaties for the international protection of human rights of individuals who do not 
conform to the heteronormative and cisgender standard, while at the same time 
analyzing compliance or not. this manifestation of the STF with the Chenery doctrine. 
In the end, it was glimpsed that the decision opened space for a more frequent 
application of international documents by the Government (which includes all 
constituted powers) in order to strengthen the protection of the human person. It was 
also found that the aforementioned judicial construction did not repel the Chenery 
doctrine, since it did not fall within its scope. In this understanding, the STF's 
performance in promoting substantial equality is legitimate. 
Keywords: Vulnerable LGBTI group. International protection of human rights. Non-
discrimination. Blood donation by homoaffective people. 
 

INTRODUÇÃO  

 

Inobstante o emprego da expressão minorias sexuais para fazer referências às 

pessoas LGBTI, isto é – lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, intersexuais etc. – 

em verdade, constituem grupo em situação de vulnerabilidade. Este estado/condição 

deriva, sobretudo, da posição de subcidadania e de um padrão heteronormativo e 

cisgênero enraizado na cultura da comunidade. Destarte, a existência dessas 

pessoas está constantemente submetida a empecilhos que embaraçam o livre 

exercício dos direitos de personalidade. 

Prova disso, o Supremo Tribunal Federal (STF), em 13 de junho de 2019, no 

julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) nº 26/DF, 

reconheceu a mora inconstitucional em editar tipo penal incriminador da homofobia 

e transfobia. Percebe-se, pois, que os referidos obstáculos ao desenvolvimento da 

pessoa humana não são perpetrados exclusivamente por particulares, senão 

também pelo próprio Estado, na aquiescência ainda que indireta das violações. 

Nesse contexto, o Poder Judiciário assume papel relevante na efetivação das 

normas constitucionais e convencionais, no desempenho de sua função 
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contramajoritária. Guiado pela consciência da unidade do sistema jurídico e pela 

complementaridade da ordem interna com a externa – precisamente, os tratados de 

direitos humanos dos quais o Brasil faz parte – o STF, ao julgar a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.543/DF, declarou a inconstitucionalidade de normas 

restritivas de doação de sangue por pessoas LGBTI com base em diplomas 

internacionais. 

Assim, a pesquisa tem como objeto investigar em que medida o direito 

internacional dos direitos humanos foi utilizado na criação do permissivo do referido 

ato de disposição e se essa construção viola a doutrina chenery.  

Para realizar tal atividade investigativa, faz-se estudo bibliográfico e 

documental, com método hipotético-dedutivo ao passo que usa como fonte doutrina 

nacional e internacional, bem como documentos provenientes de órgãos estatais. 

O artigo estrutura-se em três partes. De início, efetua-se análise crítica em 

torno do fator discrímen das normas impugnadas na ADI supracitada. 

Posteriormente, aborda-se a abertura do Estado brasileiro à tutela internacional de 

direitos humanos para, ao final, trazer reflexão sobre os principais documentos 

protetivos destinados ao grupo vulnerável LGBTI diante da discriminação. 

 

2 ANTICIENTIFICIDADE DO FATOR DISCRÍMEN POR GRUPO E A DOUTRINA CHENERY 

 

A segurança da doação de tecido sanguíneo é tema delicado até mesmo no 

debate científico. Por vezes, cientistas conservadores defendem a inaptidão de 

grupos para exercer o ato altruístico sob fundamento de risco elevado de 

transmissibilidade de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) entre doadores e 

receptores. Reproduz, nessa medida, preconceito, visto que o avanço da ciência traz 

consigo instrumentos de proteção que reduzem o perigo de contaminação.  

A despeito das conquistas científicas, o art. 64, inciso IV, da Portaria nº 

158/2016 do Ministério da Saúde3 e o art. 25, inciso XXX, alínea “a”, da Resolução da 

                                                      
3 “Art. 64. Considerar-se-á inapto temporário por 12 (doze)meses o candidato que tenha sido exposto 
a qualquer uma das situações abaixo: [...]IV - homens que tiveram relações sexuais com outros 
homens e/ou as parceiras sexuais destes [...]”. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 158, de 14 
de fevereiro de 2016. Redefine o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos. Disponível 
em: https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-158-de-4-de-fevereiro-de-2016-22301274. 
Acesso em: 22 set. 2020. 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-158-de-4-de-fevereiro-de-2016-22301274
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Diretoria Colegiada (RDC) nº 34/2014 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA)4  vedavam que pessoas LGBTI doassem sangue. O critério de restrição 

baseava-se na prática sexual entre homens, em razão da ideologia de que esse grupo 

de indivíduos é mais propenso a manter relações não estáveis e não monogâmicas, 

que coloca os bancos de sangue em risco. 

Esse critério, todavia, carece de cientificidade por três motivos: primeiro 

porque foca em aspectos da sexualidade ao invés de preocupar-se com 

comportamento de risco; segundo por desconsiderar que pessoas heterossexuais e 

cisgênero também podem ser vetores de transmissão das IST e terceiro por existir 

preservativos e outros meios eficazes protetivos que possibilitam relações sexuais 

seguras inclusive com infectados5. 

Como se percebe, o fator discrímen não merece subsistir, pois representa 

injustificada discriminação ao grupo de vulneráveis LGBTI e não repercute no 

aumento do padrão de segurança dos bancos de sangue. Permite-se dizer que ao 

dificultar a doação por tais indivíduos está a se desperdiçar litros sanguíneos, que 

possivelmente ajudariam a salvar vidas. O desequilíbrio entre oferta e demanda é 

mantido pela recusa desses potenciais doadores em nome de postura 

preconceituosa por parte dos órgãos normalizadores do procedimento de 

hemoterapia. 

Em vista desse cenário, o STF, em 11 de maio de 2020, por maioria, julgou 

procedente a ADI. nº 5.543/DF para extirpar as mencionadas normas do 

ordenamento jurídico por incompatibilidade material com a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88). Com esta decisão, a ordem 

                                                      
4 “Art. 25. O serviço de hemoterapia deve cumprir os parâmetros para seleção de doadores 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde, em legislação vigente, visando tanto à proteção do doador 
quanto a do receptor, bem como para a qualidade dos produtos, baseados nos seguintes requisitos: 
[...]XXX - os contatos sexuais que envolvam riscos de contrair infecções transmissíveis pelo sangue 
devem ser avaliados e os candidatos nestas condições devem  [...] d) indivíduos do sexo masculino 
que tiveram relações sexuais com outros indivíduos do mesmo sexo e/ou as parceiras sexuais destes 
[...]”. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Resolução da Diretoria Colegiada nº 34, de 11 
de junho de 2014. Dispõe sobre as boas práticas no ciclo de sangue. Disponível em: 
https://cutt.ly/UfXZN0q. Acesso em: 22 set. 2020. 
5   SOUZA JÚNIOR, Edison Vitório de; CRUZ, Diego Pires; PIRÔPO, Uanderson Silva; CARICCHIO, 
Giovanna Maria Nascimento; SILVA, Cristiane dos Santos; FERREIRA NETO, Bráulio José; SOUZA, Átila 
Rodrigues; BALBINOTE, Franciele Soares; BARROS, Fernanda Luz; SANTOS, Gabriele da Silva. 
Proibição de doação sanguínea por pessoas homoafetivas: estudo bioético. Revista Bioética, [S.L.], v. 
28, n. 1, p. 89-97, mar. 2020. FapUNIFESP (SciELO). p. 92-93. 
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jurídico-constitucional passou a admitir a doação de sangue por pessoas do mesmo 

sexo. 

Questiona-se se esta construção judicial permissiva confronta com a doutrina 

Chenery, de acordo com a qual não cabe ao Poder Judiciário, por ausência de igual 

expertise, rever decisões administrativas normativas que apresentam elevado grau 

de sofisticação e tecnicidade6. 

Malgrado o fator discrímen estar previsto em atos administrativos do 

Ministério da Saúde e da ANVISA, não é necessário especial conhecimento do órgão 

julgador para verificar ausência de cientificidade do critério restritivo da doação de 

sangue pelo grupo LGBTI, uma vez que a razão da proibição não se justifica – 

pessoas heterossexuais também podem desempenhar comportamento de risco. 

Então, a elaboração de permissivo pelo Poder Judiciário por intermédio da 

invalidação das normas inconstitucionais não repele a doutrina Chenery, posto que 

não se insere no seu âmbito de aplicação. Nesse entender, legítima a atuação do STF 

ao promover a isonomia substancial. 

 

3 PROCESSO DE ABERTURA DO ESTADO BRASILEIRO À PROTEÇÃO INTERNACIONAL 

DE DIREITOS HUMANOS 

 

Inegável a presença de cláusula de abertura da ordem jurídica brasileira ao 

Direito Internacional dos Direitos Humanos, sobretudo com a promulgação da 

CRFB/88, que estabeleceu no seu art. 5º, o §2º, de acordo com o qual os “[...] direitos 

e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime 

e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 

Federativa do Brasil seja parte”. Esse dispositivo mostra que a Constituição é um 

projeto de inclusão de novos direitos e de novos sujeitos de direito7. 

                                                      
6 ESPÍNDOLA, Renata Carvalho. As políticas públicas de saúde e o mérito dos protocolos clínicos e 
diretrizes terapêuticas: considerações sobre a aplicabilidade da doutrina Chenery. Revista Jurídica da 
Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Brasília, v. 42, n. 1, p. 10-22, jun. 2019. 
7 “A (...) Constituição deve ser vista como lócus de disputa de narrativas e projetos políticos díspares 
e que, deste modo, reflete a própria ambiguidade da atuação do Poder Judiciário. A Constituição não 
é obra acabada, mas projeto que se coloca como à venir (no sentido dado por MOUFFE), que se 
reconstrói a todo tempo, como possibilidade de inclusão de novos direitos e de novos sujeitos de 
direito, projeto este não imune a quedas/retrocessos e que coloca a questão de sua legitimidade, 
então, para o futuro” (BAHIA, Alexandre; SILVA, Diogo Bacha e. O Leviatã togado: os 30 anos de 
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A existência dessa abertura à ordem internacional gerou discussões em torno 

da hierarquia dos tratados incorporados no direito interno. De um lado, autores como 

Antonio Augusto Cançado Trindade 8 , Flávia Piovesan 9  defendiam o status 

constitucional dos tratados de direitos humanos; por outro, o STF, em sede de ADI. 

nº 1480/DF (MC)10, lhes atribuía nível legal. 

Essa discussão ganhou novo contorno com o advento da Emenda 

Constitucional (EC) nº 45/2004, que incluiu o §3º ao art. 5º da CRFB/8811, à medida 

que os tratados de direitos internalizados conforme o rito positivado no art. 60 da 

CRFB/88 equivaleriam à emenda constitucional. Portanto, seriam normas 

constitucionais derivadas. 

No entanto, o problema persistia em torno dos tratados que não observavam 

ao procedimento das propostas de emenda à Constituição. Na tentativa em esvaziar 

o debate, o STF, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 

466.434-1, decidiu que:  

 

[...] parece mais consistente a interpretação que atribui a característica de 

supralegalidade aos tratados e convenções de direitos humanos. Essa tese 

pugna pelo argumento de que os tratados sobre direitos humanos seriam 

infraconstitucionais, porém, diante de seu caráter especial em relação aos 

demais atos normativos internacionais, também seriam dotados de um atributo 

de supralegalidade. [...] diante do inequívoco caráter especial dos tratados 

internacionais que cuidam da proteção dos direitos humanos, não é difícil 

entender que a sua internalização no ordenamento jurídico, por meio do 

procedimento de ratificação previsto na Constituição, tem o condão de paralisar 

a  eficácia  jurídica  de  toda  e  qualquer  disciplina normativa infraconstitucional  

                                                      
protagonismo judicial e o devir constitucional. In: PEREIRA, Rodolfo V.; FERNANDES, B. Gonçalves 
(coord.). Constituição, democracia e jurisdição: um panorama dos últimos 30 anos. Belo Horizonte: 
IDDE, 2018, p. 13-14). 
8 CANÇADO TRINDADE, Antonio Augusto. A interação entre direito internacional e o direito interno na 
proteção dos direitos humanos. Arquivos do Ministério da Justiça, Brasília, n. 182, p. 27-54, 1993. 
9 PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. São Paulo: Max Limonad, 1998. 
10 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade – MC nº 1480 DF. Rel. Min. 
Celso de Melo, julgado 04 set. 1997.  Diário de Justiça, Brasília, DF, 18 maio 2001. 
11  “[...] § 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, 
em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 
membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”. BRASIL. Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988. 1988. DOU, Brasília, DF, 05 out. 1988. 



 
Alexandre Gustavo Melo Franco De Moraes; João Matheus Amaro De Sousa | 171 

 

 

com ela conflitante12.  

 

Alertam as professas Ana Maria D’Ávila Lopes e Isabelle Maria Campos 

Vasconcelos Chehab 13  que somente após a EC nº 45/2004 houve aplicação 

jurisdicional e desenvolvimento doutrinário acerca do bloco de constitucionalidade 

– normas que ao lado da Constituição gozam de status constitucional. Isso se deve 

ao fato da mencionada emenda afirmar explicitamente a equiparação à emenda 

constitucional. 

Mesmo empós da alteração constitucional e jurisprudencial, Flávia Piovesan14 

continuou a perfilhar o entendimento de que os tratados sobre direitos humanos, 

aprovados ou não no rito do §3º do art. 5º da CRFB/88, são direitos fundamentais 

materialmente constitucionais. A lógica da supralegalidade, todavia, esmorece com 

a ADI. nº 5543/DF, já que o STF revê seu posicionamento manifestado outrora no 

RE. nº 466.343-1, como se depreende do recorte textual infra: 

 

[...] Não obstante a relevância e importância históricas da tese da 

supralegalidade dos tratados de direitos humanos não aprovados pelo 

Congresso Nacional de acordo com o § 3º do art. 5º (CRFB) - adotada por esta 

Corte por ocasião do julgamento do RE 466.343-1 -, trata-se de fórmula que 

encontra-se madura para possível revisão.  [...] é de se compreender que os 

direitos oriundos dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos, 

sendo materialmente constitucionais se somam e equiparam aos direitos 

fundamentais sediados formalmente na Constituição. Todos eles, no entanto, 

podem e devem, por força do disposto no art. 5º, §2º CRFB, serem considerados 

direitos materialmente constitucionais15. 

                                                      
12 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5543 DF. Rel. Min. 
Edson Fachin, julgado 11 maio 2020.  Diário de Justiça nº 211, Brasília, DF, divulgado em 25 ago. 2020, 
publicado em 26 ago. 2020. 
13  LOPES, Ana Maria D´Ávila. CHEHAB, Isabelle Maria Campos Vasconcelos. Bloco de 
constitucionalidade e controle de convencionalidade: reforçando a proteção dos direitos humanos no 
Brasil. Revista Brasileira de Direito. v. 22, n. 2, p. 82-94, Passo Fundo, jul/dez, 2016. Disponível em: 
https://url.gratis/xlsaL. Acesso em: 24 set. 2020. 
14 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 14. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2013. 
15 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5543 DF. Rel. Min. 
Edson Fachin, julgado 11 maio 2020.  Diário de Justiça nº 211, Brasília, DF, divulgado em 25 ago. 2020, 
publicado em 26 ago. 2020. 

https://url.gratis/xlsaL
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Chega-se a esta conclusão por depreender que o §3º do art. 5º da CRFB/88 

destina-se ao Poder Legislativo no sentido de ter a faculdade de robustecer a 

proteção dos direitos humanos, o que não exclui a possibilidade do Poder Judiciário 

vivificar tais direitos, mediante interpretação de outros dispositivos 

constitucionais. 

Desta feita, a ótica do STF, na apreciação da ADI. nº 5543/DF, se aproxima da 

visão abraçada por Flávia Piovesan no concernente à hierarquia constitucional dos 

tratados internacionais que versem sobre direitos humanos. Consequentemente, 

dada a centralidade e a supremacia da Constituição, toda a legislação precisa estar 

em harmonia com o bloco de constitucionalidade. Não se esqueça também que, ao 

lado do Controle de Constitucionalidade, todo juiz/Tribunal tem também de fazer um 

Controle de Convencionalidade, de tal forma que partes do ordenamento jurídico 

interno que estiverem em desacordo com as normas internacionais dos direitos 

humanos têm de ser revistas. 

 

4 DOCUMENTOS INTERNACIONAIS DE TUTELA ÀS PESSOAS LGBTI DIANTE DA 

DISCRIMINAÇÃO 

 

Os documentos internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é 

signatário, como já visto, são normas materialmente constitucionais ao lado das 

disposições formalmente constitucionais, inseridas na CRFB/88. Seu caráter ora 

vinculante ora orientativo, disciplina a tutela à pessoa humana. Em específico, no 

caso da proteção do grupo vulnerável LGBTI, incide a Convenção Americana de 

Direitos Humanos (CADH), o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos 

(PIDCP) e a Convenção Interamericana contra Toda Forma de Discriminação e 

Intolerância. Tais diplomas normativos foram usados como fundamento expresso 

no acórdão da ADI. nº 5543/DF, como se pode notar no fragmento textual abaixo. 

 

Tem-se, assim, a vedação à discriminação manifestada quer como um direito 

positivado (hard law), juridicamente vinculante, – no bojo da Convenção 

Americana de Direitos Humanos (Decreto nº 592/1992), do Pacto Internacional 

sobre Direitos Civis e Políticos (Decreto nº 678/1992) e da Convenção 
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Interamericana contra Toda Forma de Discriminação e Intolerância –, quer como 

guia (soft law) – verificado nos Princípios de Yogyakarta, que possuem caráter 

orientativo e contam com a boa-fé e discricionariedade dos países para serem 

dotados de eficácia.16  

 

Constata-se, a partir da leitura do excerto, que os ministros do STF agiram 

como juízes interamericanos em nível nacional 17  ao aplicar a CADH e demais 

tratados. Instruídos quanto à aplicação da legislação internacional pertinente à 

orientação sexual e à identidade de gênero pelos Princípios do Yogyakarta, enquanto 

documento elaborado por grupo de especialista em direitos humanos de diferentes 

nacionalidades. 

O referido escrito orientativo destaca, já na sua introdução, a essencialidade 

das variadas dimensões da sexualidade para a dignidade de cada pessoa humana. 

Por assim considerar, opina, no seu Princípio 2º, pelo dever dos Estados em adotar 

normas adequadas, bem como outras medidas para vedar e eliminar a discriminação 

por motivo de identidade de gênero e orientação sexual, seja no espaço público ou 

privado. 

O PIDCP, internalizado pelo Decreto nº 592, de 06 de julho de 1992 – assim 

como a CADH, internalizada pelo Decreto nº 678, de 06 de novembro de 1992 –, 

estabelecem o compromisso dos Estados-Partes em proteger a pessoa contra atos 

discriminatórios em razão do sexo, ao mesmo tempo preveem cláusula geral de 

proibição de discriminação. Esse entendimento se extrai dos seguintes verbetes: 

 

Art. 1º [...] 1. Os Estados-Partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar 

os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício 

a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por 

motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra 

natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer  

                                                      
16 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5543 DF. Rel. Min. 
Edson Fachin, julgado 11 maio 2020.  Diário de Justiça nº 211, Brasília, DF, divulgado em 25 ago. 2020, 
publicado em 26 ago. 2020. p. 39. 
17  ALCALÁ, Humberto Nogueira. Diálogo interjurisdiccional, control de convencionalidad y 
jurisprudencia del tribunal constitucional en periodo 2006 – 2011. Revista do Curso de Direito, São 
Luís, v. 2, n. 4, p. 131-203, dez. 2012. Semestral. 
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outra condição social18. Grifou-se. 

 

Art. 2º  [...]  1. Os Estados Partes do presente pacto comprometem-se a respeitar 

e garantir a todos os indivíduos que se achem em seu território e que estejam 

sujeitos a sua jurisdição os direitos reconhecidos no presente Pacto, sem 

discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

política ou de outra natureza, origem nacional ou social, situação econômica, 

nascimento ou qualquer condição. [...] 

Art. 26. Todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direito, sem 

discriminação alguma, a igual proteção da Lei. A este respeito, a lei deverá proibir 

qualquer forma de discriminação e garantir a todas as pessoas proteção igual e 

eficaz contra qualquer discriminação por motivo de raça, cor, sexo, língua, 

religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, situação 

econômica, nascimento ou qualquer outra situação19. Grifou-se 

 

Não bastasse a cláusula geral, a disposição proibitiva da subversão do 

indivíduo por motivo de sexo abrange as pessoas LGBTI à proporção que para se 

entender o sentido e o alcance da norma jurídica faz-se necessário o relacionamento 

entre o texto normativo e a realidade em que se insere20. 

Com efeito, a realidade em que o texto se encontra é a de que a sexualidade 

não se restringe ao aspecto binário homem-mulher, haja vista que abarca uma 

construção sociocultural. Representa, pois, termo polissêmico atrelado ao sexo 

biológico, ao gênero e à orientação sexual.  

Enquanto o sexo se refere à presença de aparelho reprodutor e às demais 

características sexuais inerentes, o gênero consiste na forma de se comportar do 

indivíduo, na exteriorização de tal comportamento (expressão de gênero) e/ou no 

sentimento de pertencimento ao mesmo ou a outro gênero (identidade de gênero). 

Por sua vez, a orientação significa o interesse afetivo sexual por pessoa do mesmo, 

                                                      
18 BRASIL. Decreto nº 678, de 06 de novembro de 1992. 1992. Promulga a Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969. DOU, Brasília, DF, 
09 nov. 1992. 
19 BRASIL. Decreto nº 592, de 06 de julho de 1992. 1992. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 
Políticos. DOU, Brasília, DF, 07 jul. 1992. 
20 MÜLLER, Friedrich. Teoria estruturante do direito. Trad. Peter Naumann; Eurides Avance de Souza. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. 
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de diferente ou de qualquer gênero, classificado, respectivamente, como 

homossexual, heterossexual e bissexual21. 

A Convenção Interamericana contra Toda Forma de Discriminação e 

Intolerância reforça a proteção desse grupo vulnerável ao prever expressamente em 

seu texto o sexo, a orientação sexual e a identidade e expressão de gênero como 

esfera da vida privada em que é inadmissível qualquer ação ou omissão 

discriminatória. Senão, observa o enunciado infracitado: 

 

Art. 1º [...] 1. A discriminação pode basear-se em nacionalidade, idade, sexo, 

orientação sexual, identidade e expressão de gênero, idioma, religião, identidade 

cultural, opinião política ou de outra natureza, origem social, posição 

socioeconômica, nível educacional, condição de migrante, refugiado, repatriado, 

apátrida ou deslocado interno, deficiência, característica genética, estado de 

saúde física ou mental, inclusive infectocontagioso, e condição psíquica 

incapacitante, ou qualquer outra condição22. Grifou-se. 

 

Nesse panorama, a vedação à doação de sangue por pessoas do mesmo sexo 

é inconstitucional por incompatibilidade material com normas constitucionais 

elencadas não só na CRFB/88, mas também em outros documentos internacionais. 

Desse modo, a decisão no bojo da ADI nº 5543/DF simboliza caminho interpretativo 

percorrido pelo STF rumo à construção de sociedade livre, justa e solidária, sem 

qualquer forma de preconceito (objetivos da República), com o desiderato de efetivar 

os direitos fundamentais, mormente, dos grupos em situação de vulnerabilidade. 

O Relator do caso, Min. Edson Fachin, conduz seu voto a partir do símbolo do 

sangue como metáfora do que nos torna humanos, pertencentes à mesma raça e a 

Doação de sangue como um ato de altruísmo; logo qualquer critério de exclusão 

deveria ter muito cuidado. O que havia nas normas questionadas, ao revés, era: 

 

o estabelecimento de grupos – e não de condutas – de risco incorre em 

discriminação, pois lança mão de uma interpretação consequencialista 

                                                      
21 JESUS, Jaqueline Gomes de. Orientações sobre identidade de gênero: conceitos e termos. Brasília: 
Autor, 2012, p. 5-16. 
22  ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Convenção interamericana contra toda forma de 
discriminação e intolerância. Guatemala, [06 jul. 2013]. 
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desmedida que concebe especialmente que homens homossexuais ou 

bissexuais são, apenas em razão da orientação sexual que vivenciam, possíveis 

vetores de transmissão de variadas enfermidades, como a AIDS. O resultado de 

tal raciocínio seria, então, o seguinte: se tais pessoas vierem a ser doadores de 

sangue devem sofrer uma restrição quase proibitiva do exercício de sua 

sexualidade para garantir a segurança dos bancos de sangue e de eventuais 

receptores23. 

 

 O Min. continua mostrando que a regra que exigia dozes meses de abstenção 

sexual de HSH (homens que fazem sexo com outros homens) equivalia ou à total 

proibição ou à imposição moralista de abstenção sexual e nada disso era exigido dos 

demais grupos. Outros Ministros seguiram o Relator, no entanto, houve votos 

contrários. 

 O Min. Alexandre de Moraes entendeu que as normas traziam restrições 

baseadas em critérios técnicos e não de discriminação; ao mesmo tempo, entende 

que HSH poderiam doar desde que o sangue coletado fosse submetido a exame após 

a chamada “janela imunológica”24. Por isso julgou parcialmente procedente a ação.  

 Já os Ministros Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e Marco Aurélio de Mello 

julgaram improcedente a ação por entenderem que os critérios de corte das normas 

eram científicos e que, por isso, não poderiam ser considerados discriminatórios, 

além do que tais critérios também seriam utilizados noutros países. Contudo, vale 

ressaltar que o suposto de que a ciência não pode ser discriminatória é algo bastante 

ultrapassado pois que ainda acredita em uma pretensa neutralidade daquela (o que 

não faz mais sentido desde, pelo menos, a segunda metade do século XX. 

 

CONCLUSÃO  

 

A proibição da doação sanguínea em razão da orientação sexual e de 

quaisquer outras dimensões da sexualidade não encontra amparo científico à 

                                                      
23 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5543 DF. Rel. Min. 
Edson Fachin, julgado 11 maio 2020.  Diário de Justiça nº 211, Brasília, DF, divulgado em 25 ago. 2020, 
publicado em 26 ago. 2020. 
24 Sobre a questão da “janela imunológica” ver o “Manual Técnico para Diagnóstico da Infecção pelo 
HIV em Adultos e Crianças”, disponível em: http://www.aids.gov.br/pt-br/node/57787. 

http://www.aids.gov.br/pt-br/node/57787
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medida que os avanços no campo da Ciência evidenciam a transmissão de IST tanto 

por indivíduos que não se amoldam ao padrão heteronormativo e cisgênero quanto 

por heterossexuais. Não bastasse isso, existem diferentes instrumentos preventivos 

que possibilitam relações sexuais seguras até mesmo com pessoas contaminadas. 

Essa limitação ao livre exercício do direito de personalidade enquanto 

impedimento da manifestação da empatia e da alteridade, a pretexto de garantir 

segurança dos bancos de sangue, configura-se prática discriminatória injustificada. 

Isso afronta as normas constitucionais consagradas na CRFB/88 e em documentos 

internacionais de tutela à pessoa. Consequentemente, ao se reconhecer o bloco de 

constitucionalidade, os tratados de direitos humanos incorporados pelo Brasil 

adquirem importância fundamental na proteção institucional do ser humano ao 

passo que toda a legislação deve-se compatibilizar a eles, sob pena de invalidade. 

Por via da interpretação e do controle de constitucionalidade, o STF criou 

permissivo do ato altruístico por pessoas LGBTI, o que não vai de encontro à doutrina 

Chenery, haja vista a anticientificidade de o fator discrímen ser de fácil constatação 

pelo jurista ou por outro cientista. Com essa decisão em sede da ADI nº 5543, amplia-

se a efetividade dos direitos fundamentais em contribuição à construção de 

sociedade plural e tolerante às diferenças. 

Cumpre ainda dizer que os fundamentos de tal ato decisório abrem espaço 

para uma aplicação mais frequente dos direitos internacionais dos direitos humanos 

por parte do Poder Judiciários (nos seus mais variados órgãos) e demais poderes 

constituídos na proteção das pessoas LGBTI, bem como de outros grupos 

vulneráveis e minoritários. 
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RESUMO 
 
O artigo consiste em compreender o direito de propriedade dos quilombolas na 
perspectiva da decisão do STF na ADI n° 3.239 ajuizada pelo DEM, que questionava 
o Decreto nº 4.887/03 que trata da demarcação e titulação das terras dos 
quilombolas. A metodologia da pesquisa é bibliográfica, descritiva e qualitativa. O 
objetivo geral consiste em compreender o direito de propriedade dos quilombolas e 
a ação de inconstitucionalidade do decreto n° 4.887/03 e como objetivos específicos: 
estudar o decreto nº 4.887/03 e o acesso à terra, verificar o art. 68 do ADCT e o direito 
à propriedade dos quilombolas, analisar a inconstitucionalidade do decreto n° 
4887/03 e as consequências nos processos de titulação. Conclui-se que a ação foi 
considerada improcedente, ante a violação dos direitos fundamentais dos 
quilombolas, à norma já existente, devendo ser cumprida pelo Estado.  
Palavras-chave: Propriedade; Comunidades quilombolas; Posse; Direitos 
Fundamentais. 
 
ABSTRACT 
 
The article consists of understanding the quilombola's property right in the 
perspective of the STF decision in ADI No. 3.239 filed by the DEM, which questioned 
Decree No. 4.887/03 which deals with the demarcation and titling of quilombola 
lands. The research methodology is bibliographic, descriptive and qualitative. The 
general objective is to understand the quilombola's property rights and the 
unconstitutionality action of Decree No. 4.887/03 and as specific objectives: to study 
Decree No. 4887/03 and access to land, verify art 68 of the ADCT and the right to 
quilombola property, to analyze the unconstitutionality of Decree No. 4.887/03 and 
the consequences on the titling processes. It is concluded that the action was 
considered unfounded, given the violation of the fundamental rights of quilombolas, 
to the existing rule, and must be complied with by the State.   
Keywords: Property; Quilombola communities; Possession; Fundamental Rights. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Foi na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 68, dos Atos das 

Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, que se determinou aos 

remanescentes de quilombolas o direito de propriedade ao seu território e, 

consequentemente, de forma bastante especifica o caráter coletivo que foi 

anunciado no texto constitucional. 

Entende-se que mesmo com a concessão do título e reconhecimento de 

domínio da terra, o Estado brasileiro com este ato não vem reparar uma dívida 

considerada histórica mantida com a escravidão dos povos negros, mas resgata 

elementos considerados de fundamental importância a um dos grupos sociais que 

construiu a identidade nacional. Nesse contexto, se observa que a luta constante dos 

quilombolas por suas terras pode ser apontada como o maior feito jurídico desde seu 

reconhecimento através da ADCT em seu artigo 681, mesmo com todo aparato legal, 

resistem no momento atual às medidas administrativas e políticas de negação de 

seus direitos, e quem mais paga a principal conta da desigualdade social no Brasil 

são os pobres e negros. 

Como forma de amenizar a desigualdade social existente e conceder um 

melhor direito aos quilombolas, o artigo 68 do ADCT foi criado como forma de 

preservar a identidade étnica e cultural dos remanescentes de quilombolas mediante 

a concessão de títulos e de domínio da propriedade, possibilitando aos membros da 

comunidade uma vida digna, conferindo-se efetividade ao princípio da dignidade da 

pessoa humana, base e meta do Estado Democrático de Direito, do qual decorrem 

todos os demais princípios constitucionais. Desta forma, a preservação da 

identidade étnica e cultural dos remanescentes quilombolas é pressuposto 

necessário para a manutenção da própria identidade desses grupos e, por 

conseguinte, de sua dignidade. 

Segundo dados do INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária, o Brasil possui cadastrado atualmente o total de 33.326 2  famílias com 

                                                      
1 Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é 
reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. 
2 Dados obtidos a partir dos relatórios fornecidos pelo INCRA através do site no endereço, incra.gov.br 
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processo de titulação de suas terras. O mesmo relatório identificava que deste total 

o Ceará registra o total de 1.383 localizadas em 15 municípios que até a presente 

data segundo informações recebidas do referido órgão, nenhuma família ainda no 

Estado do Ceará teve o benefício de titulação de suas terras concretizadas e que teve 

início em 2005. Nesse sentido o presente artigo tem como proposta apresentar uma 

análise dos principais desafios enfrentados pelas comunidades quilombolas. 

O Brasil é um país formado por grupos de diferentes etnias com diversidades 

culturais, se expressando por diversos modos de vida e saberes, dentre eles 

encontramos a presença dos quilombolas. Essas comunidades ficaram cercadas da 

“invisibilidade” durante vários séculos, desde quando eram transportados por 

embarcações vindas da África para o Brasil, sendo relegadas pela historiografia 

oficial. Entendemos que a invisibilidade era utilizada como um mecanismo de 

proteção contra as ameaças externas, diferentemente do que se verifica hoje, pois 

desde a Constituição de 1988, milhares de famílias pertencentes a comunidades 

negras desejam sair do isolamento indo na busca do reconhecimento de seus 

direitos de propriedade como também o resgate de seus valores culturais. 

A dignidade humana pode ser tratada como sendo o reconhecimento de 

alguns direitos, em especial os direitos fundamentais pelos indivíduos, pelo simples 

fato de serem humanos, pois alguns doutrinadores concordam que os direitos 

fundamentais surgem da dignidade humana, dentre eles Sarlet 3 , para quem a 

inovação mais significativa da CF foi a inserção do art. 5º, §1º, de acordo com o qual 

as normas definidoras dos direitos fundamentais e garantias fundamentais possuem 

aplicação imediata. 

Os quilombolas são grupos étnico-raciais, com trajetória histórica própria, 

dotados de relações territoriais específicas e com ancestralidade negra vinculada à 

resistência e opressão histórica sofrida, relacionada especialmente à escravatura. 

Para essas comunidades são assegurados o direito de propriedade de suas terras 

consagrado pela CF de 1988, que também se verifica a abertura do diálogo 

democrático com as comunidades tradicionais por meio da consagração do 

                                                      
3  SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais:  uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. Porto Alegre. p.79. Livraria do Advogado, 2011.  
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pluralismo jurídico e democrático, bem como o reconhecimento dos seus direitos 

através da inserção do artigo 68 do ADCT (Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias). Assim, acompanhou a evolução do modelo baseado no Estado 

Nacional para o “Estado Plural e Multiétnico”, que é fruto do processo histórico e 

mundial de efetivação dos direitos destas comunidades. 

Justifica-se o estudo pelas comunidades tradicionais, em razão de o Brasil, 

em sua diversidade sociocultural, que aglutina uma variedade de etnias, composta 

essencialmente por três principais grupos étnicos, o indígena, o branco e o negro, 

que tradicionalmente adentram elementos da cultura e modo de vida com 

características peculiares, a exemplo as comunidades quilombolas. Abreu (2010) 

refere-se à comunidade quilombola como um núcleo encarregado de cobrar a dívida 

histórica do Estado brasileiro com os descendentes dos escravos que fizeram o 

progresso desse país nos três séculos de escravidão. O autor refere-se a tal 

organização como fruto de uma resistência que teve início no Quilombo dos 

Palmares, no final do século XVII, e se espalha para todo o território brasileiro, 

cristalizando-se após a abolição como importantes núcleos de resistência. 

Os objetivos deste trabalho foram divididos em geral e específicos. Desse 

modo o objetivo geral consiste em compreender o direito de propriedade dos 

quilombolas e a ação de inconstitucionalidade do decreto n° 4.887/03 e como 

objetivos específicos: estudar o decreto nº 4887/03 e o acesso à terra, verificar o art. 

68 do ADCT e o direito à propriedade dos quilombolas, analisar a 

inconstitucionalidade do decreto n° 4887/03 e as consequências nos processos de 

titulação. 

Para a realização da investigação será utilizada uma pesquisa do tipo 

bibliográfica, para que possa obter uma melhor compreensão acerca da legislação 

especifica dos quilombolas em especial ao direito de propriedade coletiva. Trata-se 

também de uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa a partir da análise 

da decisão judicial tomada pelo STF no dia 08 de fevereiro de 2018, proveniente da 

ADI nº 3.239.  

O presente estudo foi estruturado em quatro seções. A primeira aborda o 

Decreto nº 4.887/03, dando reforço teórico e histórico do acesso à terra pelos 

quilombolas; a segunda vai discutir o art. 68 do ADCT e o direito fundamental à 
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propriedade, prosseguindo com a seção três, que apresentar uma análise da ADI nº 

3.239 e a decisão dos ministros do STF. Por fim a conclusão da referida investigação 

com a identificação dos principais desafios enfrentados pelos quilombolas no 

processo de demarcação de suas terras.  

Para garantir os direitos dessas comunidades marginalizadas e 

estigmatizadas da sociedade brasileira, estão inseridas as Defensorias Públicas da 

União que têm como missão constitucional a garantia dos seus direitos, em especial 

o de propriedade. Mesmo diante de todo arcabouço legal os direitos dos 

remanescentes quilombolas não estão sendo reconhecidos, pois a própria 

Constituição de 1988 vem sendo atacada, ora pelo Poder legislativo mediante 

apresentação de projetos que tramitam na Câmara dos Deputados com o objetivo de 

anulação do Decreto nº 4.887/03, e pelo Poder Judiciário que tenta anular as ações 

que beneficiam os quilombolas.  

É constatado também manifestações por parte dos partidos políticos contra 

as populações quilombolas, a exemplo do Partido da Frente Liberal (PFL), atual 

Democratas (DEM), que ajuizou uma ADI – Ação Direta de inconstitucionalidade nº 

3.239, contra o Decreto n. 4.887/2003. A legenda apontou diversas 

inconstitucionalidades, entre elas o critério de auto atribuição fixado no decreto para 

identificar os remanescentes dos quilombos e a caracterização das terras a serem 

reconhecidas a essas comunidades. A decisão judicial do Supremo Tribunal Federal 

(STF) proferida no âmbito da ADI nº. 3.239 em 08 de fevereiro de 2018, foi julgamento 

improcedente, garantindo, com isso, a titulação das terras ocupadas por 

remanescentes das comunidades quilombolas. 

Constatou-se por meio da análise da argumentação da maioria dos Ministros 

do STF, que a ADI nº 3.239 foi considerada inconstitucional, pois os direitos de 

propriedade e titulação das terras encontram-se asseguradas a partir do Decreto nº 

4.887/03 regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, 

delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das 

comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. 

Na leitura dos votos majoritários, ficou claro que levado em consideração o 

aspecto da norma constitucional de proteção de direitos sob o viés de direito 
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fundamental, em total congruência com a legislação infraconstitucional, de modo a 

resguardar os fins do Estado Democrático de Direito. A junção de aspectos formais 

e substanciais teria a função de resgatar a possibilidade de se garantir, efetivamente, 

aos sujeitos de direito, todos os direitos fundamentais existentes. 

 

2 O DECRETO Nº 4.887/03 E O ACESSO À TERRA  

 

O Decreto nº 4.887/03 regulamenta o procedimento para identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por 

remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 do ADCT. 

Ainda com referência ao Decreto, é consagrado também o critério do autor 

reconhecimento ao estabelecer, no § 1º do art. 2º, que a caracterização dos 

remanescentes das comunidades quilombolas será atestada mediante auto 

definição da própria comunidade. 

Além da Constituição de 88 ter dado essa visibilidade aos quilombolas como 

novos sujeitos de direito, merece destaque a Convenção nº. 169 da Organização 

Internacional do Trabalho - OIT, que reconhece o direito à autodeterminação dos 

povos, a proteção dos territórios, garante o autogoverno, direitos políticos, de 

participação, além de outros. Enfatiza-se também, no âmbito nacional, a 

Constituição Federal de 1988, que assim como a Convenção nº. 169, consolida a 

autodeterminação, a defesa dos diferentes modos de viver, fazer e criar, as 

identidades, a pluralidade cultural, reconhece as comunidades quilombolas, os povos 

indígenas, dentre outros. 

A ocupação do território brasileiro aconteceu, desde sempre, pela lógica do 

antigo sistema colonial de Portugal, que usou formas de se apropriar e distribuir 

terras, tendo por base uma ideologia que reforçava a ideia de superioridade cultural. 

Uma das medidas tomadas para a divisão de terras foi à implementação de 

sesmarias, ou seja, concessões de terras para quem tivesse condições de explorá-

la, geralmente pessoas das classes mais ricas. 

Para Maia, Khan e Lima (2013), a luta pela conquista da terra no Ceará que 

teve previsão de início no século XX, tendo como figura representativa o Beato José 

Lourenço, trazendo fato de relevância as manifestações ocorridas no sítio Caldeirão 
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no ano de 1928. Deste ano em diante busca-se pela realização de uma ampla 

reforma, como também a adoção de políticas agrícolas e sociais direcionadas ao 

fortalecimento e expansão da agricultura familiar.   

É no período de 2003 a 2010 (SEPPIR, 2012) que ocorrem avanços 

significativos na política de regularização fundiária. Primeiro, a publicação dos 

Decretos nºs 4.883 e 4.887, de 20 de novembro de 2003, devolvendo a atribuição da 

regularização fundiária para o INCRA. Em 2004, há a criação do PBQ e a regularização 

fundiária passa a ser contemplada no Plano Plurianual (PPA).   

Por se tratar de uma política relativamente nova, a qualificação das demandas 

tem provocado a necessidade de adaptações legais, orçamentárias, financeira e 

operacional para sua melhor execução. Para a SEPPIR (2012), nos últimos anos foi 

regulamentado e constantemente aperfeiçoado o procedimento administrativo e 

dada segurança jurídica para o rito processual de titulação de terras quilombolas.  

Através do relatório emitido pela SEPPIR (2012), das 2.197 comunidades 

reconhecidas oficialmente apenas 207 são tituladas e, apesar das dificuldades, 82% 

vivem da agricultura familiar, tendo como perfil agricultores, extrativistas ou 

pescadores. No Ceará, esta entidade contabilizou 98 comunidades quilombolas, das 

quais nenhuma possui titulação.  

 

3 O ART. 68 DO ADCT E O DIREITO À PROPRIEDADE 

 

No que se refere aos direitos fundamentais pode-se dizer que são 

determinados pela CF, uma vez que há uma ligação direta do constitucionalismo com 

a dignidade humana, inserido no art. 1º, inciso III. Verifica-se que tais direitos se 

fundamentam tem dois princípios de apoio de um lado o Estado de Direito e do outro 

a dignidade humana.  

A dignidade humana pode ser tratada como sendo o reconhecimento de 

alguns direitos, em especial os direitos fundamentais pelos indivíduos, pelo simples 

fato de serem humanos, pois alguns doutrinadores concordam que os direitos 

fundamentais surgem da dignidade humana, dentre eles Sarlet 4 , para quem a 

                                                      
4  SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais:  uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. Porto Alegre. p.79. Livraria do Advogado, 2011.  
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inovação mais significativa da CF foi a inserção do art. 5º, §1º, de acordo com o qual 

as normas definidoras dos direitos fundamentais e garantias fundamentais possuem 

aplicação imediata. 

Conforme artigo 68 do ADCT, é garantido aos remanescentes de quilombolas 

o direito à titulação de suas terras. O texto apresenta também diversas questões 

envolvendo conceitos de comunidades quilombolas, caracterização de território e 

ocupação, posse e propriedade, especialmente a coletiva, podendo o referido artigo 

ser considerado como norma garantidora de direito fundamental conferido aos 

quilombolas e tendo seu reconhecimento através do decreto nº 4.887/03 e 

Constituição Federal de 1988. 

O artigo 68 do ADCT foi criado como forma de preservar a identidade étnica e 

cultural dos remanescentes de quilombolas mediante a concessão de títulos de 

domínio, possibilitando aos membros da comunidade uma vida digna, conferindo-se 

efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana, base e meta do Estado 

Democrático de Direito, do qual decorrem todos os demais princípios 

constitucionais. Desta forma, a preservação da identidade étnica e cultural dos 

remanescentes quilombolas é pressuposto necessário para a manutenção da 

própria identidade desses grupos e, por conseguinte, de sua dignidade. Em não 

havendo esta proteção, afronta-se diretamente o art. 1º, inciso III; art. 215, caput, e 

§1º; e art. 216, da CF e o art. 68, ADCT, pois os quilombolas e seus descendentes 

necessitam de espaço territorial para o desenvolvimento de suas formas de 

expressão, de seus modos de criar, fazer e viver. 

Conforme Rangel e Silva (2011) a moderna conceituação do direito de 

propriedade no ordenamento jurídico brasileiro apresenta-se sob uma perspectiva 

essencialmente social. É que a noção de propriedade se baseia no estatuto jurídico 

do Estado Democrático de Direito regido por uma Constituição Social. 

No entendimento dos autores supracitados, o fruto de um processo de 

constitucionalização do Direito Civil, o direito de propriedade se orienta pelos 

princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, solidariedade social, da 

gualdade e da função social da propriedade. Tais princípios, que ocupam o topo da 

pirâmide normativa, dão sustentáculo aos direitos fundamentais instituídos pela CF. 

 



 
Miguel Carioca Neto | 189 

 

 

4 A INCONSTITUCIONALIDADE DO DEC. 4887/03 E O POSICIONAMENTO DO STF 

 

A ADI nº 3.239, impetrada em 08 de fevereiro de 2018 pelo Partido da Frente 

Liberal (PFL), atual Democratas (DEM), teve como causa de pedir o Decreto nº 

4.887/2003, que regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, 

delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das 

comunidades dos quilombos. Dentre as inconstitucionalidades apontadas, ressalta-

se o critério de auto atribuição fixado no decreto para identificar os remanescentes 

dos quilombos e a caracterização das terras a serem reconhecidas a essas 

comunidades.  

O julgamento do caso teve início em abril de 2012, quando o ainda era o relator 

Ministro Cezar Peluso, que votou pela inconstitucionalidade do Decreto nº 

4.887/2003. Para o ministro, a inconstitucionalidade foi considerada pelo fato do 

decreto em tela apresentar ofensa aos princípios da legalidade e da reserva da lei, e 

quanto ao atendimento de que o artigo 68 do ADCT, necessariamente, há de ser 

complementado por lei em sentido formal.   Entre outros pontos, o ministro salientou, 

na ocasião, que o decreto somente poderia regulamentar uma lei, jamais um 

dispositivo constitucional. Outra inconstitucionalidade por ele apontada está na 

desapropriação das terras. Isso porque a desapropriação de terras públicas é vedada 

pelos artigos 183, § 3º; e 191, parágrafo único, CF. 

A Ministra Rosa Weber votou pela improcedência da ação, concluindo pela 

constitucionalidade do decreto presidencial. Em seu voto, a ministra argumentou que 

o objeto do artigo 68 do ADCT é direito dos remanescentes das comunidades dos 

quilombos e deve ser reconhecida pelo Estado a sua propriedade sobre as terras por 

eles histórica e tradicionalmente ocupadas. A ministra assevera ainda por considerar 

inequívoco por tratar-se de norma definidora de direito fundamental de grupo étnico-

racial minoritário, dotada, portanto, de eficácia plena e aplicação imediata e, assim, 

exercitável o direito subjetivo nela assegurado, independentemente de qualquer 

integração legislativa. 

O Ministro Dias Toffoli considerou improcedente o pedido formulado na ADI 

nº 3.239, pois o decreto em questão estaria automaticamente regulamentado regra 

constitucional. Ele observou que o decreto impugnado, na verdade, regulamenta as 
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Leis 9.649/1988 e 7.668/1988, e não a Constituição Federal diretamente. Foi incluído 

no voto do ministro um marco temporal dando interpretação conforme a 

Constituição ao parágrafo 2º do artigo 2º do Decreto, no sentido de esclarecer, nos 

termos do artigo 68 do ADCT, assegurando assim que somente devem ser 

titularizadas as áreas que estavam ocupadas por remanescentes das comunidades 

dos quilombos, inclusive as efetivamente utilizadas para a garantia de sua 

reprodução física, social, econômica e cultural, na data da promulgação da CF. No 

mesmo sentido foi o voto do Min. Gilmar Mendes. 

O Ministro Fachin considerou a ADI improcedente, tendo como ponto de 

justificação com o afastamento ou as alegações de inconstitucionalidade formal e 

material. Para o ministro, é legítima a opção administrativa pela instauração de 

processo de desapropriação das terras eventualmente na posse ou domínio de 

terceiros para assegurar a propriedade das comunidades quilombolas, cujas terras 

já são tradicionalmente ocupadas. Considerou também válido o critério de auto 

definição previsto no decreto. 

O Ministro Luís Roberto Barroso também votou pela improcedência da ação, 

validando assim o Decreto nº 4.887/03, pois ele disciplina e concretiza um direito 

fundamental, previsto no artigo 68 do ADCT. O ministro também considerou legítimo 

o critério da auto definição, lembrando que esse critério não é único, mas o início de 

todo um procedimento que inclui laudos antropológicos e outros, que tornam 

possível afastar eventuais fraudes. O ministro entende também que, além das 

comunidades que estavam presentes na área quando da promulgação da CF, 

também fazem jus ao direito aquelas que tiverem sido forçadamente desapossados, 

vítimas de esbulho renitente, cujo comportamento à luz da cultura aponta para sua 

inequívoca intenção de voltar ao território, desde que relação com a terra tenha sido 

preservada. 

Seguindo o mesmo pensamento, o ministro Ricardo Lewandowski também 

votou pela improcedência da ação, como também acompanhou de forma integral o 

posicionamento da Ministra Rosa Weber. Para ele, o autor da ADI não conseguiu 

demonstrar minimamente quais seriam as supostas violações ao texto 

constitucional. Ainda de acordo com o ministro Lewandowski, o artigo 68 do ADCT, 

ao assegurar reconhecimento propriedade definitiva, encerra norma asseguradora 
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de direitos fundamentais, de aplicabilidade plena e imediata, uma vez que apresenta 

todos os elementos jurídicos necessários à sua pronta incidência. 

O Ministro Luiz Fux salientou que a regularização fundiária das terras 

quilombolas tem notório interesse social. Em seu entendimento, a norma 

constitucional é claramente protetiva e os requisitos previstos no decreto para o 

reconhecimento da comunidade e a titulação da propriedade, como a ancestralidade 

da ocupação, trajetória histórica, entre outros, são plenamente controláveis pelo 

setor público. 

No entendimento do Ministro Marco Aurélio o artigo 68 do ADCT não trata 

simplesmente de direitos individuais, mas sim de direitos coletivos. Em seu 

entendimento, não há dúvida de que o direito de quilombolas às terras ocupadas pela 

comunidade foi reconhecido e que o decreto questionado busca dar concretude à 

norma constitucional. Destacou, ainda, que o decreto impugnado, além de não 

configurar um ato normativo abstrato autônomo, pois não inovou no cenário jurídico, 

não contraria a Constituição Federal. 

Para o ministro Celso de Mello, os preceitos do artigo 68 do ADCT são 

autoaplicáveis, como também o decreto confere efetividade máxima à norma 

constitucional, veiculando uma série de direitos fundamentais, pois a propriedade de 

terras pelas comunidades quilombolas vincula-se a um amplo conjunto de direitos e 

garantias sociais de caráter coletivo, além do direito fundamental à proteção do 

patrimônio cultural. Ressaltou que a titulação de terras guarda uma íntima 

vinculação com o postulado da essencial dignidade da pessoa humana, pois 

assegura direito a uma moradia de pessoas carentes e um mínimo necessário para 

os remanescentes de quilombos. 

A Ministra Cármen Lúcia considerou as alegações de inconstitucionalidades 

contra o decreto infundadas. Ela salientou que o legislador constituinte reconheceu 

aos quilombolas a propriedade definitiva das terras, cabendo ao Estado apenas 

cumprir essa determinação. Em seu entendimento, os critérios elencados pelo 

decreto impugnado para a definição das comunidades estão de acordo com o texto 

constitucional. 

A história mais recente indica que os Direitos Fundamentais se encontram 

cada vez mais evidentes e incorporadas nas constituições de diversos países. No 



 

192 | Anais da VII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2020) 
 

que se refere ao Brasil, a Constituição de 1988 foi criada com a estrutura de um 

modelo de atuação do Estado voltados de forma incondicional aos direitos 

fundamentais, expressadas em seu artigo 5º onde se identifica uma série de normas 

destinadas a assegurar os direitos individuais e coletivos. 

Nos votos dos ministros que participaram do julgamento da ADI n. 3.239, dos 

11 (onze) 08 (oito), isto é a maioria considerou improcedente o pedido de 

inconstitucionalidade, ante a violação flagrante dos direitos fundamentais dos 

quilombolas à terra ancestral, como também foram incisivos em afirmar que a norma 

já está positivada, devendo ser simplesmente cumprida pelo Estado.  

Estes foram os principais argumentos utilizados para julgar improcedente o 

pedido: 

a) Deve ser reconhecido pelo Estado o direito dos remanescentes das 

comunidades dos quilombos à propriedade sobre as terras por eles 

histórica e tradicionalmente ocupadas; 

b) Decreto n. 4.887/03 em questão concretizaria uma regra 

constitucional; 

c) O critério da auto definição é legítimo; 

d) As normas do art. 68 do ADCT são autoaplicáveis, como também é o 

decreto, que confere efetividade máxima à norma constitucional; 

e) O legislador constituinte reconheceu aos quilombolas a propriedade 

definitiva das terras, cabendo ao Estado apenas cumprir a determinação. 

 

Com base no posicionamento dos ministros acima citados, que votaram pela 

improcedência da ação.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Constatou-se por meio da análise da argumentação da maioria dos Ministros 

do STF, que a ADI nº 3.239 foi considerada inconstitucional, pois os direitos de 

propriedade e titulação das terras encontram-se asseguradas a partir do Decreto nº 

4.887/03 regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, 

delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das 
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comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. 

O que se conclui diante do resultado do julgamento da ação é que houve, em 

termos constitucionais, uma reparação relativa à segurança fundiária, garantindo às 

comunidades remanescentes de quilombos a propriedade das terras que ocupam 

tradicionalmente.  

Diante de toda segurança e garantias constitucionais, não se entente quais os 

reais motivos que possam justificar a ausência do reconhecimento dos direitos dos 

quilombolas, em especial no Ceará onde temos 98 comunidades das quais 15 estão 

com processo de demarcação de terras junto ao INCRA desde 2005 e que continuam 

pendentes, isto é, há mais de 15 anos.  

Compreende-se que para a concretização da titulação das terras quilombolas 

dentre as dificuldades estão a burocracia e a morosidade dos processos jurídico-

administrativo, além da falta de interesse por parte do governo federal. Nesse âmbito, 

faz-se necessário um melhor engajamento pelos órgãos que lidam com as questões 

quilombolas, como o INCRA Advocacia-Geral da União, Fundação Cultual Palmares, 

SEPPIR e Defensorias Públicas, tornando assim esses processos mais rápidos 

amenizando a desigualdade social existente e concedendo as essas famílias uma 

vida mais digna e justa. 
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RESUMO 
 
O presente artigo trata da atuação do Conselho Tutelar enquanto órgão encarregado 
de zelar pela efetivação dos direitos de crianças e adolescentes. O problema que 
orienta a pesquisa é o seguinte: de que forma o Conselho Tutelar atua para a 
proteção dos direitos de Crianças e Adolescentes, levando-se em conta suas 
atribuições legais? Para responder a esse questionamento, define-se como objetivo 
geral da pesquisa analisar a atuação do Conselho Tutelar na proteção dos direitos 
de crianças e adolescentes, a partir do marco teórico da proteção integral. Para tanto, 
será necessário, inicialmente, realizar uma exposição acerca das principais 
características do Conselho Tutelar, para, então, tratar especificamente de suas 
atribuições no que tange à proteção dos direitos da população infantojuvenil. O 
método de abordagem empregado é o dedutivo, enquanto o de procedimento é 
monográfico, com técnicas de pesquisa bibliográfica. A conclusão apresentada é de 
que o Conselho Tutelar exerce uma importante função no Sistema de Garantias de 
Direitos de crianças e adolescentes, protegendo-os quando ameaçados ou violados.   
Palavras-chave: Direitos Humanos. Criança. Adolescente. Conselho Tutelar. 
 
ABSTRATC  
 
This article deals with the action of the Tutelar Council as a part in charge of ensuring 
the realization of the rights of children and adolescents. The problem that guides the 
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research is this: how does the Tutelar Council act to protect the rights of Children and 
Adolescents, taking into account their legal attributions? To answer this question, it 
is defined as the general objective of the research to analyze the role of the Tutelar 
Council in the protection of the rights of children and adolescents, based on the 
theoretical framework of integral protection. Therefore, it will be necessary, initially, 
to make an exhibition about the main characteristics of the Tutelar Council, in order 
to deal specifically with its attributions with regard to the protection of the rights of 
the children and adolescent population. The method of approach employed is 
deductive, while the procedure method is monographic, with bibliographic research 
techniques. The conclusion presented is that the Tutelar Council plays an important 
role in the System of Guarantees of The Rights of Children and Adolescents, 
protecting them when threatened or violated.  
Keywords: Human Rights. Child. Adolescent. Tutelar Council. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A proteção jurídica dos direitos de crianças e adolescentes no Brasil tem como 

marco a Constituição Federal de 1988, que adotou a teoria da proteção integral. À 

família, à sociedade e ao Estado foi atribuído o dever de colocar crianças e 

adolescentes a salvo de qualquer tipo de violência, com absoluta prioridade. 

Para tanto, um conjunto de regras e princípios orientam a busca pela 

efetivação dos direitos fundamentais da população infantojuvenil, constituindo a 

base do Direito da Criança e do Adolescente, ramo autônomo que tem como principal 

normativa a Lei n. 8.069 de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do 

Adolescente.  

Essa proteção dá-se a partir de um sistema próprio, que compartilha 

responsabilidades e competências para garantir atendimento, proteção e justiça às 

crianças e adolescentes, ao qual se dá o nome de Sistema de Garantias de Direitos. 

Em tal sistema está inserido o Conselho Tutelar, como órgão protetivo dos direitos 

de crianças e adolescentes, incumbindo-lhe o enfrentamento de situações de 

ameaça ou violação a direitos. 

O presente artigo busca analisar a atuação do Conselho Tutelar na proteção 

dos direitos de crianças e adolescentes, a partir das funções legalmente atribuídas 

ao referido órgão. Para tanto, o presente trabalho divide-se em duas partes. Na 

primeira, pretende-se descrever a estrutura e as principais características do 

Conselho Tutelar para, na segunda, tratar de suas atribuições e responsabilidades, 
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avaliando-se a importância do órgão dentro do Sistema de Garantias de Direitos de 

crianças e adolescentes.  

Essa construção orienta-se a partir do seguinte problema de pesquisa: de que 

forma o Conselho Tutelar atua para a proteção dos direitos de Crianças e 

Adolescentes, levando-se em conta suas atribuições legais?  

O referencial teórico para a pesquisa é a teoria da proteção integral. O método 

de abordagem empregado é o dedutivo, partindo-se da análise de premissas gerais 

para depois especificá-las.  

Este estudo justifica-se em virtude da necessidade de ampliação do debate 

envolvendo a atuação dos Conselhos Tutelares no enfrentamento de situações de 

ameaça ou violação a direitos de crianças e adolescentes, bem como acerca da 

importância de capacitação constante de seus membros, a fim de que a atribuição 

de zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes possa ser 

executada de forma efetiva.  

 

2 O CONSELHO TUTELAR: ESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS 

 

A criação do Conselho Tutelar foi estabelecida pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente, em seu artigo 131, o qual expressa a responsabilidade do órgão de zelar 

pelos direitos de crianças e adolescentes, de forma permanente, autônoma e não 

jurisdicional. Nesse sentido: 

  

Conselho Tutelar (CT) é órgão de defesa dos direitos da criança e do adolescente, 

criado a partir do ECA, para representar a população frente a situações de 

violação destes direitos; ele tem o papel de representação e encaminhamentos 

junto à Rede de Serviços Sociais Públicos e Privados, quando estes não cumprem 

seu dever de atendimento às necessidades de desenvolvimento das crianças e 

adolescentes e suas famílias; de escuta das necessidades e demandas da 

comunidade, de apoio ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente na elaboração de políticas públicas nesta área e de orientação 

educativa.3 

                                                      
3  Luiz Pereira, Emerson. Concepções e práticas dos conselheiros tutelares acerca da violência 
doméstica contra crianças e adolescentes: um estudo sobre o caso de Curitiba. Dissertação 
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 O Conselho tutelar é órgão autônomo, desvinculado de quaisquer outros 

órgãos da administração pública. É permanente, no sentido de que após a sua 

criação não poderá sofrer interrupção e de que o seu funcionamento ocorre 24 horas 

por dia, com plantões. É não jurisdicional, em razão de não ter competência para 

aplicar sanção punitiva. Por fim, trata-se de um órgão colegiado.4  

Nesse viés, “O Conselho Tutelar é um instrumento de plena participação 

democrática que objetiva a atuação e o comprometimento dos cidadãos, através da 

decisão de seus representantes nos destinos das crianças e adolescentes em nosso 

país”5, constituindo um órgão que tem como objetivo primordial zelar pelos direitos 

de crianças e adolescentes, representando o Município de sua competência para 

garantir esta função. 

 Importante mencionar o artigo 132 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

que menciona a questão da representação da sociedade através do Conselho 

Tutelar: 

 

Em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, 

no mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar como órgão integrante da administração 

pública local, composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela população local 

para mandato de 4 (quatro) anos, permitida 1 (uma) recondução, mediante novo  

processo de escolha.6 

 

 Conforme o referido artigo o Conselho Tutelar é integrado por cinco membros, 

para um mandato de quatro anos, sendo permitida uma recondução com nova 

eleição. 

 O art. 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que o processo 

de escolha dos conselheiros tutelares é realizado pelo próprio município, através de 

lei, sob a  responsabilidade  do  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança   e do 

                                                      
(Mestrado em Psicologia). Curso de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do 
Paraná, Curitiba, 2001. 
4 Rose Petry Veronese, Josiane. Direito da Criança e do Adolescente, cit., p. 116-117. 
5 Maria Velasco Pereira, Elizabeth. O Conselho Tutelar como expressão de cidadania: sua natureza 
jurídica e a apreciação de suas decisões pelo Poder Judiciário. In: PEREIRA, Tânia da Silva (Coord.). O 
melhor interesse da criança: um debate interdisciplinar. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 551. 
6 Brasil, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e 
dá outras providências. 
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Adolescente, e com a fiscalização do Ministério Público.7 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente estabeleceu alguns requisitos para a 

candidatura ao cargo, ou seja, é necessário ter idoneidade moral, idade superior a 

vinte e um anos e por fim, residir no município. 

 Outra questão importante é referente à remuneração do conselheiro tutelar, 

passando a percepção de salário eventual para obrigatório, por meio da edição da 

Lei 12.696, de 25 de julho de 2012. 

 Como o Conselho Tutelar é um órgão não jurisdicional, manifesta-se através 

de atos administrativos e com isso tem-se cinco requisitos importantes de se 

observar para a formação do ato, ou seja, a competência, a finalidade, a forma, o 

objeto e o motivo.8 

 O art. 137 do Estatuto da Criança e do Adolescente menciona que “As decisões 

do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido 

de quem tenha legítimo interesse”9. Ou seja, o ato administrativo praticado pelo 

Conselho Tutelar poderá ser revisto pelo Poder Judiciário. 

Quanto aos conselheiros tutelares, devem ser pessoas capazes de assumir a 

responsabilidade de atender crianças e adolescentes cujos direitos foram violados, 

executando as medidas previstas para a solução dos casos concretos.10  

 

Faz-se mister consignar que o Conselho Tutelar representa um órgão 

progressista, desencadeador de práticas inovadoras, diante de uma sociedade 

que clama por novos meios de resolução de conflitos. Entretanto, a sua 

autonomia deve ser respeitada para que seja possível o desenvolvimento de 

práticas renovadas e que atendam às demandas e às necessidades atuais, desde 

                                                      
7 Brasil, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e 
dá outras providências. 
8 Franciso de Souza, Ismael; Koinaski Borges, Fabiana. “Conselho Tutelar: representação social no 
reconhecimento dos direitos de crianças e adolescentes.” In: Seminário Nacional Demandas Sociais 
e Políticas Públicas na Sociedade Contemporânea e IV Mostra Nacional de Trabalhos Científicos. 
2018, Santa Cruz do Sul. Anais eletrônicos 
9 Brasil, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e 
dá outras providências. 
10 Franciso de Souza, Ismael; Koinaski Borges, Fabiana. “Conselho Tutelar: representação social no 
reconhecimento dos direitos de crianças e adolescentes.” In: Seminário Nacional Demandas Sociais 
e Políticas Públicas na Sociedade Contemporânea e IV Mostra Nacional de Trabalhos Científicos. 
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que em conformidade com as atribuições definidas em lei.11 

 

O Conselho Tutelar não é um “órgão estático, que apenas aguarda o 

encaminhamento de denúncias”.12 Assim, a sua atuação deve incluir a preocupação 

eminentemente preventiva, ou seja, aplicar medidas e realizar “encaminhamentos 

diante da simples ameaça ou violação de direitos de crianças e adolescentes”.13 

O Conselho Tutelar é um dos principais órgãos de atuação municipal, tendo 

também a obrigação de fazer com que sejam corrigidos a não oferta ou oferta 

irregular dos atendimentos necessários a população14. 

Portanto, o Conselho Tutelar atua administrativamente e diretamente junto à 

sociedade, no sentido de promover e assegurar a observância dos direitos, bem 

como dando os encaminhamentos administrativos que sejam necessários em caso 

de ameaça ou violação dos direitos de crianças e adolescentes.  

 

3 ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR NA PROTEÇÃO DOS DIREITOS DE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

O combate às ameaças e violações a direitos de crianças e adolescentes dá-

se por meio de um sistema próprio, denominado Sistema de Garantias de Direitos, o 

qual contempla políticas públicas diversas, coordenadas de modo articulado. 

Referido sistema é estruturado pelo compartilhamento de responsabilidades 

e competências em níveis diversos, tendentes à garantia do atendimento, proteção 

de direitos e justiça para a população infantojuvenil.15 Tem por escopo, portanto, 

assegurar a proteção dos direitos  fundamentais  de  crianças  e  adolescentes,  com 

                                                      
11  Gobbo, Edenilza; Pichetti Trento, Lucas. As particularidades e competências outorgadas ao 
conselho tutelar pelo estatuto da criança e do adolescente. Anuário Pesquisa e Extensão Unoesc São 
Miguel do Oeste, v. 2, p. e13541-e13541, 2017. 
12 Conanda. Parâmetros de Funcionamento dos Conselhos Tutelares. Brasília, 2001. 
13 Conanda. Parâmetros de Funcionamento dos Conselhos Tutelares. Brasília, 2001. 
14 Franciso de Souza, Ismael. O reordenamento do programa de erradicação do trabalho infantil (PETI): 
estratégias para concretização de políticas públicas socioassistenciais para crianças e adolescentes 
no Brasil. 2016. Tese (Doutorado em Direito). Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul 
15 Franciso de Souza, Ismael. O reordenamento do programa de erradicação do trabalho infantil (PETI): 
estratégias para concretização de políticas públicas socioassistenciais para crianças e adolescentes 
no Brasil. 2016. Tese (Doutorado em Direito). Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, p. 
80. 
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absoluta prioridade. 

Esse dever de proteção é atribuído concomitantemente à família, à sociedade 

e ao Estado, conforme se extrai da dicção do art. 227 da Constituição Federal, 

restando evidenciada, aqui, a expressa adoção da teoria da proteção integral, que 

orienta e sustenta toda a compreensão dos direitos de crianças e adolescentes.16 

Dentre os níveis de políticas públicas garantidoras de direitos de crianças e 

adolescentes que compõem o Sistema de Garantias de Direitos, o Conselho Tutelar 

situa-se nas ações voltadas à proteção, tendo como função primordial a de enfrentar 

situações de ameaças ou violações a direitos.  

A atuação do Conselho Tutelar é exclusivamente extrajudicial, portanto não há 

pretensão por parte do órgão de julgar conflitos, mas unicamente de realizar uma 

deliberação e encaminhamento sobre políticas públicas voltadas à proteção de 

crianças e adolescentes. Com isso, há maior liberdade para atuação, possibilitando 

que ajam de forma efetiva e ágil no fortalecimento e efetivação dos direitos 

fundamentais da população infantojuvenil.17 

No que diz respeito às atribuições do Conselho Tutelar, encontram-se 

previstas no artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente, cabendo uma 

análise mais detalhada acerca das principais funções do órgão e sobre como elas se 

relacionam à proteção dos direitos de crianças e adolescentes.  

A primeira delas diz respeito ao atendimento e posterior encaminhamento de 

crianças, adolescentes e suas famílias em casos de ameaças ou violações a direitos. 

Importa destacar, aqui, que o uso da palavra atendimento não deve ser confundida 

com a política pública de atendimento. A função do Conselho Tutelar, como visto, é 

voltada à unicamente à proteção dos direitos, devendo ser observados os limites 

legais de sua atuação. 

 

Portanto, definida a categoria atender, importa registrar que caso o Conselho 

Tutelar receba uma denúncia ou informação sobre ameaça ou violação dos 

                                                      
16 Viana Custódio, André́. “Teoria da proteção integral: pressuposto para compreensão do direito da 
criança e do adolescente.” Revista do Direito UNISC, n. 29, jan-jun/2008, Santa Cruz do Sul, 
Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), p. 32.  
17 Viana Custódio, André́; Paganini, Juliana. “Os instrumentos de democracia participativa no Brasil: 
uma análise da atuação do Conselho Tutelar no combate a violação dos direitos da criança e do 
adolescente.” Revista de Direitos Fundamentais e Democracia. V. 9, n. 9, jan-jun/2011, Curitiba, p. 286. 
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direitos da criança e do adolescente, cabe a ele averiguar as informações, 

orientar os pais e responsáveis sobre o direito violado ou ameaçado, e aplicar as 

medidas pertinentes aos infratores.18 

 

Dito isso, verifica-se que, diante da ameaça ou violação a direitos de crianças 

e adolescentes – à qual deverá o Conselho Tutelar permanecer atento – deverá o 

órgão aplicar as medidas protetivas pertinentes, que serão destinadas tanto à própria 

vítima, como aos seus pais ou responsáveis, as quais se encontram elencadas nos 

diversos incisos dos artigos 101 e 129 do Estatuto da Criança e do Adolescente.  

Veja-se que a família está entre as instituições que possuem o dever de 

assegurar a proteção dos direitos de crianças e adolescentes, diante do princípio da 

tríplice responsabilidade compartilhada. Não raras vezes, contudo, são membros da 

própria família os responsáveis pelas ações ou omissões que resultam em ameaça 

ou violação de direitos, por vezes até mesmo ante a falta de condições financeiras 

pra propiciar as condições mínimas para o desenvolvimento sadio de seus filhos. 

 Daí por que, dentre as medidas a serem adotadas pelo Conselho Tutelar, estão 

aquelas destinadas aos próprios pais ou responsáveis, a serem aplicadas conforme 

o caso concreto, incluindo aconselhamento, orientação e, se for o caso, 

encaminhamento para acesso a políticas públicas, inclusive socioassistenciais.19  

Em casos mais graves e excepcionais, quando necessário para cessar a 

situação de violência, poderá haver necessidade de afastamento da criança do seio 

familiar, sempre de forma judicial, por meio de ações envolvendo a modificação da 

guarda, suspensão ou destituição do poder familiar.  

Cumpre mencionar que, nesses casos, a atuação do Conselho Tutelar será 

limitada a ouvir, apurar a veracidade dos fatos realizar o devido encaminhamento, 

que no caso ocorre por meio da prestação de informações acerca das suas 

conclusões ao Sistema de Justiça, que tomará as demais providências. Isso porque, 

                                                      
18 Franciso de Souza, Ismael. O reordenamento do programa de erradicação do trabalho infantil (PETI): 
estratégias para concretização de políticas públicas socioassistenciais para crianças e adolescentes 
no Brasil. 2016. Tese (Doutorado em Direito). Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, p. 
97. 
19  Viana Custódio, André́; Denardi Martins, Matheus. “As atribuições dos Conselhos Tutelares na 
Proteção aos Direitos Fundamentais da Criança e Adolescente”. Anais do Seminário Internacional em 
Direitos Humanos e Sociedade, v. 1, 2018, Criciúma, Universidade do Extremo Sul Catarinense 
(UNESC). 
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como se viu, as funções do Conselho Tutelar ocorrem exclusivamente na esfera 

extrajudicial.20 

Outra atribuição que merece ser destacada diz respeito à possibilidade de 

efetuar requisições das mais diversas, a fim de garantir a execução de suas decisões 

e no intuito de proteger direitos da população infantojuvenil. Dentre essas 

requisições, encontram-se às relativas a serviços públicos nas áreas de saúde, 

educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança.  

 

São os serviços que, pela Constituição, por outras leis e pelo Estatuto, são 

devidos à criança, ao adolescente e à sua família. Num país que se habituou a 

não umprir as leis e se habituou a aceitar que não se cumpram as leis, com o 

Estatuto, viemos para introduzir novos usos, hábitos e costumes no âmbito da 

sociedade política e juridicamente organizada. Esses novos hábitos começam 

quando, tendo repartições públicas praticado o velho uso, hábito, costume da 

não-oferta ou oferta irregular de serviços devido (saúde, educação, esporte, 

cultura, lazer, segurança, assistência, etc.) o cidadão ofendido passa a praticar o 

novo hábito de defender seu direito. Para a defesa de direitos do cidadão, no 

âmbito administrativo, o Conselho requisita serviços públicos.21 

 

Há, ainda, uma importante função desenvolvida pelo Conselho Tutelar, 

relacionada ao assessoramento a ser prestado ao Poder Público para elaboração de 

propostas orçamentárias relacionadas a programas de atendimento aos direitos de 

crianças e adolescentes. Com isso, o órgão contribui para a previsão, pelo Poder 

Executivo, de recursos financeiros tendentes à inclusão de políticas públicas 

destinadas à infância, por meio da indicação das demandas e serviços necessários. 

Enquanto integrante do Sistema de Garantias de Direitos, cabe ao Conselho 

Tutelar atuar de forma estratégica e coordenada com os demais níveis de políticas 

públicas, ao lado da família, sociedade e outras estruturas do Estado, a fim de 

                                                      
20 Francisco de Souza, Ismael; Koinaski Borges, Fabiana. “Conselho Tutelar: representação social no 
reconhecimento dos direitos de crianças e adolescentes.” In: Seminário Nacional Demandas Sociais 
e Políticas Públicas na Sociedade Contemporânea e IV Mostra Nacional de Trabalhos Científicos. 
2018, Santa Cruz do Sul. Anais eletrônicos. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, p. 14. Disponível em: 
https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/snpp/article/view/17961. Acesso em 10 set. 2020. 
21 Sêda, Edson. A a Z do Conselho Tutelar. 1ª ed. Adês: Rio de Janeiro, 1999, p.68.  

https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/snpp/article/view/17961
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conferir especial proteção às crianças e adolescentes e dar efetividade às suas 

competências e objetivos.  

Para tanto, destaca-se a necessidade de capacitação técnica e 

aprimoramento constante dos conselheiros tutelares, os quais, enquanto agentes de 

proteção, deverão possuir o conhecimento e as habilidades necessárias para o 

melhor encaminhamento das questões de sua competência.22 

Percebe-se, assim, que o Conselho Tutelar constitui importante organismo de 

concretização dos direitos infantojuvenis. Suas atribuições e proximidade da 

sociedade permitem que dê efetividade aos direitos humanos de crianças e 

adolescentes, tanto de forma preventiva, como no enfrentamento de situações de 

violação já efetivadas. 

 

CONCLUSÃO  

 

Com a realização da pesquisa, verificou-se que o Conselho Tutelar é um órgão 

de grande relevância social, tendo como função primordial a efetivação dos direitos 

de crianças e adolescentes.  

Trata-se de órgão permanente, não jurisdicional e autônomo, o qual integra o 

Sistema de Garantias de Direitos – este, por sua vez estruturado pelo 

compartilhamento de responsabilidades e competências em níveis diversos, 

tendentes à garantia do atendimento, proteção de direitos e justiça para a população 

infanto-juvenil. A posição ocupada pelo Conselho Tutelar nessa engrenagem é 

voltada às ações de proteção dos direitos da população infanto-juvenil, sempre que 

estes forem violados ou estiverem ameaçados.  

Viu-se que o Conselho Tutelar constitui uma expressão da cidadania, por meio 

da representação da sociedade civil, com o intuito de proteger e concretizar direitos 

fundamentais de crianças e adolescentes.   

                                                      
22 Francisco de Souza, Ismael; Koinaski Borges, Fabiana. “Conselho Tutelar: representação social no 
reconhecimento dos direitos de crianças e adolescentes.” In: Seminário Nacional Demandas Sociais 
e Políticas Públicas na Sociedade Contemporânea e IV Mostra Nacional de Trabalhos Científicos. 
2018, Santa Cruz do Sul. Anais eletrônicos. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, p. 16. Disponível em: 
https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/snpp/article/view/17961. Acesso em 10 set. 2020. 
 

https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/snpp/article/view/17961
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Percebeu-se com a pesquisa de que o Conselho Tutelar não é capaz de fazê-

lo isoladamente, mas sim de forma conjunta com a família, a sociedade e o Estado, 

conforme disciplina o princípio da tríplice responsabilidade compartilhada. Assim, 

haverá melhores condições de atuação administrativa para enfrentar os problemas 

do dia a dia que envolvem a ameaça ou a violação de direitos de crianças e 

adolescentes. 

 As atribuições do Conselho Tutelar na busca de preservação dos direitos da 

criança e dos adolescentes estão previstas no art. 136 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, incluindo medidas protetivas para crianças e adolescentes em situação 

de risco, voltadas tanto para elas próprias quanto para seus pais e familiares, 

cabendo-lhe receber os casos, ouvir, avaliar e dar os encaminhamentos necessários.  

Afora isso, o órgão tem autonomia para requisitar informações e serviços em 

prol da população infantojuvenil e assessorar o Poder Executivo em propostas 

orçamentárias destinadas às políticas públicas da infância, dentre outras relevantes 

funções.  

Para que o exercício dessas atribuições ocorra de forma satisfatória, é 

necessária capacitação constante do Conselheiro Tutelar, a fim de que dê o melhor 

encaminhamento às questões de sua competência e, em última análise, à 

consecução das atribuições do órgão.  
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Resumo 
 
O presente trabalho realiza um estudo sobre a letalidade de crianças e adolescentes 
negros. Tem por objetivo geral, analisar a mortalidade de crianças e adolescentes 
negros no Brasil, a partir da desigualdade racial. Os objetivos específicos são: 
contextualizar a mortalidade de crianças e adolescentes negros no Brasil e verificar 
a relação entre a desigualdade racial e a mortalidade de crianças e adolescentes 
negros no Brasil. Parte-se do seguinte problema de pesquisa: “Quais os reflexos da 
desigualdade racial nos elevados indicadores de mortalidade de crianças e 
adolescentes negros no Brasil?”. A hipótese é a de que os indicadores de mortalidade 
de crianças e adolescentes negros no Brasil refletem a situação de desigualdade 
racial que subsiste na sociedade brasileira, como herança da escravidão. Esta 
situação se intensifica com o atual governo brasileiro, que declaradamente rechaça 
as normativas de proteção aos direitos humanos e demonstra simpatia com a 
violência policial e o armamento da população, posição que se impõe a partir do mote 
“bandido bom é bandido morto”, dando corpo à chamada necropolítica. O método de 
abordagem será o dedutivo e o de procedimento, o monográfico, utilizando-se, para 
tanto, das técnicas de pesquisa bibliográfica e documental. 
Palavras-chave: Adolescente. Criança. Desigualdade racial. Direitos humanos. 
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Abstract 
 
This article presents a study on lethality rate of black children and adolescents. Our 
main objective is analyzing the mortality rate of black children and adolescents in 
Brazil based on racial inequality. The specific objectives are: contextualizing the 
mortality rate of black children and adolescents in Brazil and verifying the relation 
between racial inequality and mortality rate of black children and adolescents. The 
research problem can be expressed in the following formulation: What are the 
reflexes of the racial inequality on the high indicators of mortality of black children 
and adolescents in Brazil? We work with the hypothesis that the mortality rate of 
these children and adolescents reflect the situation of racial inequality which persists 
in the Brazilian society, a heritage from the times of slavery. This situation worsens 
with the decisions of the current Brazilian government, which openly rejects the laws 
of protection to human rights and shows connivance with police violence and with 
the use of firearm by the population, a political attitude that has as slogan the dictum: 
“a good bandit is a dead bandit”, thus implementing a form of necropolitics. Our 
method of approach is the deductive and the procedure is the monographic, using 
the technics of bibliographic and documental research. 
Keywords: Adolescents. Children. Racial Inequality. Human Rights. 
 

INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a violência tem historicamente ceifado a vida de adolescentes e 

jovens, sendo uma marca vergonhosa e dolorosa, aceita – ou, no mínimo, tolerada – 

cultural e institucionalmente. Trata-se de uma situação que subsiste, a despeito dos 

compromissos internacionalmente assumidos pelo Estado brasileiro com a proteção 

aos direitos humanos, bem como com a própria legislação interna, no que diz 

respeito à teoria da proteção integral, a qual constitui-se como base e fundamento 

do Direito da Criança e do Adolescente. 

Os dados, confirmados através de estudos e pesquisas, realizados tanto por 

organismos internacionais quanto nacionais, são uníssonos: no Brasil, a violência 

letal e a violência por arma de fogo possuem um alvo certeiro, identificado pela idade, 

cor, gênero e classe. Assim, de acordo com o Atlas da Violência 2020, os homicídios 

são a principal causa de mortalidade entre os jovens, na faixa entre os 15 (quinze) e 

os 29 (vinte e nove) anos. E mais: considerando-se os dados da última década, tem-

se que, entre 2008 e 2018, as taxas de homicídio revelaram um aumento de 11,5% 

para os negros, ao passo que, para os não-negros houve diminuição em 12,9%. A 

pesquisa aponta ainda que, do total de vítimas de homicídios de 2018, 75,7% eram 



 
Johana Cabral e Maria Eliza Cabral | 211 

 

 

negros. Ou seja, considerando a estatística do ano de 2018, a chance de uma pessoa 

negra morrer de forma violenta no país é 2,7 vezes maior do que uma pessoa não-

negra3. 

Tais índices motivaram, portanto, a delimitação do presente tema. O objetivo 

geral do trabalho foi o de analisar a mortalidade de crianças e adolescentes negros 

no Brasil, a partir da desigualdade racial. O trabalho objetivou, também: 

contextualizar a mortalidade de crianças e adolescentes negros no Brasil e verificar 

a relação entre a desigualdade racial e a mortalidade de crianças e adolescentes 

negros no país. 

Esta pesquisa buscou responder ao seguinte problema: quais os reflexos da 

desigualdade racial nos elevados indicadores de mortalidade de crianças e 

adolescentes negros no Brasil? 

Partiu-se da hipótese de que os indicadores de mortalidade de crianças e 

adolescentes negros no Brasil refletem a situação de desigualdade racial que 

subsiste na sociedade brasileira, como clara herança escravocrata. Considerou-se, 

também, que esses indicadores tendem a se intensificar, ante a atual gestão 

governamental que, declaradamente, não simpatiza nem um pouco com as questões 

relacionadas à proteção dos direitos humanos e até mesmo autoriza a violência 

policial, ao se ancorar no mote de que “bandido bom é bandido morto” e adotar 

medidas pró-armamento. Há, portanto, uma crescente dualidade na política 

brasileira, de modo que as noções de bom e mau, esquerda e direita, cidadão de bem 

e marginal, são muito bem definidas e ditam quem deve viver e quem deve morrer no 

contexto sócio-político atual. 

Para a realização da pesquisa, foram utilizados o método de abordagem 

dedutivo e o método de procedimento monográfico. No que tange às técnicas de 

pesquisa, foram utilizadas a bibliográfica e documental. 

 

1. A MORTALIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NEGROS NO BRASIL 

 

O documento Atlas da Violência 2020 revela que, no Brasil, os homicídios  são 

                                                      
3 Ipea. Atlas da violência 2020: principais resultados. Brasília: IPEA, 2020. 
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a principal causa de mortalidade de pessoas entre 15 (quinze) e 19 (dezenove) anos, 

bem como, que a chance de uma pessoa negra morrer de forma violenta no Brasil é 

2,7 vezes maior do que uma pessoa não-negra4. Este estudo indica que “[a] violência 

constitui uma das maiores questões de políticas públicas no Brasil.”5. Portanto, há 

no país, uma evidente desproteção da vida de crianças e adolescentes, negros e 

negras. 

A Constituição Federal de 1988, no curso da história dos direitos de crianças 

e adolescentes no Brasil, representou um marco, na medida em que promoveu a total 

ruptura com as práticas e experiência menorista dos Códigos de Menores de 1927 e 

1979, reconhecendo crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. Além disso, 

estabeleceu os direitos fundamentais de crianças e adolescentes, elencou a proteção 

especial e criou um sistema de compartilhamento de responsabilidades entre os 

entes públicos e os entes particulares, como forma de controle e efetivação dos 

direitos das crianças e dos adolescentes: o Sistema de Garantia de Direitos – SGD. 

Esse sistema é composto pelas políticas de atendimento, de proteção e de justiça6. 

A normativa de proteção se consolida com o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

legislação que dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente e que, 

embora não seja a única, é o principal texto legal do Direito da Criança e do 

Adolescente7. 

O artigo 227, caput, da Constituição Federal de 1988 dispõe, portanto, sobre 

os direitos fundamentais de crianças e adolescentes: 

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de coloca-los a 

salvo   de  toda   forma   de  negligência,   discriminação,   exploração,   violência,  

                                                      
4 Ipea. Atlas da violência 2020: principais resultados. Brasília: IPEA, 2020. p. 13.  
5 Ipea. Atlas da violência 2020: principais resultados. Brasília: IPEA, 2020. p. 4. 
6 Custódio, André Viana. Direito da Criança e do Adolescente. Criciúma, SC: UNESC, 2009. 
7 Zapater, Maíra. Direito da Criança e do Adolescente. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. 
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crueldade e opressão. (grifo nosso).8 

 

A vida é um bem supremo, o valor maior dentre todos os valores. É o “[...] mais 

elementar e absoluto dos direitos, pois indispensável para o exercício de todos os 

demais.”9. O direito à vida tem tanta importância para o ordenamento protetivo, que 

o Direito da Criança e do Adolescente, no reconhecimento dos direitos fundamentais, 

adota a teoria concepcionista, protegendo a criança antes mesmo do nascimento10. 

Ademais, é pela proteção do direito à vida que o Estatuto da Criança e do Adolescente 

garante às gestantes nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e 

ao puerpério, bem como ao atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no 

âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS (artigo 8, caput)11. Importa ressaltar que o 

direito à vida não se confunde com o direito à sobrevivência. Trata-se do direito de 

viver bem, de viver com dignidade, respeito e liberdade12. 

Outra garantia assegurada pelo Direito da Criança e do Adolescente é a da 

não-discriminação, tanto no exercício dos direitos fundamentais, quanto no gozo da 

proteção especial do artigo 5º do Estatuto. Nesses termos, dispõe o parágrafo único 

do artigo 3º do ECA:  

 

Parágrafo único. Os direitos anunciados nesta Lei aplicam-se a todas as 

crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, 

idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal 

de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, 

região  e  local  de  moradia   ou  outra  condição  que  diferencie  as  pessoas, as 

                                                      
8  Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. Promulgada em 5 de outubro de 1988. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. 
Acesso em: 25 set. 2020. 
9 Amin, Andréa Rodrigues. Dos direitos fundamentais. In: Maciel, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade 
(Coord.). Curso de Direito da Criança e do Adolescente: aspectos teóricos e práticos. 12 ed. São Paulo: 
Saraiva Educação, 2019. p. 85. 
10 Custódio, André Viana. Direito da Criança e do Adolescente. Criciúma, SC: UNESC, 2009. 
11 Brasil. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e 
dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1990. Disponível em: 
http://www.planalt 
o.gov.br/ccivil_03/leis/L8069compilado.htm. Acesso em: 25 set. 2020. 
12 Amin, Andréa Rodrigues. Dos direitos fundamentais. In: Maciel, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade 
(Coord.). Curso de Direito da Criança e do Adolescente: aspectos teóricos e práticos. 12 ed. São Paulo: 
Saraiva Educação, 2019. 
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famílias ou a comunidade em que vivem.13 (grifo nosso). 

 

A partir deste artigo, portanto, tem-se que o direito à vida deve ser garantido, 

sem discriminação, à criança branca, à criança indígena, à criança com deficiência 

ou com grave problema de saúde, à criança pobre e à criança negra. No entanto, se 

no Brasil uma pessoa negra tem 2,7 vezes maior risco de morrer de forma violenta e 

se os homicídios são a principal causa de mortalidade de pessoas entre 15 (quinze) 

e 19 (dezenove) anos, verifica-se que a garantia do direito à vida para crianças e 

adolescentes negros não está sendo exercida em igualdade com a garantia do direito 

à vida de crianças brancas. Há, portanto, um claro indicativo de que a proteção 

integral e a proteção especial14 não se efetivam na vida de milhares de adolescentes 

e jovens negros no Brasil. Fator que só se explica pela presença do preconceito, do 

racismo, da discriminação e desigualdade racial, presentes na sociedade brasileira. 

Se justifica também, por uma ação tardia do Estado brasileiro em reconhecer esta 

desigualdade e se prontificar a promover a igualdade racial, a partir das ações 

afirmativas. Portanto, 

 

[...] a sociedade brasileira ainda convive com os fenômenos do racismo, do 

preconceito racial e da discriminação racial, um dos motivadores da exclusão e 

marginalização social do negro. A partir do momento em que se reconhecem 

crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, percebe-se que muitas 

dessas crianças e adolescentes cujos direitos são violados são pertencentes à 

raça negra. E que muitas dessas sofrem como os adultos dos mesmos 

fenômenos que acabam por excluí-las e desprovê-las dos seus direitos 

fundamentais.15 

                                                      
13 Brasil. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e 
dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1990. Disponível em: 
http://www.planalt 
o.gov.br/ccivil_03/leis/L8069compilado.htm. Acesso em: 25 set. 2020. 
14 Artigo 5º, do ECA: “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, 
por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais”. 
15 Lima, Fernanda da Silva; Veronese, Josiane Rose Petry. Mamãe África, cheguei ao Brasil: os direitos 
da criança e do adolescente sob a perspectiva da igualdade racial. Florianópolis: Ed. da UFSC: 
Fundação Boiteux, 2011. p.128. 
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Para compreender melhor a dimensão desta violência contra os corpos 

negros, vale detalhar alguns indicadores que vão apontar que: quem mais morre no 

Brasil vítimas de homicídios são os adolescentes, do sexo masculino, negros. No 

relatório “Mapa da Violência 2016: homicídios por armas de fogo no Brasil”, Julio 

Waiselfisz destaca que a escalada da violência “[...] começa nos 13 anos de idade, 

quando as taxas iniciam uma pesada espiral, passando de 1,1 HAF, nos 12 anos, para 

4,0, nos 13 anos, quadruplicando a incidência da letalidade e crescendo de forma 

contínua até os 20 anos de idade.”16.  

Outro estudo, desta vez organizado pelo Ministério dos Direitos Humanos17, 

com a cooperação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – 

PNUD, intitulado “Letalidade infanto-juvenil: dados da violência e políticas públicas 

existentes” indica que, em comparação com 85 países analisados na pesquisa, a 

partir das bases de dados de mortalidade da Organização Mundial da Saúde – OMS, 

o Brasil ocupa o terceiro lugar na lista de nações com as maiores taxas de homicídios 

na faixa entre os 15 (quinze) e 19 (dezenove) anos. A pesquisa pontua que “[a] taxa 

brasileira é 275 vezes maior do que a de países como Áustria, Japão, Reino Unido e 

Bélgica, que apresentam índices de 0,2 homicídios por 100 mil.”18. 

Também o Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF, em recente 

obra, alusiva aos 30 anos da Convenção sobre os Direitos das Crianças, de 1989, 

assevera que, não obstante os progressos verificados, as desigualdades persistem, 

fazendo com que milhões de crianças e adolescentes permaneçam privados dos 

seus direitos e garantias fundamentais. O trabalho aponta que no Brasil, 12 milhões 

de crianças e adolescentes, além de viverem com renda insuficiente, possuem um ou 

mais direitos negados e que 14 milhões de crianças e adolescentes que não são 

monetariamente pobres, são privados de pelo menos um de seus direitos 

fundamentais. Sob este tema, “[a]s crianças e os adolescentes negros são os mais 

atingidos: sua taxa de privações múltiplas é de 58%, enquanto a dos brancos gira em 

                                                      
16 Waiselfisz, Julio Jacobo. Mapa da violência 2016: homicídios por armas de fogo no Brasil. Brasília: 
FLACSO, 2016. p. 51. 
17 Hoje Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 
18 Brasil. Ministério dos Direitos Humanos. Letalidade infanto-juvenil: dados da violência e políticas 
públicas existentes. Brasília: Ministério dos Direitos Humanos, 2018. p. 10. 
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torno de 38%”19. Ao tratar da violência, destaca que milhões de meninas e meninos 

nascem e crescem em territórios afetados diretamente pela violência armada e, no 

que diz respeito aos homicídios de crianças e adolescentes, reitera que o Brasil tem 

piorado os seus indicadores. O número de homicídios na faixa etária entre os 10 (dez) 

e 19 (dezenove) anos mais do que dobrou, no intervalo de 1990 a 2017, passando de 

5 mil casos para 11,8 mil: 

 

São, em sua maioria, meninos negros, pobres, que vivem nas periferias e áreas 

metropolitanas das grandes cidades. Nos últimos dez anos, os homicídios vêm 

caindo entre adolescentes brancos e crescendo entre não brancos – que, em 

2017, representavam 82,9% das vítimas de homicídios entre 10 e 19 anos no 

Brasil. O fato de ser homem multiplica o risco de ser vítima de homicídio em 

quase 12 vezes.20 

 

A violência atinge crianças e adolescentes negros, onde quer que eles estejam. 

É como se o projétil – principalmente aqueles desferidos sob os punhos de policiais 

– soubessem a direção e o alvo. Nesse sentido, nos últimos anos, vidas negras, 

dentre crianças e adolescentes, foram alvejadas dentro da escola, nas ruas da cidade 

e até mesmo dentro da própria casa – como no caso de um menino de 14 (quatorze) 

anos, morto por policiais no mês de maio de 2020, em São Gonçalo, região 

metropolitana do Rio de Janeiro. 

As vidas negras são constantemente vigiadas e policiadas. Sobre elas recaem 

os estigmas da criminalidade, marginalidade, justificações suficientes para uma 

polícia cada vez mais violenta e desumana. As estatísticas escancaram a 

discriminação racial no país, desbancando completamente o mito da democracia 

racial. Há quem sustente que não existe desigualdade racial e social entre brancos e 

negros no Brasil. Como se os grupos raciais, todos eles, estivessem em situação de 

                                                      
19 Unicef. 30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança: avanços e desafios para meninas e 
meninos no Brasil. São Paulo: UNICEF, 2019. p. 20. 
20 Unicef. 30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança: avanços e desafios para meninas e 
meninos no Brasil. São Paulo: UNICEF, 2019. p. 29. 
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igualdade no acesso aos serviços e às políticas públicas21. Contudo, basta olhar as 

pesquisas acima trazidas, para ver que tais argumentos são absurdas inverdades. 

 

A atribuição dos negros enquanto grupos sociais inferiores é muito característica 

e advém também da sua própria condição de escravo. As relações raciais no 

Brasil pós-abolição não mudaram porque não se superou a desigualdade e ainda 

se percebe no negro e no branco, respectivamente, a associação entre a senzala 

e a casa-grande, daquele que é escravizado e submisso, para este que manda e 

é obedecido.22 

   

Essa opressão que recai sobre as vidas negras é intensificada por uma política 

governamental avessa aos direitos humanos e fomentadora da violência policial. O 

atual governo elegeu-se a partir de uma campanha conservadora, moralizadora, com 

promessas de endurecimento da segurança pública, sob o mote de que “bandido 

bom é bandido morto”. O grande fundo consiste em revelar quem é o bandido. Para 

o assassinato de crianças e adolescentes negros, o argumento da “bala perdida” ou 

da resistência. Vive-se a era da política da morte. Política que Achille Mbembe vai 

cunhar de necropolítica. Uma política que, tal qual os campos de concentração 

nazistas, promove a destruição material de corpos. É a subjugação da vida ao poder 

da morte. Sob o necropoder, as armas de fogo se prestam à destruição máxima de 

pessoas23.  

Neste espaço territorialmente demarcado, onde a norma jurídica não alcança, 

onde inimigo e criminoso confundem-se num mesmo corpo, o estado de sítio, de 

exceção vira a regra. A eliminação do inimigo parte da política estatal de segurança, 

mas também dos meios de comunicação e programas de televisão 24 . “A 

necropolítica, portanto, instaura-se como a organização necessária do poder em um 

                                                      
21 Lima, Fernanda da Silva; Veronese, Josiane Rose Petry. Mamãe África, cheguei ao Brasil: os direitos 
da criança e do adolescente sob a perspectiva da igualdade racial. Florianópolis: Ed. da UFSC: 
Fundação Boiteux, 2011. 
22 Lima, Fernanda da Silva; Veronese, Josiane Rose Petry. Mamãe África, cheguei ao Brasil: os direitos 
da criança e do adolescente sob a perspectiva da igualdade racial. Florianópolis: Ed. da UFSC: 
Fundação Boiteux, 2011. p. 86. 
23  Mbembe, Achille. Necropolítica: biopoder, soberania, estado de exceção, política da morte. 
Traduzido por Renata Santini. São Paulo: n-1 edições, 2018. 
24 Almeida, Silvio. Racismo estrutural. São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019. 
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mundo em que a morte avança implacavelmente sobre a vida”25. Nesse confronto 

político-social, percebe-se que a vida da criança ou do adolescente negro sofre as 

mesmas marcas e marcadores que a vida do adulto negro no Brasil. Há uma falha do 

Sistema de Garantias de Direitos e do Estado, em promover as ações e políticas 

necessárias para que a proteção integral seja efetiva para crianças e adolescentes 

negros brasileiros. 

 

2. A RELAÇÃO ENTRE A DESIGUALDADE RACIAL E A MORTALIDADE DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES NEGROS NO BRASIL 

 

A desigualdade racial é responsável pelo processo de violência, pobreza e 

exclusão de crianças e adolescentes negros no Brasil. Embora a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 tenha reconhecido crianças e adolescentes 

como sujeitos de direitos, estabelecendo um rol básico de direitos fundamentais que 

devem ser garantidos pela família, pela sociedade e pelo Estado, o direito à vida de 

crianças e adolescentes negros vem sendo gravemente violado. 

A relação entre a desigualdade racial e a mortalidade de crianças e 

adolescentes negros no Brasil se estabelece na medida em que não é possível 

analisar os indicadores brasileiros de mortalidade de crianças e adolescentes negros 

sem investigar a dinâmica que a raça estabelece neste contexto de opressão, dor e 

violência, que permite a perversa naturalização e reprodução dos elevados 

indicadores de mortalidade de crianças e adolescentes negros.  

 

Por conta desse processo discriminatório, os negros ainda vivem à margem da 

sociedade brasileira que não o incluiu, não o integrou. No decorrer da história é 

possível perceber que a abolição da escravatura foi incompleta, houve o “avanço” 

legislativo de por fim a escravidão, mas não houve uma mudança na 

racionalidade e na cultura social de aceitação e de integração dos grupos sociais 

negros.26  

                                                      
25 Almeida, Silvio. Racismo estrutural. São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019. p. 124. 
26  Lima, Fernanda da Silva.; Veronese, Josiane Rose Petry. A proteção integral de crianças e 
adolescentes negros no Brasil: uma abordagem a partir dos instrumentos normativos internacionais 
de proteção aos direitos humanos. Revista direitos fundamentais & democracia, Curitiba, v. 7, p. 425-
439, 2010. p. 361. 
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Dessa forma, partindo da premissa de que a desigualdade racial remonta 

desde o período escravocrata, o estudo sobre os elevados indicadores de 

mortalidade de crianças e adolescentes negros no Brasil requer, em um primeiro 

momento, a contextualização de raça e das relações raciais, “considerando que 

ainda não houve a superação da concepção da hierarquia entre raças humanas, o 

que impõe aos grupos raciais negros, a condição de subalternidade, marginalização 

e exclusão na sociedade brasileira”.27 

Por não se tratar de um conceito estático, a noção de raça não mantém o 

mesmo significado ao longo da história, porém sempre esteve atrelada ao conflito, 

ao poder e à decisão. Inicialmente a raça relacionava-se à classificação de plantas e 

animais. No entanto, em meados do século XVI, passa a relacionar-se diretamente à 

classificação de seres humanos, estabelecendo meios de intervenção e controle.28 

A classificação dos indivíduos pela raça é fruto da desigualdade racial, já que 

ao estabelecer a hierarquização dos seres humanos, permite a criação de vantagens 

e desvantagens para grupos racializados, colocando o negro em posição subalterna 

e negando a sua condição de humanidade. Portanto, “raça não é uma realidade 

biológica, mas sim apenas um conceito alias cientificamente inoperante para 

explicar a diversidade humana e para dividi-la em raças estancas”.29 

Os elevados indicadores de mortalidade de crianças e adolescentes negros 

estão inevitavelmente relacionados à classificação dos seres humanos a partir da 

raça.  De tal modo, a noção de raça reproduz a desigualdade racial, pois “esta 

desumanização do negro implica sempre colocá-lo na sociedade como inferior ou 

incapaz, rótulos que o acompanha desde o período da escravidão, desde a diáspora 

africana e desde a colonização”.30 

                                                      
27 Lima, Fernanda da Silva. Como enfrentar as desigualdades raciais no Brasil? Uma análise jurídica e 
social das relações raciais na perspectiva da teoria dos direitos humanos e fundamentais. Revista 
Espaço Acadêmico, Maringá, v. 16, p. 110-121, 2016. p. 112. 
28 Almeida, Silvio. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte: Letramento, 2018. p. 17. 
29 Munanga, Kabengele. Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia. 
In: Programa de educação sobre o negro na sociedade brasileira, s.n., 2004.  
30 Lima, Fernanda da Silva. Os direitos humanos e fundamentais de crianças e adolescentes negros à 
luz da proteção integral: limites e perspectivas das políticas públicas para a garantia de igualdade 
racial no Brasil. Tese (Doutorado em Direito) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de 
Ciências Jurídicas. Programa de Pós-Graduação em Direito. Florianópolis, 2015. p. 286. 
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Em razão disso, crianças e adolescentes negros estão mais expostos às 

violações de direitos, especialmente no que concerne à mortalidade infantil. Apesar 

do direito à saúde se tratar de um direito universal, previsto no artigo 227 da 

Constituição Federal, que deve ser assegurado pela família, pela sociedade e pelo 

Estado, de forma compartilhada, a desigualdade racial expõe crianças e 

adolescentes negros à pobreza e à miséria, obstaculizando o acesso às políticas 

públicas destinadas à saúde. 

  

Estamos, portanto, em um campo de tensões e de relações de poder que nos leva 

a questionar as concepções, representações e estereótipos sobre a África, os 

africanos, os negros brasileiros e sua cultura construídos histórica e socialmente 

nos processos de dominação, colonização e escravidão e as formas como esses 

são reeditados ao longo do acirramento do capitalismo e, atualmente, no 

contexto da globalização capitalista.31 

 

Nesse contexto, a análise sobre a branquitude também é elemento central na 

investigação sobre a relação entre a desigualdade racial e os elevados indicadores 

de mortalidade de crianças e adolescentes negros no Brasil, pois representa “uma 

posição em que sujeitos que ocupam esta posição foram sistematicamente 

privilegiados no que diz respeito ao acesso aos recursos materiais e simbólicos, 

gerados inicialmente pelo colonialismo e pelo imperialismo”.32 

A branquitude remete à ideia de divisões, pois ao considerar o branco como 

universal, compreende o negro como diferente. A partir desta perspectiva, os brancos 

atribuem a raça exclusivamente aos negros, sequer acreditando serem racializados. 

A partir da branquitude, o processo de desigualdade racial é naturalizado e 

reproduzido no cenário brasileiro, refletindo nas mais diversas violações de direitos 

de crianças e adolescentes negros, sobretudo no direito à vida.  

 

O branco em virtude de não se enxergar impossibilita-o de ser, inclusive, 

parâmetro de si. Ele somente enxerga o não-ser, o Outro não-branco. Significa 

                                                      
31 Gomes, Nilma Lino. Relações étnico-raciais, educação e descolonização dos currículos. Currículo 
sem Fronteiras, v.12, n.1, p. 98-109. 2012. p. 106. 
32 Schucman, Lia Vainer. Sim, nós somos racistas: estudo psicossocial da branquitude paulistana. 
Psicologia & Sociedade, Porto Alegre, v. 26, p. 83-94, 2014. p. 84. 
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isso que o branco se enxerga pelo contraste daquilo que “Não-É”. O que equivale 

dizer, colonizado, africano, negro, “desumano”. O branco ao atribuir somente a si 

a humanidade, ao não enxergar o Outro como humano, evidencia que possui  uma  

imagem distorcida do Outro, e de si mesmo.33 

 

A organização política, econômica e jurídica produz o racismo como estrutura 

da sociedade, naturalizando a discriminação racial. Por outro lado, referir que o 

racismo é estrutural, ocultado pelo processo de constituição de vantagens e 

desvantagens sociais, não se trata de eximir os indivíduos da luta pelas mudanças 

nas estruturas sociais e da luta antirracista, refletindo a importância da 

responsabilização pela prática de tais atos discriminatórios e da necessidade da 

superação da classificação dos indivíduos a partir da raça.34 

A superação da desigualdade racial é complexa, pois “a situação aparece de 

forma estabilizada e naturalizada, como se as posições sociais desiguais fossem 

quase um desígnio da natureza, e atitudes racistas, minoritárias e excepcionais”.35 

Por isso, “a compreensão das relações raciais no Brasil contemporâneo requer o 

enfrentamento e o debate, tanto pelo poder público, como pela sociedade, acerca, 

primeiro, do reconhecimento e, depois do enfrentamento do racismo”.36 

 

O Brasil é um país que abarca uma diversidade étnico-racial em que o mito da 

democracia racial não deve mais se sustentar. Assim, há a necessidade de 

investimento em políticas de ações afirmativas para a promoção da igualdade 

racial e é papel do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente 

mobilizar-se e investir em ações que satisfaçam integralmente os direitos de 

crianças e adolescentes negros no país,  uma  vez  que  a  doutrina  da  proteção  

                                                      
33 Cardoso, Lourenço. O branco ante a rebeldia do desejo: um estudo sobre a branquitude no Brasil. 
Tese (Doutorado em Ciências Sociais). Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho Campus. Araraquara, 2014. p. 35-36. 
34 Almeida, Silvio. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte: Letramento, 2018. p. 17. 
35 Schwarcz, Lilia Moritz. Nem preto, nem branco muito pelo contrário: cor e raça na sociabilidade 
brasileira. 1. ed. São Paulo: Claro Enigma, 2012. p. 24 
36 Lima, Fernanda da Silva. Como enfrentar as desigualdades raciais no Brasil? Uma análise jurídica e 
social das relações raciais na perspectiva da teoria dos direitos humanos e fundamentais. Revista 
Espaço Acadêmico, Maringá, v. 16, p. 110-121, 2016. p. 114. 
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integral não faz distinções entre branco e preto.37 

 

O enfrentamento dos elevados indicadores de mortalidade de crianças e 

adolescentes negros no Brasil envolve, sobretudo, o investimento na implementação 

de políticas públicas voltadas ao acesso à saúde, já que a legislação, por si só, não é 

capaz de promover a transformação desta realidade social. Além disso, envolve a 

articulação dos movimentos antirracistas, integrando negros e brancos na luta pela 

mudança das estruturas sociais destinadas ao rompimento da opressão racial e da 

naturalização da mortalidade de crianças e adolescentes negros.  

Portanto, romper com a perversa desigualdade racial, instaurada a partir da 

classificação dos seres humanos pela raça, criando o imaginário do negro como 

diferente e inferior, se torna fundamental no contexto da implementação de políticas 

públicas voltadas à redução dos indicadores de mortalidade de crianças e 

adolescentes negros. O racismo precisa ser debatido, enfrentado e desnaturalizado, 

para que o direito à vida de crianças e adolescentes possa ser concretizado. Negar a 

existência do racismo significa corroborar com a reprodução dos elevados 

indicadores de mortalidade de crianças e adolescentes negros no Brasil. 

 

CONCLUSÃO 

 

O processo histórico brasileiro é marcado pelas perversas violações de 

direitos dos negros, herança do passado escravocrata que atribui ao negro o status 

de grupo racial inferior. Este problema social se torna ainda mais evidente quando 

analisados os indicadores de mortalidade de crianças e adolescentes negros no 

Brasil, os quais vivem à margem da sociedade, tendo uma vida lastreada de 

opressão, pobreza e violência.  

Apesar da Constituição Federal ter reconhecido crianças e adolescentes como 

sujeitos de direitos, assegurando-os, dentre outros direitos, o direito à vida, 

atribuindo à família, à sociedade e ao Estado o dever pela concretização deste direito, 

                                                      
37  Lima, Fernanda da Silva; Veronese, Josiane Rose Petry. A proteção integral de crianças e 
adolescentes negros no Brasil: uma abordagem a partir dos instrumentos normativos internacionais 
de proteção aos direitos humanos. Revista direitos fundamentais & democracia, Curitiba, v. 7, p. 425-
439, 2010. p. 373. 
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os indicadores oficiais demonstram que a mortalidade de crianças e adolescentes 

negros é um problema que transcende à consolidação da teoria da proteção integral, 

requerendo a urgente implementação de políticas públicas destinadas ao acesso à 

saúde para a concretização do direito à vida. 

Constatou-se que a classificação dos indivíduos pela raça naturaliza e 

reproduz a desigualdade racial, colocando o negro em posição subalterna e de 

marginalização. Desse modo, o enfrentamento dos elevados indicadores de 

mortalidade de crianças e adolescentes negros envolve, além da implementação de 

políticas públicas, a superação da raça como classificação dos indivíduos, assim 

como a articulação dos movimentos antirracistas, nos quais negros e brancos lutem, 

lado a lado, contra esta cruel modalidade de opressão.  

Em resposta ao problema, que indaga quais os reflexos da desigualdade racial 

nos elevados indicadores de mortalidade de crianças e adolescentes negros no 

Brasil, a hipótese é confirmada, indicando que os indicadores de mortalidade de 

crianças e adolescentes negros no Brasil refletem a situação de desigualdade racial 

que subsiste na sociedade brasileira, como clara herança escravocrata. Verificou-se, 

também, que esses indicadores tendem a se intensificar, ante a atual gestão 

governamental que, declaradamente, não simpatiza nem um pouco com as questões 

relacionadas à proteção dos direitos humanos e até mesmo autoriza a violência 

policial, ao se ancorar no mote de que “bandido bom é bandido morto” e adotar 

medidas pró-armamento. Há, portanto, uma crescente dualidade na política 

brasileira, de modo que as noções de bom e mau, esquerda e direita, cidadão de bem 

e marginal, são muito bem definidas e ditam quem deve viver e quem deve morrer no 

contexto sócio-político atual. 
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RESUMO 
 
O tema deste artigo científico trata da atuação do Conselho Tutelar como zelador 
pelo cumprimento dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes e a 
prevenção e erradicação do trabalho infantil. O objetivo geral é investigar a atuação 
do Conselho Tutelar no enfrentamento do trabalho infantil. Os objetivos específicos 
são analisar o contexto do trabalho infantil no Brasil a partir das causas 
determinantes e do conceito jurídico de trabalho infantil, abordar o contexto do 
Conselho tutelar e sistematizar a sua atuação como zelador pelo cumprimento dos 
direitos fundamentais na proteção e erradicação do trabalho infantil no Brasil. O 
problema de pesquisa se desenvolve a partir do seguinte questionamento: qual a 
atuação do Conselho Tutelar na prevenção e erradicação do trabalho infantil no 
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Brasil?  A hipótese indica que a atuação do Conselho Tutelar é especialmente de zelar 
pelo cumprimento dos direitos fundamentais pelos atores do Sistema de Garantia de 
Direitos, bem como de subsidiar a elaboração de políticas públicas. A metodologia 
consiste no método de abordagem dedutivo e no método de procedimento 
monográfico, com técnicas de pesquisa bibliográfica e documental.  
Os principais resultados indicam que Conselho Tutelar além de zelar pelo 
cumprimento dos direitos fundamentais através dos atores do Sistema de Garantia 
de Direitos, tem a importante – e no trabalho infantil, uma das principais - função de 
subsidiar a elaboração de políticas públicas de Proteção e Erradicação do Trabalho 
Infantil, através de diagnósticos de situações identificadas como trabalho infantil. 
Palavras-chave: adolescente; criança; conselho tutelar; trabalho infantil; política 
pública. 
 
ABSTRACT 
 
The theme of this scientific article deals with the role of the Guardian Council as a 
caretaker for the fulfillment of the fundamental rights of children and adolescents 
and the prevention and eradication of child labor. The general objective is to 
investigate the role of the Guardian Council in tackling child labor. The specific 
objectives are to analyze the context of child labor in Brazil from the determinant 
causes and the legal concept of child labor, address the context of the tutelary 
Council and systematize its performance as a caretaker for the fulfillment of 
fundamental rights in the protection and eradication of child labor. in Brazil. The 
research problem develops from the following question: what is the role of the 
Guardian Council in the prevention and eradication of child labor in Brazil? The 
hypothesis indicates that the role of the Tutelary Council is especially to ensure 
compliance with fundamental rights by the actors of the Rights Guarantee System, 
as well as to subsidize the development of public policies. The methodology consists 
of the deductive approach method and the monographic procedure method, with 
bibliographic and documentary research techniques.The main results indicate that 
the Guardian Council, in addition to ensuring compliance with fundamental rights 
through the actors of the Rights Guarantee System, has the important - and in child 
labor, one of the main - function of supporting the development of public policies for 
Protection and Eradication Child Labor, through diagnoses of situations identified as 
child labor. 
Keywords: adolescent; child; tutelary council; Child labor; public policy. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A prevenção e a erradicação do trabalho infantil são temas extremamente 

complexo no cenário brasileiro, visto que a elaboração e efetivação de políticas 

públicas para a sua prevenção e erradicação, dependem de dados oficiais sobre o 

número de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no Brasil, porém, 

estes dados são de difícil identificação. 
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O Conselho Tutelar, Órgão que compõem o Sistema de Garantias de Direitos 

no eixo da defesa, é o elo entre a sociedade e o acesso à Justiça e a à proteção legal 

dos direitos de crianças e adolescentes, assegurando a exigibilidade, impositividade, 

responsabilização de direitos violados e responsabilização de possíveis violadores, 

possui papel estratégico no combate ao trabalho infantil.  

Assim, o objetivo geral deste artigo científico é compreender a atuação do 

Conselho Tutelar na prevenção e erradicação do trabalho infantil. Os objetivos 

específicos são analisar o contexto do trabalho infantil no Brasil, a partir das causas 

determinantes e do conceito jurídico de trabalho infantil, abordar o contexto do 

Conselho tutelar como zelador pelo cumprimento dos direitos da crianças e 

adolescentes e, sistematizar a atuação dos atores do sistema de garantias de 

direitos de crianças e adolescentes no enfrentamento do trabalho infantil no Brasil. 

O problema de pesquisa se desenvolve a partir do seguinte questionamento: 

qual a atuação do Conselho Tutelar no enfrentamento do trabalho infantil no Brasil? 

A hipótese indica que a atuação do Conselho Tutelar especialmente de zelar pelo 

cumprimento dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes pelos atores que 

compõem o Sistema de Garantia de Direitos, bem como subsidiar a elaboração de 

políticas públicas. 

O tema deste artigo científico está associado ao projeto institucional de 

pesquisa sobre Políticas Públicas de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, 

vinculado ao Programa de Pós-Graduação Mestrado e Doutorado da Universidade 

de Santa Cruz do Sul (UNISC) e contribui com o estudo sobre as diretrizes 

intersetoriais de políticas públicas para prevenção e erradicação do trabalho infantil, 

objetivo geral deste projeto. 

Ao analisar a atuação do Conselho Tutelar como zelador pelo cumprimento 

dos direitos fundamentais para prevenção e erradicação do trabalho infantil no 

Brasil, este estudo se envolve de impacto social e de importante relevância para o 

Direito da Criança e do Adolescente contribuindo para elaboração de políticas 

públicas efetivas, de enfrentamento do trabalho infantil. 

Este artigo científico e seus resultados, possibilitam a aplicação no campo 

prático, contribuindo com a articulação do Sistema de Garantias de Direitos, a partir 
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do compartilhamento de atribuições dos atores, para a formulação e aprimoramento 

das políticas públicas de prevenção e erradicação do trabalho infantil. 

A metodologia deste artigo científico consiste na utilização do método de 

abordagem dedutivo e no método de procedimento monográfico, com técnicas de 

pesquisa bibliográfica, a partir da pesquisa realizada no Catálogo de Teses e 

Dissertações da Capes, na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, na 

base de dados da Scielo, no Google Acadêmico e no Sistema de Información 

Científica Redalyc Red de Revistas Científicas.  

Este artigo está estruturado em três capítulos. O primeiro capítulo trata sobre 

o contexto dos direitos fundamentais e o trabalho infantil no Brasil, abordando as 

causas determinantes e o conceito jurídico de trabalho infantil. O segundo capítulo 

trata sobre contexto do Sistema de Garantias de Direitos e o Conselho Tutelar e o 

terceiro capítulo trata sobre a atuação do Conselho Tutelar na prevenção e a 

erradicação do trabalho infantil. 

Os principais resultados indicam que Conselho Tutelar além de zelar pelo 

cumprimento dos direitos fundamentais através dos atores do Sistema de Garantia 

de Direitos, tem a importante – e no trabalho infantil, uma das principais - função de 

subsidiar a elaboração de políticas públicas de Proteção e Erradicação do Trabalho 

Infantil, através de diagnósticos de situações identificadas como trabalho infantil. 

 

2 DIREITOS FUNDAMENTAIS E O TRABALHO INFANTIL NO BRASIL  

 

 Os direitos fundamentais possuem um status um pouco diferente na área 

constitucional. Isso, pois, se fala em grande maioria da centralidade dos direitos 

fundamentais, como uma forma de consequência da centralidade do homem e de 

sua dignidade. Ou seja, o Estado e o Direito, existem para proteger e promover os 

chamados direitos fundamentais. Diz a Constitucional Federal de 1988 sobre os 

direitos fundamentais: (BRASIL, 1988) 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
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inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

(...)  

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 

imediata. 

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 

aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três 

quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas 

constitucionais.    

 

 A doutrina vem encontrando grandes dificuldades a respeito da terminologia 

da expressão direitos fundamentais, sendo que, é de conhecimento que para alguns 

doutrinadores outras expressões são utilizadas, tais como direitos humanos, direitos 

do homem, liberdades fundamentais, direitos humanos fundamentais, direitos 

individuais, entre outros. A própria Constituição Federal, ao citar os direitos 

fundamentais, refere-se de formas distintas. No artigo 4, inciso II, temos a expressão 

direitos humanos, na epígrafe do Título II e no artigo 5, parágrafo primeiro, o termo 

direitos e garantias fundamentais, no artigo 5, inciso LXXI, a carta magna denomina 

direitos e liberdades constitucionais, já no seu artigo 60, parágrafo 4, inciso IV, chama 

de direitos e garantias individuais. (SARLET; TIMM, 2015, p. 9) 

 O que sabe mesmo sobre direitos fundamentais, é o fato de que a mesma foi 

reconhecida e protegida pela Constituição Federal, em forma de direitos e deveres. 

Em suma, direitos fundamentais, são direitos do homem garantido de forma jurídica. 

Seriam, os chamados direitos que estão atualmente vigentes em uma determinada 

ordem jurídica concreta. Entre os referidos direitos, temos a livre expressão, a 

intimidade e a honra e a propriedade e defesa do consumidor, sendo que todos 

buscam compreender a defesa e o direito de todos os cidadãos. Diferente das 

garantias fundamentais, que seriam nada mais do que enunciados com um conteúdo 

assecuratório, com o objetivo de fornecer meios para uma melhor proteção, 

reparação ou até mesmo reingresso de algum direito fundamental que tenha sido 
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violado. Temos então, alguns remédios jurídicos, como o direito de resposta, a 

indenização prevista, habeas corpus e habeas datas, todas formas de garantias de 

direitos asseguradas pela Constituição Federal. (BRASIL, 1988) 

Em relação ao trabalho infantil, pode-se dizer que é uma espécie de violação 

aos citados direitos fundamentais. Isso pois, O III Plano Nacional de Erradicação do 

Trabalho Infantil 2019-2022 (BRASIL, 2018) definiu como trabalho infantil, conforme 

segue: “atividades econômicas e/ou atividades de sobrevivência, com ou sem 

finalidade de lucro, remuneradas ou não, realizadas por crianças e adolescentes com 

idade inferior a 16 anos, ressalvada a condição de aprendiz a partir dos 14 anos. ” 

Como prova, temos a promulgação da Constituição Federal, em 05 de outubro 

de 1988, gerou um conjunto de direitos e deveres para as crianças e adolescentes, 

com uma totalidade de princípios e fazendo com que a democracia, passasse a agir 

como uma ferramenta de garantia de direitos. Dispõe a Constituição Federal em seu 

artigo 227: “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 

salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 

e opressão” (BRASIL, 1988) 

Como se sabe, a Constituição Federal, buscou esclarecer de forma clara e 

objetiva, as proibições e os limites do trabalho infantil. Visualizamos essa situação, 

quando na Carta Maior, existe uma proibição expressa para toda e qualquer atividade 

econômica, remunerada ou não, que for realizada por crianças ou adolescentes, na 

faixa etária abaixo dos 14 anos de idade, ou entre 14 e 17 anos, se de forma informal 

e desprotegida, como também bem proíbe o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

(BRASIL, 1990). 

 No entanto, seria um erro justificar o trabalho infantil apenas pela parte 

econômica. Pois, essa é uma realidade de grande parte da população ao redor do 

mundo, e, mesmo que a vulnerabilidade econômica seja associada a pobreza, os 

ricos estimulam e direcionam as crianças para o trabalho infantil. Ou seja, situações 

como a redução na oportunidade de emprego, reforça ainda mais pobreza e as 
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consequências do trabalho infantil. Sendo que, as consequências psicológicas são 

ainda mais graves. (CUSTÓDIO; REIS, 2014, p. 3) 

Já para a Organização Internacional do Trabalho (OIT), é considerado trabalho 

infantil: “todas as atividades realizadas por crianças que contribuem para a produção 

de bens ou serviços, incluindo atividades remuneradas, trabalho familiar e tarefas 

domésticas exclusivas realizadas no próprio domicílio sem frequência dos jovens à 

escola” (OIT, 2009, p. 08).  

 As piores formas de trabalho infantil estão descritas no artigo n. 3 da 

Convenção 182, estabelecendo da seguinte forma: 

 

a) todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, como venda 

e tráfico de crianças, sujeição por dívida, servidão, trabalho forçado ou 

compulsório, inclusive recrutamento forçado ou obrigatório de crianças para 

serem utilizadas em conflitos armados; b) utilização, demanda e oferta de 

criança para fins de prostituição, produção de pornografia ou atuações 

pornográficas; c) utilização, recrutamento e oferta de criança para atividades 

ilícitas, particularmente para a produção e tráfico de entorpecentes conforme 

definidos nos tratados internacionais pertinentes; d) trabalhos que, por sua 

natureza ou pelas circunstâncias em que são executados, são suscetíveis de 

prejudicar a saúde, a segurança e a moral da criança. 

 

Cabe dar o devido destaque para a Recomendação n. 190 da Organização 

Internacional do Trabalho, que dispõe sobre a Proibição das Piores Formas de 

Trabalho Infantil e Ação Imediata para sua Eliminação, recomendando que ao se 

aplicar a Convenção n. 182 os Países-Membros: 

 

5.1 - Deveriam compilar e manter atualizados dados estatísticos e informação 

detalhada sobre a natureza e o alcance do trabalho infantil, de modo que sirvam 

de base para determinar as prioridades da ação nacional para a abolição do 

trabalho infantil, e em particular à proibição e a eliminação de suas piores formas 

com caráter de urgência. 

 

 Em suma, em relação ao trabalho infantil, em sua amplitude, pode-se  reforçar 
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o ciclo de pobreza, em que se negam oportunidades para crianças e adolescentes 

para que eles não sigam no mesmo caminho em que seus pais trilharam, fazendo 

com isso, que se perpetue uma espécie de realidade já muito conhecida, que vai 

contra todas as normas constitucionais de proteção legal. Conforme já citado, a 

Constituição impõe que é dever da família, da sociedade e do Estado, criar uma rede 

que possa dar alguma direção para o caminho dos direitos fundamentais, entre esses 

direitos, temos a educação, saúde, cultura, moradia, e, ainda, a proteção ao ingresso 

no mercado de trabalho na idade devida e na forma legal da lei, para que não haja 

violação aos seus direitos, nem futuros abalos na saúde mental e física dos jovens 

envolvidos nesse mundo tão sofrido. (CUSTÓDIO; DIAS; REIS, 2014, p. 48) 

 

3 SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS  

 

 O Sistema de Garantia de Direitos foi criado com o intuito de ser proposto 

como um só, como uma forma de integração da sociedade e as instâncias públicas, 

em que a responsabilidade de efetivação das normas que devem ser aplicadas, fica 

a cargo dos dois, também ficará de responsabilidade de ambos, as garantias e 

direitos normatizados em lei. Pode-se dizer, que o referido Sistema de Garantia de 

Direitos, se divide em três eixos, sendo eles: a promoção, o controle e por último, a 

defesa. Esses três sistemas, são capazes de envolver todas as esferas, Federal, 

Estadual e Municipal, bem como o Poder Judiciário e o Ministério Público. O objetivo 

principal, era que todos esses entes, trabalhassem como uma só forma de sistema 

de integração (SANTIAGO, 2013, p.30). 

 Esse Sistema de Garantia de Direitos, foi resultado de uma grande mobilização 

ocasionada pela Constituição da República Federativa do Brasil, em 1988 e também, 

pela promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, no Brasil de 1990. 

Garantindo não apenas os já conhecidos direitos universais assegurados a todas as 

crianças e adolescentes, dando um amparo maior para todos aqueles que tiveram 

seus direitos violados de alguma forma. O dito Sistema, importante lembrar, que se 

constitui como uma forma de conjunto de instrumentos e formas, definindo o papel 

específico de cada um. (ARPINI; FARAJ; SIQUEIRA, 2016, p.6) 
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 A Resolução n. 113, de 19 de abril de 2006, do Conselho Nacional de Direitos 

da Criança e do Adolescente (CONANDA), defende: 

 

Art. 2º Compete ao Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente 

promover, defender e controlar a efetivação dos direitos civis, políticos, 

econômicos, sociais, culturais, coletivos e difusos, em sua integralidade, em 

favor de todas as crianças e adolescentes, de modo que sejam reconhecidos e 

respeitados como sujeitos de direitos e pessoas em condição peculiar de 

desenvolvimento; colocando-os a salvo de ameaças e violações a quaisquer de 

seus direitos, além de garantir a apuração e reparação dessas ameaças e 

violações. (BRASIL, 2006) 

 

Aponta ainda a Resolução n. 113, de 19 de abril de 2006 do CONANDA: 

 

Art. 3º A garantia dos direitos de crianças e adolescentes se fará através das 

seguintes linhas estratégicas: 

I - efetivação dos instrumentos normativos próprios, especialmente da 

Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos da Criança e do Estatuto 

da Criança e do Adolescente; 

II - implementação e fortalecimento das instâncias públicas responsáveis por 

esse fim; e 

III - facilitação do acesso aos mecanismos de garantia de direitos, definidos em 

lei. (BRASIL, 2006) 

 

Atualmente, o Brasil vive o cenário do Sistema de Garantias moderno, que não 

condiz mais com a situação de autoridade suprema, mas sim de igualdade, 

garantindo um maior respeito a todos os grupos de direito, como a lei já demanda a 

algum tempo. Isso é, toda e qualquer criança ou adolescente, pode e deve ter seus 

direitos respeitados, independente de estarem sendo ou não violados os seus 

direitos. No entanto, esse envolvimento de crianças e adolescentes do Sistema de 

Garantia de Direitos, faz com que seja um dos maiores desafios do Sistema, visto 

que, deve haver um órgão legítimo para atender e solucionar os problemas desse 
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grupo específico.  Exatamente por essa necessidade, se tornou imprescindível a 

criação do Conselho Tutelar. (SANTIAGO, 2013, p. 32) 

Ante o exposto, de uma forma geral, toda e qualquer efetivação que envolva 

de alguma forma garantia dos direitos de crianças e de adolescentes, deve passar 

pela análise de uma rede de proteção, com diversas pessoas envolvidas com o 

objetivo de prevenção, responsabilização e ainda, atendimento aos jovens que 

tiveram seus direitos violados. Assim sendo, para que haja verdadeiramente uma 

garantia no direito de crianças e adolescentes, cabe à sociedade como um todo, 

contribuir, lutar e trabalhar para que as devidas políticas públicas sejam postas em 

prática, visando um convívio melhor para todos os jovens que infelizmente, já tiveram 

seus direitos violados tão precocemente. (ARPINI; FARAJ; SIQUEIRA, 2016, p. 12) 

 

4 A ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO  DO 

TRABALHO INFANTIL 

 

Desde sua a criação através da Lei 8.069 de 13 de julho de 1990, O Conselho 

Tutelar representa um marco na Política de Atendimento à Criança e ao Adolescente 

no Brasil, Órgão este importantíssimo para o estabelecimento da Doutrina Jurídica 

da Proteção Integral. Entretanto, muitas são as distorções no entendimento e 

atendimento, se por um lado o Sistema de Garantia de Direitos não compreende a 

natureza jurídica do Conselho Tutelar, por outro, o Conselho Tutelar, realiza ações 

que vão de encontro às diretrizes legais.  

 

Art. 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 

encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e 

do adolescente, definidos nesta Lei. 

 

Ao criar o Conselho Tutelar, o legislador estatutário estabeleceu, também suas 

Atribuições, de forma que o órgão tem autonomia para agir de acordo com tais 

atribuições pré-estabelecidas no Art.136. ECA, de maneira que não poderá ser criada 

novas atribuições, conforme o art. 25 da Resolução 170 do Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA. 
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Art. 25. O Conselho Tutelar exercerá exclusivamente as atribuições previstas na 

Lei nº 8.069, de 1990, não podendo ser criadas novas atribuições por ato de 

quaisquer outras autoridades do Poder Judiciário, Ministério Público, do Poder 

Legislativo ou do Poder Executivo municipal, estadual ou do Distrito Federal.     

 

A Constituição Federal apresenta uma base democrática, e o Direito da 

Criança e do Adolescente foi constituído, aliado aos princípios da teoria da proteção 

integral. Desta forma, houve um reordenamento jurídico, institucional e político sobre 

todas as ações e mecanismos estatais, junto da sociedade (CUSTÓDIO, 2008, p. 27). 

Ainda, ressalta-se que a legislação Brasileira deixa claro o papel da família, da 

sociedade e do estado na garantia dos direitos fundamentais da criança e do 

adolescente, estes entes têm o dever de proteger a infância e adolescência com 

absoluta prioridade, conforme art. 4º. ECA. São Direitos Fundamentais da Criança e 

do Adolescente conforme o ECA: Vida e Saúde, Liberdade Respeito e Dignidade, 

Convivência Familiar e Comunitária, Educação Cultura Esporte e Lazer, e 

Profissionalização e Proteção no Trabalho. 

A prioridade da sociedade, do Estado e à família, devem ser a garantia dos 

direitos de crianças e adolescentes, de modo absoluto, seja no cumprimento dos 

direitos fundamentais, da garantia das necessidades básicas, ou do melhor interesse 

da infância (LIMA, 2001).  

Portanto, o Conselho Tutelar tem a função de órgão provocador. Além de criar 

o Conselho Tutelar, o de Direitos e o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

o ECA no seu livro II, estabelece funções para todo o Sistema de Garantia de Direitos, 

preconizando, que este atue de forma articulada entre si, conforme art. 86. Estatuto 

da Criança e do Adolescente. 

 

Art. 86. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-

se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-

governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 

 

Como órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela 

sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, 
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definidos no ECA, o Conselho Tutelar tem prerrogativas que o faz exercer no Sistema 

de Garantia de Direitos a função de órgão provocador, sempre que os direitos 

reconhecidos na Legislação forem ameaçados ou violados, conforme art. 98. ECA. 

Ou seja, como não executa serviços, na prática o Conselho Tutelar aciona o SDG para 

que o faça, este formato corresponde a um avanço na legislação vigente para a 

efetivação da Proteção Integral à Criança e Adolescente em todo território nacional, 

pois em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, 

no mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar. 

 

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis 

sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: 

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 

III - em razão de sua conduta. 

  

Art. 132. Em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal 

haverá, no mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar como órgão integrante da 

administração pública local, composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela 

população local para mandato de 4 (quatro) anos, permitida recondução por 

novos processos de escolha. 

 

Portanto, o Conselho Tutelar zelando pelo cumprimento dos direitos de 

crianças e adolescentes, atuará como articulador das políticas públicas, organizando 

e pactuando fluxos entre os atores do Sistema de Garantias de Direito, para que seja 

rápida e eficaz no combate às violações de direito de crianças e adolescentes, neste 

caso, na prevenção e erradicação do trabalho infantil. 

 

CONCLUSÃO  

 

O trabalho infantil no Brasil causa inúmeros prejuízos para a criança e o 

adolescente. A ausência de políticas públicas de prevenção e erradicação que é a 

pobreza tem sido algumas das causas que motivam as famílias submeterem 

crianças e adolescentes ao trabalho infantil. 
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O Conselho Tutelar é Órgão que compõem o eixo da defesa no Sistema de 

Garantia de Direitos, atuando como o elo entre a sociedade e o poder público, bem 

como, zelando pelo cumprimento do acesso à Justiça, à proteção legal dos direitos 

de crianças e adolescentes, assegurando a exigibilidade, impositividade, 

responsabilização de direitos violados e responsabilização de possíveis violadores, 

contribuindo para um sistema rápido e eficaz. 

Ressalta-se que o Conselho Tutelar, também, subsidia a elaboração de 

políticas públicas e norteia mecanismos que previnam violações e protejam crianças 

e adolescentes, restabelecendo, ainda, direitos violados por meio de aplicação de 

medidas de proteção e requisições de serviços públicos. No trabalho infantil, em 

resposta ao problema de pesquisa e confirmando a hipótese, além de todas as 

atribuições que lhe são inerentes quando relacionado a toda e qualquer forma de 

trabalho infantil, tem a importante função de garantir o cumprimento dos direitos 

fundamentais de crianças e adolescentes pelos atores do sistema de garantias de 

direitos, para garantir às crianças e aos adolescentes que já tiveram direitos violados 

pela submissão ao trabalho infantil, não serem revitimizadas pelo sistema de 

controle e justiça estatal. 
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Resumo 
 
 Apesar dos indubitáveis avanços no campo constitucional e legislativo direcionados 
à proteção dos adolescentes, a juventude brasileira encontra-se inserida num quadro 
de grande violência, que é reproduzido também no Sistema de Justiça Juvenil e no 
Sistema Socioeducativo. A partir disso, o presente estudo busca investigar de que 
forma a Justiça Restaurativa, mormente, por meio do Círculos de construção de paz, 
pode contribuir para a correção dessa distorção. Nesse sentido, explora-se como o 
Judiciário brasileiro está adotando a Justiça Restaurativa como caminho possível, 
especialmente, o Estado do Ceará por meio do Centro de Justiça Restaurativa e do 
Núcleo de Justiça Restaurativa, que empregam a técnica dos Círculos no contexto 
da Justiça Juvenil. Trata-se, portanto, de uma pesquisa de natureza qualitativa; que 
se pode classificar como explicativa, quanto aos objetivos; e bibliográfica, no que 
concerne aos procedimentos técnicos para coleta de dados. Ao final, conclui-se pela 
adequação entre a Justiça Restaurativa e os princípios que orientam o Direito da 
Criança e do Adolescente, devido ao grande potencial de programas como os 
mencionados acima e pela, consequente, necessidade de expansão para que 
possam atingir ainda mais realidades.  
Palavras-chave: Justiça Restaurativa Juvenil. Círculos de construção de paz. Centro 
de Justiça Restaurativa. Núcleo de Justiça Restaurativa. 
 
Abstract 
 
Despite the undoubted advances in the constitutional and legislative field aimed at 
protecting adolescents, Brazilian youth is inserted in a framework of great violence, 
which is also reproduced in the Youth Justice System and the Socio-Educational 
System. Based on this, the present study seeks to investigate how Restorative 
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Justice, especially through the Peacemaking Circles, can contribute to the correction 
of this distortion. In this sense, it explores how the Brazilian Judiciary is adopting 
Restorative Justice as a possible path, especially the State of Ceará through the 
Restorative Justice Center and the Restorative Justice Nucleus, which employ the 
Circles technique in the context of Youth Justice . It is, therefore, a qualitative 
research; which can be classified as explanatory, regarding the objectives; and 
bibliographic, regarding the data collection procedure. In the end, it concludes by the 
adequacy between Restorative Justice and the principles that guide the Law of 
Children and Adolescents, due to the great potential of programs such as those 
mentioned above and, consequently, the need for expansion so that it can reach even 
more realities . 
Keywords: Youth Restorative Justice. Peacemaking circles. Restorative Justice 
Center. Restorative Justice Nucleus. 
 

Introdução 

 

 A Ordem Constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988 (CF/88) 

adotou o paradigma da proteção integral de crianças e adolescente. Assim, 

assegura-se a esses sujeitos especial proteção, reconhecendo que possuem 

condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Tal condição, cujo respeito foi 

erigido a princípio na própria Constituição, justifica, inclusive, o tratamento 

diferenciado aos adolescentes que cometem infrações legais.  

 No entanto, apesar dos indubitáveis avanços no campo constitucional e 

legislativo direcionados à proteção dos adolescentes, a juventude brasileira 

encontra-se inserida num quadro de grande violência, que é reproduzido também no 

Sistema de Justiça Juvenil e no Sistema Socioeducativo. 

 A partir dessa conjuntura, o presente estudo se propõe a explorar a proposta 

da Justiça Restaurativa (JR), por meio da prática do Círculos de construção de paz, 

como um caminho possivelmente apto a contribuir para a correção das distorções 

mencionadas, existentes entre o contexto normativo e a realidade, especialmente, na 

Justiça Estadual do Estado do Ceará. 

 Para tanto, inicia-se com uma exposição acerca do paradigma da proteção 

integral e do contexto de violência em que está inserida a juventude brasileira. Em 

seguida, aborda-se o marco regulamentador do uso da Justiça Restaurativa no 

Poder Judiciário brasileiro, por meio da Resolução nº 225 de 31/05/2016 do CNJ. Por 

fim, dedica-se à descrição dos programas dessa natureza na Justiça Estadual do 
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Ceará, o Centro de Justiça Restaurativa (CJR), capitaneado pela Defensoria Pública 

Geral do Estado do Ceará (DGPE/CE), e o Núcleo de Justiça Restaurativa (NUJUR), 

gerido pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJCE).  

 Destarte, para o alcance do objetivo pretendido, o artigo que ora se introduz 

fez uso de pesquisa qualitativa, quantos aos procedimentos técnicos utilizados para 

coleta de dados, classificada como bibliográfica. Quanto aos objetivos, a pesquisa 

classifica-se como prioritariamente explicativa, vez que busca estabelecer a relação 

entre o tratamento adequado ao jovem que comete ato infracional por meio do 

paradigma da Justiça Restaurativa e da aplicação dos Círculos de construção de paz.  

  

1 A doutrina proteção integral e o cenário de violência em que está inserida a 

juventude brasileira 

 

A Constituição Federal de 1988 instaura, no Brasil, a denominada doutrina da 

proteção integral. Esse novo paradigma para o tratamento das crianças e dos 

adolescentes surge como uma via de superação do modelo correcional outrora 

adotado. Assim, uma vez presente na Constituição, significa reconhecer que todos 

os dispositivos legais do país têm por finalidade conferir proteção a esses sujeitos 

nas suas mais variadas necessidades2. 

Referidas necessidades são de variadas ordens, tais como aquelas 

relacionadas com os direitos de sobrevivência (vida, saúde e alimentação), as 

associadas aos direitos sociais (educação, cultura, lazer e profissionalização) e as 

necessidades ligadas ao respeito e à integridade física, psicológica e moral 

(liberdade, dignidade e convivência familiar e comunitária)3. 

Em decorrência da adoção desse paradigma, podem-se identificar três 

grandes princípios: a) princípio da proteção integral; b) princípio do respeito à 

condição peculiar da pessoa em desenvolvimento; e c) princípio da prioridade 

absoluta 4 . Desses, o princípio do respeito à condição peculiar da pessoa em 

                                                      
2 SPOSATO, Karyna Batista. Direito penal de adolescentes: elementos para uma teoria garantista. São 
Paulo, Saraiva, 2013. 
3  MOCELIIN, Márcia Regina. Adolescência em conflito com a lei ou a lei em conflito com a 
adolescência: a socioeducação em questão. Curitiba: Appris, 2016. 
4 SPOSATO, op. cit. 
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desenvolvimento justifica o tratamento diferenciado conferido aos menores de 18 

anos e está presente tanto na legislação pátria como nos tratados internacionais 

assinados pelo Brasil. Assim, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

em seu artigo 6º, determina a necessidade de considerá-lo para interpretar os 

dispositivos legais do Estatuto.  

No plano internacional, o mesmo princípio aparece expressamente na 

Declaração dos direitos da criança 5 , quando se afirma que “[...] a criança, em 

decorrência de sua imaturidade física e mental, precisa de proteção e cuidados 

especiais, inclusive proteção legal apropriada, antes e depois do nascimento”6. A 

mesma redação é transcrita e ratificada na Convenção sobre os direitos da criança 

do Fundo das Nações Unidas para a Infância7 8. 

 Como consequência dessa necessidade de tratamento diferenciado em razão 

da condição peculiar da pessoa em desenvolvimento, os adolescentes que praticam 

atos tipificados como crimes ou contravenções penais na legislação vigente não são 

punidos como se fossem adultos. Assim, por exemplo, a sanção aos adolescentes 

aplicada não é uma pena, mas uma medida socioeducativa. 

 As medidas socioeducativas possuem um caráter híbrido: sancionatório e 

pedagógico. Por um lado, visam à responsabilização do adolescente pelo ato 

praticado e à busca pela reparação dos danos daí decorrentes. Por outro lado, a 

medida eleita precisa proporcionar, com o seu cumprimento, a integração social do 

seu autor, bom como o respeito a seus direitos individuais e sociais9. Intenta-se 

garantir esse segundo aspecto por intermédio do atendimento das necessidades 

                                                      
5 Adotada pela Assembléia das Nações Unidas de 20 de novembro de 1959 e ratificada pelo Brasil. 
6 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU. Declaração dos Direitos da Criança, de 20 de novembro 
de 1959. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-
permanentes/cdhm/comite-brasileiro-de-direitos-humanos-e-politica-externa/DeclDirCrian.html>. 
Acesso em: 22 set. 2020. 
7 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU. Convenção Internacional das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança, de 20 de novembro de 1989. Disponível em: 
<https://www.unicef.org/brazil/convencao-sobre-os-direitos-da-crianca>. Acesso em: 22 set. 2020. 
8 A Convenção sobre os Direitos da Criança foi adotada pela Assembleia Geral da ONU em 20 de 
novembro de 1989. Entrou em vigor em 2 de setembro de 1990. É o instrumento de direitos humanos 
mais aceito na história universal. Foi ratificado por 196 países. Somente os Estados Unidos não 
ratificaram a Convenção. O Brasil o fez  em 24 de setembro de 1990. No artigo 1 da Convenção, fica 
estabelecido que o documento considera criança todo indivíduo com menos de 18 anos de idade. 
9 MORAES, Bianca Mota de; RAMOS, Helane Vieira. In: MACIEL, Kátia (Coord.). Curso de direito da 
criança e do adolescente: aspectos teóricos e práticos. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 
795-889. 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/comite-brasileiro-de-direitos-humanos-e-politica-externa/DeclDirCrian.html
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/comite-brasileiro-de-direitos-humanos-e-politica-externa/DeclDirCrian.html
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pessoais do adolescente e do fortalecimento de seus vínculos comunitários e 

familiares, com vistas a evitar a reincidência e impedir a vulnerabilidade dos 

adolescentes à marginalização.  

No entanto, apesar dos indubitáveis avanços no campo constitucional e 

legislativo, a juventude brasileira encontra-se inserida num quadro de grande 

violência. Evidência disso é o elevado índice de mortes prematuras por homicídio 

entre jovens de 15 a 29 anos. Em 2018, 30.873 jovens foram vítimas de homicídio no 

país. Esse número representa um percentual de 53,3% de todos os homicídios 

praticados no Brasil, no referido ano. Considerando apenas a juventude masculina, 

tem-se que o homicídio é a principal causa de óbitos desses sujeitos, com especial 

relevância entre os jovens de 15 a 19 anos, quando essa é a causa da morte em 55,6% 

dos casos10.  

Esse cenário ganha tons ainda mais dramáticos quando se observam as 

Unidades da Federação (UFs) em específico. Dessas, 16 UFs apresentaram índice 

superior ao já elevado percentual nacional no que diz respeito taxa de homicídios 

entre a juventude. Nesse ranking, as três primeiras posições estão ocupadas, em 

ordem decrescente de valores, por Roraima (com taxa de 142,5 homicídios por grupo 

de 100 mil), Rio Grande do Norte (com taxa de 119,3 por 100 mil) e Ceará (com taxa 

de 118,4 por 100 mil)11.  

 Toda essa conjuntura de violência reflete-se também no Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (SINASE). O mais recentemente publicado 

Levantamento Anual do SINASE data de 2019 e traz dados colhidos em 2017. De 

acordo com o relatório, a quantidade de adolescentes atendidos pelo Sistema 

Socioeducativo em todo o país veio num crescente de 2013 a 2015, quando chegou 

a 26.868 atendimentos. A partir de 2016, esses números sofreram uma tímida queda, 

chegando a 26.109 atendimentos em 2017. Movimento semelhante ocorreu nos 

                                                      
10 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA. Atlas da violência 2020. Organizadores: 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Brasília: Rio de 
Janeiro. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/24/atlas-da-violencia-
2020>. Acesso em: 23 set. 2020. 
11 Ibidem. 
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índices que consideram apenas o estado do Ceará, com uma baixa redução nos 

índices, que era de 1.131 atendimentos em 2013 e chegou a 935 em 201712. 

 A violência está também presente no interior das unidades de internação. Os 

números do Levantamento Anual mostram que homicídio é a maior causa de óbitos 

ocorridos em 2017 nas unidades de atendimento (internação, internação provisória 

e semiliberdade). Ou seja, das 46 mortes, 17 foram homicídios (o que corresponde a 

aproximadamente 37%)13.  

 Percebe-se, portanto, uma evidente contradição entre a principiologia 

constitucional destinada à infância e à adolescência, que inclusive informa a 

regulamentação infraconstitucional também comentada, e o contexto extremamente 

violento em que os jovens brasileiros estão inseridos. Outrossim, esse cenário de 

violência é perpetuado nas instituições estatais destinadas ao trabalho com jovens 

que cometem atos infracionais. Diante dessa incongruência, abre-se espaço para a 

busca por caminhos alternativos, que possam encontrar-se mais alinhados com a 

pretensão de resguardar aos adolescentes envolvidos em conflitos proteção integral, 

respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento e prioridade absoluta. 

 O caminho que se anuncia como possibilidade, para tanto, consta na própria 

lei do SINASE, qual seja: a abordagem restaurativa. O artigo 35 do diploma legal em 

comento elenca os princípios a serem aplicados à execução das medidas 

socioeducativas. Dentre eles, encontram-se: o favorecimento de meios de 

autocomposição de conflitos; a prioridade a práticas ou medidas que sejam 

restaurativas e, sempre que possível, atendam às necessidades das vítimas; e o 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo socioeducativo14. 

Dessa forma, as seções que seguem cuidarão de aprofundar essa temática. 

 

 

                                                      
12 BRASIL. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). Levantamento anual 
SINASE 2017. Brasília: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, 2019. Disponível em: 
<https://prioridadeabsoluta.org.br/wp-
content/uploads/2016/05/levantamentoanualdosinase2017.pdf>. Acesso em 23 set. 2020. 
13 Ibidem. 
14  BRASIL. Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012. Institui o Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (Sinase) [...]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2012/Lei/L12594.htm>. Acesso em: 22 set. 2020. 
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2 A Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário brasileiro 

  

 A Justiça Restaurativa representa um movimento de rompimento com a forma 

estabelecida de entender e de agir diante do ilícito. Os primeiros passos dados nessa 

proposta não foram teóricos, mas práticos15. Contudo, apesar de variadas práticas 

com vieses semelhantes, há um elo entre elas, correspondente ao aspecto filosófico 

que as sustenta.  

 Nesse sentido, Zehr16 explica que a JR é sustentada por três pilares: danos e 

necessidades decorrentes, obrigações e engajamento. Isso porque a Justiça 

Restaurativa tem foco no dano cometido. O crime 17  é algo que causa danos a 

pessoas e comunidades. Logo, a atenção primordial da Justiça Restaurativa está 

voltada para o atendimento das necessidades da vítima, do ofensor e da 

comunidade. Assim, garante-se uma experiência reparadora a todos os envolvidos. 

Ademais, esse enfoque conduz à compreensão das causas do crime. Se o crime é 

visto como um dano, o ofensor é alguém que precisa entender a extensão dos danos 

que causou e responsabilizar-se por reparar (concreta ou simbolicamente) tais 

males. Outrossim, a comunidade também é destinatária desse processo de 

identificação de suas obrigações para com todos que dela fazem parte (males ou 

danos resultam em obrigações). Dessa forma, a Justiça Restaurativa promove o 

engajamento de todos os envolvidos/interessados nesse processo: ofensor, vítima e 

comunidade. 

 A Justiça Restaurativa começa a ser estudada no Brasil em 1999, por meio 

dos estudos realizados pelo professor Pedro Scuro Neto, no Rio Grande do Sul. 

Contudo, somente em 2003, esse debate ganhou abrangência com a criação da 

Secretaria da Reforma do Judiciário. Nesse mesmo ano, o referido órgão do 

Ministério da Justiça firmou um acordo de cooperação técnica com o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, nascendo o Programa de 

                                                      
15 ZEHR, Howard.  Justiça Restaurativa. Tradução Tônia Van Acker. São Paulo: Palas Athena, 2012. 
16 Ibidem. 
17 A despeito da utilização da expressão “crime” pelo autor, todas as evoluções teóricas, bem como 
a aplicação da Justiça Restaurativa nos mais variados âmbitos, permitem estender seu significado 
para considerar inserida nele toda conduta reprovável que cause danos. 
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Modernização da Gestão do Sistema Judiciário. O objetivo dessa iniciativa era 

ampliar o acesso à justiça e reduzir o tempo de tramitação dos processos18. 

 Entre 2004 e 2005, com o apoio financeiro do PNUD, foram desenvolvidos 3 

projetos pilotos no País: em Brasília, no Juizado Especial Criminal, em Porto Alegre-

RS e em São Caetano do Sul-SP, ambos voltados para o público juvenil. O marco 

dessa parceria foi a publicação da coletânea Justiça Restaurativa (2005), que 

contribuiu para a difusão do tema no Brasil19. 

 Todavia, a primeira vez que a JR apareceu numa lei brasileira foi somente em 

2012, no já citado inciso III do artigo 35 da lei do SINASE. Trata-se somente de uma 

menção, sem, contudo, qualquer regulamentação a esse respeito. Esta só apareceu 

com a Resolução nº 225 de 31/05/2016 do CNJ, que dispõe sobre a Política Nacional 

de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário, cujos aspectos mais 

relevantes passa-se a destacar a seguir20. 

 Primeiramente, a resolução preocupa-se em definir Justiça Restaurativa e o 

faz de forma bem ampla, albergando princípios, métodos, técnicas e atividades 

próprias por meio dos quais os conflitos que geram danos possam ser solucionados 

com a participação do atores envolvidos (ofensor, vítima e comunidade) e do 

facilitador; com foco na satisfação das necessidades de todos os envolvidos, na 

responsabilização, no empoderamento da comunidade, na reparação dos danos e na 

recomposição do tecido social. As práticas de JR devem ser guiadas pelos seguintes 

princípios: corresponsabilidade, reparação dos danos, atendimento às necessidades 

de todos os envolvidos, informalidade, voluntariedade, imparcialidade, participação, 

empoderamento, consensualidade, confidencialidade, celeridade e urbanidade. 

 Ao CNJ ficou delegada a função de organizar programa para promover ações 

de incentivo à JR, observando, dentre outros, os seguintes aspectos: caráter 

sistêmico (integração entre família, comunidade e políticas públicas); caráter 

                                                      
18 ORSINI, Adriana Goulart de Sena; LARA, Caio Augusto Souza. Dez anos de práticas restaurativas 
no Brasil: a afirmação da justiça restaurativa como política pública de resolução de conflitos e acesso 
à Justiça. Revista Responsabilidades (TJMG), Belo Horizonte, v. 2, n. 2, p. 305-324, set. 2012/fev. 
2013. 
19  Ibidem. 
20 BRASIL. Resolução nº 225, de 31 de maio de 2016. Dispõe sobre a Política Nacional de Justiça 
Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. Brasília, DF, Disponível em: 
<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2289>. Acesso em: 23 set. 2020. 
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interinstitucional (envolvimento do Poder Judiciário com diversas instituições afins, 

da academia e das organizações de sociedade civil); e caráter interdisciplinar 

(destinada à consideração de diferentes áreas do conhecimento que possam ajudar 

na compreensão dos fenômenos relacionados à aplicação da JR). Por sua vez, aos 

tribunais de justiça confiou-se a implantação de programas de JR. 

A aplicação da Justiça Restaurativa pode acontecer tanto de forma alternativa 

como concorrente com o processo convencional, sendo possível o encaminhamento 

aos programas casos em qualquer fase processual pelo juiz, de ofício ou a 

requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública, das partes, dos seus 

advogados e dos Setores Técnicos de Psicologia e Serviço Social. Existe também a 

possibilidade de o encaminhamento ser feito por sugestão da autoridade policial no 

termo circunstanciado ou no relatório do inquérito policial. 

Em casos já judicializados, uma vez realizada a sessão restaurativa, será 

juntada aos autos uma memória com os nomes dos presentes e os acordos 

estabelecidos. Caso não haja composição por meio da prática restaurativa, isso não 

será considerado para majorar a sanção, nem qualquer informação obtida poderá ser 

utilizada como prova. Quando a realização das práticas ocorre em fase pré-

processual, as partes têm a faculdade de solicitar ao Judiciário a homologação dos 

acordos e dos planos de ação. 

Destarte, por meio dessa Resolução, a aplicação da Justiça Restaurativa 

passa a integrar, de forma regulamentada, o Sistema de Justiça brasileiro. Para 

tratar, especificamente, dos programas dessa natureza na Justiça Estadual do Ceará, 

Unidade da Federação em que esse estudo é desenvolvido, objetivando-se construir 

um panorama dessas ações no Estado, reservou-se o espaço da seção a seguir. A 

tempo, antecipa-se que existem, atualmente, em funcionamento dois programas, um 

deles capitaneado pela Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará e outro pelo 

Tribunal de Justiça do Estado. 

 

3 A integração da Política Nacional de Justiça Restaurativa ao Sistema de Justiça 

Juvenil cearense 

 

 Antes  de  tratar  especificamente  dos  programas  existentes  no  Sistema  de 
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Justiça Juvenil cearense, cumpre abordar, ainda que de forma breve, os Círculos de 

construção de paz, uma vez que as duas iniciativas se valem desse mesmo método.  

 Os Círculos de construção de paz derivam diretamente dos círculos de 

diálogos utilizados pelos povos nativos da América do Norte, por meio dos quais 

fazia-se uso das reuniões em rodas para discutir assuntos importantes para o grupo. 

Apesar de, há décadas, essa prática das trocas em círculos ser utilizada entre 

membros da sociedade contemporânea em geral (mormente, em grupos de apoios 

entre mulheres), seu uso na justiça criminal remonta ao início da década de 1990, em 

Yukon, no Canadá21. 

Nos Estados Unidos, os Círculos foram inseridos na filosofia da Justiça 

Restaurativa. O processo em Círculos de construção de paz começou a ser utilizado 

nos EUA na justiça criminal de Minnesota, como uma forma de inclusão de atores 

que costumavam ficar alijados, a vítima e a comunidade. Nesse contexto, com os 

Círculos, objetivava-se: desenvolver um sistema de apoio para as vítimas, decidir a 

sentença que os ofensores teriam que cumprir, ajudá-los a cumprir o que ficasse 

decidido e fortalecer a comunidade no sentido de prevenção de crimes futuros22. 

  

3.1 Centro de Justiça Restaurativa (DPGE/CE) 

 

 O Centro de Justiça Restaurativo é um projeto que integra o Núcleo de 

Atendimento a Jovens e Adolescentes em Conflito com a Lei (NUAJA) da DPGE/CE e 

resulta de uma parceria com o Instituto Terre des hommes Brasil 23 , a Vice-

governadoria do Ceará, o Ministério Público do Estado do Ceará, a Delegacia da 

Criança e do Adolescente (DCA) e a Pastoral do Menor (CNBB). As atividades 

realizadas pelo CJR estão voltadas para os sujeitos envolvidos no cometimento de 

atos infracionais em Fortaleza. Assim, são  alcançados  pela  atuação  do  Centro  os 

                                                      
21 PRANIS, Kay. Processos circulares de construção de paz. Tradução Tônia Van Acker. São Paulo: 
Palas Athena, 2010.  
22 Ibidem. 
23 O Instituto Terre des hommes Brasil é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que 
busca a proteção dos direitos das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social 
(TERRE DES HOMMES. O Instituto. Disponível em: <https://www.tdhbrasil.org/>. Acesso em: 22 jun. 
2020). 
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adolescentes, as vítimas, os familiares e a comunidade em geral24 25. 

 Destarte, por meio de práticas restaurativas, o CJR busca, com relação aos 

adolescentes, oferecer um espaço seguro, de atenção e cuidado, favorecendo a 

construção de um processo no qual eles possam compreender as causas e as 

consequências de suas condutas, assumindo a responsabilidade que lhes cabe e 

restaurando os vínculos rompidos por suas ações. Com isso, acredita-se, ainda, que 

se evitarão a reincidência e o agravamento de condutas infracionais, além de reduzir 

a aplicação de medidas restaurativas desproporcionais ao agravo provocado26. 

 No que concerne às vítimas, objetiva-se não apenas a obtenção da reparação 

do dano, mas também a redução da sensação de insegurança. À comunidade, as 

ações desejam proporcionar a compreensão das causas subjacentes ao conflito, 

contribuindo para a prevenção de práticas violentas e para a promoção do bem-estar 

comunitário, inclusive, com a diminuição da crença de ineficácia do sistema 

socioeducativo. Em termos globais, o programa busca ainda contribuir para a 

segurança pública e para a construção de uma cultura de paz27. 

 O Núcleo de Estudos e Pesquisas (Nuesp) da Escola Superior da Defensoria 

Pública (ESDP), monitorou 43 processos, envolvendo 61 adolescentes em conflito 

com a lei, encaminhados pelo Poder Judiciário durante o primeiro ano de 

funcionamento do projeto (de abril de 2018 a abril de 2019). Os processos 

tramitavam na 5ª Vara da Infância e Juventude de Fortaleza. Desse total, 21 foram 

devolvidos ao Fórum por ausência de voluntariedade das partes ou por insegurança 

num encontro restaurativo. Assim, os casos de 22 processos passaram pela 

aplicação das práticas restaurativas no Centro. Desses, 18 foram concluídos com 

                                                      
24 CEARÁ. DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ. Centro de Justiça Restaurativa. 
Disponível em:  
<http://www.defensoria.ce.def.br/wp-content/uploads/2019/01/folder-A4-1dobra-4x4cor.pdf>. 
Acesso em: 23 set. 2020. 
25 CEARÁ. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ. Mais de 80% das práticas realizadas no 
Centro de Justiça Restaurativa da Defensoria resultaram em acordo. Disponível em: 
<http://www.defensoria.ce.def.br/noticia/mais-de-80-das-praticas-realizadas-no-centro-de-
justica-restaurativa-da-defensoria-resultaram-em-acordo/>. Acesso em: 23 set. 2020. 
26 CEARÁ. DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ. Centro de Justiça Restaurativa. 
Disponível em:  
<http://www.defensoria.ce.def.br/wp-content/uploads/2019/01/folder-A4-1dobra-4x4cor.pdf>. 
Acesso em: 23 set. 2020. 
27 Ibidem. 

http://www.defensoria.ce.def.br/noticia/mais-de-80-das-praticas-realizadas-no-centro-de-justica-restaurativa-da-defensoria-resultaram-em-acordo/
http://www.defensoria.ce.def.br/noticia/mais-de-80-das-praticas-realizadas-no-centro-de-justica-restaurativa-da-defensoria-resultaram-em-acordo/
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acordos, que já foram cumpridos. Ou seja, 81% dos processos tiveram um desfecho 

satisfatório28. 

 Esse monitoramento realizado pelo Nuesp permitiu também traçar um perfil 

dos adolescentes atendidos pelo CJR nesses casos. Com relação ao gênero, maioria 

dos jovens era de homens (41). Havia ainda um total de 20 mulheres. Quanto à 

naturalidade, 51 adolescentes eram nascidos na própria capital do Estado, mas havia 

também adolescentes naturais dos Municípios de Boa Viagem, Crateús, Itapipoca, 

Russas, Caucaia e Banabuiú. No que concerne à faixa etária, registraram-se: 3 

adolescentes com 12 anos, 8 com 13 anos, 8 com 14 anos, 17 com 15 anos, 16 com 

16 anos e 9 com com 17 anos. No que se refere à escolaridade e à empregabilidade, 

constatou-se que, apesar de a maioria (40 adolescentes) estar, à época do 

atendimento, matriculada em instituições, 34 jovens ainda não tinham concluído o 

Ensino Fundamental e 48 não trabalhavam. Do exposto, pode-se concluir que o perfil 

do adolescente atendido pelo CJR é masculino, natural de Fortaleza, entre 15 e 16 

anos, sem o Ensino Fundamental completo29. 

 A técnica aplicada pelo CJR é a dos Círculos de construção de paz. Assim, o 

trabalho do Centro pode ser dividido em 6 etapas. Na primeira, os processos são 

encaminhados para o CJR pelo Poder Judiciário, o que resulta na suspensão da ação. 

Na concepção inicial, o trabalho seria realizado apenas com atos infracionais de 

menor potencial ofensivo. Contudo, com o passar do tempo, novas possibilidade de 

atuação foram sendo vislumbradas, de forma que já foram objeto de aplicação da 

técnica situações mais graves, tais como: lesão corporal, grave ameaça, estupro de 

vulnerável e até tentativa de homicídio. Assim, a gravidade do ato infracional deixou 

de ser um critério determinante para o encaminhamento. Observam-se, na realidade, 

a voluntariedade da participação dos envolvidos e a segurança para todos da 

realização da sessão. Assim, as principais demandas se relacionam com situações 

em que autor e vítima possuíam uma relação prévia ao cometimento da infração, 

sendo  principalmente  situações  que  envolvem  lesão  corporal,  ameaça,  calúnia e 

                                                      
28 Ibidem. 
29 Ibidem. 
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difamação30 31. 

 Na segunda etapa do fluxo, é feito o acolhimento inicial. Por meio de encontros 

em separado, ao adolescente e à vítima é explicada a proposta da prática. Essa etapa 

é de fundamental importância para que se afiram os critérios destacados 

anteriormente (voluntariedade e segurança). Uma vez ultrapassada essa fase, 

passa-se para a realização do pré-Círculo. Também por meio de encontros 

individuais, as duas partes são ouvidas, buscando-se identificar quais são as suas 

necessidades e os danos que precisam ser reparados32.  

 Somente, na quarta etapa, é que o Círculo de fato ocorre. Estarão presentes 

infrator, vítima e comunidade de apoio de ambas as partes, em quantidade 

equilibrada de pessoas. Pode acontecer de a vítima, apesar de concordar com a 

realização da prática, não desejar participar presencialmente da sessão, seja por não 

se sentir segura ou por outro motivo. Nesses casos, sua participação pode se dar de 

forma indireta, por áudio ou carta, por exemplo. Nesse estágio, são de fundamental 

importância uma escuta atenta e uma condução que permita o diálogo fluir para que 

se identifique quais são os conflitos reais que estão por trás daquilo que é narrado 

nos autos. Tem-se notícia, para exemplificar essa questão, de uma ação em que se 

discutia uma lesão corporal. Contudo, a prática do Círculo demonstrou que a raiz do 

conflito estava na discussão sobre o pagamento de pensão alimentícia. Caso o 

processo tivesse seguido seu curso normal, essa não seria uma questão 

considerada, e a imputação de uma medida socioeducativa não chegaria nem perto 

solucionar o real conflito existente entre as partes33. 

 Concluído o Círculo, caso se chegue num acordo, cria-se um plano de ação 

para que seu cumprimento possa ser monitorado. Esse monitoramento ocorre na 

                                                      
30 Ibidem. 
31 CEARÁ. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ. Justiça Restaurativa: Mais de 80% dos 
casos resultaram na resolução do conflito, em 2018. Disponível em: 
<http://www.defensoria.ce.def.br/noticia/justica-restaurativa-mais-de-80-dos-casos-resultaram-
na-resolucao-do-conflito-em-2018/>. Acesso em: 23 set. 2020. 
32 CEARÁ. DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ. Centro de Justiça Restaurativa. 
Disponível em:  
<http://www.defensoria.ce.def.br/wp-content/uploads/2019/01/folder-A4-1dobra-4x4cor.pdf>. 
Acesso em: 23 set. 2020. 
33 CEARÁ. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ. Justiça Restaurativa: Mais de 80% dos 
casos resultaram na resolução do conflito, em 2018. Disponível em: 
<http://www.defensoria.ce.def.br/noticia/justica-restaurativa-mais-de-80-dos-casos-resultaram-
na-resolucao-do-conflito-em-2018/>. Acesso em: 23 set. 2020. 

http://www.defensoria.ce.def.br/noticia/justica-restaurativa-mais-de-80-dos-casos-resultaram-na-resolucao-do-conflito-em-2018/
http://www.defensoria.ce.def.br/noticia/justica-restaurativa-mais-de-80-dos-casos-resultaram-na-resolucao-do-conflito-em-2018/
http://www.defensoria.ce.def.br/noticia/justica-restaurativa-mais-de-80-dos-casos-resultaram-na-resolucao-do-conflito-em-2018/
http://www.defensoria.ce.def.br/noticia/justica-restaurativa-mais-de-80-dos-casos-resultaram-na-resolucao-do-conflito-em-2018/
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última fase, denominada de pós-Círculo. O acompanhamento ocorre tanto com 

relação aos atos do infrator como do sentimento da vítima, porque é importante que 

o rumo tomado no caso lhe confira segurança. Após o cumprimento integral dos 

termos, a Defensoria peticiona à vara, requerendo a extinção do processo. Caso não 

haja acordo ou ele não seja cumprido, o peticionamento ocorrerá no sentido de dar 

seguimento regular ao feito. Essa comunicação entre CJR e juiz pode ocorrer ainda 

para demandar mais tempo para a realização dos trabalhos. Apesar de a legislação 

não fixar prazo máximo para essa etapa restaurativa, no Ceará, pactuou-se que ela 

ocorreria em até 60 dias. Contudo, há situações em que esse prazo precisa ser 

estendido o que é solicitado ao juiz 34 35. 

 

3.2 Núcleo de Justiça Restaurativa (NUJUR) 

 

 O Núcleo Judicial de Justiça Restaurativa (NUJUR) do Tribunal de Justiça do 

Estado do Ceará (TJCE) começou a ser concebido em 2016, quando se tratou de 

definir os fluxos e a metodologia a serem adotados e de promover capacitações de 

pessoas que pudessem atuar como facilitadoras. Assim, em fevereiro de 2017, o 

Núcleo foi oficialmente criado pela Resolução nº 01/2017 do TJCE e passou a 

funcionar nas dependências do Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza36. 

 O NUJUR objetiva oportunizar a via da Justiça Restaurativa para os sujeitos 

que figuram como partes nos processos em tramitação nas varas da infância e da 

juventude da capital37. Dessa forma, o encaminhamento dos casos para o Núcleo é 

feito pelo próprio magistrado de ofício ou a requerimento do Ministério Público, dos 

advogados (públicos e privados), das partes envolvidas, da autoridade policial ou  da 

                                                      
34 Ibidem. 
35  Diante dos bons resultado alcançados pelo CJR, as notícias sobre os passos futuros são 
animadoras. Assim, em 15 de janeiro de 2020, o termo de parceria firmado entre a DPGE e o Instituto 
Terre des Hommes Brasil foi renovado (CEARÁ. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ. 
Defensoria Pública e Terre Des Hommes renovam parceria para o projeto Centro de Justiça 
Restaurativa. Disponível em: <http://www.defensoria.ce.def.br/noticia/defensoria-publica-e-terre-
des-hommes-renovam-parceria-para-o-projeto-centro-de-justica-restaurativa/>. Acesso em: 22 
jun. 2020). 
36 TERRE DES HOMMES. Procedimentos restaurativos são realizados no Nujur com o apoio do 
Instituto Tdh Brasil. Disponível em: <http://www.tdhbrasil.org/noticias/833-procedimentos-
restaurativos-sao-realizados-no-nujur-com-o-apoio-do-instituto-tdh-brasil>. Acesso em: 23 set. 
2020. 
37 Ibidem. 

http://www.defensoria.ce.def.br/noticia/defensoria-publica-e-terre-des-hommes-renovam-parceria-para-o-projeto-centro-de-justica-restaurativa/
http://www.defensoria.ce.def.br/noticia/defensoria-publica-e-terre-des-hommes-renovam-parceria-para-o-projeto-centro-de-justica-restaurativa/
http://www.tdhbrasil.org/noticias/833-procedimentos-restaurativos-sao-realizados-no-nujur-com-o-apoio-do-instituto-tdh-brasil
http://www.tdhbrasil.org/noticias/833-procedimentos-restaurativos-sao-realizados-no-nujur-com-o-apoio-do-instituto-tdh-brasil
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equipe técnica38. 

 O procedimento ocorre por meio da utilização dos Círculos de construção de 

paz, seguindo as mesmas etapas adotadas pelo CJR descritas anteriormente 39 . 

Quando os Círculos resultam em acordo restaurativo cujo cumprimento é realizado, 

as ações judiciais são extintas. Caso contrário, o processo segue seu curso normal40. 

 Tratando em termos práticos da atuação do NUJUR, tem-se registro de que, 

entre fevereiro de 2018 e março de 2019, foram realizados atendimentos de 19 casos 

recebidos. Desses, 13 retornaram para a vara de origem por falta de voluntariedade 

e/ou segurança que que a prática fosse empregada. Os outro 6 estavam em 

andamento, em diferentes fases, quando a matéria que se usou como fonte dessa 

informação foi publicada, em 28 de março de 2019. Os atos infracionais praticados 

pelos adolescentes que tiveram seus casos encaminhados para o NUJUR incluíam, 

dentre outras, condutas equiparadas a roubo, lesão corporal, crime de incêndio e 

violência sexual 41 . Sobre essa última, o juiz Jaime Medeiros, responsável pelo 

programa, relata que já ocorreu de adolescentes serem acusados da prática de abuso 

sexual, nos Círculos, evidenciou-se, contudo, que vítima e ofensor eram, na realidade, 

um casal de namorados, que mantinham relações sexuais consentidas, mas que a 

família de um deles não aprovava essa situação42. Esse é um conteúdo que somente 

                                                      
38 SILVA, Jéssica Araújo da; SALDANHA, Roseli Barreto Coelho Saldanha. SOUSA, Vanessa de Lima 
Marques Santiago. Protagonismo juvenil e práticas restaurativas nos tribunais de justiça do Ceará e 
do Mato Grosso. In: Convenção Americana de Justiça Restaurativa, 2, 2019, Fortaleza. Anais 
eletrônico… Disponível em: <https://www.unifor.br/web/pos-graduacao/convencao-americana-de-
justica-restaurativa/anais#tabs>. Acesso em: 23 set. 2020. 
39  TERRE DES HOMMES. Procedimentos restaurativos são realizados no Nujur com o apoio do 
Instituto Tdh Brasil. Disponível em: <http://www.tdhbrasil.org/noticias/833-procedimentos-
restaurativos-sao-realizados-no-nujur-com-o-apoio-do-instituto-tdh-brasil>. Acesso em: 23 set. 
2020. 
40 CEARÁ. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. Ações da Justiça Restaurativa no Ceará 
promovem o resgate de jovens infratores. Disponível em: <https://www.tjce.jus.br/noticias/acoes-
da-justica-restaurativa-no-ceara-promovem-o-resgate-de-jovens-infratores/>. Acesso em: 23 set. 
2020. 
41  TERRE DES HOMMES. Procedimentos restaurativos são realizados no Nujur com o apoio do 
Instituto Tdh Brasil. Disponível em: <http://www.tdhbrasil.org/noticias/833-procedimentos-
restaurativos-sao-realizados-no-nujur-com-o-apoio-do-instituto-tdh-brasil>. Acesso em: 23 set. 
2020. 
42 CEARÁ. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. Ações da Justiça Restaurativa no Ceará 
promovem o resgate de jovens infratores. Disponível em: <https://www.tjce.jus.br/noticias/acoes-
da-justica-restaurativa-no-ceara-promovem-o-resgate-de-jovens-infratores/>. Acesso em: 23 set. 
2020. 

https://www.unifor.br/web/pos-graduacao/convencao-americana-de-justica-restaurativa/anais#tabs
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no ambiente seguro dos Círculos tem chance de emergir e de ser abordado em 

profundidade, inclusive, possibilitando o trabalho com as relações familiares. 

 Acredita-se, todavia, que esse alcance da atuação do Núcleo poderia ser 

ampliado. Para tanto, o juiz Jaime Medeiros reclama a constituição de uma equipe 

técnica própria, porque, na atualidade, o Núcleo é, prioritariamente, formado por 

voluntários (18 no total) e uma servidora, contando ainda com o apoio técnica do 

Instituto Terre des Hommes Brasil e da Vice-Governadoria do Estado43. 

 

Considerações finais 

 

 Depois de todo o exposto, alguns aspectos podem ser ressaltados por se 

constituírem como postos-chave para a compreensão dos objetivos propostos. 

Primeiramente, a partir do que se discutiu sobre o sistema legal de proteção dos 

adolescentes e da descrição do cenário de violência em que eles vivem no Brasil, fica 

evidenciando um descompasso entre o ser o dever ser. Assim, forçoso concluir que 

a criação de um ordenamento jurídico altamente garantista passa longe de ser o 

suficiente para transformar uma realidade social que se impõe. Algo entre a norma e 

seus reflexos práticos precisa sofrer modificações. Esse algo é exatamente a 

aplicação prática, é o chamado “fazer justiça”.  

 Nesse sentido, a Justiça Restaurativa apresenta-se como uma alternativa que 

se diferencia do já conhecido modo de tratar o cometimento de delitos, propondo 

uma mudança de perspectiva. Essa virada epistemológica no manejo do poder 

punitivo é especialmente adequada quando se pensa na Justiça Juvenil, que lida com 

sujeitos em formação e, para quem, portanto, a chance de corrigir o que se fez de 

errado e recomeçar é mais do que pedagógico, é fundamental para a construção de 

uma sociedade que deseja construir um bom lugar no futuro. 

 Nesse sentido, é de grande relevância que o Poder Judiciário tenha se aberto 

para essa possibilidade. Especificamente, no Estado do Ceará, os programas 

                                                      
43 SILVA, Jéssica Araújo da; SALDANHA, Roseli Barreto Coelho Saldanha. SOUSA, Vanessa de Lima 
Marques Santiago. Protagonismo juvenil e práticas restaurativas nos tribunais de justiça do Ceará e 
do Mato Grosso. In: Convenção Americana de Justiça Restaurativa, 2, 2019, Fortaleza. Anais 
eletrônico… Disponível em: <https://www.unifor.br/web/pos-graduacao/convencao-americana-de-
justica-restaurativa/anais#tabs>. Acesso em: 23 set. 2020. 

https://www.unifor.br/web/pos-graduacao/convencao-americana-de-justica-restaurativa/anais#tabs
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apresentados, apesar do curto tempo de funcionamento, já demonstram um elevado 

potencial de concretização dos ideais de justiça presentes no Ordenamento Jurídico 

pátrio. Assim, torna-se fundamental a ampliação do alcance dessas ações, o que 

necessita de investimento público e parcerias com atores que possam contribuir 

para o seu aprimoramento. Dentre esses atores, encontra-se a academia. O 

envolvimento do Ensino Superior, em todos os seus níveis, em iniciativas dessa 

natureza gera ganhos mútuos; porque, se por um lado, os conhecimentos técnicos e 

o trabalho de profissionais capacitados servem para aperfeiçoar o que já é realizado; 

por outro, as pesquisas, em diversas áreas, ganham um campo rico e a oportunidade 

de produzirem indiscutível impacto.  
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RESUMO 
 
O presente artigo busca analisar o homeschooling ou ensino remoto em decorrência 
da pandemia do COVID-19. O problema proposto por este trabalho busca 
compreender quais dificuldades que alunos da educação básica pública vem 
enfrentando devida a pandemia do COVID-19 que resultaram no homeschooling ou 
ensino remoto. O objetivo geral desta pesquisa é discorrer sobre os reflexos que a 
COVID-19 trouxe para a educação básica pública brasileira, sendo seus objetivos 
específicos: inicialmente, na primeira parte do trabalho, discorrer sobre o direito 
fundamental a educação básica, explicando o conceito de educação em geral, e os 
dispositivos que visam sua proteção; em seguida, na segunda parte do trabalho, 
analisar o homeschooling e o ensino remoto em tempos de pandemia do COVID-19, 
diferenciando a educação domiciliar do ensino remoto, bem como analisando alguns 
dados referentes ao acesso à internet domiciliar e as formas de disponibilização dos 
conteúdos. O método de procedimento é monográfico e o método de abordagem é o 
dedutivo, assim como as técnicas de pesquisa bibliográfica e documental. Conclui-
se que a educação durante a pandemia vem enfrentando diversos desafios, sendo os 
principais relacionados aos meios e desigualdades socioeconômicas, que tendem a 
inviabilizar o acesso aos conteúdos e materiais disponibilizados pelas redes públicas 
de ensino. 
PALAVRAS-CHAVE: Covid-19. Direito à Educação. Ensino remoto. Homeschooling.  
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ABSTRACT 
 
This article seeks to analyze homeschooling or remote education due to the COVID-
19 pandemic. The problem proposed by this work seeks to understand what 
difficulties that students of public basic education have been facing due to the 
COVID-19 pandemic that resulted in homeschooling or remote education. The 
general objective of this research is to discuss the reflexes that COVID-19 brought to 
Brazilian public basic education, being its specific objectives: initially, in the first part 
of the work, to discuss the fundamental right to basic education, explaining the 
concept of education in general, and the devices aimed at its protection; then, in the 
second part of the study, to analyze homeschooling and remote education in times 
of pandemic covid-19, differentiating home education from remote education, as well 
as analyzing some data regarding access to the home Internet and ways of making 
the contents available. The procedure method is monographic and the method of 
approach is deductive, as well as bibliographic and documentary research 
techniques. It is concluded that education during the pandemic has faced several 
challenges, the main ones being related to socioeconomic means and inequalities, 
which tend to hinder access to the content and materials made available by public 
schools. 
KEYWORD: Covid-19. Right to Education. Remote teaching. Homeschooling. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo faz uma análise sobre o homeschooling ou ensino remoto 

em decorrência da pandemia do COVID-19 e as dificuldades enfrentadas pelos 

alunos da educação básica pública.  

O objetivo geral desta pesquisa é discorrer sobre os reflexos que a COVID-19 

trouxe para a educação básica pública brasileira, sendo seus objetivos específicos: 

inicialmente, na primeira parte do trabalho, discorrer sobre o direito fundamental a 

educação básica, explicando o conceito de educação em geral, e os dispositivos que 

visam sua proteção; em seguida, na segunda parte do trabalho, analisar o 

homeschooling e o ensino remoto em tempos de pandemia do COVID-19, 

diferenciando a educação domiciliar do ensino remoto, bem como analisando alguns 

dados referentes ao acesso à internet domiciliar e as formas de disponibilização dos 

conteúdos. 

O problema proposto por este trabalho é compreender quais dificuldades que 

alunos da educação básica pública vêm enfrentando devida a pandemia do COVID-

19 que resultaram no homeschooling ou ensino remoto. 
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O método de abordagem é o dedutivo e de procedimento é o monográfico, 

assim como utiliza-se como técnicas de pesquisa a documentação indireta 

bibliográfica e documental. O artigo analisa inicialmente questões gerais 

fundamentais, para, então, compreender o tema proposto e suas especificidades. O 

que permite um estudo cuja forma é explicativa sobre o direito a educação, e os 

reflexos do homeschooling ou ensino remoto no país, visando, desta forma, 

contribuir para os estudos de proteção às crianças e adolescentes. 

A pesquisa sobre este tema é extremamente importante, pois o constante 

estudo e compreensão sobre o direito fundamental à educação básica ampliam esta 

área de conhecimento, além disso é mister a análise com relação aos os reflexos do 

homeschooling ou ensino remoto no país, visto que por meio disso busca-se 

contribuir com informações relevantes, possibilitando um auxílio na melhoria da 

educação domiciliar em tempos de pandemia. 

 

1. O DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCACAO BÁSICA 

 

Conforme a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6°, a educação é um 

direito fundamental de natureza social, vinculado ao princípio da dignidade da 

pessoa humana que, é um fundamento do Estado brasileiro. 

Além disso, o alcance de sua proteção vai muito além de interesses 

meramente individuais. Desta forma, embora a educação represente uma forma de 

inserção no mundo cultural e até mesmo um bem individual, para a sociedade que a 

realiza ela é considerada como um bem comum, “já que representa a busca pela 

continuidade de um modo de vida que, deliberadamente, se escolhe preservar”.3 

 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade  e  à  infância,   a  assistência  aos  desamparados,  na  forma  desta 

                                                      
3 DUARTE, Clarice Seixas. “A educação como um direito fundamental de natureza social”. Educ. Soc,. 
v.28, n.100, Campinas, 2007. 
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Constituição.4 

 

Assim, além do direito social, à educação, trata-se também de uma “condição 

necessária, ainda que não suficiente, para o exercício de todos os direitos, sejam eles 

civis, políticos, sociais, econômicos ou de qualquer outra natureza.”5 

O surgimento da educação básica é para esclarecer e administrar uma série 

de novas realidades trazidas pela busca de novos lugares públicos. Como um 

princípio conceitual, genérico e abstrato, a educação básica ajuda a organizar a 

realidade existente em uma nova base e a administrá-la por meio de uma ação 

política consequente.6 

Segundo o artigo 21 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

a educação escolar inclui dois níveis, sendo eles a educação básica, ou seja, a 

educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e a educação superior. E 

conforme o artigo 4°, inciso I, é dever do Estado a educação básica obrigatória e 

gratuita.  

 

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante 

a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 

(dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma:  a) pré-escola; b) 

ensino fundamental; c) ensino médio;  7 

 

A educação básica é tarefa obrigatória dos governos estadual, federal e 

municipal. A oferta da educação básica é responsabilidade conjunta dos estados, 

Distrito Federal e governos municipais, enquanto o ensino médio é tarefa específica 

dos   estados   e   do  Distrito  Federal,  e  a  educação  infantil é  responsabilidade do 

                                                      
4 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: 
Presidência da República, [2016]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>.  Acesso em: 24 set. 
2020. 
5  SAVIANI, Dermeval. “Vicissitudes e perspectivas do direito à educação no brasil: abordagem 
histórica e situação atual”. Educ. Soc., v. 34, n. 124, Campinas, 2013, p. 03 
6 CURY, Carlos Roberto Jamil. “A educação básica como direito”. Cad. Pesqui., v.38, n.134, São Paulo, 
2008. 
7 BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 23 dez. 1996. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br >. Acesso em: 24 set. 2020. 
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governo municipal.8 

 

Em teoria, essa atribuição de responsabilidades pode parecer simples, mas na 

realidade não é, isso acontece devido a diversos problemas causados por questões 

financeiras. Como apenas a educação básica possui recursos próprios e está 

protegida por lei, sua oferta sempre é objeto de disputa entre estado-membro e 

município, ao mesmo tempo, a educação infantil e a educação secundária, sem 

fundos confiáveis, vivem na pobreza e não têm perspectivas sustentáveis.9 

A Constituição Federal dispõe sobre o dever do Estado em garantir à educação 

básica dos quatro aos dezessete anos de idade, incluindo a educação gratuita 

aqueles que não tiverem acesso a idade própria, conforme seu artigo 208, I: 

 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia 

de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 

anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela 

não tiveram acesso na idade própria; 10 

 

Além da Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), também 

garante o direito a educação buscando o seu pleno desenvolvimento e assegurando 

vagas a escolas públicas gratuitas próximo de suas residências, conforme artigo 53, 

V. Em caso de não haver vagas próxima a residência ou não existir escolas na 

localidade, o Poder Público deve fornecer de forma gratuita o transporte para a 

escola mais próxima para que possa cumprir sua obrigação. Em caso da não 

possibilidade do transporte, “é obrigação do poder público garantir a vaga e o 

pagamento das mensalidades numa entidade privada.”11 

 

                                                      
8 VIEIRA, Sofia Lerche. “Política(s) e Gestão da Educação Básica: revisitando conceitos simples”. 
RBPAE, v.23, n.1, 2007, p. 14 
9 VIEIRA, Sofia Lerche. “Política(s) e Gestão da Educação Básica: revisitando conceitos simples”. 
RBPAE, v.23, n.1, 2007, p. 14 
10 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: 
Presidência da República, [2016]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>.  Acesso em: 24 set. 
2020. 
11 DUARTE, Clarice Seixas. “A educação como um direito fundamental de natureza social”. Educ. Soc,. 
v.28, n.100, Campinas, 2007. 
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Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: V - acesso à escola pública 

e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo 

estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino  da  

educação básica. 12 

 

 Além disso, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

é um direito público subjetivo, e qualquer cidadão ou grupo pode exigir do poder 

público o seu direito de tê-lo.  

 

Art. 5º O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, 

podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, 

organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, 

o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. 

 

 Dessa maneira, o direito fundamental à educação é um direito social 

extremamente importante e necessário na sociedade atual, que busca garantir a 

proteção das crianças e adolescentes, assegurando seus direitos a educação básica 

pública em qualquer situação até os dezessete anos de idade, além de garantir uma 

escola próxima de sua residência.  

 

2. OS REFLEXOS DO HOMESCHOOLING (EDUCAÇÃO DOMICILIAR) OU ENSINO 

REMOTO EM TEMPOS DE PANDEMIA DO COVID-19 

 

Diante da crise social, sanitária e econômica enfrentada mundialmente em 

decorrência da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), os indivíduos foram 

obrigados a se adaptarem ao contexto em que se encontram, incluindo assim os 

jovens que sofrem constantemente com os impactos ocasionados pela pandemia, 

especialmente na seara da educação. Destaca-se que, como visto anteriormente, a 

                                                      
12 BRASIL. Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 
e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 16 jul. 1990. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br >. Acesso em: 24 set. 2020. 
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educação é um direito fundamental social, o qual deve ser promovido, de forma 

gratuita e obrigatória, pelo Estado. Desta forma, visando atenuar os impactos 

decorrentes da pandemia, observa-se que diversas instituições de ensino básico, 

públicas e particulares, adotaram a educação à distância, na tentativa de manter o 

calendário escolar e as aulas.  

Com isso, é importante mencionar que o Ministério da Educação (MEC), de 

forma excepcional, autorizou que as disciplinas presenciais fossem substituídas por 

atividades educacionais que utilizam recursos digitais. Dessa maneira, no 16 de julho 

de 2020, o MEC publicou a Portaria n° 544 13 , a qual não transforma o ensino 

presencial em ensino à distância. Além disso, verifica-se que a pandemia 

transformou o ensino presencial, estabelecendo uma maior utilização de 

ferramentas digitais e apoio familiar, especialmente para as crianças e adolescentes, 

sendo necessário observar suas implicações, tanto na vida quanto nos direitos dos 

estudantes. 

Desse modo, apesar de existirem muitas dúvidas em relação à educação 

durante o momento de isolamento, é preciso entender que não está sendo aplicado 

o homeschooling, visto que no inglês “homeschooling” significa “ensino domiciliar”, 

sendo ele um dos termos que vem sofrendo com diversas interpretações 

equivocadas durante neste período. 

Neste sentido, diante deste cenário faz-se necessário a diferenciação entre 

homeschooling, educação a distância e ensino remoto, visto que podem ocorrer 

algumas confusões entre as terminologias. Assim, Moreira 14  ressalta que a 

educação escolarizada é um conjunto de processos educacionais controlados por 

uma instituição específica, a escola, sendo que também é denominada como 

educação formal, em razão de ser delineada conforme os modelos determinados 

pelo Estado. Já o homeschooling (educação domiciliar) é um modelo de educação 

não formal, ou seja, apresenta como objetivo central o de preservar a soberania 

                                                      
13 BRASIL. Portaria nº 544 de 16 de junho de 2020 de Lei 2401/2019. Dispõe sobre a substituição das 
aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo corona 
vírus - Covid-19, e revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 de março de 2020, nº 345, de 19 de março 
de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 2020. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-
/portaria-n-544-de-16-de-junho-de-2020-261924872>. Acesso em: 16 set. 2020. 
14 MOREIRA, Alexandre Magno Fernandes. O Direito à Educação Domiciliar. 1. ed., Brasília: Editora 
Monergismo, 2017, p. 34-63. 
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educacional da família, possibilitando que os pais tenham liberdade para optarem 

como a educação dos filhos será realizada. 

O homeschooling ou educação domiciliar é considerado a substituição 

integral da frequência à escola pela educação em casa, a atribuição da educação 

formal da criança ou adolescente passa a ser dos pais ou responsáveis por estes. 

Onde a criança ou o adolescente não frequenta uma instituição de ensino, seja ela 

pública ou até mesmo particular, as aulas são lecionadas no recinto de casa pelos 

pais ou por professores particulares contratados por estes. 

A educação básica escolar é um dever de competência do Estado e um direito 

dos cidadãos. Além de ser uma conquista dos cidadãos é um direito social, que 

concede o acesso à educação básica a crianças e adolescentes a partir dos 4 aos 17 

anos a uma formação comum, psíquica e proporcionando um o convívio em grupo 

com que se tornarem parte plena da sociedade, sendo que os pais possuem a 

obrigação de realizar a matrícula do filhos nas redes ensino. 

O homeschooling ou à educação domiciliar é defendido por muitas famílias 

que demonstram uma insatisfação com a educação básica fornecida pelo Estado 

nos estabelecimentos de ensino público e até mesmo nos estabelecimentos 

privados, em que os pais pleiteiam que o ensino seja realizado em casa por meio da 

educação domiciliar para crianças e adolescentes. Nesse sentido, alegam que existe 

uma baixa qualidade das instituições formais de ensino ou, ainda, justificam tal 

necessidade em decorrência de argumentos com cunho moral e religioso, tentando 

embasar seu ponto de vista com referências internacionais que são bem-sucedidas. 

É importante que as autoridades e equipes gestoras consigam apresentar, 

para a sociedade de forma precisa, o sentido da obrigatoriedade escolar, tendo em 

vista, a existência de movimentos que vêm questionando tal obrigação legal, fazendo 

eclodir projetos de Lei junto ao Congresso Nacional, que buscam a defesa e a 

liberdade da educação domiciliar (homeschooling).15 

                                                      
15 Brasil. Projeto de Lei 2401/2019. Dispõe sobre o exercício do direito à educação domiciliar, altera a 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, e a Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Câmara dos 
Deputados, Brasília, 2019. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetra 
mitacao?idProposicao=2198615>. Acesso em: 15 set. 2020. 
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Além disso, é mister atentar para a distinção entre ensino remoto e educação 

a distância (EaD), para que as modalidades de ensino não sejam tratadas como 

equiparáveis. Destaca-se que a modalidade EaD é estruturada e organizada para tal 

desde a sua concepção, bem como possui inclusive uma regulamentação normativa, 

diferentemente do ensino remoto. Portanto, verifica-se que as redes de ensino foram 

surpreendidas pela pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), as quais estão 

aprendendo e se reinventando na tentativa de fornecer conteúdos pedagógicos de 

forma remota, objetivando com isso que os alunos não fiquem desamparados, bem 

como para evitar a evasão escolar.16 

No entanto, evidencia-se que no Brasil existem fortes desigualdades sociais e 

econômicas, as quais assolam os alunos e famílias, principalmente em relação ao 

acesso à internet e às ferramentas digitais que asseguram o acesso às aulas a 

distância, por meio de computadores, celulares e tablets. Ademais, outra dificuldade 

que deve ser analisada pelas instituições de ensino é com relação ao nível 

socioeconômico dos pais, os quais vêm auxiliando na educação dos filhos de forma 

mais próxima, visto que na maioria dos casos estes não possuem formação em 

pedagogia ou grau de escolaridade que permita a compreensão e o auxílio nos 

estudos, mas é necessário impulsionar o envolvimento dos pais na educação dos 

filhos, como forma de mitigação dos possíveis impactos decorrentes da pandemia. 

Além disso, verifica-se que a substituição das aulas presenciais pelas aulas 

remotas deve levar em consideração os abismos e desigualdades sociais no 

ambiente sociofamiliar brasileiro, eis que os alunos enfrentam dificuldades de 

acesso e conexão às plataformas. Assim, com relação aos domicílios com acesso à 

internet, observa-se na pesquisa TIC Domicílios 2019 17 , efetuada pelo Centro 

Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), 

                                                      
16 INTERDISCIPLINARIDADE E EVIDÊNCIAS NO DEBATE EDUCACIONAL – IEDE; COMITÊ TÉCNICO DA 
EDUCAÇÃO DO INSTITUTO RUI BARBOSA – CTE-RB. Projeto a educação não pode esperar. São Paulo, 
2020. Disponível em: <https://projetoscte.irbcontas.org.br/wp-content/uploads/20 
20/06/Estudo_A_Educa%C3%A7%C3%A3o_N%C3%A3o_Pode_Esperar.pdf>. Acesso em: 24 set. 2020. 
17 CENTRO REGIONAL DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 
(CETIC.BR). Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação nos domicílios 
brasileiros – TIC Domicílios 2019. Disponível em: <https://www.cetic.br/pt/tics/domicilios/ 
2019/domicilios/>. Acesso em: 20 set. 2020. 
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que 99% dos domicílios da classe A têm acesso à internet, já os domicílios das 

classes DE contam com 50%.  

Também é possível identificar uma diferença expressiva por região, visto que 

a região Sudeste é a que apresenta o maior percentual de domicílios com acesso à 

rede (73%) e a Nordeste o menor (65%). Assim como, evidencia-se que os domicílios 

situados na zona urbana possuem internet em 75% das moradias, já na zona rural 

este percentual cai para 51%.  

De outro modo, é importante mencionar que a pesquisa TIC Domicílios 201918 

também mapeou por área, região e classe social os domicílios que possuem acesso 

a computadores e/ou internet, sendo possível analisar na tabela abaixo: 

 

Tabela 1: Domicílios, por presença de computador e internet 

Percentual (%) Ambos 
Apenas 

computador 
Apenas 
Internet 

Nem computador nem 
Internet 

 
TOTAL 37 2 34 27  

ÁREA 
Urbana 41 2 34 24  

Rural 16 2 35 46  

REGIÃO 

Sudeste 44 2 31 24  

Nordeste 28 2 37 33  

Sul 42 2 31 25  

Norte 26 3 46 25  

Centro-Oeste 34 2 36 28  

CLASSE SOCIAL 

A 95 0 5 0  

B 83 2 12 3  

C 41 2 39 17  

DE 12 2 38 49  
Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da 
Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação 
nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2019. 

 

Destaca-se que na área urbana 41% dos domicílios possuem computador e 

internet, já na área rural esse percentual é de apenas 16%. Já no mapeamento por 

                                                      
18 CENTRO REGIONAL DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 
(CETIC.BR). Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação nos domicílios 
brasileiros – TIC Domicílios 2019. Disponível em: <https://www.cetic.br/pt/tics/domicilios/ 
2019/domicilios/>. Acesso em: 20 set. 2020. 
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classe social os dados referentes aos domicílios que possuem computador e internet 

nota-se que a classe A atinge o maior índice (95%) e a classe DE o menor (12%).19 

Ainda, verifica-se na tabela abaixo os domicílios por área, região e classe 

social que possuem acesso à internet conforme o tipo de conexão:  

 

Tabela 1: Domicílios com acesso à internet, por tipo de conexão 

Percentual (%) 

Banda larga fixa 
Conexão 
móvel via 
modem 
ou chip 

3G ou 4G 

Total - 
Banda 
larga 
fixa 

Conexão 
via cabo 
de TV ou 

fibra 
ótica 

Conexão 
via linha 

telefônica 
(DSL) 

Conexão 
via rádio 

Conexão 
via 

satélite 

TOTAL 61 44 6 5 6 27 

ÁREA 
Urbana 63 47 7 4 5 26 

Rural 48 16 2 14 16 33 

REGIÃO 

Sudeste 65 49 8 3 6 25 

Nordeste 56 41 4 3 9 28 

Sul 70 47 8 11 5 21 

Norte 38 24 3 5 6 48 

Centro-Oeste 58 39 6 8 5 31 

CLASSE 
SOCIAL 

A 92 77 12 1 3 5 

B 82 64 10 4 4 12 

C 62 44 7 5 7 26 

DE 40 26 2 4 8 42 

Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da 
Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos 
domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2019. 

 

Nesse sentido, observa-se que os domicílios de classe A possuem os maiores 

índices de conexão por banda larga, sendo: 92% por meio de banda larga fixa e 77% 

por conexão via cabo de TV ou fibra ótica. Enquanto a classe DE apresenta baixo 

índice de acesso à internet por banda larga: 40% por meio de banda larga fixa e 26% 

por conexão via cabo de TV ou fibra  ótica.  Contudo,  a  referida  classe  apresenta  o  

                                                      
19 CENTRO REGIONAL DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 
(CETIC.BR). Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação nos domicílios 
brasileiros – TIC Domicílios 2019. Disponível em: <https://www.cetic.br/pt/tics/domicilios/ 
2019/domicilios/>. Acesso em: 20 set. 2020. 
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maior índice de conexão móvel via modem ou chip 3G ou 4G.20  

Portanto, nota-se que as desigualdades sociais no ambiente sociofamiliar 

brasileiro, em que os alunos enfrentam dificuldades de acesso e conexão às 

plataformas de ensino, são diversas, visto que as famílias de classes sociais mais 

baixas ou que se encontram na zona rural não possuem um amplo e fácil acesso à 

internet, bem como a maioria desses domicílios têm conexão apenas via celular, 

gerando uma dificuldade no acesso aos conteúdos enviados pela rede pública de 

educação básica, além disso os conteúdos acabam tendo que ser adaptados ao 

tamanho restrito da tela, limitando à quantidade de dados disponíveis. 

De outra forma, cabe mencionar que em decorrência da pandemia instituto 

Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede) e o Instituto Rui 

Barbosa (IRB), em parceria com diversos tribunais de contas brasileiro 

desenvolveram o projeto “A Educação Não Pode Esperar”, que realizou a análise de 

249 redes de ensino, das regiões do Estado brasileiro, em que foram verificadas 232 

redes municipais e 17 redes estaduais. O mapeamento foi realizado entre os meses 

de maio e junho de 2020, sendo que os(as) secretário(as) de educação municipais e 

estaduais, ou técnicos da Secretaria, responderam a dois questionários on-line, além 

disso participaram de entrevistas por meio de telefone ou videoconferência.21 

Evidencia-se que o estudo desenvolvido mapeou os conteúdos 

disponibilizados a cada etapa da educação básica – educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio –, além da periodicidade em que eram disponibilizados. 

Ademais, restou destacado as ferramentas e os meios utilizadas para oportunizar o 

acesso dos conteúdos aos estudantes que não possuem acesso à internet.22 

Com isso, verifica-se que as principais práticas adotadas pelos  municípios  e 

                                                      
20 CENTRO REGIONAL DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 
(CETIC.BR). Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação nos domicílios 
brasileiros – TIC Domicílios 2019. Disponível em: <https://www.cetic.br/pt/tics/domicilios/ 
2019/domicilios/>. Acesso em: 20 set. 2020. 
21 INTERDISCIPLINARIDADE E EVIDÊNCIAS NO DEBATE EDUCACIONAL – IEDE; COMITÊ TÉCNICO DA 
EDUCAÇÃO DO INSTITUTO RUI BARBOSA – CTE-RB. Projeto a educação não pode esperar. São Paulo, 
2020. Disponível em: <https://projetoscte.irbcontas.org.br/wp-content/uploads/20 
20/06/Estudo_A_Educa%C3%A7%C3%A3o_N%C3%A3o_Pode_Esperar.pdf>. Acesso em: 24 set. 2020. 
22 INTERDISCIPLINARIDADE E EVIDÊNCIAS NO DEBATE EDUCACIONAL – IEDE; COMITÊ TÉCNICO DA 
EDUCAÇÃO DO INSTITUTO RUI BARBOSA – CTE-RB. Projeto a educação não pode esperar. São Paulo, 
2020. Disponível em: <https://projetoscte.irbcontas.org.br/wp-content/uploads/20 
20/06/Estudo_A_Educa%C3%A7%C3%A3o_N%C3%A3o_Pode_Esperar.pdf>. Acesso em: 24 set. 2020. 
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estados-membros são: a disponibilização de conteúdos on-line, em páginas criadas 

pela Secretaria de Educação e nas redes sociais (YouTube, Facebook etc.); assim 

como a utilização da plataforma Google Classroom, possibilitando videoaulas em 

tempo real, e a transmissão de conteúdos via TV aberta. Além disso, se os docentes 

possuem pouco conhecimento em relação às aulas remotas ao vivo e/ou não detêm 

recursos tecnológicos para tal, algumas redes de ensino gravam as aulas e 

distribuem para às famílias por meio de páginas próprias, e-mail, redes sociais e por 

aplicativos de mensagens, quando os vídeos são mais curtos.23 

Nos casos em que os estudantes possuem computador, porém não têm 

acesso à internet, algumas redes de ensino enviam pen drives com atividades e 

aulas. Quando os alunos não têm como acessar ao conteúdo online, por não ter 

computador ou smartphone, os conteúdos são enviados na forma impressas ou 

apostilas e livros complementares ou, ainda, esses materiais ficam disponibilizados 

na escola para retirada pelos responsáveis dos alunos, em dias específicos, 

conforme normas de segurança em razão da pandemia. Também se evidencia que 

algumas redes de ensino utilizam o transporte escolar para realizar o envio dos 

materiais aos estudantes que residem em locais mais distantes ou que não têm 

condições de buscar. 24 

Dito isso, observa-se que diante do cenário mundial em decorrência da 

pandemia do novo coronavírus foram impostas diversas modificações de hábitos, 

atividades profissionais e econômicas, sendo que a educação básica pública passa 

igualmente por profundas transformações, demandando que todos os agentes 

envolvidos – pais, alunos, escola – se adaptem e busquem possibilitar um acesso 

amplo aos conteúdos didáticos disponibilizados durante o isolamento social. No 

entanto, os desafios são demasiados, especialmente relacionados ao acesso aos 

conteúdos e plataformas digitais, visto que as famílias e alunos que não possuem 

                                                      
23 INTERDISCIPLINARIDADE E EVIDÊNCIAS NO DEBATE EDUCACIONAL – IEDE; COMITÊ TÉCNICO DA 
EDUCAÇÃO DO INSTITUTO RUI BARBOSA – CTE-RB. Projeto a educação não pode esperar. São Paulo, 
2020. Disponível em: <https://projetoscte.irbcontas.org.br/wp-content/uploads/20 
20/06/Estudo_A_Educa%C3%A7%C3%A3o_N%C3%A3o_Pode_Esperar.pdf>. Acesso em: 24 set. 2020. 
24 INTERDISCIPLINARIDADE E EVIDÊNCIAS NO DEBATE EDUCACIONAL – IEDE; COMITÊ TÉCNICO DA 
EDUCAÇÃO DO INSTITUTO RUI BARBOSA – CTE-RB. Projeto a educação não pode esperar. São Paulo, 
2020. Disponível em: <https://projetoscte.irbcontas.org.br/wp-content/uploads/20 
20/06/Estudo_A_Educa%C3%A7%C3%A3o_N%C3%A3o_Pode_Esperar.pdf>. Acesso em: 24 set. 2020. 
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condições socioeconômicas elevadas, estando em situação de vulnerabilidade, 

passam por dificuldades e não têm acesso igualitário como aqueles que possuem 

tais condições. 

Por fim, é importante mencionar que por meio dos estudos analisados, no 

decorrer da presente pesquisa, evidencia-se que as instituições de ensino estão 

repensando a logística necessária para a preservação da qualidade do ensino e para 

a igualdade de acesso a todos os alunos pela via de ensino remoto. Assim como os 

docentes e técnicos de educação estão repensando e se readaptando as novas 

formas de trabalho, tendo que se adequar às novas ferramentas modalidades de 

diálogo entre pais, alunos e sociedade, bem como os alunos estão utilizando novas 

formas de ensino e de interação com colegas, docentes e instituição de ensino. 

 

CONCLUSÃO 

 

 No decorrer da pesquisa objetivou-se responder quais dificuldades que 

alunos da educação básica pública vêm enfrentando devida a pandemia do COVID-

19 que resultaram no homeschooling ou ensino remoto. Desta forma, em um primeiro 

momento verificou-se as previsões constitucional e infraconstitucional voltadas 

para regulamentação do direito e acesso à educação, além das competências dos 

entes federativos relacionados à oferta da educação básica. Já no segundo 

momento verificou-se o homeschooling e o ensino remoto em tempos de pandemia 

do COVID-19, sendo que inicialmente foi analisado que durante a pandemia do novo 

coronavírus o MEC publicou a Portaria n° 544, que autoriza que o ensino presencial 

seja substituído pelo remoto enquanto durar a situação excepcional. Após 

diferenciou-se o homeschooling (educação domiciliar), do EaD e do ensino remoto. 

Neste sentido, evidenciou-se que diante do cenário pandêmico apesar de 

existirem muitas dúvidas em relação à educação durante o momento de isolamento, 

é preciso entender que não está sendo aplicado o homeschooling, visto que no 

homeschooling ou educação domiciliar ocorre a substituição integral da frequência 

à escola pela educação em casa, a atribuição da educação formal da criança ou 

adolescente passa a ser dos pais ou responsáveis por estes. Onde a criança ou o 

adolescente não frequenta uma instituição de ensino, seja ela pública ou até mesmo 
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particular, as aulas são lecionadas no recinto de casa pelos pais ou por professores 

particulares contratados por estes. 

Além disso, notou-se que a modalidade EaD é estruturada e organizada para 

tal desde a sua concepção, bem como possui inclusive uma regulamentação 

normativa, diferentemente do ensino remoto. Ainda, verificou-se que as redes de 

ensino foram surpreendidas pela pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), as 

quais vêm aprendendo e se reinventando na tentativa de fornecer conteúdos 

pedagógicos de forma remota, objetivando com isso que os alunos não fiquem 

desamparados, bem como para evitar a evasão escolar. 

Por fim, foram observados alguns dados referentes ao acesso à internet 

domiciliar e as formas de disponibilização dos conteúdos. Assim, com relação aos 

domicílios com acesso à internet, evidenciou-se na pesquisa TIC Domicílios 2019, 

efetuada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da 

Informação (Cetic.br), que 99% dos domicílios da classe A têm acesso à internet, já 

os domicílios das classes DE contam com apenas 50%.  

Dito isso, evidenciou-se que no Brasil existem fortes desigualdades sociais e 

econômicas que assolam os alunos e famílias, sendo elas relacionadas 

principalmente ao acesso à internet e às ferramentas digitais que asseguram o 

acesso às aulas a distância, por meio de computadores, celulares e tablets. Outra 

dificuldade é com relação ao nível socioeconômico dos pais, os quais vêm auxiliando 

na educação dos filhos de forma mais próxima, visto que na maioria dos casos estes 

não possuem formação em pedagogia ou grau de escolaridade que permita a 

compreensão e o auxílio nos estudos, mas é necessário impulsionar o envolvimento 

dos pais na educação dos filhos, como forma de mitigação dos possíveis impactos 

decorrentes da pandemia. 
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RESUMO 
 
O presente trabalho aborda sobre a política de justiça e o enfrentamento do trabalho 
infantil. Assim, o objetivo geral é compreender o enfrentamento ao trabalho infantil 
por meio de política de justiça. Os objetivos específicos são a análise da teoria da 
proteção integral e sua base principiológica, o estudo da proteção jurídica de 
enfrentamento ao trabalho infantil no Brasil, bem como uma análise das políticas 
públicas de justiça na prevenção e erradicação do trabalho infantil. O problema de 
pesquisa questiona: Como se dá o enfrentamento ao trabalho infantil através da 
política de justiça? A hipótese inicial indica um mecanismo para a exigibilidade de 
direitos e o acesso à justiça, como meio de proteção dos direitos coletivos, 
individuais e difusos e com a participação do Poder Judiciário e do Ministério Público 
no sentido de garantir os direitos fundamentais das crianças e adolescentes. Os 
principais resultados demonstram as políticas de justiça usadas apenas como 
última hipótese, quando não for possível enfrentar o trabalho infantil por meio das 
demais políticas, podendo-se atingir tanto uma responsabilização dos envolvidos, 
quanto a garantia de direitos fundamentais das crianças e adolescentes. O método 
de pesquisa utilizado foi o dedutivo e o de procedimento foi o monográfico, com as 
técnicas de pesquisa documental e bibliográfica. 
Palavras-chave: Crianças e adolescentes; Políticas de Justiça; Trabalho infantil. 
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ABSTRACT 
 
The present article covers the justice policy and the tackling child labor. That way, 
the general goal is to understand the tackling child labor throught a jutice policy. As 
specific goals, it aims to contextualize the integral protection theory and its 
principiological basis, to study the legal protection against child labor in Brazil, as 
well as the analize of the justice policies in the prevention and eradication of child 
labor. As a research problem, it is questioned: How is child labor tackled through 
justice policy? The initial hypothesis indicates a mechanism for enforcing rights and 
accessing justice, as a means of protecting collective, individual and diffuse rights 
and with the participation of the Judiciary and the Public Ministry in order to 
guarantee the fundamental rights of children and adolescents. The main results 
demonstrate the justice policies used only as a last hypothesis, when it is not 
possible to tackle child labor through other policies, it is possible to achieve both 
accountability of those involved, and the guarantee of fundamental rights of children 
and adolescents. The approach method is deductive and the procedure method is 
monographic, with the use of bibliographic and documental research techniques. 
Keywords Child and adolescents; Justice policies; Child labor. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho aborda-se sobre a política de justiça e o enfrentamento ao 

trabalho infantil. Para tanto, tem-se como objetivo geral compreender como se dá o 

enfrentamento ao trabalho infantil pela política de justiça. Como objetivos 

específicos, pretende-se contextualizar a teoria da proteção integral a partir da 

Constituição Federal e da sua base principiológica, estudar a proteção jurídica de 

enfrentamento ao trabalho infantil no Brasil e analisar as políticas de justiça na 

prevenção e erradicação do trabalho infantil.  

O problema de pesquisa questiona: Como se dá o enfrentamento ao trabalho 

infantil através da política de justiça? A hipótese indica políticas de justiça como um 

mecanismo para exigir direitos com acesso à justiça e como forma de proteger os 

direitos individuais, coletivos e difuso, com a participação do Ministério Público e do 

Poder Judiciário no sentido de garantir os direitos fundamentais das crianças e 

adolescentes e enfrentar o trabalho infantil. 

A metodologia deste artigo científico consiste na utilização do método de 

abordagem dedutivo e no método de procedimento monográfico, com técnicas de 

pesquisa bibliográfica e documental. 
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À política de justiça são comumente atribuídas as soluções de todos os 

problemas. Porém, esse é o último âmbito a ser percorrido, ou seja, quando todos os 

outros órgãos da política de atendimento e proteção não atingem o desejado. Esse 

estudo é importante para compreender quando ocorre a atuação da política de 

justiça e como ela se dá. 

Essa pesquisa também vai de encontro ao projeto institucional do Grupo de 

Estudos em Direitos Humanos de Crianças, Adolescentes e Jovens, pois trata do 

trabalho infantil, grave violação de direitos. 

 

2 A TEORIA DA PROTEÇÃO INTEGRAL: CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SUA BASE 

PRINCIPIOLÓGICA 

 

Até a década de 1980, vigorava no Brasil a concepção menorista do Direito da 

Criança e do Adolescente, que não considerava os “menores” como sujeitos de 

direito, mas sim, como meros objetos, conectados à violência, pobreza, opressão, e 

especialmente à raça e ao gênero. 

Na referida década, iniciou-se uma disputa entre a doutrina da situação 

irregular – a concepção menorista pela qual o “menor em situação de risco” deveria 

provar a sua regularidade, ou seja, que estava fora das condições excludentes e 

preconceituosas previstas por lei e aceitas pela sociedade -, e a teoria da proteção 

integral, que buscava retirar a condição estereotipada de objeto da criança e do 

adolescente3. 

A Constituição Federal de 1988 inaugurou no Brasil a concepção que 

chamamos de teoria da proteção integral. Desde então, crianças e adolescentes 

passaram a ser reconhecidos legalmente como sujeitos de direito, apesar de não 

haver garantias da formulação e execução de mecanismos que contribuíssem para 

atingir materialmente essa condição. 

É importante salientar que neste país, considera-se criança, a pessoa até 12 

anos incompletos; adolescente, a pessoa de 12 a 18 anos incompletos, e jovem, a 

                                                      
3 Viana Custódio, André. “Teoria da proteção integral: pressuposto para compreensão do direito da 
criança e do adolescente”. Revista do Direito, Santa Cruz do Sul, p. 22-43, jan. 2008. ISSN 1982-9957. 
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pessoa com idade entre 15 e 29 anos. A partir dos 18 anos completos, considera-se 

adulto. 

A teoria da proteção, construída com estudos de diversas áreas do 

conhecimento, trouxe ao ordenamento jurídico brasileiro, uma série de princípios – 

constitucionais e basilares – que estipulam um olhar cauteloso e especial para a 

infância e a adolescência. Eles permitem a análise específica de casos que podem 

não estar previstos na legislação, garantindo o cumprimento daquilo que se entende 

por essencial. 

Os princípios se dividem em estruturantes e concretizantes. Os primeiros são 

mais teóricos e, como o nome diz, estruturam e norteiam o Direito da Criança e do 

Adolescente. Já os segundos, visam dar efetividade aos estruturantes, bem como 

aos direitos fundamentais4. 

 Na Constituição Federal, o artigo 227 é referência e base da proteção integral: 

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 

salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão5 

 

Dentre os diversos princípios nele estabelecidos para a garantia da proteção 

integral, está o da prioridade absoluta, também trazido pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente6.  Esse princípio visa garantir prioridade quando o assunto é direitos 

humanos e fundamentais das crianças e dos adolescentes, como por exemplo, a 

destinação prioritária de recursos públicos destinadas a essa parcela da população. 

A Constituição Federal trouxe assim, com o princípio da prioridade absoluta, 

uma regra fundamental, que assegura uma “Política de Direitos seriamente 

                                                      
4 Da Silva Reis, Suzéte. “Ações e estratégias de políticas públicas para o enfrentamento da exploração 
do trabalho infantil nos meios de comunicação no marco da teoria da proteção integral aos direitos 
da criança e do adolescente”. 2015. 264 f. Tese (Doutorado em Direito), Programa de Pós-graduação 
em Direito, Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, 2015. 
5 Brasil. “Constituição da República Federativa do Brasil”. 1988. 
6 Brasil. “Estatuto da Criança e do Adolescente”. 1990a. 
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comprometida com o reconhecimento, a efetivação e o aperfeiçoamento da 

cidadania de crianças e adolescentes em nosso país”7. 

Além do princípio da prioridade absoluta, o sistema normativo também traz o 

princípio da tríplice responsabilidade compartilhada, cabendo assim à família, ao 

Estado e à sociedade, em igualdade de esforços, garantir todos os direitos humanos 

e fundamentais de crianças e adolescentes.  

O princípio da proteção integral, base de todo o sistema, significa a 

compreensão pela família, Estado e sociedade, da condição peculiar em 

desenvolvimento da criança e do adolescente, de modo que possuam efetivamente 

a qualidade de sujeitos de direito. As necessidades específicas das crianças e dos 

adolescentes devem ser observadas porque diferem dos adultos na capacidade de 

autonomia e autogestão. Assim, para que sejam sujeitos de direitos efetivos, 

precisam da atuação dos adultos, observando a tríplice responsabilidade8. 

Associado aos demais princípios, encontra-se o do interesse superior da 

criança, também chamado de “melhor interesse”.  

 

A origem do princípio do interesse superior da criança está localizada no modelo 

de sociedade desigual produzido pelo sistema capitalista, potencialmente 

gerador de conflitos de interesses. [...] Por isso, todos os atos relacionados ao 

atendimento das necessidades da criança e do adolescente devem ter como 

critério a perspectiva dos seus melhores interesses. Essa perspectiva é 

orientadora das ações da família, da sociedade e do Estado, que nos processos 

de tomada de decisão, sempre, devem considerar quais as oportunidades e 

facilidades que melhor alcançam os interesses da infância9.  

 

Assim, o princípio do interesse superior é orientador, de forma que a família, o 

Estado e a sociedade devem, antes de formular políticas públicas, ações, decisões, 

                                                      
7 Alves Lima, Miguel M.. “O Direito da Criança e do Adolescente: fundamentos para uma abordagem 
principiológica”. Tese (Doutorado em Direito) - Curso de Pós-Graduação em Direito, Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2001, pág. 217. 
8 Zapater, Maíra. “Direito da criança e do adolescente”. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. 
9 Viana Custódio, André. “Teoria da proteção integral: pressuposto para compreensão do direito da 
criança e do adolescente”. Revista do Direito, Santa Cruz do Sul, p. 22-43, jan. 2008. ISSN 1982-9957. 
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entre outros, devem analisar o melhor interesse da criança, ou seja, aquilo que mais 

garante os direitos fundamentais. 

Uma das grandes mudanças, que rompeu com a ideia do “menorismo”, foi a 

adoção da Universalização, princípio estruturante no Direito da Criança e do 

Adolescente. A partir de tal, todas as crianças passaram a ter a garantia formal dos 

direitos fundamentais, independentemente de raça, classe social, cultura e 

localização geográfica10 

O direito da criança e do adolescente é repleto de regras e princípios, mas 

todos eles devem estar de acordo com o princípio maior, de proteção integral e com 

o objetivo maior de garantia dos direitos humanos e fundamentais das crianças e 

dos adolescentes. 

 

3 A PROTEÇÃO JURÍDICA DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NO BRASIL 

 

Trabalho infantil é todo aquele trabalho realizado por crianças e adolescentes 

em desacordo com a legislação vigente.  

Em 1990, o governo brasileiro ratificou a Convenção sobre os Direitos da 

Criança, transformando-a no Decreto 99.710/90. Tal Convenção conhece às crianças 

e aos adolescentes, os direitos humanos fundamentais, inclusive aqueles previstos 

na Declaração Universal dos Direitos Humanos e determina o seu cumprimento11. 

Além de determinar o cumprimento de diversos direitos, a Convenção 

estabelece em seu artigo 32 que: 

 

1. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança de estar protegida contra 

a exploração econômica e contra o desempenho de qualquer trabalho que possa 

ser perigoso ou interferir em sua educação, ou que seja nocivo para sua saúde 

ou para seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social. 

2. Os Estados Partes adotarão  medidas  legislativas,  administrativas,  sociais  e  

                                                      
10 Alves Lima, Miguel M.. “O Direito da Criança e do Adolescente: fundamentos para uma abordagem 
principiológica”. Tese (Doutorado em Direito) - Curso de Pós-Graduação em Direito, Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2001. 
11 Brasil. “Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990”. Promulga a Convenção sobre os Direitos 
da Criança. Brasília, DF: Presidência da República, 1990b. 
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educacionais com vistas a assegurar a aplicação do presente artigo. Com tal 

propósito, e levando em consideração as disposições pertinentes de outros 

instrumentos internacionais, os Estados Partes, deverão, em particular: 

a) estabelecer uma idade ou idades mínimas para a admissão em empregos; 

b) estabelecer regulamentação apropriada relativa a horários e condições de 

emprego; 

c) estabelecer penalidades ou outras sanções apropriadas a fim de assegurar o 

cumprimento efetivo do presente artigo12. 

 

Portanto, a Convenção estabeleceu regras bases, que deveriam ser 

aperfeiçoadas e cumpridas pelos Estados Partes. O Brasil foi aos poucos, adaptando 

sua legislação para que ficasse de acordo, determinando idades, horários, obediência 

aos direitos humanos e fundamentais, entre outros. 

Conforme a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 7º, inciso XXXIII, 

como também o artigo 403 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), é proibido o 

trabalho de crianças e adolescentes até 16 anos de idade, admitindo-se, apenas a 

condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Além disso, antes dos 18 anos é proibida 

qualquer forma de trabalho perigoso, insalubre e noturno. 

Outros mecanismos importantíssimos aos quais o Brasil é adepto por ter 

ratificado, são as Convenções 138 e 182 da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT). A Convenção 138 da OIT, que trata sobre a idade mínima de admissão ao 

emprego, é uma das principais convenções da organização. Sua principal finalidade 

é a erradicação do trabalho infantil no mundo. Em razão de ter reunido o conteúdo 

de todas as outras convenções já existentes sobre o tema, tornou-se um instrumento 

geral13. Tal convenção requer de seus membros a criação de uma política nacional 

que erradique completamente o trabalho infantil. Por isso, devem elevar 

progressivamente a idade mínima para a admissão ao emprego, buscando  atingir  o 

                                                      
12 Brasil. “Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990”. Promulga a Convenção sobre os Direitos 
da Criança. Brasília, DF: Presidência da República, 1990b. 
13 Bueno da Rosa Moreira, Rafael; Viana Custódio, André. “A influência do direito internacional no 
processo de erradicação do trabalho infantil no Brasil”. Revista de Direitos Fundamentais & 
Democracia, v. 23, n. 2, 2018. 
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momento em que o desenvolvimento físico e mental esteja mais completo14. 

O Brasil, em sua legislação, adota limites superiores aos determinados pela 

convenção em questão, uma vez que a Convenção estabelece a idade mínima de 

quinze anos, e o Brasil, de dezesseis anos para o trabalho – e com ressalvas. Ainda, 

pelo artigo 7º da Convenção 138 da OIT, o que no Brasil chama-se contrato de 

aprendizagem, e é permitido a partir dos quatorze anos, pela convenção, poderia ser 

realizado a partir dos treze15 

Já a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho refere-se às 

piores formas de trabalho infantil; sua proibição e ação imediata para a sua 

eliminação. Trata-se do combate a algumas formas específicas de trabalho infantil16, 

não excluindo as demais formas, mas sim, elencando as mais repugnantes. As piores 

formas de trabalho infantil estão elencadas no artigo 3º da Convenção 182 da OIT. 

Entre elas estão o trabalho infantil no tráfico de drogas, a exploração sexual de 

crianças e adolescentes, aquele trabalho que prejudique a saúde, a segurança ou a 

moral das crianças, a escravidão e o recrutamento para a prostituição17 

As duas convenções influenciaram muito o Brasil a criar ações e mecanismos, 

bem como adaptar a legislação interna com o objetivo de combater e, 

consequentemente erradicar o trabalho infantil. No que tange à legislação interna de 

combate, a brasileira compreende mais de uma área do direito. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente possui um capítulo dedicado à 

proteção no trabalho e ao direito à profissionalização, iniciando no artigo sessenta. 

Nesse capítulo, traz os requisitos, limites e direitos daqueles adolescentes em 

contrato de aprendizagem, como também estabelece princípios a serem seguidos, 

                                                      
14 Bueno da Rosa Moreira, Rafael; Viana Custódio, André. “A influência do direito internacional no 
processo de erradicação do trabalho infantil no Brasil”. Revista de Direitos Fundamentais & 
Democracia, v. 23, n. 2, 2018. 
15 Brasil. “Decreto nº 10.088, de 5 de novembro de 2019”. Consolida atos normativos editados pelo 
Poder Executivo Federal que dispõem sobre a promulgação de convenções e recomendações da 
Organização Internacional do Trabalho - OIT ratificadas pela República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF: Presidência da República, 2019. 
16 Bueno da Rosa Moreira, Rafael; Viana Custódio, André. “A influência do direito internacional no 
processo de erradicação do trabalho infantil no Brasil”. Revista de Direitos Fundamentais & 
Democracia, v. 23, n. 2, 2018. 
17 Brasil. “Decreto nº 10.088, de 5 de novembro de 2019”. Consolida atos normativos editados pelo 
Poder Executivo Federal que dispõem sobre a promulgação de convenções e recomendações da 
Organização Internacional do Trabalho - OIT ratificadas pela República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF: Presidência da República, 2019. 
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como a garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular, a 

compatibilidade da atividade com o desenvolvimento do adolescente e também 

garante que haja um horário especial para exercer as atividades18, cumprindo assim 

a proteção integral previamente estabelecida pela Constituição Federal e os seus 

pressupostos. 

Ainda há a legislação especificamente trabalhista, que também está de acordo 

com a Constituição Federal. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) também 

possui um capítulo específico “da proteção do trabalho do menor”. Tem diversas 

disposições anteriores à Constituição Federal, por isso ainda guarda a nomenclatura 

“menor” em diversas delas. 

A Lei em questão – CLT - assegura proteção a todos os trabalhadores, o que 

inclui aqueles adolescentes que nesta situação estejam. Porém, em razão de os 

adolescentes possuírem a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, optou-

se por tratar em capítulo próprio, reconhecendo, desta forma a teoria da proteção 

integral, com toda a sua carga de princípios19. Ainda, aliando-se ao princípio do 

melhor interesse, ainda que algum direito não esteja previsto no capítulo específico 

sobre o trabalho do adolescente na Consolidação das Leis do Trabalho, deve ser 

aplicado se for em benefício desse, e desde que não viole outros direitos. 

Por fim, a legislação penal brasileira também pune aquele que expõe a perigo 

a vida ou a saúde de pessoa que esteja sob sua autoridade, vigilância ou guarda no 

que tange à educação, ensino, tratamento ou custódia, seja privando de alimentação, 

cuidados indispensáveis ou sujeitando a algum trabalho excessivo ou inadequado. 

Se realizado contra pessoa com menos de quatorze anos, a pena é aumentada em 

um terço20. 

Faz-se necessário salientar que as normas infraconstitucionais, além de 

proibirem o trabalho infantil em partes específicas, também combatem as violações 

de direitos, sendo o trabalho infantil uma delas. 

                                                      
18 Brasil. “Estatuto da Criança e do Adolescente”. 1990a. 
19 Da Silva Reis, Suzéte. “Ações e estratégias de políticas públicas para o enfrentamento da exploração 
do trabalho infantil nos meios de comunicação no marco da teoria da proteção integral aos direitos 
da criança e do adolescente”. 2015. 264 f. Tese (Doutorado em Direito), Programa de Pós-graduação 
em Direito, Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, 2015. 
20 Brasil. “Código Penal”. 1940. 
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4 AS POLÍTICAS DE JUSTIÇA NO ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL 

 

O enfrentamento do trabalho infantil necessita de uma sistematização 

intersetorial de políticas públicas. Há uma construção de redes articuladas que 

atuam em conjunto, sempre com uma finalidade recíproca e compartilhada, 

moldando um Sistema de Garantia de Direitos, compreendido em políticas públicas 

de atendimento, proteção e justiça21. 

O primeiro nível é o de atendimento, planejado pelos Conselhos de Direitos de 

Criança e Adolescente, que atua em todos níveis federativos por meio de uma 

participação da sociedade civil e dos órgãos governamentais. É responsável pelo 

controle fiscalização, deliberação das políticas públicas, que garantem os direitos 

fundamentais das crianças e adolescentes. Já o segundo nível é o de proteção, que 

tem uma atuação no enfrentamento das ameaças e violações de direitos das 

crianças e adolescentes em âmbito administrativo, por meio do Conselho Tutelar, 

Ministério Público ou Secretaria Nacional do Trabalho22. 

Já o terceiro nível das políticas públicas, que é o de justiça, tem um intuito de 

garantir os direitos ameaçados ou violados quando esgotadas as possibilidades de 

atendimento nas esferas de proteção ou atendimento, ou seja, essa somente será 

usada quando não for possível tais esferas. A desjurisdicialização das demandas do 

Direito da Criança e do Adolescente estipula que somente será usada a esfera judicial 

“quando não tiver ocorrido a solução adequada aos interesses da criança e do 

adolescente nas esferas que proporcionem o atendimento e a proteção”23. 

Entre a base principiológica da teoria da proteção integral, que embasam o 

Direito da Criança e do Adolescente, há o princípio da desjurisdicialização, que 

                                                      
21 Bueno da Rosa Moreira, Rafael. “As estratégias e ações de políticas públicas para a erradicação da 
exploração sexual comercial nos municípios brasileiros no contexto jurídico e político da teoria da 
proteção integral dos direitos da criança e do adolescente”. 2020. 291 f. Tese (Doutorado em Direito), 
Programa de Pós-graduação em Direito, Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, 2020. 
22 Viana Custódio, André; Bueno da Rosa Moreira, Rafael. Estratégias Municipais para o Enfrentamento 
da Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes. In: “XXVII Encontro Nacional do 
CONPEDI”, 27, 2018, Salvador. Anais eletrônicos. Salvador: UFBA, 2018. 
23 Bueno da Rosa Moreira, Rafael. “As estratégias e ações de políticas públicas para a erradicação da 
exploração sexual comercial nos municípios brasileiros no contexto jurídico e político da teoria da 
proteção integral dos direitos da criança e do adolescente”. 2020. 291 f. Tese (Doutorado em Direito), 
Programa de Pós-graduação em Direito, Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, 2020. 
p. 170. 



 

Higor Neves de Freitas; Meline Thainah | 289 

 

 

demonstra uma ruptura com o sistema menorista, no qual o Poder Judiciário 

prestava tanto uma assistência jurisdicional quanto as questões de assistência 

social nas questões referentes à infância24. Isso terminou com a exclusividade do 

Poder Judiciário na tutela das crianças e adolescentes, uma vez que esse se afastou 

das funções jurídico-assistencial e assumiu apenas um compromisso em atuar 

quando não houver a possibilidade da concretização dos direitos.25 

 

O Poder Judiciário foi reordenado a partir da incorporação do direito da criança 

e do adolescente no Brasil na medida em que abandonou as práticas autoritárias 

de controle da menoridade para assentar as bases da Doutrina da Proteção 

Integral. Além do papel tradicional de solucionar conflitos intersubjetivos, a partir 

da Constituição Federal de 1988, o Poder Judiciário passou a dirimir os conflitos 

relativos ao oferecimento insuficiente e inadequado de serviços públicos 

necessários para a efetivação dos direitos da criança e do adolescente26. 

 

A efetividade das políticas de justiça necessita de um oferecimento de 

mecanismos para exigir direitos com um amplo acesso à justiça. A proteção dos 

interesses individuais, coletivos e difusos estão também amparados pelo sistema de 

justiça, que possui uma participação do Poder Judiciário e do Ministério Público27. 

Essas políticas se por meio de um Sistema de Justiça, que visa a responsabilização 

das violações de direitos das crianças e adolescentes e ainda a garantia e defesa dos 

direitos relativos à infância. 

O juiz que atua na vara especializada da infância e da juventude necessita de 

conhecimento sobre todas as áreas de conhecimento, seja sociológico, político, 

econômico e psicológico, considerando que julgará diversas ações envolvendo 

interesses difusos, coletivos e individuais e aplicará as medidas cabíveis no 

                                                      
24  Da Silva Lima, Fernanda; Rose Petry Veronese; Josiane. “Mamãe África, cheguei ao Brasil: os 
direitos da criança e do adolescente sob a perspectiva da desigualdade racial”. Florianópolis/SC: 
UFSC, 2011. 
25 Francisco de Souza; Ismael; Nápoli Vieira Serafim, Renata. “As recomendações do comitê para os 
direitos da criança, da convenção das nações unidas sobre os direitos da criança (1989)”. Santa Cruz 
do Sul, RS: Essere nel Mondo, 2019 
26 Viana Custódio, André; Rose Petry Veronese; Josiane. “Crianças esquecidas: o trabalho infantil 
doméstico no Brasil”. Curitiba: Multidéia, 2009. p. 147. 
27 Viana Custódio, André; Rose Petry Veronese; Josiane. “Crianças esquecidas: o trabalho infantil 
doméstico no Brasil”. Curitiba: Multidéia, 2009. 
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atendimento, quando constatado irregularidade28. Entre as competências da Justiça 

da Infância e da Juventude, relativo ao enfrentamento ao trabalho infantil, pode-se 

conhecer ações decorrentes de irregularidades nas entidades de atendimento, 

aplicando-se as medidas cabíveis; aplicar medidas administrativas nos casos de 

infrações contra normas de proteção à criança e ao adolescente; bem como 

conhecer os casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas 

consideradas cabíveis, sempre no sentido de garantir a proteção integral da criança 

e adolescente29. 

Caso a assistência social especial, ao concretizar as políticas de atendimento 

com a finalidade de transformar a realidade fática da criança ou adolescente em 

situação de trabalho infantil, constate que essa violação de direito ainda persista, 

que exista uma falta de êxito no atendimento ou não exista uma adesão aos serviços, 

deverá realizar uma comunicação ao Conselho Tutelar, que estipulará medidas de 

proteção, com prazos e procedimentos a serem cumpridos e, após, retornará o 

atendimento ao serviço de assistência social. Entretanto, caso não exista resultados 

positivos e tenha descumprimentos injustificados das medidas de proteção, ocorrerá 

um encaminhamento para a Promotoria da Infância e da Juventude e para o 

Ministério Público, responsáveis pelas políticas de justiça30. 

O Ministério Público não possui apenas atribuição para atuar criminalmente, 

uma vez que o seu papel institucional definido pela Constituição Federal é de 

representar os interesses da sociedade, uma vez  que lhe  é  incumbida  a  defesa  do 

regime democrático, da ordem jurídica e dos interesses individuais e sociais31. 

 

[...] o Ministério Público foi contemplado com uma ampla gama de atribuições 

para sua atuação em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Sob este 

                                                      
28 De Souza; Ismael Francisco; Nápoli Vieira Serafim, Renata. “As recomendações do comitê para os 
direitos da criança, da convenção das nações unidas sobre os direitos da criança (1989)”. Santa Cruz 
do Sul, RS: Essere nel Mondo, 2019. 
29 Brasil. “Estatuto da Criança e do Adolescente”. 1990a. 
30 Bueno da Rosa Moreira, Rafael. “As estratégias e ações de políticas públicas para a erradicação da 
exploração sexual comercial nos municípios brasileiros no contexto jurídico e político da teoria da 
proteção integral dos direitos da criança e do adolescente”. 2020. 291 f. Tese (Doutorado em Direito), 
Programa de Pós-graduação em Direito, Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, 2020. 
31 Francisco de Souza; Ismael; Nápoli Vieira Serafim, Renata. “As recomendações do comitê para os 
direitos da criança, da convenção das nações unidas sobre os direitos da criança (1989)”. Santa Cruz 
do Sul, RS: Essere nel Mondo, 2019. 
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aspecto, o Estatuto da Criança e do Adolescente oferece um conjunto de 

procedimentos para que essa possibilidade seja efetiva. Neste campo, 

procedimentos como o Inquérito Civil Público, o Termo de Ajustamento de 

Conduta, a Ação Civil Pública e a responsabilização através dos crimes e das 

infrações administrativas têm destaque como os mecanismos mais efetivos32. 

  

A atuação do Ministério Público merece destaque quanto às violações de 

direitos da criança e do adolescente, uma vez que existe uma competência na 

apuração das denúncias por meio de inquéritos civis públicos; pelo ajustamento de 

condutas (TAC), com vistas a regularização das situações de ameaças ou ainda 

violações de direitos; a impetração de Ação Civil Pública, que é eficiente no sentido 

de garantia da proteção integral das crianças e adolescentes. Assim, a ação civil 

pública visa resguardar interesses coletivos e difusos, enquanto o termo de 

ajustamento de conduta, é medida administrativa, como política de proteção, que 

também visa garantir os direitos fundamentais das crianças e adolescentes33. 

 Dessa forma, se estabelece uma articulação entre os participantes do Sistema 

de Justiça, entre eles, o Poder Judiciário e o Ministério Público, que estabelece uma 

última instância para a concretização dos direitos fundamentais das crianças e do 

adolescente e para o enfrentamento do trabalho infantil, tanto com a 

responsabilização pelas violações de direitos como ainda pela garantia dos direitos 

fundamentais das crianças e adolescentes. 

 

CONCLUSÃO 

 

Demonstrou-se a implementação da teoria da proteção integral ao 

ordenamento jurídico, quando se rompeu com antiga concepção da situação 

irregular do menor, que tratava crianças e adolescentes com repressão. Nesse 

contexto, o Direito da Criança e do Adolescente foi estabelecido como ramo jurídico, 

                                                      
32 Viana Custódio, André; Rose Petry Veronese; Josiane. “Crianças esquecidas: o trabalho infantil 
doméstico no Brasil”. Curitiba: Multidéia, 2009. p. 165. 
33 Francisco de Souza, Ismael. “O reordenamento do programa de erradicação do trabalho infantil 
(PETI): estratégias para concretização de políticas públicas socioassistenciais para crianças e 
adolescentes no Brasil”. Tese (Doutorado em Direito), Programa de Pós-graduação em Direito, 
Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul. 2016. p. 221. 



 
292 | Anais da VII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2020) 

 

colocou-se crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e uma tríplice 

responsabilidade compartilhada entre a família, a sociedade e o Estado na garantia 

dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes. Além disso, os princípios da 

teoria da proteção integral passaram a nortear e estruturar os Direitos da Criança e 

do Adolescente e dar efetividade, tendo como base os estruturantes e os 

concretizantes. 

A legislação nacional e internacional ainda garantiu uma proteção jurídica 

contra o trabalho infantil com diversos dispositivos, dentre eles, a Convenção sobre 

os Direitos da Criança, a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, a Consolidação das Leis Trabalhistas, a Convenção n. 138 e 182 da 

Organização Internacional do trabalho, que estabeleceram limites de idade mínima 

para o trabalho.  

Como forma de efetivar essa proteção às crianças e adolescentes explorados, 

se estabeleceu um Sistema de Garantia de Direitos, compreendidos em políticas de 

atendimento, de proteção e de justiça. O último deve ser acionado apenas quando 

não houver outras formas de garantir o enfrentamento das violações de direitos, uma 

vez que o princípio da desjurisdicialização coloca uma preferência para as demais 

políticas e afasta o Poder Judiciário das questões relativas à infância.  

Desse modo, as políticas de justiça compreendem o oferecimento de 

mecanismos para exigir direitos com um amplo acesso à justiça e como forma de 

proteger os direitos difusos, coletivos e individuais, com a participação do Poder 

Judiciário e do Ministério Público no sentido de garantir a proteção integral das 

crianças e dos adolescentes e o enfrentamento ao trabalho infantil. 
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17. OBESIDADE E DIREITOS HUMANOS –  

UM RECORTE ENTRE A PSICOLOGIA E O DIREITO 
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Resumo 
 
Este artigo apresenta uma reflexão sobre a obesidade e seus efeitos sociais e 
normativos em relação aos direitos humanos trazendo aspectos do direito e da 
psicologia com o fito de debater as ações de promoção de saúde e a vulnerabilidade 
no que tange as questões alimentares. A obesidade é um problema de saúde 
crescente entre crianças, jovens, adultos e idosos. A alimentação é um direito do 
indivíduo, mas é também responsável por um constructo entre saúde e doenças no 
que concerne a obesidade. Eis o nosso viés debater esse conteúdo através de uma 
breve análise dos aspectos da comunidade, das representações sociais, da exclusão 
socias e dos direitos humanos.O ciclo da perda e reganho de peso culminam para a 
ambivalência do controle e descontrole da alimentação. A falta de exercício e 
incapacidade para mudar alguns hábitos interferem diretamente na sensação dos 
entrevistados sobre o julgamento social e a rejeição. Diante disso as promoções de 
saúde referentes a evitar a obesidade convergem para a garantia dos Direitos 
Humanos uma vez que é função do Estado garantir e respeitar e proteger o indivíduo 
por meio de políticas públicas e ações que assegurem a sua saúde a violação que 
alimentação coloque em risco a vida que é um direito fundamental pautado na 
Constituição Federal. 
Palavras chave: obesidade, direitos humanos, rejeição, políticas públicas, 
representações sociais 
 
Abstract 
 
This article presents a reflection on obesity and its social and normative effects in 
relation to human rights, bringing aspects of law and psychology in order to discuss 
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Universitário Autônomo do Brasil-Unibrasil. Bolsista PROSUP/CAPES, Membro do Núcleo de Pesquisa 
em Direito Constitucional- NUPECONST do PPGD do Centro Universitário Autônomo do Brasil -
Unibrasil/PR. Mestre em obrigações e contratos pela Unicuritiba - Paraná (2006-2008). Mestre em 
Relações Internacionais - Questões Jurídicas pela Universidade do Sul de Santa Catarina (2004). Mestre 
em Psicologia pela Universidade Tuiuti do Paraná (2016-2018). Graduada em Direito pela Universidade 
Tuiuti do Paraná (2000). Graduada em Psicologia pela Universidade Tuiuti do Paraná (2017). 
Especialista em Psicoterapia de Orientação Psicanalítica - UTP - PR (2016- 2017).  
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health promotion actions and vulnerability with regard to food issues. Obesity is a 
growing health problem among children, youth, adults and the elderly. Food is a right 
of the individual, but it is also responsible for a construct between health and disease 
with regard to obesity. This is our approach to debate this content through a brief 
analysis of aspects of the community, social representations, social exclusion and 
human rights. The cycle of weight loss and regaining culminates in the ambivalence 
of control and uncontrolled food. The lack of exercise and inability to change some 
habits directly interfere in the interviewees' feeling about social judgment and 
rejection. In view of this, health promotions related to preventing obesity converge to 
guarantee Human Rights since it is the role of the State to guarantee and respect and 
protect the individual through public policies and actions that ensure the health of 
the violation that food puts in risk to life which is a fundamental right based on the 
Federal Constitution. 
Keywords: obesity, human rights, rejection, public policies, social representations 
 

INTRODUÇÃO 

 

A alimentação e o controle do peso expõem aspectos sociais, culturais, 

psicológicos, jurídicos e históricos da comunidade. A comida retrata a manifestação 

da organização social como algo simbólico, pois a comida representa muito mais do 

que o ato de comer ou nutrir-se2. Trata-se de observar o grau de civilização de uma 

sociedade, servindo como critério de inclusão ou exclusão do sujeito nos grupos 

sociais3.   

A alimentação além de uma necessidade é também um fator responsável por 

uma série de doenças que transitam na ordem do físico e do psicológico. Uma vez 

que o indivíduo acima do peso sofre um processo de exclusão social. Os julgamentos 

e problemas voltados para a obesidade não são recentes. Nominado como o pai da 

medicina Hipócrates já mencionava sua preocupação com efeitos letais da 

obesidade: “A corpulência não é apenas uma enfermidade em si, mas o prenúncio de 

outras. A morte súbita é mais comum naqueles que são naturalmente gordos do que 

nos magros”4 . O comportamento alimentar e seu contexto histórico alçam algumas 

das principais causas para o ganho de peso. No entanto não se constitui somente 

um elemento volitivo. O comércio alimentar, os hábitos culturais e a própria história 

da alimentação contribuíram para que o seu descontrole promovesse a obesidade de  

                                                      
2  REINHARDT, 2009. 
3  LEONARDO, 2009.  
4  CHADWICK, 1950, p.154. 
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um problema de pequenas proporções para proporções globais. 5  

A obesidade é um assunto que permeia temas éticos, estéticos, culturais, 

emocionais e mercadológicos. Através da psicologia social comunitária e das 

representações sociais será construído um raciocínio que transitará entre as 

categorias e os aspectos críticos sobre a comunidade.  

 

1. COMUNIDADE  

  

A construção do conceito de comunidade pode ser compreendido como grupo 

de indivíduos ou de seres humanos que compartilham elementos comuns. Destaca-

se que esse conceito não é pacífico no que diz respeito a localidade. Uma vez que o 

conceito de território incide também na construção do conceito de comunidade, pois 

a estreiteza dos laços depende dessa proximidade geográfica6. No entanto essa a 

criação do status social não está presa a esse único elemento. O idioma, os 

costumes, os valores, as tarefas e visão de mundo, estejam geograficamente 

próximos ou não, criam um status social. A questão geográfica não se constitui como 

elemento essencial para que a comunidade se constitua. A subjetividade, as relações 

simbólicas e as práticas sociais são capazes de promover o processo identitário, 

bem como nortear a tomada de decisões do indivíduo em relação ao ambiente para 

que seja possível transformar esse ambiente segundo as suas necessidades7.  

 A comunidade apresenta um traço dinâmico. O binômio indivíduo-sociedade 

recebe a influência dos processos socioculturais. O homem se insere no processo 

histórico, mas não representa somente um papel determinado, mas se torna agente 

da história, pois transforma a sociedade em que vive8.  

Cabe considerar ainda a ligação da realidade como processo. Nesse ponto 

surge a responsabilidade  do psicólogo social diante da sua contribuição da 

construção das identidades pessoais e do fortalecimento do grupo.9 Nesse sentido, 

                                                      
5  ROSSI;  MOREIRA; RAUEN, 2008.  
6  GÓIS, 1993. 
7  MONTERO, 2000.  
8  LANE, 2006.  
9  MARTIN-BARÓ, 1996.  
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a comunidade não é apenas um corpo ou um objeto, mas sim uma construção 

ideológica que se corporifica através do sentimento de pertencimento.10 

 O conceito de comunidade é tão antigo quanto a humanidade, esse conceito 

apresenta o confronto entre os valores coletivos e individuais que podem ser 

observados através do pensamento social. Historicamente a década de 70 restou 

fundamental para o fomento do corpo teórico da psicologia. Sua estruturação no 

campo metodológico no que tange a psicologia comunitária apontou para categorias 

fulcrais na análise sobre a exclusão social e a ética do bem viver11.  

  

2. OBESIDADE 

 

A psicologia social comunitária tem como uma de suas ocupações o estudo 

da comunidade12. Os processos psicossociais e as relações de poder são vinculadas 

a transformações sociais13 . Nesse sentido a contingência cultural, a solução de 

conflitos e a resolução de problemas indicam que o grupo acaba por forma-se 

através de um processo identitário. A busca do corpo perfeito e a luta para perder 

peso geram um processo de exclusão e de discriminação. Tão logo mesmo que as 

localidades sejam distintas, os gêneros sejam diversos e as histórias sejam 

individuais. O grupo surge e segundo os seus sentimentos de pertencimento e mais 

tardiamente podem vir a torna-se uma comunidade. Há seis critérios para definir um 

grupo, a saber: 1) a percepção dos membros do grupo; 2) uma motivação compatível; 

3) metas comuns; 4) uma organização; 5) a interdependência; 6) a interação. O 

indivíduo que padece com a obesidade reconhecer-se-á nessas etapas 14 . A 

comunidade representa um ambiente de interação. As relações entre os grupos são 

fundamentais para o processo identitário. Afinal os grupos se constituem através de 

um sistema de relações onde a participação dos integrantes propicia 

transformações sociais. A obesidade se mostra como um estigma que produz 

discriminação e exclusão social. A relação triangular que deve ser  aprofundada  é  a 

                                                      
10 WIENSELFELD, 2014.  
11 SAWAIA, 2013.  
12  MONTERO , 2004.  
13  RAPPORT, 1997. 
14  MONTERO, 2004.  



 
Tais Martins | 299 

 

 

beleza, a saúde e a obesidade.  

 

3. REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

O ganho de peso é um problema que desafia a saúde pública, a saúde privada, 

a organização social e todos os profissionais que trabalham com a saúde. Bem como 

impõe reflexões para os portadores dessa patologia e para os profissionais que lidam 

com ela. O corpo humano e as doenças que permeiam esse organismo são objeto de 

estudo das representações sociais:  

 

Representações sociais são fenômenos da vida cotidiana. Quando as pessoas 

pensam sobre fatos relevantes, tomam partido, expressam e compartilham 

pensamentos através da comunicação, estão criando ou reproduzindo 

representações15.  

 

Apontam ainda para o fato de que “as representações sociais, além de 

configurarem como pensamento compartilhado socialmente sobre um fato social 

que tem importância para um grupo de pessoas, também teorizadas”16.  

 

Os grupos tem influência sobre o pensamento de seus membros e desenvolvem 

até mesmo estilo de pensamento distinto. Tão logo a representação preenche 

funções de manutenção da identidade social que resta entremeado pelo 

equilíbrio sociocognitivo.17 

 

Destaca também: 

 

As representações sociais devem ser estudadas articulando-se elementos 

afetivos, mentais e sociais e integrando – ao lado da cognição, da linguagem e 

da comunicação – a consideração das relações sociais que afetam as 

                                                      
15  POLLI; CAMARGO, 2003, p. 13. 
16 POLLI; CAMARGO, 2003, p. 13.  
17 JODELET, 2001, p. 34-35. 
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representações e a realidade material, social e ideativa sobre a qual elas têm de 

intervir. 18 

 

O corpo envolve muitas situações que transitam entre a esfera pública e a 

privada. No que concerne às representações sociais. A mídia, a moda, as novelas e 

as relações socais são elementos que revelam as várias formas de lidar com o corpo 

seja ele obeso ou não. Os padrões estéticos são estabelecidos socialmente e mesmo 

que velada há uma intolerância a fuga dos padrões19. O grupo de obesos remete a 

diferentes realidades. Dessa feita o grupo é um fenômeno psicossociais. A unidade 

dos indivíduos vai sendo substituída pela pluralidade, pela diversidade e constrói-se 

aos poucos o conceito de grupo.20  

 

4. PSICOLOGIA SOCIAL COMUNITÁRIA 

 

A emergência e a formação da Psicologia social comunitária (PSC) no Brasil, 

nos últimos 50 anos, foram marcadas, por um lado, pela contraposição aos 

dispositivos conceituais, aos locais de trabalhado consagrados e às práticas da 

psicologia social norte-americana ao longo do século XX e, por outro, pela inserção 

da noção de comunidade em seu conjunto de princípios. A psicologia social 

comunitária traz consigo algumas etapas desafiadoras: 1) O fato de que não há uma 

base consensual que reúna os trabalhos dentro de uma mesma terminologia, 

indicando aproximações teórico-conceituais; 2) Revela a necessidade de serem 

feitas análises epistemológicas sobre as práticas desenvolvidas com o intuito de 

analisar criticamente as incoerências e pseudoconciliações no campo da dimensão 

teórica e metodológica; 3) É necessário discutir o grau de impacto e importância 

dessas práticas na vida comunitária, a fim de se fazer uma reflexão crítica sobre o 

tipo de compromisso implícito e as alianças estabelecidas nos trabalhos de PSC. 

Com essa discussão surgem os novos caminhos para uma nova consciência mais 

politizada através da participação popular. Tal debate, que traz como um dos seus 

                                                      
18 JODELET, 2001, p. 26.  
19 CAMARGO, 2005.  
20 MARTIN-BARÓ, 1989. 
 



 
Tais Martins | 301 

 

 

pontos nodais a crítica ao elitismo da Psicologia, coincide com o desenvolvimento 

da Psicologia comunitária no Brasil. Esta se edifica a partir do movimento de uma 

série de psicólogos que criticavam o viés positivista da Psicologia social até então 

hegemônica, buscando construir propostas de transformação social. A partir de 

maior aproximação do psicólogo com as dinâmicas do cotidiano da maioria da 

população.21  

 

5. EXCLUSÃO SOCIAL 

 

Cabe considerar ainda o conceito de inclusão excludente.22 Pois a exclusão 

social confronta com a inclusão social. Verifica-se um enigma da coesão social sob 

a lógica da exclusão. Leia-se que a exclusão não é uma coisa ou estado, mas sim 

um processo que envolve o homem por inteiro e fagocita as relações com os outros. 

Não há uma única forma de observação uma vez que ao gerar culpabilização acaba 

por criar um “nós” que é excludente. Criando uma ilusão que propala uma inclusão 

que na verdade é ficta. 

Essa dialética perturba a ordem social e se constitui um produto do 

funcionamento do sistema. Por sua vez a desqualificação social gera uma identidade 

negativa e esse descrédito pode ser observado na temática da obesidade uma vez 

que o sujeito obeso é rotulado como alguém impróprio para mudar os seus hábitos 

ou aceitar sua identidade. Importante ressaltar que legitimar a cidadania diante 

desse processo permeia um processo de subjetividade23. É importante lembrar que 

essa aproximação da psicologia aos setores denominados menos favorecidos 

concretiza o conjunto de políticas sociais. 

 

6. DIREITOS HUMANOS E OBESIDADE 

 

A ordem social é confrontada pela inclusão excludente, pois o sujeito obeso é 

rotulado como um sujeito desqualificado socialmente e é portador de uma identidade 

                                                      
21JACQUES, 2013.  
22 SAWAIA, 2013.  
23 SAWAIA, 2013 
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negativa que é agravada por uma culpabilização e o “nós” não é integrativo, mas sim 

excludente. Pois diante desse processo complexo o obeso resta aprisionado pela 

desqualificação social por ser visto como alguém incapaz de modificar seus hábitos 

de um lado e de outro sofre diante da incapacidade de aceitação de sua própria 

identidade. 

O ciclo da perda e reganho de peso culminam para a ambivalência do controle 

e descontrole da alimentação. A falta de exercício e incapacidade para mudar alguns 

hábitos interferem diretamente na sensação dos entrevistados sobre o julgamento 

social e a rejeição.  

Diante disso as promoções de saúde referentes a evitar a obesidade 

convergem para a garantia dos Direitos Humanos uma vez que é função do Estado 

garantir e respeitar e proteger o indivíduo por meio de políticas públicas e ações que 

assegurem a sua saúde a violação que alimentação coloque em risco a vida que é 

um direito fundamental pautado na Constituição Federal24.  

O direito humano à alimentação adequada está contemplado no artigo 25 da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Sua definição foi ampliada em 

outros dispositivos do Direito Internacional, como o artigo 11 do Pacto de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais e o Comentário Geral nº 12 da ONU. No Brasil, 

resultante de amplo processo de mobilização social, em 2010 foi aprovada a Emenda 

Constitucional nº 64, que inclui a alimentação no artigo 6º da Constituição Federal. 

No entanto, isso não necessariamente significa a garantia da realização desse direito 

na prática, o que permanece como um desafio a ser enfrentado. O direito humano à 

alimentação adequada consiste no acesso físico e econômico de todas as pessoas 

aos alimentos e aos recursos, como emprego ou terra, para garantir esse acesso de 

modo contínuo. Esse direito inclui a água e as diversas formas de acesso à água na 

sua compreensão e realização. Ao afirmar que a alimentação deve ser adequada 

entende-se que ela seja adequada ao contexto e às condições culturais, sociais, 

econômicas, climáticas e ecológicas de cada pessoa, etnia, cultura ou grupo social. 

O Estado tem um dever para com todos os cidadãos de assegurar uma 

alimentação adequada. E compete a população exigir o cumprimento da norma 

                                                      
24 BRASIL, 2017.  
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jurídica espraiada na Constituição Federal uma vez que o art. 5 menciona de modo 

expresso o direito a saúde. No entanto o ganho de peso excessivo também se 

constitui num problema de saúde que é tangenciado pela responsabilidade do 

Estado. Tão logo a nutrição, a perda de peso. O ganho de peso são direito que devem 

ser assegurados a todos os indivíduos. Na construção do trabalho será colocada em 

debate as situações relativas a esfera pública e privada quando o assunto é a 

segunda cirurgia bariátrica. 

A pessoa obesa sente um descrédito pessoal e esse sentimento surge através 

dos estereótipos dados ao obeso como indolente, relaxado, incapaz. Esses adjetivos 

são também permeados pelos padrões de beleza impostos e através desses dois 

vértices surgem as condutas e os sentimentos discriminatórios com a pessoa obesa. 

Diante desse panorama um dos grandes entraves é certamente a não conexão com 

o grupo ou a rejeição desse vínculo.  

As promoções de saúde referentes a evitar a obesidade convergem para a 

garantia dos Direitos Humanos uma vez que é função do Estado garantir e respeitar 

e proteger o indivíduo por meio de políticas públicas e ações que assegurem a sua 

saúde a violação que alimentação coloque em risco a vida que é um direito 

fundamental pautado na Constituição Federal de 1988.  

 

CONCLUSÃO 

 

A psicologia social comunitária estuda as relações entre o indivíduo e a 

sociedade e nesse esteio é também de sua competência analisar os costumes, os 

valores e as instituições que compõe permitem a existência da sociedade.  A vida é 

caracterizada pela participação nos grupos25. No que tange aos saberes destaca-se 

que a obesidade então permeia esse contexto. Uma vez que a valorização do corpo, 

os papéis sociais e as identidades culturais são ligadas de modo direto e indireto ao 

consumo de alimentos. O consumo de alimentos e o processo de identificação social 

se tornam um fator importante diante da obesidade. Uma vez que o processo de 

ganho de peso promove uma readaptação ou inadaptação do indivíduo na 

                                                      
25 LANE , 2006. 
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comunidade em que ele está inserido. As relações afetivas, de trabalho e de amizade 

promovem cobranças e anseios que o indivíduo nem sempre é capaz de cumprir26.  

 A obesidade representa um ambiente de interação. As relações entre os 

grupos são fundamentais para o processo identitário. Afinal os grupos se constituem 

através de um sistema de relações onde a participação dos integrantes propicia 

transformações sociais 27 . No esteio da psicologia social comunitária a análise 

transitará pela compreensão dos modos de vida que formam o conceito de 

comunidade28. Pois o compartilhamento de ideias e de posicionamentos fortalece o 

grupo e consequentemente possibilita meandros de satisfação coletiva. A pesquisa 

será feita pelo método qualitativo, descritiva e exploratória que tem como finalidade, 

observar, analisar e ordenar dados, proporcionar informações sobre o assunto que 

vai ser investigado, possibilitando sua definição e seu delineamento, bem como um 

planejamento flexível, permitindo estudar o tema sob diversos ângulos e aspectos29.  

Resta dizer que o conteúdo das Representações Sociais e suas relações com os 

Direitos Humanos é infindável, pois a cada ciclo que se imaginava completo uma 

nova centelha de curiosidade surgia. Nas primeiras lições de Psicologia Social e de 

Psicologia Social Comunitária surgiu o debate sobre as raízes e os frutos dessa 

árvore, se estes seriam amargos ou doces. Outrossim prefere-se concluir que 

independentemente do sabor dos frutos e das raízes eles são necessários, pois sua 

existência e sua pesquisa contínua apontam a salvaguarda para a humanização e 

pelo surgimento de pesquisas que sejam eficientes não só para os pesquisadores 

acadêmicos, mas também para aqueles sujeitos que, mesmo sem conhecer do 

pensamento academicista, são beneficiados direta ou indiretamente pelas 

produções feitas nas incontáveis Universidades espalhadas pelo Brasil e pelo 

mundo. 
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HUMANOS A PARTIR DA ANÁLISE DO CASO DO POVO INDÍGENA XUCURU E SEUS 

MEMBROS VS. BRASIL 
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FROM THE ANALYSIS OF THE CASE OF THE INDIGENOUS PEOPLE XUCURU AND 
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Grégora Beatriz Hoffmann1 

RESUMO 
 
Tendo-se como horizonte o caso “Caso do Povo Indígena Xucuru e seus membros 
vs. Brasil” julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em 5 de fevereiro 
de 2018, caso este levado a julgamento na Corte IDH em razão da demora no 
processo de demarcação de territórios indígenas, questiona-se como esta tem 
atuado como mecanismo judicial na proteção e estabelecimento de medidas que 
visem a não perpetuação de violação a fim de garantir os direitos reconhecidos na 
Convenção Americana. Isso porque a Corte IDH vem, em suas decisões, determinado 
a adoção de medidas internas por parte dos estados partes, responsáveis por 
violações, para que busquem resolver os problemas estruturais. Isso vem ao 
encontro das chamadas sentenças estruturantes, que visam a proteção de direitos e 
a não-repetição da violação. Sendo assim, este trabalho tem por objetivo analisar 
quais as medidas determinadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no 
Caso do Povo Indígena Xucuru e seus membros vs. Brasil, a partir da perspectiva das 
sentenças estruturantes ou “macrosentenças”. Para tanto, será utilizado o método 
dedutivo, pesquisa bibliográfica e análise de caso já mencionado. 
Palavras-chave: Corte Interamericana de Direitos Humanos; direitos humanos; 
sentenças estruturantes; Caso do Povo Indígena Xucuru e seus membros vs. Brasil. 

 
ABSTRACT 
 
Taking as an horizon the case “Case of the Xucuru Indigenous People and its member 
vs. Brazil” judged by the Inter-American Court of Human Rights in 2018, which was 
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Pesquisa “Jurisdição Constitucional Aberta”, coordenado pela Profª Pós-Dra Mônia Clarissa Hennig 
Leal, vinculado e financiado pelo CNPq e à Academia Brasileira de Direito Constitucional – ABDConst, 
desenvolvido junto ao Centro Integrado de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas – CIEPPP 
(financiado pelo FINEP), ligado ao PPGD da UNISC. Graduada em Direito pela Universidade de Santa 
Cruz do Sul – UNISC. Funcionária pública municipal. E-mail: <gregora.hoffmann@gmail.com>. 

https://doi.org/10.36592/9786581110451-18


 
310 | Anais da VII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2020) 

 

taken to Inter-American Court of Human Rights due to the delay in the process of 
demarcating indigenous territories, questions are raised regarding the conduct of the 
court as a judicial means in the protection of rights and establishment of measures 
aimed at not perpetuating rights violations recognized in the American Convention. 
This is because the Inter-American Court has been, in its decisions, determining the 
adoption of internal measures by states parties responsible for violations that seek 
to solve structural problems. This meets the so-called structuring sentences, aimed 
at rights protection and the non-repetition of the violation. Therefore, this work aims 
to analyze which measures are determined by the Inter-American Court of Human 
Rights in the case of the Xucuru Indigenous People and its member vs. Brazil, from 
the perspective of structuring sentences. For that, it will be used the deductive 
method, bibliographic research and case analysis already mentioned.  
Keywords: The Inter-American Court of Human Rights; Human Rights; Structuring 
sentences; Case of the Xucuru Indigenous People and its member vs. Brazil. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Foi após a Segunda Guerra que modificou-se a concepção de direito 

internacional e direitos humanos tendo em vista que estes passaram a ser alvo de 

proteção não só do Estado nacional, ou da jurisdição doméstica, como também de 

toda a comunidade internacional. O objetivo era buscar a paz e a estabilidade 

mundial especialmente após as atrocidades cometidas pelo regime nazista. A 

dignidade de pessoa humana então passa a ser um superprincipio global, valor 

básico intrínseco a todos os seres humanos. Junto a criação dos sistemas de 

proteção internacionais, a fim de respeitar as particularidades históricas e culturais 

dos países e promover ainda mais a proteção de direitos humanos, surgiram os 

sistemas regionais de proteção. Na América Latina estrutura-se o Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos com competência subsidiária podendo ser 

acionado quando um Estado-membro falha na sua responsabilidade de tutela dos 

direitos humanos e disso decora violação de direito humano. 

 Foi o que ocorreu no caso do processo de demarcação de terras do povos 

indígenas Xucuru. Após mais de vinte anos aguardando o reconhecimento e 

regularização de seu território, situação que provocou insegurança jurídica e violou 

a duração razoável do processo ainda que o caso fosse complexo, o caso chegou a 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que remeteu a Corte Interamericana 

de Direitos Humanos para julgamento. A Corte IDH publicou, em 5 de fevereiro de 



 
Grégora Beatriz Hoffmann | 311 

 

 

2018, sentença que responsabiliza o Estado brasileiro no tocante à violação do 

direito à garantia judicial de prazo razoável, à proteção judicial e à propriedade 

coletiva do Povo Indígena Xucuru, no Estado de Pernambuco. 

 Sendo assim, tendo-se como horizonte o caso “Caso do Povo Indígena Xucuru 

e seus membros vs. Brasil”, questiona-se como o Sistema Interamericano, 

especialmente a Corte através de suas decisões, tem atuado como mecanismo 

judicial na proteção de direitos e estabelecimento de medidas que visem a não 

perpetuação de violação de direitos a fim de garantir os direitos reconhecidos na 

Convenção Americana. Isso porque a Corte IDH vem, em suas decisões, determinado 

a adoção de medidas internas por parte dos estados partes responsáveis por 

violações, para que busquem resolver os problemas estruturais. Isso vem ao 

encontro das chamadas sentenças estruturantes, que visam a proteção de direitos e 

a não-repetição da violação. 

  

2 O SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTEÇÃO DE DIREITOS HUMANOS 

 

 No Congresso do Panamá, em 1826, Simon Bolívar defendeu ideais 

integracionistas e a possibilidade de criação de um sistema interamericano, unindo 

Colômbia, Equador, Panamá, Venezuela, México, Centroamérica e Peru mas a 

tentativa foi frustrada pela não ratificação dos países2. Em 1880, durante a Primeira 

Conferência Internacional Americana, foi criada a União Internacional das Repúblicas 

Americanas, inicialmente com objetivos comerciais, mais tarde foi transformada em 

Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA)3.  

As reuniões ocorriam periodicamente e se intensificaram após as duas 

guerras mundiais, justamente com o intuito de discutir assuntos relacionados a 

direitos humanos, paz e segurança ante os crimes de guerra cometidos, direito dos 

estrangeiros, nacionalidade, perseguição, religião e raça, principalmente, tendo em 

                                                      
2 Proner, Carol. “Os direitos humanos e seus paradoxos: análise do sistema americano de proteção”. 
Porto Alegre: Serio Antonio Fabris Editor, 2002. 
3 Rachel Couto Correia, Theresa. Corte interamericana de direitos humanos: repercussão jurídica das 
opiniões consultivas. Curitiba, Juruá, 2008. 
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vista o discurso nazista e fascista de propagação de violação de direitos de grupos 

tidos como “inferiores”4.  

 Em maio de 1948 reuniram-se em Bogotá vinte e um países americanos 

(Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, 

Equador, El Salvador, Estados Unidos da América, Guatemala, Haiti, Honduras, 

México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela) para a 9ª 

Conferência Interamericana. Foi então adotada a Carta da OEA a fim de estruturar um 

sistema regional adequado ao novo cenário mundial pós-guerra, sendo que nesse 

encontro também foram constituídos a Declaração Americana dos Direitos e Deveres 

do Homem de 1948 e o Pacto Americano de Soluções Pacíficas (Pacto de Bogotá)5.

 A Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem constitui-se dentro 

da jurisprudência interamericana como direito consuetudinário e oponível erga 

omnes, e embora tenha sido criada junto com a Carta da OEA, não lhe é parte. É 

considerada a interpretação dos direitos humanos estabelecidos na Carta, 

reconhecendo que os direitos essenciais do homem não estão condicionados ao 

Estado onde os cidadãos vivem, vez que são intrínsecos à pessoa humana e sua 

proteção é basilar à evolução do direito americano6. 

Em 1959, durante a quinta reunião de consultas dos Ministros de Relações 

Exteriores, ficou estabelecido o Conselho Interamericano de Juristas, este 

responsável pela criação da Convenção sobre Direitos Humanos, e criou-se a 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com estatuto aprovado no ano 

subsequente. Tal estatuto organizou a Comissão como entidade autônoma, 

responsável pela promoção e respeito dos direitos humanos previstos na Declaração 

Americana, e veio a ser modificado em 1965, ampliando as funções da Comissão e 

colocando-a na condição de órgão de controle dentro do Sistema Interamericano7. 

Durante a Conferência especializada Interamericana sobre Direitos  Humanos, 

                                                      
4 Proner, Carol. “Os direitos humanos e seus paradoxos: análise do sistema americano de proteção”. 
Porto Alegre: Serio Antonio Fabris Editor, 2002. 
5 Rachel Couto Correia, Theresa. Corte interamericana de direitos humanos: repercussão jurídica das 
opiniões consultivas. Curitiba, Juruá, 2008. 
6 Rachel Couto Correia, Theresa. Corte interamericana de direitos humanos: repercussão jurídica das 
opiniões consultivas. Curitiba, Juruá, 2008. 
7 Proner, Carol. “Os direitos humanos e seus paradoxos: análise do sistema americano de proteção”. 
Porto Alegre: Serio Antonio Fabris Editor, 2002. 
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ocorrida em 1969, as funções da Comissão foram modificadas novamente através 

do conhecido Pacto de San José da Costa Rica ou Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos. Vigente desde em 18 de julho de 1978, com a assinatura de 25 

dos 35 países membros da OEA, o referido Pacto é o instrumento de maior relevância 

dentro do Sistema Interamericano, e a partir dele, as normas de proteção de direitos 

humanos na região deixam de ter apenas natureza declaratória, passando a ter força 

jurídica capaz de exigir o cumprimento das disposições normativas acordadas pelos 

países membros8. 

Ademais, a Convenção também criou a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, Tribunal Constitucional com competência consultiva e contenciosa, 

encarregado da aplicação, interpretação e garantia dos direitos humanos na 

América, a cuja jurisdição se subordinam os Estados-parte signatários que 

reconheçam sua competência. O Estado que adere à Convenção e reconhece a 

competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, obriga-se a adotar 

internamente as medidas necessárias para cumprir os compromissos assumidos, 

assim como cumprir as decisões do órgão jurisdicional interamericano, em razão do 

seu caráter vinculante.  

 Dessa forma, a Corte Interamericana 

 

vem se estabelecendo não como última instância para solução de litígios 

individuais, mas sim como uma importante ferramenta na concretização dos 

direitos mais basilares de nossa sociedade, especialmente quando os atingidos 

representam uma minoria com pouca ou nenhuma representatividade. 9 

  

A interpretação evolutiva da Convenção Americana de Direitos Humanos 

(CADH) promove o constitucionalismo transformador, isto é, a construção de um 

direito comum, harmonizando os ordenamentos jurídicos dos Estados-partes da 

Convenção Americana de Direitos Humanos através do uso do controle de 

                                                      
8 Proner, Carol. “Os direitos humanos e seus paradoxos: análise do sistema americano de proteção”. 
Porto Alegre: Serio Antonio Fabris Editor, 2002. 
9 Clarissa Hennig Leal, Mônia; Matheus de Azevedo, Douglas. “A postura preventiva adotada pela Corte 
Interamericana de Direitos Humanos”: noções de “dever de proteção” do estado como fundamento 
para a utilização das “sentenças estruturantes”. Revista Novos Estudos Jurídicos, v. 2, 2016. 
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convencionalidade, que constitui-se, de modo geral, como uma revisão das normas 

internas tendo como parâmetro os Tratados Internacionais de Direitos Humanos. 

Nessa perspectiva, o intuito é promover um constitucionalismo transformador 

na América Latina, conectando o direito constitucional interno ou doméstico ainda 

mais firmemente a um direito internacional que fortaleça seus princípios 

fundamentais, fortalecendo a retroalimentação das normas num contexto de 

proteção multinível acessível não só para afastar qualquer tipo de retrocesso em 

termos de direitos humanos e reparar uma violação de direito específica, mas sim 

atacar o problema desde a origem10. 

A atuação ativa da Corte através do arbitramento de medidas coercitivas ao 

Estado violador, busca não só suprir as falhas estruturais das instituições nacionais, 

atingindo e alterando seu funcionamento, como também beneficia toda a sociedade 

sob uma lógica de prevenção. A lógica da prevenção e não repetição vem ao encontro 

do conceito de “sentenças estruturantes” ou “macro-sentenças”. Isso porque nota-

se que a simples reparação do dano individual não garantiria a não perpetuação das 

violações. Sendo assim, o problema generalizado é detectado, e a Corte por meio de 

uma série de imposições busca atacar o problema desde a origem, visando a não 

repetição através de mudanças estruturais11. 

E justamente para superar omissões e insuficiências do Estado brasileiro, 

diante da falha do sistema interno brasileiro no tocante à violação do direito à 

garantia judicial de prazo razoável, à proteção judicial e à propriedade coletiva do 

Povo Indígena Xucuru, no Estado de Pernambuco, a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos publicou, em 5 de fevereiro de 2018, sentença que responsabiliza o Estado 

brasileiro, determinando que o país aprimorasse a política nacional de enfrentamento 

da demarcação de terras indígenas, decisão esta que analisaremos em seguida, após 

a contextualização do processo de regularização de território indígena no Brasil, 

detalhando os fatos e situações de direito que levaram o caso a ser julgado pela Corte  

                                                      
10  Bogdandy, Armin von. O mandato transformador do Sistema Interamericano: Legalidade e 
Legitimidade de um processo jurisgenético extraordinário. Revista Brasileira de Políticas Públicas, v. 
9, n. 2, 2019. doi:10.5102/rbpp.v9i2.6126. 
11 Osuna, Néstor. “Las sentenias estructurales. Tres ejemplos de Colombia”. In: BAZÁN, Victor (Org.). 
Justicia Constitucional y derechos fundamentales. La proteción de los derechos sociales. Las 
sentencias estructurales. nº 5. Bogotá: Konrad Adenauer Stiftung, 2015. 
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Interamericana. 

 

3 CASO DO POVO INDÍGENA XUCURU E O PROCESSO DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS 

INDIGENAS NO BRASIL  

 

 Os povos indígenas têm características particulares de costumes, crenças e 

língua, de formas de inserção com o meio ambiente, de história de interação com os 

colonizadores e de relação com o Estado nacional brasileiro e desse modo, inserem-

se de distintas maneiras na sociedade nacional12. A garantia do acesso à terra, a 

posse, o usufruto e o controle efetivo da terra pelos índios têm sido reconhecidos 

como condição sine qua non para a sobrevivência dos povos indígenas já que sua 

ausência ou pouca disponibilidade afetam e trazem grandes impactos no cotidiano 

das sociedades indígenas, nos padrões de subsistência, assim como também no 

plano da etnicidade13. Sendo assim, o direito ao território constitui um elemento 

central da política e o processo de demarcação é o meio administrativo para 

explicitar os limites do território tradicionalmente ocupado pelos povos indígenas. 

Através desses processos, busca-se, resgatar uma dívida histórica com esse 

segmento da população brasileira e propiciar as condições fundamentais para as 

sobrevivências física e cultural dos indígenas14. 

O parágrafo primeiro do art. 231 da Constituição Federal, dispõe que são terras 

tradicionalmente ocupadas pelos índios, definidas como sendo aquelas  

 

por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades 

produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais 

necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, 

segundo seus usos, costumes e tradições”.15 

 

No  Brasil  as  populações  indígenas  ainda  representam   um  dos  segmentos 

                                                      
12 IBGE. Censo demográfico. Rio de Janeiro, p.1- 245, 2010. 
13 IBGE. Censo demográfico. Rio de Janeiro, p.1- 245, 2010. 
14 IBGE. Censo demográfico. Rio de Janeiro, p.1- 245, 2010. 
15 Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. 1988. Disponível em: http://www.planalto. 
gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm. Acesso em: 20. set. 2020. 
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mais desfavorecidos do ponto de vista econômico, habitacional, educacional e dos 

indicadores de saúde, como revelam os censos e outras pesquisas que mensuram 

as condições de vida da população brasileira. Isso demonstra a necessidade, por 

razões culturais ou de relação com o ambiente, de políticas públicas específicas 

voltadas para esses grupos sociais16. 

Historicamente, a origem do Povo Indígena Xucuru remonta ao século XVI, no 

estado de Pernambuco e vários documentos históricos descrevem as áreas 

ocupadas pelos Xucuru ao longo do século XVIII.  É constituído por 

aproximadamente 2.354 famílias, as quais vivem em 2.265 casas, totalizando dentro 

da terra indígena Xucuru cerca de 7.726 indígenas, distribuídos dentro de um 

território de aproximadamente 27.555 hectares, no município de Pesqueira, estado 

de Pernambuco, sem contar aproximadamente 4.000 indígenas que vivem fora da 

terra indígena na cidade de Pesqueira. Internamente, o povo Xucuru tem sua própria 

organização, com estruturas políticas e de poder, além de uma Comissão Interna 

para resolução de problemas entre a comunidade17. 

Na Constituição de 1988, está previsto no artigo 20, que as áreas indígenas 

são propriedade da União, que concede a posse permanente aos indígenas bem 

como o usufruto exclusivo dos recursos nelas existentes. Ademais, a partir de 1996, 

o processo administrativo de demarcação e titulação de terras indígenas é 

regulamentado pelo Decreto Nº 1775/96 e pela Portaria do Ministério da Justiça Nº 

14/96. De acordo com tal regulamentação, o processo de demarcação compreende 

cinco etapas e ocorre por iniciativa e sob orientação da Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI). Dessa forma, o processo administrativo se inicia quando a FUNAI tem 

conhecimento de uma terra indígena que deve ser demarcada, ou a pedido dos 

próprios indígenas e suas organizações ou de organizações não governamentais. A 

administração pública detém o poder discricionário de iniciar ou não o processo e o 

ato administrativo final  de  demarcação  é   atribuição  exclusiva  da  Presidência  da 

                                                      
16 IBGE. Censo demográfico. Rio de Janeiro, p.1- 245, 2010. 
17 Corte Interamericana De Direitos Humanos. Caso Povo Indígena Xucuru e seus membros Vs. Brasil: 
sentença de 5 de fevereiro de 2018 (Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas). San José 
da Costa Rica, 2018. Disponível em: 
<https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_346_por. 
pdf >. Acesso em: 15 ago. 2020. 
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República18.  

A primeira etapa diz respeito a identificação e delimitação, iniciando com a 

designação de um grupo de trabalho de servidores públicos ou especialistas, 

coordenado por um antropólogo, mediante portaria do Presidente da FUNAI, 

responsável por apresentar relatório analisando a existência ou não de ocupação 

tradicional da terra e propondo a área a delimitar. Na segunda etapa, denominada 

declaração, a FUNAI dispõe de 60 dias para analisar o relatório elaborado na primeira 

fase, emitir seu parecer e, caso seja pertinente, encaminhar o processo ao Ministro 

da Justiça. Caso o Ministro da Justiça aprove o procedimento administrativo, é 

declarada a demarcação administrativa da terra tradicionalmente ocupada, mediante 

portaria do Ministro da Justiça. A demarcação física é feita na terceira etapa do 

processo, e após realizada a demarcação física, na quarta etapa é feita homologação, 

mediante um decreto presidencial, que declara e reconhece juridicamente a nova 

terra indígena, e extingue qualquer título de propriedade sobre a área demarcada, que 

passa a ser propriedade da União, autorizando, assim, a retirada dos ocupantes não 

indígenas da terra. Por fim, nos 30 dias seguintes à publicação do decreto de 

homologação, ocorre a quinta etapa, na qual é feito o registro imobiliário do território 

na comarca respectiva e na Secretaria do Patrimônio da União do Ministério da 

Fazenda19. 

 Especificamente no procedimento de demarcação do território Xucuru, o 

processo demarcatório não estava regulamentado pelo Decreto Nº 1775, de 8 de 

janeiro de 1996, mas sim pelo Decreto Nº 94.945, de 1987. Em 1989 o processo foi 

iniciado com a criação do Grupo Técnico para realizar a identificação e delimitação 

do território, o qual emitiu o Relatório de Identificação, em 6 de setembro de 1989, 

mostrando que os Xucuru tinham direito a uma área de 26.980 hectares (primeira 

                                                      
18 Corte Interamericana De Direitos Humanos. Caso Povo Indígena Xucuru e seus membros Vs. Brasil: 
sentença de 5 de fevereiro de 2018 (Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas). San José 
da Costa Rica, 2018. Disponível em: 
<https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_346_por. 
pdf >. Acesso em: 15 ago. 2020. 
19 Corte Interamericana De Direitos Humanos. Caso Povo Indígena Xucuru e seus membros Vs. Brasil: 
sentença de 5 de fevereiro de 2018 (Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas). San José 
da Costa Rica, 2018. Disponível em: 
<https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_346_por. 
pdf >. Acesso em: 15 ago. 2020. 
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etapa). O relatório foi aprovado pelo Presidente da FUNAI em 1992, e, em 28 de maio 

do mesmo ano, o Ministro da Justiça concedeu a posse permanente da terra ao Povo 

Indígena Xucuru, vindo em 1995 a ser retificada a extensão do território indígena 

Xucuru, determinando-se uma área de 27.555,0583 hectares (segunda etapa), 

realizando-se, posteriormente, a demarcação física do território (terceira etapa)20. 

 Quanto ao processo demarcatório, foram interpostas aproximadamente 270 

objeções, sendo todas declaradas improcedentes pelo Ministro da Justiça em 1996. 

Na sequência, os terceiros interessados apresentaram um Mandado de Segurança 

ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), que decidiu a favor dos terceiros interessados, 

concedendo um novo prazo para as objeções administrativas. Ainda assim, as novas 

objeções foram recusadas pelo Ministro da Justiça, que reafirmou a necessidade de 

se continuar a demarcação21. Muitas ações foram interpostas por ocupantes não 

indígenas, transformando o processo de delimitação, demarcação e desintrusão da 

terra indígena do povo Xucuru em um contexto de insegurança e ameaças, que 

inclusive resultaram na morte de vários líderes indígenas da comunidade22. Em razão 

disso, a demanda chegou na Comissão de Direitos Humanos, vindo a ser julgada pela 

Corte na sequência. 

 

 

 

                                                      
20 Corte Interamericana De Direitos Humanos. Caso Povo Indígena Xucuru e seus membros Vs. Brasil: 
sentença de 5 de fevereiro de 2018 (Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas). San José 
da Costa Rica, 2018. Disponível em: 
<https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_346_por. 
pdf >. Acesso em: 15 ago. 2020. 
21 Corte Interamericana De Direitos Humanos. Caso Povo Indígena Xucuru e seus membros Vs. Brasil: 
sentença de 5 de fevereiro de 2018 (Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas). San José 
da Costa Rica, 2018. Disponível em: 
<https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_346_por. 
pdf >. Acesso em: 15 ago. 2020. 
22 Corte Interamericana De Direitos Humanos. Caso Povo Indígena Xucuru e seus membros Vs. Brasil: 
sentença de 5 de fevereiro de 2018 (Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas). San José 
da Costa Rica, 2018. Disponível em: 
<https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_346_por. 
pdf >. Acesso em: 15 ago. 2020. 
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4 ANÁLISE DA DECISÃO DO CASO DO POVO INDÍGENA XUCURU E SEUS MEMBROS 

VS. BRASIL SOB A PERSPECTIVA DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E SENTENÇAS 

ESTRUTURANTES 

  

Em 16 de março de 2016, a Comissão Interamericana de Direitos submeteu à 

Corte o Caso do Povo Indígena Xucuru e seus membros contra a República 

Federativa do Brasil por suposta violação do direito à propriedade coletiva e à 

integridade pessoal do Povo Indígena Xucuru, em razão da demora de mais de 16 

anos, entre 1989 e 2005, no processo administrativo de reconhecimento, titulação, 

demarcação e delimitação de suas terras e territórios ancestrais, descumprindo o 

princípio do prazo razoável no processo administrativo. Outrossim, a demora na 

regularização dessas terras e territórios não permitiu que o referido povo indígena 

pudesse exercer pacificamente o direito à propriedade, assim como configura 

suposta violação dos direitos às garantias judiciais e à proteção judicial e à 

integridade pessoal, previstos nos artigos 21, 5, 8 e 25 da Convenção Americana, em 

relação aos artigos 1.1 e 2 do mesmo instrumento23. 

 A Comissão concluiu que o Estado era responsável internacionalmente e 

recomendou que adotasse, com brevidade, as medidas necessárias, inclusive as 

medidas legislativas, administrativas ou de outra natureza, indispensáveis à 

realização do saneamento efetivo do território ancestral do Povo Indígena Xucuru, de 

acordo com seu direito consuetudinário, valores, usos e costumes, a fim de garantir 

que seus membros possam continuar vivendo de maneira pacífica, conforme sua 

identidade cultural, estrutura social, sistema econômico, crenças e tradições 

particulares 24 . Além disso, recomendou que o Estado brasileiro concluísse os 

processos judiciais interpostos por pessoas não indígenas sobre parte do território 

                                                      
23 Corte Interamericana De Direitos Humanos. Caso Povo Indígena Xucuru e seus membros Vs. Brasil: 
sentença de 5 de fevereiro de 2018 (Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas). San José 
da Costa Rica, 2018. Disponível em: 
<https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_346_por. 
pdf >. Acesso em: 15 ago. 2020. 
24 Corte Interamericana De Direitos Humanos. Caso Povo Indígena Xucuru e seus membros Vs. Brasil: 
sentença de 5 de fevereiro de 2018 (Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas). San José 
da Costa Rica, 2018. Disponível em: 
<https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_346_por. 
pdf >. Acesso em: 15 ago. 2020. 
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do Povo Indígena Xucuru. Por fim, reconhecidos danos provocados aos membros do 

Povo Indígena Xucuru, pela demora no reconhecimento, demarcação e delimitação, 

e pela falta de saneamento oportuno e efetivo de seu território ancestral, indica que 

o Brasil adote as medidas necessárias para evitar que no futuro ocorram fatos 

similares. Sugere adotar um recurso simples, rápido e efetivo, que tutele o direito dos 

povos indígenas do Brasil de reivindicar seus territórios ancestrais e de exercer 

pacificamente sua propriedade coletiva25. 

 Ante o exposto, em razão de o Brasil ser Estado Parte na Convenção 

Americana, desde 25 de setembro de 1992, e de ter reconhecido a competência 

contenciosa da Corte em 10 de dezembro de 1998, a Comissão apresentou à Corte 

as ações e omissões estatais que ocorreram, ou continuaram ocorrendo, após 10 de 

dezembro de 199826.  

 Passando à análise das considerações da Corte, esta aborda o direito de 

propriedade coletiva protegido pelo artigo 21 da Convenção Americana e recorda o 

estreito vínculo que os povos indígenas mantêm com suas terras, assim como com 

seus recursos naturais e com os elementos incorporais que neles se originam. A 

posse da propriedade não se centra em um indivíduo, mas no grupo e sua 

comunidade ante uma tradição comunitária e coletiva sobre a terra. No momento em 

que se desconsidera o vínculo ancestral dos membros das comunidades indígenas 

sobre seus territórios, afeta-se outros direitos básicos, como o direito à identidade 

cultural e à própria sobrevivência das comunidades indígenas e seus membros27. 

Para o Tribunal, o Estado deve delimitar,  demarcar e  conceder  título  coletivo 

                                                      
25 Corte Interamericana De Direitos Humanos. Caso Povo Indígena Xucuru e seus membros Vs. Brasil: 
sentença de 5 de fevereiro de 2018 (Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas). San José 
da Costa Rica, 2018. Disponível em: 
<https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_346_por. 
pdf >. Acesso em: 15 ago. 2020. 
26 Corte Interamericana De Direitos Humanos. Caso Povo Indígena Xucuru e seus membros Vs. Brasil: 
sentença de 5 de fevereiro de 2018 (Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas). San José 
da Costa Rica, 2018. Disponível em: 
<https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_346_por. 
pdf >. Acesso em: 15 ago. 2020. 
27 Corte Interamericana De Direitos Humanos. Caso Povo Indígena Xucuru e seus membros Vs. Brasil: 
sentença de 5 de fevereiro de 2018 (Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas). San José 
da Costa Rica, 2018. Disponível em: 
<https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_346_por. 
pdf >. Acesso em: 15 ago. 2020. 
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das terras aos membros das comunidades indígenas e garantir o direito dos povos 

indígenas de controlar efetivamente seu território, e dele ser proprietários, sem 

nenhum tipo de interferência externa de terceiro. O controle e o uso do território e 

recursos naturais por parte dos indígenas não se tratam de privilégios, que pode ser 

cassado pelo Estado ou superado por direitos à propriedade de terceiros, mas um 

direito dos integrantes de povos indígenas e tribais de obter a titulação de seu 

território, a fim de garantir o uso e gozo permanente dessa terra28. 

A delimitação e demarcação efetiva pelo Estado dos limites do território sobre 

os quais existe um direito de propriedade coletiva de um povo indígena é necessária 

por questão de segurança jurídica. Faz-se necessário materializar os direitos 

territoriais dos povos indígenas mediante a adoção de medidas legislativas e 

administrativas para criar um mecanismo efetivo de delimitação, demarcação e 

titulação, que reconheça esses direitos na prática. Outrossim, a demarcação e a 

concessão de um título de propriedade formal, ou outra forma similar de 

reconhecimento estatal afasta o clima de incerteza entre os membros dos referidos 

povos, porquanto não sabem com certeza até onde se estende geograficamente seu 

direito de propriedade coletiva e, consequentemente, desconhecem até onde podem 

usar os respectivos bens, e deles usufruir livremente29. 

 Quanto ao dever de assegurar direitos, aqui, especialmente, de garantir o 

direito à propriedade coletiva e a segurança jurídica, a Corte já afirmou 

reiteradamente que o artigo 1.1 da Convenção apresenta duas vertentes: uma 

obrigação negativa de respeito, que implica que os Estados devem se abster de 

cometer atos que infrinjam os direitos e as liberdades fundamentais reconhecidas 

pela Convenção, e também obrigações positivas de garantia dos Estados30. 

                                                      
28 Corte Interamericana De Direitos Humanos. Caso Povo Indígena Xucuru e seus membros Vs. Brasil: 
sentença de 5 de fevereiro de 2018 (Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas). San José 
da Costa Rica, 2018. Disponível em: 
<https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_346_por. 
pdf >. Acesso em: 15 ago. 2020. 
29 Corte Interamericana De Direitos Humanos. Caso Povo Indígena Xucuru e seus membros Vs. Brasil: 
sentença de 5 de fevereiro de 2018 (Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas). San José 
da Costa Rica, 2018. Disponível em: 
<https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_346_por. 
pdf >. Acesso em: 15 ago. 2020. 
30 Corte Interamericana De Direitos Humanos. Caso Povo Indígena Xucuru e seus membros Vs. Brasil: 
sentença de 5 de fevereiro de 2018 (Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas). San José 
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No caso em tela, resta claro que o Estado brasileiro não respeitou o prazo 

razoável e a efetividade dos processos administrativos, a demora foi excessiva, em 

especial para a homologação e a titulação do território Xucuru. O tempo transcorrido 

para que o Estado realizasse a desintrusão dos territórios titulados, ainda que o caso 

seja complexo, é injustificável, e afetou a segurança jurídica do direito de propriedade 

do Povo Indígena Xucuru. Nesse sentido, a Corte considera que o Estado descumpriu 

sua obrigação positiva, e sendo assim, violou o direito à garantia judicial de prazo 

razoável, reconhecido no artigo 8.1 da Convenção, assim como violou o direito à 

proteção judicial e o direito à propriedade coletiva, reconhecidos nos artigos 25 e 21 

da Convenção, em relação ao artigo 1.1 do mesmo instrumento31. 

 O Tribunal decidiu que o Estado brasileiro é responsável pela violação do 

direito à garantia judicial de prazo, pela violação do direito à proteção judicial, bem 

como do direito à propriedade coletiva. Afastou a responsabilidade pela violação do 

dever de adotar disposições de direito interno e pela violação do direito à integridade 

pessoal32. 

Decidiu a Corte que a sentença por si só constitui uma forma de reparação e 

que o Estado deve garantir, de maneira imediata e efetiva, o direito de propriedade 

coletiva do Povo Indígena Xucuru sobre seu território, a fim de que não sofram 

nenhuma invasão, interferência ou dano, por parte de terceiros ou agentes do Estado 

que possam depreciar a existência, o valor, o uso ou o gozo de seu território. 

Ademais, o Estado deve concluir o processo de desintrusão do território indígena 

Xucuru, com extrema diligência, efetuar os pagamentos das indenizações por 

benfeitorias de boa-fé pendentes e remover qualquer tipo de obstáculo ou 

                                                      
da Costa Rica, 2018. Disponível em: 
<https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_346_por. 
pdf >. Acesso em: 15 ago. 2020. 
31 Corte Interamericana De Direitos Humanos. Caso Povo Indígena Xucuru e seus membros Vs. Brasil: 
sentença de 5 de fevereiro de 2018 (Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas). San José 
da Costa Rica, 2018. Disponível em: 
<https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_346_por. 
pdf >. Acesso em: 15 ago. 2020. 
32 Corte Interamericana De Direitos Humanos. Caso Povo Indígena Xucuru e seus membros Vs. Brasil: 
sentença de 5 de fevereiro de 2018 (Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas). San José 
da Costa Rica, 2018. Disponível em: 
<https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_346_por. 
pdf >. Acesso em: 15 ago. 2020. 
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interferência sobre o território em questão, de modo a garantir o domínio pleno e 

efetivo do povo Xucuru sobre seu território, em prazo não superior a 18 meses33. 

  

CONCLUSÃO 

 

 O Sistema Interamericano tem sido fundamental não só para a garantia dos 

direitos humanos como também para consolidar a democracia nos países da 

América Latina e o próprio Estado de direito, tornando mais forte a legitimidade social 

da Convenção Interamericana e a base jurídica da Corte Interamericana. Ao analisar 

casos concretos como do Povo Indígena Xucuru e seus membros vs. Brasil, percebe-

se que a Corte influencia objetivamente na interpretação dada aos direitos dentro do 

“corpus iuris” americano, promovendo a composição do Ius Constitutionale 

Commune na região latino-americana.  

Outrossim, também representa um mecanismo de transformação da realidade 

política e social da América Latina, de proteção de direitos, punição dos responsáveis 

pelas violações, obtenção de uma reparação e estabelecimento de medidas que 

visem a não perpetuação de violação de direitos a fim de garantir os direitos 

reconhecidos na Convenção Americana. 

Justamente pela perspectiva da garantia da não perpetuação de violação de 

direitos, as sentenças estruturantes da Corte IDH constituem-se como 

“macrosentenças” com efeitos que transcendem às partes envolvidas no litígio 

principal, atingindo toda a coletividade no sentido de dar efetividade e força 

normativa aos comandos constitucionais que visam evitar violações de direitos 

estatais e proteger direitos humanos. 

Reconhecidos danos provocados aos membros do Povo Indígena Xucuru, na 

sentença foi indicado que o Brasil adotasse as medidas necessárias para evitar que 

no futuro ocorressem fatos similares. Tais medidas são indispensáveis não só para 

                                                      
33 Corte Interamericana De Direitos Humanos. Caso Povo Indígena Xucuru e seus membros Vs. Brasil: 
sentença de 5 de fevereiro de 2018 (Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas). San José 
da Costa Rica, 2018. Disponível em: 
<https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_346_por. 
pdf >. Acesso em: 15 ago. 2020. 
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a reparação do dano específico em análise, o que por si só não garantiria a não 

perpetuação das violações, mas para todos os casos semelhantes.  

Dessa forma, a Corte por meio de uma série de imposições e medidas 

coercitivas ao Estado violador de direitos, busca atacar o problema desde a origem, 

beneficiando toda a sociedade sob uma lógica de prevenção. Tal conduta vem ao 

encontro do conceito de “sentenças estruturantes” ou “macrosentanças”, isto é, as 

decisões vão muito além de decidir se houve, no caso concreto, uma violação à 

Convenção Americana, mas sim promover mudanças estruturais em prol da 

evolução em termos de proteção de direitos humanos na região.  
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RESUMO 
 
O presente trabalho tem como intuito analisar a possibilidade de aplicação da 
Justiça Restaurativa na resolução de conflitos que abarcam violência doméstica e 
familiar praticada contra as mulheres. Nesse sentido, é inquestionável a necessidade 
de erradicar a violência contra a mulher, lutando contra a desigualdade de gênero 
que perdura, fruto de uma cultura machista milenar. A pesquisa aborda o 
procedimento da Justiça Restaurativa. Trata sobre a violência doméstica e familiar 
e a relação de dominação que permeia essa problemática, pois tal realidade suscita 
inquietude e o desejo de descobrir uma forma de combater o problema de forma mais 
efetiva. E, ainda, pondera os anseios das mulheres, na acepção de explicitar o que 
deve ser entendido como violência contra as mulheres e quais os instrumentos aptos 
a assegurar a construção de uma cultura de paz e valorização dos Direitos Humanos, 
tal qual a Justiça Restaurativa, tutelem, de forma satisfatória, os interesses dessas 
vítimas, conjecturando, também, na conquista de garantias. Utiliza-se o método 
hipotético-dedutivo e a pesquisa bibliográfica, partindo-se das reflexões referentes 
à Justiça Restaurativa e a sua efetividade diante do cenário da violência doméstica 
e familiar contra a mulher.  
PALAVRAS-CHAVE: 1. Violência doméstica e familiar. 2. Justiça Restaurativa. 3. 
Violência contra a mulher. 4. Gênero.  
 
ABSTRACT 
 
The present paper aims at analyzing the possibility of applying Restorative Justice in 
the resolution of conflicts that embrace domestic and family violence against 
women. In this sense, the need to eradicate violence against women is 
unquestionable, fighting against the gender inequality that endures, the result of an 
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millennial sexist culture. The research addresses the Restorative Justice procedure. 
It deals with domestic and family violence and the relationship of domination that 
permeates this problem, as this reality raises anxiety and the desire to find a way to 
combat the problem more effectively. And yet, it weighs the desires of women, in the 
sense of explaining what should be understood as violence against women and 
which instruments are able to ensure the construction of a culture of peace and 
appreciation of Human Rights, such as Restorative Justice, protect, in a satisfactory 
way, the interests of these victims, also conjecturing the conquest of guarantees. The 
hypothetical-deductive method and bibliographic research are used, starting from 
the reflections regarding to Restorative Justice and its effectiveness in the context of 
domestic and family violence against women. 
KEYWORDS: Domestic violence.  Restaurative Justice. Violence against women.  
Gender. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Não é novidade que hoje em dia e ao longo da história, a discriminação e a 

violência praticada contra as mulheres acontecem em todo o mundo, sem distinção 

de classe social, cor, religião etc. Cotidianamente elas são vítimas de violências em 

razão de gênero, que acontecem tanto no trabalho, em casa ou na rua. Assim, existe 

a necessidade dessa discussão na atual conjuntura brasileira.  

Importa destacar que a Constituição Federal de 1988 determina a criação de 

mecanismos para coibir esse tipo de crime no âmbito das relações familiares, em 

favor dos preceitos fundamentais da dignidade da pessoa humana e da igualdade.  

Diversos dispositivos foram contemplados na nossa Carta Magna no que 

tange ao princípio da igualdade entre homens e mulheres em todos os campos da 

vida social (art. 5º, I), na vida conjugal (art. 226, inciso 5º) e, ainda, a inserção do art. 

226, inciso 8º, em que o Estado se compromete com a situação referente à violência 

contra as mulheres.  

Não obstante de todos os avanços, da equiparação entre o homem e a mulher 

realizada pela nossa Constituição Federal, a ideologia patriarcal ainda subsiste a 

todas essas conquistas. A desigualdade sociocultural é uma das razões da 

discriminação feminina e, especialmente, de sua dominação pelos homens que se 

consideram como sendo seres superiores e mais fortes.  

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) cumpre o respeitável papel de 

afirmação dos direitos humanos, em atendimento a todas as formas de 
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discriminação contra a mulher, voltadas à prevenção, à punição e à erradicação da 

violência doméstica.  

Assim, a Lei Maria da Penha é utilizada para coibir a prática de violência contra 

as mulheres como um instrumento de efetivação de direitos e garantias para elas.  

A partir desses questionamentos buscou-se um método alternativo de 

resolução de conflitos, dentre os quais destacou-se a Justiça Restaurativa como 

método alternativo de resolução de conflitos. O artigo foca na análise da 

possibilidade de aplicação da Justiça Restaurativa no enfrentamento aos conflitos 

que envolvem violência doméstica e familiar contra mulheres. Nesse caminho, 

objetiva-se com o presente trabalho avaliar  se a Justiça Restaurativa demonstra ser 

eficaz para enfrentar o problema da violência doméstica e familiar contra mulheres.  

Nesse sentido, faz-se importante o estudo do instituto da Justiça Restaurativa 

que pode ser um instrumento eficaz de combate a violência doméstica e familiar 

contra a mulher. É um meio extrajudicial eficaz para prevenção de futuros casos de 

violência doméstica, ou seja, é uma nova perspectiva no que diz respeito à 

preservação e à efetivação dos direitos das mulheres, sobretudo porque coloca a 

mulher como protagonista do seu conflito e respeita as peculiaridades presentes 

nesses acontecimentos. 

Em face disso, surgem várias interrogações e objeções em relação ao 

processo criminal, ou seja, que ele não deve ser a única opção aos diversos casos de 

violência contra a mulher. Dessa maneira, propõe-se a aplicabilidade da Justiça 

Restaurativa, por meio da mediação de conflitos abrangendo violência doméstica e 

familiar, com o intuito de destacar uma nova perspectiva para o conflito que origina 

a violência. Nessa pesquisa, utiliza-se o método hipotético-dedutivo e a pesquisa 

bibliográfica. 

    

2 JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 

A nomenclatura Justiça Restaurativa é conferida a Albert Eglash que, em 1975, 

escreveu um trabalho em que apontou três respostas ao crime: a retributiva baseada 
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na punição; a distributiva voltada para a reeducação; e a restaurativa, tendo como 

embasamento a reparação.3  

 No atual sistema de justiça retributiva, o foco está no dano, o que muitas vezes 

produz no infrator uma sensação de alienação em relação à sociedade, fazendo ele 

próprio sentir-se vítima.  

Por outro lado, rompendo com essa cultura da “punição”, aparece a Justiça 

Restaurativa, focada em restaurar, ou seja, tornar mínimo os danos advindos da 

conduta, intentando, sobretudo, recuperar o status quo anterior à ofensa.  

Distintas são as construções apresentadas ao conceito de Justiça 

Restaurativa, podendo-se afirmar, inicialmente, que a proposta está em 

desenvolvimento, e conforme afirma Sica é “[...] mais do que uma teoria em formação, 

a Justiça Restaurativa é uma prática, ou mais precisamente, um conjunto de práticas 

em busca de uma teoria”4.  

Pinto conceitua Justiça Restaurativa como um procedimento em que vítimas, 

ofensores e, quando necessário, membros da comunidade afetados pela conduta, 

participam de forma coletiva e ativa na construção da resolução do conflito para que 

os traumas e as perdas provenientes do crime sejam restaurados, ou seja, retornem 

para a condição que estavam antes da conduta danosa.5  

 Konzen sustenta que, para definir Justiça Restaurativa6, os autores têm em 

comum a afirmação de valores como referência teórica para a compreensão do 

proceder pelo sistema da Justiça Restaurativa.7 

                                                      
3  JACCOUD, Mylène. Princípios, tendências e procedimentos que cercam a Justiça Restaurativa. In: 
SLAKMON, C., De VITTO, R., PINTO, R. (Org.), Justiça Restaurativa, Brasília-DF: Ministério da Justiça e 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento- PNUD, 2005a., p. 165. 
4  SICA, Leonardo. Justiça Restaurativa e Mediação Penal. O novo modelo de Justiça Criminal e de 
Gestão do Crime. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2007, p. 10. 
5  PINTO, Renato Sócrates Gomes. Justiça Restaurativa: um novo caminho? In: Revista IOB de Direito 
Penal e Processo Penal, Porto Alegre, Dez. 2007, vol.8. 
6  A autora Jaccound, reconhecendo a pluralidade de objetivos e aspirações da Justiça Restaurativa, 
acaba por definir que “[...] é uma aproximação que privilegia toda a forma de ação, individual ou 
coletiva, visando corrigir as consequências vivenciadas por ocasião de uma infração, a resolução de 
um conflito ou a reconciliação das partes ligadas a este”. JACCOUD, Mylène. Princípios, tendências e 
procedimentos que cercam a Justiça Restaurativa. In: SLAKMON, C., De VITTO, R., PINTO, R. (Org.), 
Justiça Restaurativa, Brasília-DF: Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento- PNUD, 2005a., p. 169. 
7  “A proposta está focada em priorizar os aspectos que dêem ênfase aos processos deliberativos ao 
invés do preenchimento da expectativa por um resultado a partir de possibilidades predefinidas. Tudo 
porque pelo proceder da Justiça Restaurativa é a deliberação dos interessados que determina o que 
a restauratividade significa em um contexto específico.” KONZEN, Afonso Armando. Justiça 
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 Um dos conceitos mais relevantes de Justiça Restaurativa é o do advogado 

norte-americano Howard Zehr (2008), considerado um dos fundadores e um dos 

principais teóricos do assunto, destacando-se a sua obra “Trocando as Lentes”.  

 O autor estudou uma compreensão particularizada sobre os fundamentos da 

Justiça Restaurativa que descreve da seguinte forma: “O crime é uma violação de 

pessoas e relacionamentos. Ele cria a obrigação de corrigir os erros. A justiça envolve 

a vítima, o ofensor e a comunidade na busca de soluções que promovam reparação, 

reconciliação e segurança”.8  

 Em outros termos, “[...] a justiça restaurativa é o processo por meio do qual 

todas as partes com interesse em uma particular situação problemática encontram-

se para resolver coletivamente como lidar com as consequências do fato (crime, 

ofensa, conflito) e suas implicações futuras”.9  

Destarte, o objetivo da Justiça Restaurativa é a reformulação da maneira com 

que os conflitos são solucionados, tanto individualmente quanto perante o grupo 

social, a partir de instâncias informais de julgamentos como a família, a escola ou o 

trabalho, ou seja, em todos os ambientes dos quais somos participantes. 

 Com relação à natureza conceitual do significado de comunidade 

(accountability) 10  e à potencialização do papel da vítima, para os programas de 

Justiça Restaurativa mais ancestrais, entende-se por comunidade de relação 

(community of concern) da vítima e do ofensor, como também de uma forma mais 

extensa, o lugar em que ocorreu o crime.11  

                                                      
Restaurativa e Ato Infracional: desvelando sentidos no itinerário da alteridade. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2007, p. 80. 
8  ZEHR, Howard. Trocando as Lentes: um novo foco sobre o crime e a justiça. Tradução de Tônia Van 
Acker. São Paulo: Palas Athenas, 2008, p. 170-171. 
9  SICA, Leonardo. Justiça Restaurativa e Mediação Penal. O novo modelo de Justiça Criminal e de 
Gestão do Crime. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2007, p. 12. 
10 Para o autor Leonardo Sica, o termo accountability é de uso recorrente, mas não encontra tradução 
exata para o português. No sentido meramente literal, poderia ser traduzido por “responsabilidade” 
mesmo, o que não corresponderia ao conteúdo que lhe é atribuído no contexto específico, no qual 
pode ser equiparado a algo como “responsabilidade ativa”, pois supõe que o autor deve reconhecer o 
dano causado à vítima por sua ação e deve tomar passos ativos em prol de restaurar, emendar ou 
minimizar as consequências, superando o caráter individualista ou de reprovação moral da 
responsabilidade penal tradicional. SICA, Leonardo. Justiça Restaurativa e Mediação Penal. O novo 
modelo de Justiça Criminal e de Gestão do Crime. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2007, p. 15. 
11 SICA, Leonardo. Justiça Restaurativa e Mediação Penal. O novo modelo de Justiça Criminal e de 
Gestão do Crime. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2007, p. 14. 
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 Conforme esclarece Sica12, ao intensificar a participação da comunidade, esta 

passa a participar das políticas de reparação e fortalecimento do “sentimento” de 

segurança coletivo, assim como pode ser ator social de um percurso de paz, fundada 

sobre ações reparadoras as consequências do delito. 

 A partir desses procedimentos restaurativos já implementados em diversos 

países, pode-se afirmar que a prática da Justiça Restaurativa é formada por valores 

fundamentais que a distingue de outras abordagens de justiça para resolver os 

conflitos. Os valores das práticas restaurativas são aqueles considerados essenciais 

aos relacionamentos: participação, respeito, honestidade, humildade, interconexão, 

responsabilidade, empoderamento e esperança. 

Por fim, observa-se que o sucesso para a busca da resolução do conflito e que 

possibilita, legitimamente, uma mudança de paradigma e quebra com o atual sistema 

de justiça penal, é o tratamento conferido às partes envolvidas no conflito. Denota-

se que o comprometimento efetivo de todos e a concretização dos aspectos 

estabelecidos durante o trâmite do processo são elementos imperativos para ser 

alcançados, almejando resultados positivos de empoderamento e de resgate da 

dignidade para as vítimas de violência doméstica e a aplicabilidade da lei Maria da 

Penha nessas situações de violência, o que se passa a analisar.  

 

3 A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E A LEI MARIA DA 

PENHA 

 

No ambiente familiar, geralmente a violência contra a mulher13 começa na 

infância, pois a menina aprende que se trata de um “ato de correção”, acostumando-

se a aceitar a violência como algo que simplesmente faz parte das relações 

                                                      
12 SICA, Leonardo. Justiça Restaurativa e Mediação Penal. O novo modelo de Justiça Criminal e de 
Gestão do Crime. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2007, p. 13. 
13 “Ninguém duvida que a violência sofrida pela mulher não é exclusivamente de responsabilidade do 
agressor. A sociedade ainda cultiva valores que incentivam a violência, o que impõe a necessidade de 
se tomar consciência de que a culpa é de todos. O fundamento é cultural e decorre da desigualdade 
no exercício do poder e que leva a uma relação dominante e dominado. Essas posturas acabam sendo 
referendadas pelo Estado. Daí o absoluto descaso de que sempre foi alvo a violência doméstica.” 
DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça: a efetividade da Lei 11.340/2006 de combate 
à violência doméstica e familiar contra a mulher. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 
15-16. 
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familiares. Assim, é muito difícil conseguir identificar como violência aquilo que 

socialmente não é reconhecido como tal.14 

A conquista dos direitos civis das mulheres ocorre de forma lenta; isso não 

causa nenhuma surpresa, haja vista que a aprovação das leis sempre esteve em 

mãos masculinas e poucos foram os que comungaram com os ideais femininos. 

Mulheres15 que sentiram na carne a opressão verbalizam seus sentimentos.16 

A atualidade histórica coloca em evidência, e de maneira ardorosa, problemas 

do vasto conflito dos sexos, oculto há milênios. Conflitos que têm suas origens nas 

primeiras formas de sociedade17 , na evolução da conquista da cidadania que se 

procura encontrar e analisar.  

As discrepâncias construídas entre os gêneros18 são oriundas em virtude das 

diferenças entre biológicas entre os sexos, entre o corpo masculino e feminino, mas, 

especialmente,  pelo   princípio   da   visão  social19,  isto é,  a  diferença  socialmente 

                                                      
14 SABADELL, Ana Lucia. Manual de Sociologia Jurídica: introdução a uma leitura externa do Direito. 
3. ed.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 236. 
15 “Até há pouco, [...] as expressões ‘mulher’ e ‘cidadã’ afiguram-se como antônimas. Como somente 
em 1932 passou a existir o voto feminino e até 1962 as mulheres, ao casarem, se tornavam 
relativamente capazes (eram assistidas pelo marido para os atos da vida civil e necessitavam de sua 
autorização para trabalhar), não se podia falar em cidadania feminina.” DIAS, Maria Berenice. 
Conversando sobre a mulher e seus direitos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 65. 
16 A distinção entre os sexos sempre foi evidente, pois os homens tinham a participação exclusiva no 
papel público, enquanto as mulheres somente participavam do setor privado, não podendo exercer 
nenhum papel além de cuidar o lar, filhos e outras questões domésticas, já os homens tinham a 
obrigação de sustentar a família. Essas características eram dadas em razão do indivíduo ser homem 
ou ser mulher.  
17 “A dominação dos homens sobre as mulheres e do direito masculino de acesso sexual regular a 
elas estão em questão na formulação do pacto original. O Contrato social é uma história de liberdade. 
O contrato original cria ambas, a liberdade e a dominação. A liberdade do homem e a sujeição da 
mulher derivam do contrato original e o sentido da liberdade civil não pode ser compreendido sem a 
metade perdida da história, que revela como o direito patriarcal dos homens sobre as mulheres é 
criado pelo contrato. A liberdade civil não é universal, é um atributo masculino e depende do direito 
patriarcal.” PATERMAN, Carole. O contrato sexual. São Paulo: Paz e Terra, 1993, p. 16-17. 
18 Também em relação ao termo gênero,  Butler destaca: “Quando a cultura ‘relevante’ que ‘constrói’ 
o gênero é compreendida nos termos dessa lei ou conjunto de leis, tem-se a impressão de que o 
gênero é tão determinado e tão fixo quanto na formulação de que a biologia é o destino. Nesse caso, 
não a biologia, mas a cultura se torna o destino.” BUTLER, Judith P. Problemas de gênero: feminismo 
e subversão da identidade. Tradução: Renato Aguiar. 3. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010, 
p. 26. 
19 Nessa conjuntura, os relacionamentos “[...] oscilam entre o sonho e o pesadelo, e não há como 
determinar quando um se transforma no outro. Na maior parte do tempo, esse dois avatares coabitam 
— embora em diferentes níveis de consciência. No líquido cenário da vida moderna, os 
relacionamentos talvez sejam os representantes mais comuns, agudos, perturbadores e 
profundamente sentidos da ambivalência”. BAUMAN, Zygmunt. Amor líquido: sobre a fragilidade dos 
laços humanos. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2004, p. 08.  
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construída20.  

Indiscutivelmente, a diferença entre homens e mulheres não pode ser pretexto 

para justificar as desigualdades21.  

O comportamento do agressor tem como matriz a própria estrutura social, que 

ensina o homem a discriminar a mulher. Por mais que se tente dizer que se trata de 

desvios psicológicos, a origem da violência doméstica é estrutural, está no próprio 

sistema social que influi no sentido de estabelecer que o homem é superior à mulher 

e que esta deve adotar uma postura de submissão e respeito para com o homem-

agressor.22  

A violência contra a mulher resulta do patriarcado congregando a violência 

familiar, intrafamiliar e a violência doméstica. É importante destacar que a expressão 

violência de gênero 23  é bastante ampla e abarca diferentes vítimas, como por 

exemplo: mulheres, crianças e adolescentes de ambos os sexos. 

Deve-se colocar em prática o desígnio da lei que é assegurar à mulher o direito 

a sua integridade física, psíquica, moral e patrimonial.  

Os direitos inseridos na própria Carta Constitucional de 1988, particularmente 

no seu art. 1º, inciso III, estabelecem como um dos fundamentos de nossa República 

“a dignidade da pessoa humana”.24 

                                                      
20 Para Beauvoir, apenas quando for extinta a escravidão de uma parte da humanidade e todo o 
sistema de hipocrisia é que a humanidade conseguirá se manifestar de forma autêntica e o casal 
humano poderá descobrir sua forma verdadeira. BEAUVOIR, Simone. O segundo sexo II – A 
experiência vivida. 2. ed. Tradução de Sérgio Milliet. Difusão Europeia do Livro, 1967. 
21 Acerca dessa desigualdade entre os gêneros, Pessis e Matín destacam que: “A desigualdade de 
gênero parece se estruturar em torno de dois fatores originais que condicionarão, ideologicamente, 
essa forma de organização social da espécie humana. São estes os controles da informação técnica, 
ou seja, o conhecimento, e a solidariedade masculina na apropriação e gestão dessa informação.” 
PESSIS, Anne-Marie; MATÍN, Gabriela. Das origens das desigualdades de gênero. In: CASTILLO-
MARTÍN, Márcia; OLIVEIRA, Suely de. Marcadas a ferro. Violência contra a mulher: uma visão 
multidisciplinar, 2005, p. 18. 
22 CAVALCANTI, Stela Valéria Soares de Farias. Violência Doméstica: análise da Lei “Maria da Penha”, 
nº 11.340/06. Salvador, BA: Edições PODIVM, 2007, p. 54-55. 
23 A partir do ano de 1980, discussões sobre o assunto ganharam espaço. Passou-se a utilizar a 
terminologia “gênero” para diferenciar os papéis masculinos e femininos construídos pela própria 
sociedade. O objetivo era esclarecer que as desigualdades são o resultado de todo um processo 
histórico-cultural e não determinadas pela diferença biológica do sexo. Essa discussão de gênero fez 
entender que as diferenças sexuais superam a mera definição biológica. 
24  A dignidade humana é valor imperativo e fundamento da República Federativa do Brasil e 
representa, juntamente com os direitos fundamentais, a própria razão de ser da Constituição 
Brasileira, pois o Estado é apenas meio para a promoção e defesa do ser humano. É mais que um 
princípio, é norma, regra, valor que não pode ser esquecido em nenhuma hipótese. É irrenunciável e 
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Constata-se que a cada ano, a violência25 tira milhares de vidas no mundo 

todo e prejudica a vida de outras pessoas, não havendo limites. E o legislador da Lei 

Maria da Penha relembrou que a mulher, enquanto ser humano normal possui os 

mesmos direitos reconhecidos em favor do homem. 

A Constituição Federal definiu em seu artigo 5º, inciso I, que homens que 

mulheres são iguais 26  em direitos e obrigações. A correta interpretação desse 

dispositivo torna inaceitável a utilização da discriminação do sexo, sempre que seja 

feito com o propósito de desnivelar materialmente o homem da mulher, aceitando-o, 

porém, quando a finalidade pretendida for atenuar os desníveis. Em razão disso, além 

dos tratamentos diferenciados entre homens e mulheres previstos na própria 

constituição, poderá a legislação infraconstitucional quando a finalidade pretendida 

for atenuar os desníveis.27 

Portanto, partindo da premissa de que a mulher ainda é comumente oprimida 

na sociedade contemporânea, especialmente pelo homem, elaborou-se a Lei Maria 

da Penha – Lei n.º 11.340/2006 estabelecendo mecanismos para coibir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher, conferindo proteção diferenciada a tal gênero 

no ambiente doméstico, familiar e em qualquer relação íntima de afeto a que esteja 

ligada.28 

A Lei Maria da Penha inaugurou um novo marco legislativo no combate à 

violência doméstica e familiar contra a mulher. A legislação, promulgada após a 

                                                      
os direitos humanos decorrem do reconhecimento da dignidade do ser humano, e combater a 
violência doméstica é uma das formas de garantir a dignidade da mulher. 
25 A prática da violência de gênero é transmitida de geração a geração, por ambos os sexos. A sua 
prática é vista como algo natural, fazendo parte da natureza humana. É uma das primeiras formas de 
acometimentos agressivos que colocaram as pessoas em contato direto, das quais, aprenderam 
outras condutas violentas. Passou a sociedade a legitimar esses comportamentos e, atualmente, a 
violência contra a mulher é um problema em diversas esferas da sociedade. 
26 O princípio da igualdade veda qualquer tratamento desigual entre as pessoas, tendo como escopo 
extinguir privilégios e proporcionar garantia individual. Porém, essa igualde deve ser proporcional a 
situações e fatos desiguais, ou seja, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na 
proporção de suas desigualdades. Nesse contexto, Bobbio pontua que “uma desigualdade torna-se 
um instrumento de igualdade pelo simples motivo de que corrige uma desigualdade anterior: uma 
nova igualdade é o resultado da equiparação de duas desigualdades”. BOBBIO, Norberto. Igualdade e 
liberdade. 2. ed. Rio de Janeiro: S.A, 1997, p. 32. Portanto, uma lei, ao ser cumprida, deve oferecer 
tratamento igualitário a todos (igualdade formal), e, com isso, deve ser genérica e abstrata, tratando 
a todos sem que haja desfavorecimento ou privilégios.  
27 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 35 ed. São Paulo: Atlas, , 2019, p. 39. 
28 LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Penal Especial Comentada: Volume Único. 7. ed. Salvador: 
JusPODIVM, 2019, p. 1475. 
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condenação do Estado brasileiro pela Organização dos Estados Americanos por sua 

omissão histórica na proteção às mulheres alinha-se a um conjunto de diretrizes 

internacionais de direitos humanos relacionadas à obrigação estatal de providenciar 

mecanismos eficientes para proteger as mulheres em situação de violência 

doméstica.29 

Sobre o tema em pauta, é relevante ressalvar que a Lei Maria da Penha existe 

com o escopo de reduzir as desigualdades de gênero, pois a violência30 também 

implica em relações de dominação e de submissão.31 

Entre os principais diplomas internacionais relacionados ao tema, destacam-

se a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 

Mulher, aprovada pela Organização das Nações Unidas em 1979, a Declaração sobre 

a Eliminação da Violência contra a Mulher, aprovada pela ONU em 1993, a Declaração 

e Programa de Ação de Viena de 1993, e a Convenção Interamericana para Prevenir, 

Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, 1994 – Convenção de Belém do Pará.32 

Nesse norte, os artigos 2º e 3º da Lei n.º 11.340/2006, enumeram diversos 

direitos e garantias fundamentais inerentes à pessoa humana que devem ser 

assegurados a toda e qualquer mulher, independentemente de sua classe, raça, etnia, 

orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião. Tal previsão, 

muito embora pareça redundante considerando que os direitos e garantias 

fundamentais são inerentes a qualquer pessoa, enaltece a perspectiva da igualdade 

material    e   até   mesmo   equilibra  a  inicial   exclusão   da  mulher,  nas   primeiras 

                                                      
29  ÁVILA, Thiago Pierobom de. Medidas protetivas da Lei Maria da Penha: natureza jurídica e 
parâmetros decisórios. Revista Brasileira de Ciências Criminais, 2019, p. 03. 
30 De acordo com Bourdieu, o conceito de violência simbólica é um espaço onde “manifestam relações 
de poder, o que implica afirmar que ela se estrutura a partir da distribuição desigual de um quantum 
social que determina a posição que um agente específico ocupa em seu seio”. BOURDIEU, Pierre. 
Sociologia. São Paulo: Ática, 1983, p. 21. 
31 Muitos agressores isolam a mulher do meio social como uma maneira de possuí-la somente para 
si. Impedem-na de ver a família, os amigos ou, até mesmo, de buscar um trabalho. O objetivo é 
aprisionar a mulher para que o seu único apoio seja o marido. Isso não deixa de ser uma espécie de 
“arma de controle”, usada com um único objetivo: “[...] para criar o desespero do abandono e da 
solidão, tornando a mulher totalmente dependente da única pessoa que lhe resta, o seu vitimizador. 
Durante algum tempo, ele força-a a afastar-se não apenas das pessoas significativas em sua vida, 
mas também da comunidade humana mais ampla, à qual um dia ela já pertenceu.” MILLER, Mary 
Susan. Feridas invisíveis: abuso não físico contra mulheres. Tradução de Denise Maria Bolanho. São 
Paulo: Summus, 1999, p. 65-66. 
32  ÁVILA, Thiago Pierobom de. Medidas protetivas da Lei Maria da Penha: natureza jurídica e 
parâmetros decisórios. Revista Brasileira de Ciências Criminais, 2019, p. 03. 
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declarações internacionais de direitos humanos.33 

Não obstante, a referida legislação, no seu artigo 7º, institui categoricamente 

todas as modalidades de violência doméstica e familiar que, além de meramente 

física, pode ser psicológica, sexual, patrimonial e até moral.  

A Lei Maria da Penha34 buscou produzir a igualdade material35 entre homens 

e mulheres, propondo o enfrentamento da violência doméstica e familiar, reforçando 

a proteção aos direitos fundamentais e em harmonia com os tratados internacionais 

de direitos humanos. Além disso, criou um sistema jurídico autônomo e 

multifacetado, com regras e procedimentos específicos, que desvinculam o 

tratamento da violência no campo exclusivamente penal.  

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) surge como resposta da busca 

incansável pela garantia e pelo respeito à dignidade da mulher agredida, se 

condizendo aos documentos internacionais de proteção aos direitos das mulheres, 

e, em seu artigo 6º, afirmou, taxativamente, que “a violência doméstica e familiar 

contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos”.36  

Um aspecto importante se caracteriza nas medidas protetivas de urgência, 

definidas no artigo 22 da Lei Maria da Penha, inseridas em um contexto das políticas 

de assistência e contenção da violência, tendo como finalidade proteger a mulher e 

conter o agressor. As medidas definidas na lei obrigam o agressor com o intuito de 

cessar o ciclo de violência, como o afastamento de afastá-lo do lar domicílio ou local 

de convivência da ofendida e diminuir os riscos de uma nova situação de violência.37 

                                                      
33 LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Penal Especial Comentada: Volume Único. 7. ed. Salvador: 
JusPODIVM, 2019, p.1477. 
34 Jamais deve ser esquecido o objetivo da lei, ou seja, a sua função social diante da legislação 
brasileira, conforme Souza: “ A função social da Lei Maria da Penha busca a real igualdade de gênero 
no que diz respeito à necessidade de pôr fim à violência doméstica, já que nesse campo é patente a 
desigualdade existente entre os gêneros masculino e feminino, pois as mulheres aparecem como a 
parte que sofre as discriminações e violências em índices consideravelmente maiores, não só pelas 
diferenças físicas, mas também, culturais que envolvem o tema.” SOUZA, Sérgio Ricardo de. 
Comentários à Lei de Combate à Violência Contra A Mulher. 2. ed. Curitiba: Juruá Editora, 2008, p. 37. 
35 Conforme Cabral, “quando falamos em igualdade material, subentende-se que as oportunidades 
devem ser oferecidas de forma igualitária para todos os cidadãos”, porque é por meio da igualdade 
material que o Estado busca garantir os direitos dos cidadãos e proteger os seus direitos 
fundamentais. CABRAL, Karina Melissa. Direito da mulher de acordo com o Novo Código Civil. São 
Paulo: De Direito, 2004, p. 61. 
36 CAVALCANTI, Stela Valéria Soares de Farias. Violência Doméstica: análise da Lei “Maria da Penha”, 
nº 11.340/06. Salvador, BA: Edições PODIVM, 2007, 79-80.  
37 ROMFELD, Victor Sugamosto. Lei Maria da Penha: Avanços e insuficiências. Revista Brasileira de 
Ciências Criminais. São Paulo, 2018, p. 05. 
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Por possuir natureza penal e extra penal, a Lei Maria da Penha38 instituiu uma 

política nacional às mulheres para além de uma política criminal, possuindo prismas 

preventivos e protetivos, não se limitando ao caráter punitivo. Assim, em razão de tal 

perspectiva, estabeleceu designações específicas e norteadoras, como a limitação 

da tutela penal para as mulheres, as hipóteses caracterização de violência de gênero 

e a redefinição da expressão vítima para “mulheres em situação de violência 

doméstica e familiar”.39 

Assim, verifica-se que a Lei Maria da Penha é um instrumento de ação 

afirmativa, que estabelece medidas de igualdade material a partir da identificação de 

desigualdades sociais entre os gêneros. Além disso, ao conjugar normas de natureza 

penal e civil, desenvolveu mecanismos diferenciados e mais efetivos para a proteção 

das mulheres em situação de violência doméstica.40 

Pelo fio do exposto, entende-se que a Lei Maria da Penha preocupou-se em 

tutelar adequadamente a violência doméstica e familiar contra as mulheres, 

prevendo medidas de prevenção, de proteção e de coibição de tais práticas. Além 

disso, reconhece a urgência da interferência do Estado, em razão da situação de 

vulnerabilidade da mulher em suas relações domésticas e familiares. 

    

4 A APLICABILIDADE DA JUSTIÇA RESTAURATIVA COMO INSTRUMENTO DE 

COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

Em relação ao atual panorama brasileiro sobre os casos de violência 

doméstica contra a mulher, a justiça Restaurativa é um instrumento de combate a 

esse tipo de violência. 

                                                      
38 A Maria da Penha é uma lei com diversas preocupações: “[...] revela a presença organizada das 
mulheres no embate humano, social e politico por respeito. Sua presença está marcada na ênfase a 
valorização e inclusão da vítima no contexto do processo penal, na preocupação com prevenção, 
proteção e assistência aos atores do conflito, no resguardo de conquistas femininas, como espaço no 
mercado de trabalho.” HERMANN, Leda Maria. Maria da Penha Lei com nome de mulher: 
considerações à Lei nº 11.340/2006: contra a violência doméstica e familiar, incluindo comentários 
artigo por artigo. Campinas, SP: Servanda Editora, 2007, p. 19. 
39  GARCIA, Daniel. Lei Maria da Penha e lei do feminicídio: a violência de gênero no brasil entre 
hostilidades, simbolismo e legitimidade”. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, 2020, p. 
06. 
40 CAMBI, Eduardo. Lei Maria da Penha: Tutela diferenciada dos direitos das mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar”. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, 2017, p. 10. 
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O seu procedimento restaurativo, estimula o encontro consensual e voluntário, 

de configuração informal, das partes em casos de violência (ofensor, vítima, 

familiares, amigos e comunidade) que são orientados por um facilitador ou um 

coordenador, a incidirem sobre o problema e, assim, construírem possíveis soluções. 

O objetivo da Justiça Restaurativa não se encontra no delito, mas no conflito 

advindo do delito, pois tem como desígnio o equilíbrio nas relações sociais, 

consequentemente, as necessidades das partes, assim como possibilitar a 

participação da comunidade, para restabelecimento dos laços entre vítima-agressor 

e do mesmo modo para que o agressor tenha a possibilidade de se restaurar na 

sociedade, tendo uma convivência social digna. 

Por meio extrajudicial, objetiva-se que as partes envolvidas restaurem a 

convivência prejudicada, de forma voluntária e produtiva, ou seja, a recuperação do 

indivíduo, pois, são auxiliadas por um terceiro imparcial e com credibilidade para a 

solução da lide. 

Assim, quando ocorre a violência doméstica surge a necessidade de buscar 

outros meios alternativos ao sistema penal para a solução do litígio entre o agressor 

e vítima, e, dessa forma, haverá uma reparação ao dano causado à vítima. 

E a justiça restaurativa tem a finalidade de possibilitar o diálogo e 

aproximação entre as partes, em decorrência da violência empregada no ambiente 

doméstico contra a mulher. Objetiva-se a restauração das relações perdidas, com a 

resolução dos conflitos. Para que isso ocorra, é necessário a colaboração da 

comunidade para construção de redes sociais, para a obtenção da função social da 

justiça restaurativa. 

Por outro lado, a Justiça Restaurativa também faz com que o agressor faça 

uma reflexão de todos os seus erros, atitudes e expõe todas as consequências à 

vítima, aos filhos, à família, e também à comunidade. O terceiro imparcial e investido 

de credibilidade auxiliará para que as partes voluntariamente encontrem uma 

solução adequada e justa para o caso. 

Portanto, a Justiça Restaurativa é um meio extrajudicial que tem por fim a 

obtenção da pacificação social. É meio alternativo e complementar para a solução 

dos litígios entre agressor-vítima, especialmente nos casos de violência doméstica 

e familiar. A Justiça Restaurativa ocasiona a possibilidade de colocar agressor-
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vítima frente a frente para que dialoguem e busquem uma solução adequada, 

atendendo os interesses de ambas as partes.  

 

CONCLUSÃO 

 

O tema abordado é de extrema relevância social, uma vez que a realidade 

evidencia que a mulher de nossos dias, de regra emancipada em diversas situações, 

não é reconhecida como sujeito, apesar da sua luta por reconhecimento. Percebe-se 

que a dominação masculina ainda persevera em diversos casos. 

Com a criação da Lei 11.340/06, houve uma maior proteção aos direitos das 

mulheres em situação de violência familiar e doméstica, a qual elenca as mais 

diversas formas de violências que podem ser praticadas contra elas, exclusivamente, 

no a ̂mbito doméstico e familiar.  

Com o surgimento da Lei n. 11.340/06 houve uma maior conscientização e 

contribuição para o enfrentamento da violência, pois ela representa um instrumento 

jurídico fundamental para que se possa enfrentar essa situação.  

Ademais, a intenção da lei é proteger a mulher vítima de violência e, além disso, 

há muito para ser aprimorado, como no que se refere à disponibilização de 

programas de prevenção para as mulheres que se encontram nessas situações, 

dando maior efetividade à lei.  

E a Justiça Restaurativa também é um instrumento restaurativo de combate à 

violência doméstica contra a mulher, eficaz e um meio extrajudicial que tem por 

escopo a resolução dos conflitos entre agressor-vítima e principalmente a 

ressocialização do agressor, evitando futuros delitos. 

Por fim, diante desse cenário, é urgente a necessidade de se estabelecer um 

novo paradigma que auxilie no sentido de destacar a importância da construção de 

um ideal comum. Logo, a restauração da justiça possibilitará que seja instaurada a 

reinserção da cidadania e da dignidade humana, oprimida e velada pelo ciclo da 

violência, pelas diferenças de gênero e pela dominação masculina. 
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RESUMO 
 
O propósito deste artigo é enfrentar o seguinte problema: seria constitucional o 
dispositivo do artigo 28 da Lei n°. 11.343/2006, a lei de drogas, que define como crime 
o porte de drogas para consumo pessoal? O presente artigo analisa e manifesta, 
teoricamente, a temática da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei nº. 
11.343/2006, ante os princípios constitucionais da lesividade, da vulnerabilidade e 
da inviolabilidade a vida intima de cada indivíduo, à dignidade da pessoa humana, e 
à autodeterminação. Compreende-se por inconstitucionalidade de uma lei quando 
esta lei é contrária aos preceitos da constituição federal, o que garante validade de 
uma lei é sua competência de dar vida a direitos fundamentais. O objetivo geral 
consiste em descrever a figura típica do artigo 28 da Lei n°. 11.343/2006, no tocante 
aos objetivos específicos destacam-se: apontar a contextualização conceitual e 
histórica do termo drogas, a distinção do usuário de entorpecentes com o tráfico de 
drogas, analisar a metodologia de controle de constitucionalidade de normas penais 
no direito brasileiro e definição a partir do recurso extraordinário 635/659SP de 2011, 
da descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal. A metodologia 
empregada, será o método dedutivo, através de documentação direta. Pesquisa 
bibliográfica e dados oficiais. 
Palavras-chave: Inconstitucionalidade; Artigo 28 da Lei nº. 11.343/2006; Lei de 
Drogas; Direito Penal; Principio da inviolabilidade. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this article is to face the following problem: would the provision of 
Article 28 of Law No. 11.343/2006, the drug law, which defines the possession of 
drugs for personal consumption as constitutional would be constitutional? This 
article analyzes and theoretically manifests the theme of unconstitutionality in Article 
28 of Law No. 11.343/2006, in view of the constitutional principles of injury, 
vulnerability and inviolability to the individual life of each individual, the dignity of the 
human person, and self determination It is understood by the unconstitutionality of a 
law when this law is contrary to the precepts of the federal constitution, what 
guarantees the validity of a law is its competence to gives life to fundamental rights. 
The general objective is to describe the typical figure of article 28 of Law No. 
11.343/2006, with regard to specific objectives, the following stand out: pointing out 
the contextual and historical contextualization of the term drugs, the user’s 
distinction from narcotics with drug trafficking, analyzing the methodology for 
controlling the constitutionality of criminal rules in Brazilian Law and defining the 
extraordinary decriminalization 635/659SP of 2011, of decriminalization the 
possession of drugs for personal consumption. The methodology used will be the 
deductive method, through direct documentation, bibliographic research and official 
data. 
Keywords: Unconstitutionality; Article 28 of Law No. 11.343/06; Drug Law; Criminal 
Law; Principle of inviolability. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, o Brasil é um país que se denomina repressor do tráfico ilícito 

de drogas. No entanto, o consumo de entorpecentes tem crescido ao longo dos anos, 

o que torna mais complexas iniciativas visando modificações legislativas. Nesse 

contexto, foi criada a Lei no 11.343/2006, conhecida como a Lei de Drogas, e, 

consequentemente, foram revogados os poderes das Leis no 6.368/1976 e no 

10.409/2002. Havia duas legislações distintas, uma que tratava do regramento 

quanto aos crimes (tipificação das condutas) e outra sobre o procedimento (lei penal 

e lei procedimental). Atualmente, toda a matéria envolvendo drogas, seja na esfera 

penal ou na investigatória e procedimental, está contemplada na Lei nº. 11.343/2006. 

Em virtude da proibição constante no art. 2º. da Lei 11.343/2006, figura-se 

obrigatória a licença prévia das autoridades para produzir, fabricar, manter em 

depósito, importar, comprar, ou adquirir, desde que, para qualquer fim, sejam 

substâncias entorpecentes.  
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Nosso ordenamento jurídico não pune a tentativa de suicídio ou de autolesão 

corporal, e somente haverá crime no induzimento, instigação ou auxílio para a prática 

dele. À luz do direito penal, todos possuem o direito de decidir sobre sua vida, da sua 

maneira, desde que não lesionem diretamente bens da pessoa ou de terceiros. 

O propósito deste trabalho é propor uma reflexão acerca da seguinte 

problemática: em face dos princípios fundamentais como o da lesividade, seria 

constitucional o dispositivo do artigo 28 da Lei nº. 11.343/2006, que define como 

crime o porte de drogas para o consumo pessoal? O presente artigo analisa a 

compatibilidade constitucional da norma prevista no referido artigo, ante os 

princípios da lesividade e da inviolabilidade à vida íntima de cada cidadão, verifica-

se se a posse de drogas para consumo pessoal é inconstitucional.  

O objetivo central consiste, pois, em descrever a figura típica do artigo 28 da 

Lei n°. 11.343/2006. No que alude aos objetivos específicos, destacam-se: apontar 

a contextualização conceitual e histórica do termo “drogas”, analisar a metodologia 

de controle de constitucionalidade de normas penais no direito brasileiro e a 

definição da descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal, a partir do 

recurso extraordinário 635/659SP, de 2011. 

Nesse sentido, não é objeto desta reflexão debater a liberação ou não do uso 

de entorpecentes, a finalidade é apenas demonstrar que o artigo 28 da Lei nº. 

11.343/2006 fere a atual Constituição Federal, viola o princípio da lesividade e o 

princípio da ofensividade, pois a então proibição do porte de tóxicos para consumo 

próprio em quantidade irrisória, de forma que não lesiona nenhum bem jurídico 

alheio. 

O trabalho será apresentado com a seguinte estrutura: primeiro, uma 

contextualização conceitual e histórica do termo “drogas”, o qual entende-se 

doutrinariamente como produtos capazes de causar dependência, assim 

especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo 

Poder Executivo da União. Posteriormente, uma abordagem do termo “usuário” na 

doutrina e na legislação vigente, cujo entendimento é de tratar-se da pessoa que faz 

uso de qualquer uma das substâncias caracterizadas como drogas, porém sem ser 

dependente delas. No tópico seguinte, será abordada a distinção do usuário de 

entorpecentes para o tráfico de drogas, em que a diferenciação entre um crime e 
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outro está no dolo de agir. Em segunda, uma análise, por meio de dados, da Lei 

antidrogas e o aumento da população carcerária no Brasil, destacando-se o gasto 

que o estado tem com um indivíduo encarcerado. Na sequência, a análise doutrinária 

acerca da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei no. 11.343/2006, demonstrando 

a visão de diversos autores a favor e contra a inconstitucionalidade da referida lei. 

Por fim, a análise do Recurso Extraordinário n°. 635/657SP de 2011, proposto pelo 

ministro Gilmar Mendes, no que se refere à sua (in)constitucionalidade.   

 

1 CONTEXTUALIZAÇÃO CONCEITUAL E HISTÓRICA DO TERMO DROGAS. 

 

Antes de abordar o tema, propriamente, faz-se necessária uma 

contextualização inicial para fundamentar esta reflexão a que se propõe este artigo, 

e, por conseguinte, alguns comentários e observações dos conceitos doutrinários. 

O Direito Penal comum, cuja aplicação é atribuída à justiça comum, consiste 

no Código Penal e nas diversas leis penais especiais, como a Lei de Drogas, sendo 

que nossa Lei Maior declara que são insuscetíveis de graça ou anistia e que não 

podem ser alvo de fiança os crimes de tráfico ilícito de drogas, o terrorismo e os 

crimes hediondos. 

Os tipos penais da Lei no. 11.343/2006 são leis penais em branco, o que, em 

resumo, significa liberdade punitiva dos agentes em relação ao consumo e tráfico de 

drogas ilícitas, sem, contudo, dizer quais seriam essas substâncias. 

A expressão “substância entorpecente que determine dependência física ou 

psíquica” tornou-se anacrônica, visto que a no. Lei 11.343/2006 difundiu a 

nomenclatura “drogas’’, instituindo, em seu art. 1º, parágrafo único: “consideram-se 

como drogas os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em 

lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da 

União”. Dessa maneira, droga é qualquer substância expressa em lei ou ato 

administrativo.  

Para que determinada substância ou produto possa ser considerada droga, 

para fins penais, deve atender aos seguintes requisitos: “causar dependência  e  estar 
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na lista do Poder Executivo”3.  

Em nosso país, a especificação das drogas está prevista em ato 

administrativo, editado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), na 

portaria SVS/MS de número 344, criada em 12 de maio de 1998, sendo que, mesmo 

que um produto cause dependência química, caso não se encontre descrito na 

portaria SVS/MS 344/1998, estará em oposição à lei, e não será analisado como 

droga. 

Assim dispõe a Jurisprudência dos Tribunais Superiores:  

 

Inicialmente, emerge a necessidade de se analisar o preceito contido no 

parágrafo único do art. 1º da lei de drogas, segundo o qual ‘consideram-se como 

drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim 

especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo 

poder executivo da união’. Em acréscimo, estabelece o art. 66 da lei de drogas 

que, ‘para fins do disposto no parágrafo único do art. 1º desta lei, até que seja 

atualizada a terminologia da lista mencionada no preceito, denominam-se 

drogas substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob 

controle especial, da portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998’. Verifica-

se, assim, que, sistematicamente, por uma opção legislativa, o art. 66 ampliou o 

universo de incidência dos comandos proibitivos penais. Portanto, a definição do 

que sejam ‘drogas’, capazes de caracterizar os delitos previstos na lei n. 

11.343/2006, advém da portaria n. 344/1998 da secretaria de vigilância sanitária 

do ministério da saúde. Nesse contexto, por ser constituída de um conceito 

técnico-jurídico, só será considerada droga o que a lei (em sentido amplo) assim 

o reconhecer. Desse modo, mesmo que determinada substância cause 

dependência física ou psíquica, se ela não estiver prevista no rol das substâncias 

legalmente proibidas, ela não será tratada como droga para fins de incidência da 

lei n. 11.343/2006.4 

 

Portanto, a simples posse de drogas com a finalidade de consume   individual  

                                                      
3  Mendonça, Andrey Borges de Mendonça e Carvalho, Paulo Roberto Galvão de. Lei de drogas: Lei 
11.343, de 23 de agosto de 2006 – Comentada Artigo por Artigo. São Paulo (SP): Método, 2012. 
4  Masson, Cleber e Marça, Vinícius. Lei de drogas: Aspectos Penais e Processuais. São Paulo (SP): 
Forense, 2019. 
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é considerada uma conduta ilícita, e, por este motivo, encontra-se tipificado no artigo 

28 da lei em comento. 

 

1.1 ABORDAGEM DO TERMO USUÁRIO NA DOUTRINA E NA LEGISLAÇÃO VIGENTE 

 

Usuário é a pessoa que faz uso de qualquer uma das substâncias 

caracterizadas como drogas, porém, sem ser dependente delas, possuindo o domínio 

da sua vontade. 

No âmbito do artigo 28 da Lei no. 11.343/2006, o legislador partiu da premissa 

de que a prisão de tal pessoa, o então usuário, não traz vantagens reais à sociedade, 

notadamente porque empata o tratamento desse indivíduo, seja ele um dependente 

químico, e introduz o mero “consumidor” em um sistema carcerário falido, 

incessantemente dominado por facções criminosas e organizações do mundo do 

crime, que controlam o tráfico de drogas, correndo-se o risco de atrair os usuários. 

Vejamos o exemplo a seguir: 

 

Há alguns anos, um conhecido ator de televisão foi flagrado comprando uma 

quantidade razoável de drogas. À primeira vista, poder-se-ia pensar em tráfico 

de drogas, face a quantidade de substância entorpecente apreendida. No 

entanto, restou comprovado que o agente teria comprado uma quantidade 

elevada porquanto tinha receio de ser flagrado pela polícia (ou pela mídia) caso 

tivesse que comparecer diariamente a pontos de vendas de drogas para 

aquisição da substância destinada ao seu consumo pessoal.5 

 

Portanto, nesse sentido, "viola o princípio da lesividade ou ofensividade a 

proibição de porte de tóxicos para consumo próprio em quantidade e forma que não 

lesione nenhum bem jurídico alheio"6. 

 

A tolerância é consequência da intangibilidade do ser humano e de sua liberdade. 

Politicamente significa que as pessoas têm direito de ser, pensar, expressar-se 

                                                      
5  Masson, Cleber e Marça, Vinícius. Lei de drogas: Aspectos Penais e Processuais. São Paulo (SP): 
Forense, 2019. 
6  Grecco, Rogério. Código Penal Comentado. Niterói (RJ): Impetus, 2017, p.132  



 
Raiana Pettinari Barbosa; Fernando Bezerra de Oliveira Lima | 349 

 

 

e atuar livremente sem que sejam submetidas a restrições ou sanções que se 

fundem no mero fato do que se é, se pensa, se expressa ou se faz.7   

 

Considerando que discutir a descriminalização é relevante para o direito penal, 

definindo então se o consumo de drogas é uma autolesão ou não, este debate é 

pertinente e necessário. Da mesma maneira, como inexiste um critério objetivo de 

definição, pessoas detidas com drogas podem ser presas como usuários ou 

traficantes, o que gera o aumento da criminalidade. Portanto, é apropriado afirmar 

que a proibição de porte de tóxicos para consumo próprio em quantidade e forma 

que não lesione nenhum bem jurídico alheio viola o princípio da lesividade ou 

ofensividade. 

No princípio da lesividade, não se pode considerar fato delituoso se a lesão 

ocorrida for feita pelo agente, em si próprio, a exemplo de um suicida. O direito penal 

não irá puni-lo pela tentativa de tirar a sua própria vida, porque, evidentemente, 

diante de um estado democrático de direito, não se pode punir um indivíduo por dano 

a seus próprios bens jurídicos, a autolesão. 

 

2 DISTINÇÃO DO USUÁRIO DE ENTORPECENTES COM O TRÁFICO DE DROGAS 

 

Há o entendimento de que “a lei considerou que o perigo social causado por 

aquele que traz consigo para uso pessoal é menor que o perigo do que trafica, 

ministra e dissemina”8. Isso fica claro nas penas aplicadas aos artigos 28, que trata 

da posse de drogas, e 33, da Lei no. 11.343/2006, que pune o tráfico de drogas.  

A diferenciação entre um crime e outro está no dolo: no porte para consumo, 

o agente tem a droga para uso próprio (dolo de consumir), no tráfico, entretanto, 

existe o dolo de comercializar a droga para terceiro (dolo de traficar). 

Alguns parâmetros e medidas que definem o delito em questão deverão ser 

avaliados pela Autoridade Policial e pelo Magistrado, assim como é destacado no 

artigo 28 em seu parágrafo 2° da Lei no 11.343/2006:  

 

                                                      
7  Idem. 
8  Idem, p. 146. 
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Art. 28.  § 2o - Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o 

juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às 

condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, 

bem como à conduta e aos antecedentes do agente.9 

 

 São circunstâncias exemplificativas que poderão ser somadas para que o juiz 

possa decidir sobre qual o crime praticado. Alguns autores postulam que os critérios 

mencionados devem ser aferidos conjuntamente, pois sendo apenas um, 

isoladamente, nem sempre será possível ao intérprete a adotar a melhor solução. 

Em muitos países já existe essa distinção, entre o uso e o tráfico, da qual é 

feita identificando diversos critérios, como a quantidade e o tipo de droga 

apreendida. 

Por exemplo, a Lei de Portugal, passou a considerar como uso, 25 (vinte e 

cinco) gramas de maconha e 2 (dois) gramas de cocaína, 1 (uma) grama de ecstasy 

e heroína; acima disso a quantidade de posse para uso pessoal é o equivalente a 10 

(dez) doses diárias. Peso e natureza da droga são critérios aferidos.  

Já na Alemanha, os limites variam entre 6 (seis) gramas ou três doses de 2 

(duas) gramas, considerando que em 14 estados do território alemão fixaram o limite 

de 6 (seis) gramas. 

No Brasil, sequer existe algum critério de quantidade precisa, então, fica mais 

difícil diferenciar o tráfico de drogas do uso. Não está escrito na lei “o indivíduo pode 

portar até tantas gramas de maconha que não será considerado tráfico”, a polícia 

acaba dando destino diversos a pessoas flagradas com drogas. 

Quando o assunto é pouca quantidade de droga, um cigarro de maconha, por 

exemplo, o jovem, na maioria das vezes, é classificado como usuário de droga. 

Grandes quantidades, como, por exemplo, 600 quilos de cocaína, é aparentemente 

incontestável a narcotraficância. Mas o problema está no meio termo: afinal, 20 

gramas de maconha, encontrados com um jovem de classe média, seria enquadrado 

como tráfico ou usuário? Inexiste um limite mínimo, para que seja compatível com o 

uso pessoal, ou acima, para que seja considerado tráfico de drogas. 

                                                      
9  Brasil. Lei nº. 11.343 de 23 de agosto de 2006. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm >. Acesso em: 30 Jun. 
2020 
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O fato é que, no processo judicial, se não ficarem claros os critérios acima, e 

houver fundada dúvida sobre a classificação jurídico-penal do fato e sobre a 

existência do crime e/ou de sua autoria, deverá ser aplicado o princípio do in dubio 

pro reo, para prevalecer a alegação de crime menos grave que é o porte para 

consumo. Vejamos: 

 

Uma objeção a fazer aos crimes de perigo abstrato é que, ao se presumir, prévia 

e abstratamente, o perigo, resulta que, em última análise, perigo não existe, de 

modo que se acaba por criminalizar a simples atividade, afrontando-se o 

princípio da lesividade, bem assim o caráter de extrema ratio (subsidiário) do 

direito penal. Por isso há quem considere, inclusive, não sem razão, 

inconstitucional toda sorte de presunção legal de perigo.10 

 

Em outras palavras, o princípio da lesividade é confrontado, já que, nos casos 

de crimes de perigo abstrato, o crime denomina-se abstrato, isto é, que não é 

concreto, nem real, e possui alto grau de generalização. 

 

3 LEI ANTIDROGAS (11.343/2006) E O AUMENTO DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA NO 

BRASIL  

 

O termo criminalizador e repressor das drogas, no Brasil, gera um grande preço 

para a sociedade e para o Estado, que tem como resultado o aumento da população 

carcerária, da violência e da discriminação.  

Cada vaga no sistema penitenciário, de acordo com o Departamento 

Penitenciário Nacional (DEPEN), custa em torno de R$ 43.835,20 por ano,  tendo, cada 

detento, o custo mensal de, aproximadamente, R$ 2.000,00 para o Estado.11 

Após a entrada em vigor da lei de drogas, em 2006, até os dias atuais, houve 

um aumento do encarceramento por infrações referentes às drogas de 9% para 27%. 

                                                      
10 Cunha, Rogério Sanches. Manual do direito penal: parte geral (arts. 1º ao 120). Salvador (BA): 
JusPODIVM, 2016, p. 94. 
11 Dados extraídos do Voto do Ministro Roberto Barroso, disponível em 
https://www.conjur.com.br/dl/leia-anotacoes-ministro-barroso-voto.pdf. Acesso em 07 de junho de 
2020. 

https://www.conjur.com.br/dl/leia-anotacoes-ministro-barroso-voto.pdf
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Cerca de 63% das mulheres que se encontram encarceradas o foram por delitos 

relacionados às drogas.12 

Vale ressaltar que, no momento atual, uma em cada duas mulheres, e um em 

cada quatro homens presos no país estão atrás das grades pelo crime de tráfico de 

drogas.  

Além das grandes despesas, encontram-se inúmeros problemas que estão 

relacionados ao encarceramento: jovens, muitas vezes réus primários, são presos 

juntamente com criminosos de alta periculosidade e se transformam, em pouco 

tempo, em criminosos mais perigosos. Assim, ao saírem das cadeias, são mais 

ameaçadores para a sociedade, sendo o índice de reincidência acima de 70%. 

Além disso, há outro contratempo: como não há critérios para distinguir 

consumo de entorpecentes de tráfico de drogas, na realidade, a consequência mais 

comum é a seletividade penal. Por essa razão, é importante que se estabeleçam 

critérios para diferenciar o consumo do tráfico de drogas. 

 

4 ANÁLISE DOUTRINÁRIA ACERCA DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 28 DA 

LEI Nº 11.343/2006 

 

Existem duas vertentes sobre este tema: a primeira é a respeito da 

inconstitucionalidade do artigo 28, que ofende princípios básicos assegurados a 

qualquer indivíduo e previstos na Constituição Federal, como a inviolabilidade à 

intimidade e à vida privada de cada pessoa, à dignidade da pessoa humana, e à 

autodeterminação, além de infringir o princípio da lesividade. Ademais, por essa 

visão, entende-se que existem maiores benefícios à descriminalização do porte de 

entorpecente, que deve ser tratado como um problema de saúde pública e não como 

transgressão. 

Encontram-se inúmeros entendimentos jurisprudenciais e doutrinários a 

respeito da inconstitucionalidade desse artigo em questão, tendo em vista que, entre 

os verbos tipificados em seu caput, não dispõe o de consumir, fazer uso, utilizar ou 

                                                      
12 Dados extraídos do Voto do Ministro Roberto Barroso, disponível em 
https://www.conjur.com.br/dl/leia-anotacoes-ministro-barroso-voto.pdf. Acesso em 07 de junho de 
2020. 
 

https://www.conjur.com.br/dl/leia-anotacoes-ministro-barroso-voto.pdf
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degustar de substância entorpecente. “Não se pode também deixar de compreender 

que o usuário de droga sustenta o tráfico, gera problemas para a família e para a 

sociedade. (...) a autolesão que prática afeta a todos de um jeito ou de outro”13. 

Alguns autores não se posicionam a respeito da inconstitucionalidade do 

dispositivo, apenas se limita a declarar o posicionamento majoritário, de que o bem 

jurídico tutelado é a saúde pública em virtude da repercussão pessoal e social que 

os prejuízos do consumo inadequado da droga trazem:  

 

É uma falácia imaginar que no porte de droga para consumo pessoal haveria 

lesão apenas ao bem jurídico do usuário e que o único interesse lesionado seria 

o seu”. Para ele, “há um evidente perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, de 

natureza difusa, ou seja, titularizado por toda a sociedade, que é a saúde 

pública.14 

 

Há, pois, um risco muito maior de o usuário adquirir e transmitir doenças, 

fomentando o tráfico, além do abalo na estrutura familiar de modo indireto. Exemplo 

disso são as “cracolândias”, em muitos estados brasileiros, em que, para sustentar 

a sua dependência, passam a cometer todo tipo de crime. 

O artigo 28, para alguns autores, é inconstitucional, levando em conta o 

entendimento de que o indivíduo é senhor de seu próprio destino, corpo e saúde, 

razão pela qual lhe compete decidir sobre o que é melhor (e pior) para si mesmo. 

Nessa perspectiva, e à luz do princípio da lesividade, pode-se afirmar que:  

 

Só pode constituir infração penal uma conduta que implique violação a interesse, 

à liberdade ou a bem jurídico de terceiro, razão pela qual ações que encerrem 

apenas má disposição de direito ou interesse próprio não podem ser objeto do 

direito penal, a exemplo da autolesão, do suicídio tentado ou do dano à coisa 

própria.15  

                                                      
13  Rangel, Paulo; Bacila, Carlos Roberto. Lei de Drogas: Comentários Penais e Processuais. São Paulo 
(SP): Atlas, 2015, p.40. 
14  Mendonça, Andrey Borges de Mendonça e Carvalho, Paulo Roberto Galvão de. Lei de drogas: Lei 
11.343, de 23 de agosto de 2006 – Comentada Artigo por Artigo. São Paulo (SP): Método, 2012, p.60 
15  Queiroz, Paulo e Lopes, Marcus Mota Moreira. Comentários à Lei de Drogas. Salvador (BA): 
JusPODIVM, 2016, p.21. 
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Em relação à essa questão, Colômbia, Peru, Costa Rica, Argentina, México e 

Uruguai declararam a inconstitucionalidade ou descriminalizaram a posse das 

drogas. 

A necessidade geminada de se proteger e cuidar da saúde pública, em 

decorrência dos efeitos perniciosos que as drogas podem acarretar, não autoriza 

um contraponto às liberdades individuais, através do instrumental mais 

corrosivo e dramático para controle social que é o Direito Penal. Dessa maneira, 

cremos que a previsão constitucional inibe o legislador ordinário penal de criar 

tipos que restrinjam aquelas garantias, provocando assim a ruptura na 

justaposição da ordem normativa, sendo razoável concluir-se pela atipicidade 

conglobante da conduta que vincula a droga ao próprio consumo. (...) As 

condutas voltadas à autolesão não poderiam ser objeto de incriminação, quando 

o Direito Penal é concebido em respeito aos Direitos Humanos, com utilitário de 

ultima ratio, em que apenas os bens jurídicos de terceiros em consideração ao 

agente adquirem relevância para a tutela penal.16 

 

Alguns autores postulam que não é legítimo o uso do Direito Penal para inibir 

o uso de drogas.  

 

O uso do direito penal para inibir o uso de drogas somente seria legítimo – do 

ponto de vista do sistema constitucional pátrio – se justificado pela necessidade 

de proteger algum bem jurídico imprescindível à garantia da dignidade humana. 

Não é o que parece ocorrer [...].17 

 

Em contrapartida, outros compreendem que não é a autolesão que está sendo 

punida, mas sim o perigo que o uso da droga trás para a coletividade. Esse 

entendimento se justifica no fato de que esses direitos não são absolutos e podem 

ceder quando entrarem em conflito com outro direito de igual ou superior valia, como 

a saúde e segurança da coletividade, portanto, não estão sendo indevidamente 

violadas a intimidade e a vida privada do usuário de drogas. Para os que defendem 

                                                      
16  Silva..., p.161. 
17 Bottini, Pierpaolo Cruz. Porte de drogas para uso próprio e o Supremo Tribunal Federal. Rio de 
Janeiro (RJ): Viva Rio, 2015, p.16. 
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essa posição, o usuário não é o único prejudicado, mas também a coletividade como 

um todo é colocada em risco de dano, ou seja, o dano é presumido de forma absoluta, 

concluindo que “o malefício da droga, seja de forma direta ou indireta, é muito 

grande”18. 

 

5. ANÁLISE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 635.659/SP DE 2011 

 

O Recurso Ordinário nº. 635.359/SP, proposto pelo Ministro Gilmar Mendes 

em 2011, está em tramitação no Supremo Tribunal Federal e tem como discussão 

central a descriminalização do porte de droga para uso pessoal. 

O caso em tela, do qual recebeu grande repercussão no período de dezembro 

de 2011 o fato ocorrido que descreve o consumo de 3 (três) gramas de maconha, 

encontrado na marmita de um presidiário, no Centro de Detenção Provisória em 

Diadema/SP. 

O relator, ministro Gilmar Mendes, votou pela inconstitucionalidade da norma 

do artigo 28 para todos os gêneros de drogas. Já os ministros Roberto Barroso e 

Edson Facchin votaram pela inconstitucionalidade apenas quanto à droga do tipo 

maconha, permanecendo crime a posse para uso pessoal das demais espécies de 

drogas. 

 

5.1. VOTO DO MINISTRO GILMAR MENDES 

 

Uma das primeiras justificativas a favor da criminalização da conduta de 

portar drogas para o consumo pessoal tem como base o fundamento do dano 

potencial que pode trazer para a sociedade, os denominados crimes de perigo 

abstrato. Por isso, o ministro Gilmar Mendes faz alguns comentários a seu respeito. 

Põe em foco que a definição não representa comportamento inconstitucional do 

legislador, que a tipificação acaba por, muitas vezes, sendo uma opção mais efetiva 

para a proteção de bens de caráter difuso ou coletivo. 

                                                      
18  Silva, César Dário Mariano da. Lei de Drogas Comentada. São Paulo (SP): APMP (Associação 
Paulista do Ministério Público), 2016, p.48 
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Para o ministro Gilmar Mendes, existe uma desconformidade em dar 

tratamento criminal ao uso de drogas com ofensa aos princípios constitucionais. 

Alude que há outras medidas de natureza não penal que sejam não tão drásticas e 

de questionáveis efeitos. Por fim, conclui pela inconstitucionalidade da 

criminalização por atingir ao livre desenvolvimento da personalidade: 

 

É sabido que as drogas causam prejuízos físicos e sociais ao seu consumidor. 

Ainda assim, dar tratamento criminal ao uso de drogas é medida que ofende, de 

forma desproporcional, o direito à vida privada e à autodeterminação. O uso 

privado de drogas é conduta que coloca em risco a pessoa do usuário. Ainda que 

o usuário adquira as drogas mediante contato com o traficante, não se pode 

imputar a ele os malefícios coletivos decorrentes da atividade ilícita. Esses 

efeitos estão muito afastados da conduta em si do usuário. A ligação é 

excessivamente remota para atribuir a ela efeitos criminais. Logo, esse resultado 

está fora do âmbito de imputação penal. A relevância criminal da posse para 

consumo pessoal dependeria, assim, da validade da incriminação da autolesão. 

E a autolesão é criminalmente irrelevante. (...). Assim, tenho que a criminalização 

da posse de drogas para uso pessoal é inconstitucional, por atingir, em grau 

máximo e desnecessariamente, o direito ao livre desenvolvimento da 

personalidade, em suas várias manifestações, de forma, portanto, claramente 

desproporcional.19  

 

O ministro citou vários países que adotaram medidas de alternativa a 

criminalização das drogas, entre eles Portugal, que teve como consequência uma 

redução no consumo de entorpecentes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

À luz do exposto, chega-se à conclusão de que existe na doutrina vários 

argumentos contrários e a favor da descriminalização da posse de drogas para 

consumo pessoal. O Supremo Tribunal Federal, através do Recurso Extraordinário nº. 

                                                      
19 
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635.659/SP, caminha no sentido da declaração de inconstitucionalidade do art. 28 

da Lei de Drogas, entretanto, resta o voto dos demais ministros, inclusive sem data 

prevista para julgamento. Percebe-se, entretanto, que todos os votos dos ministros 

até o momento sugerem uma análise imediata do Congresso Nacional, para a 

modificação da atual Lei de Drogas. 

Caso seja reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 28 da lei 11.343/2006 

pelo Supremo Tribunal Federal, consequentemente ficará permitido que aquele que 

utiliza substâncias ilícitas em sua intimidade não mais seja criminalizado pelo Direito 

Penal. 

Além disso, se a inconstitucionalidade vier a ser declarada, o novo quadro 

normativo é plenamente adequado: o tráfico de drogas prosseguirá sendo 

criminalizado, os usuários não dependentes químicos serão responsabilizados pelos 

seus atos caso tragam riscos ao bem jurídico de terceiros, o usuário de drogas em 

sua intimidade ninguém incomodará e o dependente será tratado como um caso de 

saúde pública.     

Observou-se, ainda, que há uma necessidade de mudança legislativa, a fim de 

que sejam acrescentados critérios mais objetivos para a distinção entre o usuário e 

o traficante, e a quantidade destinada ao flagrante. Inclusive a Polícia (Militar e Civil), 

o Poder Judiciário, e o Ministério Público encontram dificuldade, por meio dos 

critérios já existentes, para definir quando o indivíduo deve ser enquadrado no artigo 

28 ou no artigo 33 da lei 11.343/2006.  

Em síntese, o princípio da lesividade e da inviolabilidade de direitos foi violado 

pelo artigo 28 da Lei no. 11.343/2006, tendo em vista que o artigo impõe sanções 

penais ao usuário, o que não é benéfico, e seria mais favorável que fossem usadas 

alternativas de prevenção e conscientização, sem que o direito penal fosse aplicado.      

Não obstante, verifica-se, portanto, que o artigo 28 da Lei de Drogas é 

inconstitucional, pois viola princípios estruturantes do Direito Constitucional e do 

Direito Penal, como os princípios da lesividade e inviolabilidade de direitos para a 

dignidade humana. Dessa maneira, é incompatível com a nossa Constituição 

Federal. Ademais, conforme análise dos ministros que já proferiram seu voto, não é 

adequada e proporcional a utilização do Direito Penal, já que outras medidas 

poderiam ser tomadas. 
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Resumo 
 
O presente artigo tem por objetivo analisar como o Brasil administra os direitos 
sexuais e reprodutivos da mulher, com ênfase à interrupção da gestação fruto de 
estupro. Para tanto, utilizou-se o método dedutivo de pesquisa, valendo-se da 
bibliografia temática correlata. A pesquisa tem como objetivo, analisar como o 
Estado promove a concretização destes direitos, através dos hospitais autorizados. 
Evidenciar como a criminalização do aborto e a imposição de obstáculos à sua 
realização, representam a prevalência dos interesses unilaterais, em detrimento da 
concretização dos direitos básicos da mulher; e, ao mesmo tempo, enfraquecem a 
democracia. Explorar a evolução dos grupos religiosos e conservadores, e o seu 
fortalecimento nas últimas décadas. Ressaltar como a portaria nº 2.561/20 é 
antidemocrática, e promove a violação dos Direitos Fundamentais da mulher, 
representando uma involução para as políticas públicas destinadas ao seu 
acolhimento; além de ser uma conquista da classe conservadora. Por fim, objetiva-
se ressaltar, como a criminalização do aborto é um problema de saúde pública, que 
reforça as desigualdades sociais. E, como a educação crítica e progressista, pode 
contribuir para o enfrentamento desse problema, o fortalecimento da democracia, a 
proteção dos direitos fundamentais da mulher, e a promoção de justiça social. 
Palavras-chave: Direitos Fundamentais; Estupro; Aborto; Conservadorismo; Portaria 
nº 2.561/20. 
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Abstract 
 
This article aims to analyze how Brazil administers the sexual and reproductive rights 
of women, with emphasis on the interruption of pregnancy resulting from rape. For 
this purpose, the deductive method of research was used, using the correlated 
thematic bibliography. The research aims to analyze how the State promotes the 
realization of these rights, through authorized hospitals. To highlight how the 
criminalization of abortion and the imposition of obstacles to its realization represent 
the prevalence of unilateral interests, to the detriment of the realization of the basic 
rights of women; and at the same time weaken democracy. Explore the evolution of 
religious and conservative groups, and their strengthening in recent decades. To 
highlight how ordinance no. 2,561/20 is undemocratic, and promotes the violation of 
the Fundamental Rights of women, representing an involution for public policies 
aimed at its reception; besides being an achievement of the conservative class. 
Finally, the objective is to highlight how the criminalization of abortion is a public 
health problem, which reinforces social inequalities. And, like critical and progressive 
education, it can contribute to the face of this problem, the strengthening of 
democracy, the protection of women's fundamental rights, and the promotion of 
social justice. 
Keywords: Fundamental Rights; Rape; Abortion; Conservatism; Ordinance nº 
2,561/20. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A desigualdade entre os gêneros é um dos problemas estruturais vivenciados 

pelo Brasil; que se perpetua graças à reprodução de preceitos antiquados. A 

publicação da Portaria nº 2.561/20, realçou ainda mais a situação de vulnerabilidade 

da mulher brasileira, que além de sofrer com a prática cotidiana da violência de 

gênero, tem os seus direitos sexuais e reprodutivos constantemente ameaçados 

pelas classes conservadoras. Desta forma, faz-se necessário estudar medidas que 

possam combater os avanços destes grupos, e inibir a violação dos direitos básicos 

da mulher; assim, justifica-se a elaboração do presente trabalho. 

A presente pesquisa versa sobre a violência de gênero perpetrada contra a 

mulher cisgênero. O método utilizado é o dedutivo, pois o presente artigo intenta 

demonstrar como a relação entre o desmantelamento dos direitos femininos, a 

promoção de obstáculos à interrupção da gestação fruto de estupro, e a 

criminalização do aborto, têm relação direta com o fortalecimento das alianças 

conservadoras; e podem ser combatidos com a descriminalização e a 

implementação de uma educação crítica, inclusiva e progressista.  
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Por meio deste, objetiva-se compreender como o estado administra os 

direitos sexuais e reprodutivos da mulher; analisar como ocorre o acesso ao aborto 

legal, no caso de gestação fruto de estupro; estudar a relação entre os direitos 

básicos femininos e a democracia; analisar a relação entre a portaria nº 2.561/20 , o 

conservadorismo e a lesão de Direitos Fundamentais. E, por fim, tentar demonstrar 

como a educação crítica e progressista pode ser a resposta para esses problemas. 

 

1. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O ABORTO NO BRASIL 

 

O Brasil ainda sofre grande influência da cultura da supremacia masculina, 

propagada através da reprodução de preceitos sexistas. Um dos maiores problemas 

sociais vivenciados pelo país, é a constante situação de fragilidade e risco a que está 

submetida a mulher brasileira, reflexo da desigualdade existente entre os sexos. Por 

ser um problema estrutural, até mesmo o Estado brasileiro, contribui para a 

reprodução dessa desigualdade. Em se tratando do aborto, nota-se que o tema 

também é fortemente influenciado por essa cultura. 

Conforme ensina Gilberta Santos Soares, a lei brasileira referente ao aborto 

legal é restritiva, e leva em consideração somente as duas exceções previstas no 

artigo 128 do Código Penal, quais sejam, gestação proveniente de estupro, e a 

gravidez onde há risco de vida para a mãe. Apenas no ano de 1980 foram realizados 

os primeiros procedimentos oficiais, no atendimento público de saúde. 3  E, foi 

somente no ano de 2012, por intermédio de decisão do Supremo Tribunal Federal, 

que a gravidez de feto portador de anencefalia, foi incorporada dentre as hipóteses 

onde o aborto é permitido.4 

Logo, depreende-se que as hipóteses de aborto legal no Brasil são muito 

recentes e limitadas. Ademais, ao analisá-las com mais cautela, pode-se 

                                                      
3  SOARES Santos, Gilberta. “Profissionais de saúde frente ao aborto legal no Brasil: desafios, conflitos 
e significados”. Cad. Saúde Pública, v. 19, n. (sup.2), 2014, Rio de Janeiro, Fundação Oswaldo Cruz, p. 
400. 
4  DINIZ, Debora. MADEIRO Pereira, Alberto. “Serviços de aborto legal no Brasil – um estudo nacional”. 
Ciência & Saúde Coletiva, v.21, n.2, 2016, Rio de Janeiro, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, 
p.564. 
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compreender, que o aborto é permitido somente em situações onde a mulher é vítima, 

e não como uma forma de exercício da liberdade e autonomia feminina.  

 

Os direitos sexuais e reprodutivos da mulher brasileira 

 

Os movimentos feministas tiveram um papel muito importante nos avanços e 

conquistas relacionadas aos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Tais direitos 

foram formalizados por meio da Conferência Internacional de População e 

Desenvolvimento (CIPD), que ocorreu no Cairo, em 1994. E, através da Conferência 

Mundial sobre a Mulher (CMM), que ocorreu em Pequim, no ano de 1995. A Federação 

Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), no ano de 1997, também se 

comprometeu atuar de modo que a previsão legal do aborto fosse respeitada nos 

hospitais. Em 1999, o Ministério da Saúde prometeu adotar a norma técnica que 

legitimava a realização do aborto legal em casos de estupro.5 Em 2010, o Ministério 

da Saúde elaborou uma cartilha conceituando tais direitos. Segundo preceituado, os 

direitos sexuais compreendem: 

 

O direito de viver e expressar livremente a sexualidade sem violência, 

discriminações e imposições, e com total respeito pelo corpo do(a) parceiro(a). 

O direito de escolher o(a) parceiro(a) sexual. O direito de viver plenamente a 

sexualidade sem medo, vergonha, culpa e falsas crenças. O direito de viver a 

sexualidade, independentemente de estado civil, idade ou condição física. O 

direito de escolher se quer ou não quer ter relação sexual. O direito de expressar 

livremente sua orientação sexual: heterossexualidade, homossexualidade, 

bissexualidade. O direito de ter relação sexual, independentemente da 

reprodução. O direito ao sexo seguro para prevenção da gravidez e de doenças 

sexualmente transmissíveis (DST) e Aids. O direito a serviços de saúde que 

garantam privacidade, sigilo e um atendimento de qualidade, sem discriminação. 

O direito à informação e à educação sexual e reprodutiva.6 

 

                                                      
5  SOARES Santos, Gilberta. Op. cit., p. 400. 
6  BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
2010. Cadernos de Atenção Básica: Saúde sexual e saúde reprodutiva. (Brasília: Ministério da Saúde), 
p.16. 
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Os direitos reprodutivos englobam: 

 

O direito das pessoas decidirem, de forma livre e responsável, se querem ou não 

ter filhos, quantos filhos desejam ter e em que momento de suas vidas. O direito 

de acesso a informações, meios, métodos e técnicas para ter ou não ter filhos. O 

direito de exercer a sexualidade e a reprodução livre de discriminação, imposição 

e violência.7 

 

Portanto, percebe-se que a evolução dos direitos sexuais e reprodutivos no 

Brasil, ocorreu há pouco tempo. Muito do que se conquistou, se deve aos 

movimentos feministas, que sempre estiveram ativos no enfrentamento da 

desigualdade entre os gêneros. Ademais, não se pode olvidar que a pressão 

internacional também contribuiu para a efetivação de desses direitos.  

 

 Constrangimentos e retrocessos observados no atendimento hospitalar 

 

A experiência de uma gestação fruto de estupro, é um acontecimento muito 

doloroso e complexo. Muitas mulheres não buscam auxílio após o ocorrido, por 

receio, vergonha, e não conhecimento de seus direitos. Consequentemente, muitas 

delas recorrem a meios clandestinos de interrupção da gravidez indesejada.8  

De acordo com Diniz, Dias, Mastrella e Madeiro: 

 

Em 1999, o Ministério da Saúde (MS) editou documento para regulamentar os 

serviços de aborto legal no país – a norma técnica Prevenção e Tratamento dos 

Agravos Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes. Este 

foi o primeiro texto em que se especificou o silêncio deixado pelo Código Penal 

sobre como estabelecer a verdade do estupro no caso da exceção punitiva para 

o aborto [...] A partir de então, o consentimento da mulher ou o de seu 

representante legal passaram a ser peças suficientes  para  o  acesso  ao  aborto 

                                                      
7  Ibidem, p. 15. 
8  MACHADO Leme, Carolina. FERNANDES dos Santos, Arlete Maria. OSIS Duarte, Maria José. 
MAKUCH, Maria Yolanda. “Gravidez após violência sexual: vivências de mulheres em busca da 
interrupção legal”. Cad. Saúde Pública, v. 31, n. 2, 2015, Rio de Janeiro, Fundação Oswaldo Cruz, p.350. 
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legal.9 

 

Apesar da norma estabelecida pelo Ministério Público, muitos hospitais 

insistem em agir de forma inquisitiva. Eles entrevistam as mulheres, e baseiam a sua 

decisão sobre concessão ou não do aborto legal, nos acontecimentos narrados, na 

subjetividade da vítima, e na existência de nexo causal entre a narrativa dela e o 

período de gestação. Assim como grande parte da sociedade, muitos médicos veem 

o aborto como uma prática reprovável, por isso, acreditam ser necessário investigar 

as exceções legais a fundo. Como se fossem os guardiões da moral e da lei, eles 

privam as mulheres do direito de serem portadoras da verdade sobre a violência que 

sofreram.10 

Além dos empecilhos impostos, ainda existe a possibilidade de o médico se 

negar a realizar o procedimento, em razão do direito de objeção de consciência. 

Ademais, existem instituições que solicitam B.O, alvará judicial, e até mesmo a 

autorização do comitê de ética hospitalar, para a realização do aborto. Como se não 

bastasse, não existem informações suficientes sobre os hospitais especializados, 

sobre as suas equipes, os registros dos procedimentos realizados, nem quais lugares 

ofertam um atendimento acessível e especializado.11 

Depois de analisar as informações supramencionadas, é possível inferir que o 

hospital, que deveria ser um local de acolhimento para a mulher, se mostra um lugar 

inquisitório. A palavra da vítima, que deveria ser o instrumento legítimo para 

concretização de seus direitos, é colocada à prova. Dessa forma, depreende-se que 

a conquista da autonomia sobre o corpo feminino ainda é uma realidade distante. E, 

os direitos sexuais e reprodutivos da mulher estão longe de se efetivar, pois, a 

desigualdade entre os gêneros, ainda prevalece, sobre todos os âmbitos da vida 

humana, mesmo nos hospitais, que deveriam ser um lugar de refúgio e proteção. 

 

 

                                                      
9  MASTRELLA, Miryam. DINIZ, Debora. DIOS Canabarro, Vanessa. MADEIRO Pereira, Alberto. “A 
verdade do estupro nos serviços de aborto legal no Brasil”. Revista Bioética, v. 22, n.2, 2014, Brasília , 
Conselho Federal de Medicina, p. 292. 
10 MASTRELLA, Miryam. DINIZ, Debora. DIOS Canabarro, Vanessa. MADEIRO Pereira, Alberto. Op. cit.  
11 DINIZ, Debora. MADEIRO Pereira, Alberto. Op. cit. 
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9.  A relação entre o aborto legal e a democracia 

 

Em um regime democrático, é necessário que pautas consideradas 

controversas possam ser objeto de diálogo. Ainda que não haja consenso sobre 

alguns temas, é importante que uma resposta constitucional seja concedida a eles, 

respeitando a diversidade da população. Dessa forma, impede-se que a ditadura da 

maioria prevaleça, em prejuízo da concretização dos direitos das minorias.12  

Quando o aborto é proibido sob pena de sanção penal, o corpo da mulher é 

tutelado como simples objeto de reprodução, e ela sofre com os efeitos da 

maternidade compulsória e a ausência de amparo durante a gestação. Além disso, 

não há amparo estatal suficiente, para que ela consiga conciliar a maternidade e o 

trabalho. Dessa forma, quando o Estado vincula preceitos unilaterais às suas 

decisões, tutelando-os por meio do direito penal, ele atua de maneira excludente, e 

acaba por restringir as liberdades individuais das minorias desprivilegiadas. 

Portanto, o que se observa no Brasil, é a prevalência dos interesses de uma classe 

dominante, cuja imposição ocorre até mesmo por meio de leis. Isto é uma grave 

violação dos pressupostos democráticos, que vai de encontro ao dever do Estado de  

não interferir em questões ligadas às liberdades individuais da população. 13 

Dessa forma, o que se pode inferir, é que a inclusão de pautas unilaterais no 

seio político, como no caso do aborto, promove a prevalência dos interesses de 

alguns sobre os direitos das outras pessoas. Além de resultar na violação dos 

direitos fundamentais das mulheres, quando são impostas gestações compulsórias 

a elas. Os obstáculos à realização do aborto legal, são resultado da prevalência dos 

interesses das classes dominantes, e, do esmaecimento da democracia. 

 

2. O RECRUDESCIMENTO DO CONSERVADORISMO NO SEIO POLÍTICO 

 

Apesar   de   essa  prática  fazer parte   da  história  da  humanidade,  desde  as 

                                                      
12 DENORA, Emmanuella. (Re) Apropriando-se de seus corpos. Direito das mulheres ao aborto seguro 
e à dignidade reprodutiva. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 17. 
13 DENORA, Emmanuella. Op cit. 
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sociedades mais antigas, o aborto ainda é visto como uma questão conflituosa.14 No 

Brasil, foi a partir da década de 1980, que os debates de interesse social foram 

fortalecidos, graças à Constituição de 1988. No entanto, a partir da década de 1990, 

esses movimentos perdera força. Com isso as elites dominantes puderam se 

reorganizar, e o resultado disso pode ser observado nas décadas subsequentes. Esta 

ação teve por objetivo, a conservação dos privilégios e poder dessas pessoas, que 

estão atreladas ao domínio rural, à exportação, e ao cristianismo.15Grupos religiosos 

também têm disseminado preceitos conservadores: 

 

Instalando-se em comunidades carentes, onde o Estado é omisso, levam uma 

narrativa de esperança e um projeto societal conservador, que aponta respostas 

fáceis e rasas para problemas estruturais e complexos, o que consegue 

conquistar muitas mentes e corações, especialmente quando não há acesso a 

uma Educação crítica e emancipatória.16 

 

Dessa forma, a discussão sobre o aborto tem se apresentado de forma cada 

vez mais unilateral no âmbito legislativo. Isso se deve ao fato de que, aos grupos 

políticos de denominação religiosa é concedida uma posição de destaque, quando 

essa temática é abordada. Com o intuito de fortalecer as relações e a influência dos 

líderes religiosos sobre os seus seguidores. Ademais, há a intenção de fazer 

oposição aos grupos mais progressistas, no âmbito Executivo.17 

Portanto, pode-se inferir que o fortalecimento do conservadorismo se deu, a 

princípio, em razão do enfraquecimento dos movimentos sociais populares. Graças 

a isso, as classes dominantes aproveitaram a oportunidade para retomar o seu 

poder. E, ainda hoje, conquistam adeptos por meio da disseminação de pautas 

sexistas, direcionadas à população humilde, pouco escolarizada e facilmente 

influenciável.   

                                                      
14 BOGDANOVICZ Kravutschke, Fabiane. A ascensão do conservadorismo e o direito ao aborto no 
Brasil contemporâneo. Especialización em Políticas Públicas para la igualdad em América Latina. 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. 2018, p.3. 
15 Ibidem, p. 4-7. 
16 Idem, p. 9. 
17 MIGUEL, Luis Felipe. BIROLI, Flávia. MARIANO, Rayani. “O direito ao aborto no debate legislativo 
brasileiro: a ofensiva conservadora na Câmara dos Deputados”. Opinião Pública, v. 23, n.1, 2017, 
Campinas, Universidade Estadual de Campinas, p. 230. 
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2.1 O enfraquecimento dos movimentos políticos favoráveis ao aborto 

 

Recentemente, os conflitos políticos de esquerda e direita tomaram maiores 

proporções. Frente a isso, muitos políticos que desejavam se candidatar às eleições, 

perceberam que as pautas de cunho religioso dos partidos de direita seriam bastante 

eficazes na conquista de eleitores. Em contrapartida, candidatos progressistas se 

viram pressionados a dizer que eram contrários ao aborto, pois temiam receber 

represálias dos grupos religiosos. Com a ofensiva conservadora conquistando cada 

vez mais adeptos, tanto nas campanhas como no Congresso, o debate político tem 

se tornado cada vez mais perigoso, pois, tem a clara intensão de desmantelar as 

conquistas relacionadas aos direitos  sexuais e reprodutivos da mulher.18 Dessa 

forma, percebe-se que “as lutas se dão mais no campo da defesa dos direitos 

adquiridos e ameaçados pelo conservadorismo, do que no avanço  rumo à conquista 

de mais direitos”.19 

Portanto, com o aumento significativo de políticos que defendem tais pautas, 

a influência de igrejas e líderes religiosos sobre a política, também se intensificou. 

Dessa forma, o espaço para um diálogo voltado ao bem-estar da mulher, e à 

preservação de seus direitos, foi ocupado por pautas cujo objetivo é fazer com que 

os preceitos conservadores prevaleçam sobre os direitos de liberdade e autonomia 

da mulher. Como consequência, os grupos progressistas recuam na luta por mais 

direitos, e optam por proteger os poucos direitos conquistados, das frequentes 

ameaças de lesão. 

 

2.2 Evidências das ameaças de restrição aos direitos sexuais e reprodutivos da 

mulher 

 

Como a agenda conservadora envolve temas muito delicados, precisa ser 

analisada com muita cautela. O presente subtópico tem este propósito. Segundo 

Miguel, Biroli e Mariano, os políticos que representam os ideais conservadores: 

 

                                                      
18 MIGUEL, Luis Felipe. BIROLI, Flávia. MARIANO, Rayani. Op. cit., p. 231. 
19 BOGDANOVICZ Kravutschke, Fabiane. Op cit., p. 20. 
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Pretendem: (1) revogar todas as exceções à proibição à interrupção da gravidez; 

(2) ampliar as penalidades em caso de aborto ilegal; (3) criar um cadastro 

nacional de grávidas, de maneira a facilitar a perseguição daquelas que optam 

pelo aborto; (4) estimular que a gravidez resultante de estupro não seja 

interrompida, com incentivo financeiro para a vítima que decidir ter o filho (a 

chamada “bolsa estupro”); e/ou (5) estabelecer que o direito à vida seja protegido 

“desde a concepção”, formulação que buscam inserir na própria Constituição 

brasileira.20 

 

Um exemplo da tentativa de retrocesso dos direitos da mulher, é o Projeto de 

Lei nº 478, denominado “Estatuto do Nascituro”, apresentado no ano de 2007, cujo 

objetivo é “alterar legalmente os marcos vigentes e gerar novos parâmetros sobre 

temas relacionados aos direitos sexuais e reprodutivos, notadamente o aborto, mas 

também a reprodução assistida, as pesquisas com células-tronco e o acesso a 

métodos contraceptivos”.21 Dessa forma, toda e qualquer hipótese de aborto seria 

criminalizada, visto que a vida passaria a ser considerada desde a concepção.22  

No ano de 2015 houve a tentativa de se alterar a Constituição, por meio da PEC 

164, para que fosse estabelecido o início da vida humana a partir do momento da 

concepção. No mesmo ano, foi apresentado o Projeto de Lei de nº 5069, cujo objetivo 

é dificultar o acesso ao aborto legal, exigindo que a vítima faça um B.O, para que ela 

tenha acesso ao procedimento. Além disso, o PL também tem a intenção de dificultar 

o acesso à pílula do dia seguinte. Ele foi aprovado, no mesmo ano, pela Comissão de 

Constituição e Justiça. Também no ano de 2015, foi apresentada a Proposta de 

Emenda Constitucional nº 29, com conteúdo idêntico ao da PEC 164. Foram 

apresentados argumentos científicos inverídicos, dentre eles, que a concepção seria 

o único momento possível para o início da vida. No mesmo ano, foi apresentada a 

PEC 181, cujo intuito também era incluir na Constituição o preceito de que a vida 

começaria com a concepção. Todas essas propostas e projetos, representam 

                                                      
20 MIGUEL, Luis Felipe. BIROLI, Flávia. MARIANO, Rayani. Op cit., p. 236. 
21 GÓIS Bôsco Hora, João. “Inclusão na agenda pública, ativismo religioso e retrocessos nos direitos 
sexuais e reprodutivos: o caso do aborto”. Revista Gênero, v. 20, n. 2, 2020, Niterói, Universidade 
Federal Fluminense, p.327. 
22  BOGDANOVICZ Kravutschke, Fabiane. Op cit., p. 21. 
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latentes retrocessos e empecilhos ao exercício do direito ao aborto legal. Eles ainda 

se encontravam em tramitação no ano de 2018.23 

Desse modo, é possível inferir que além de o conservadorismo ter ganhado 

muitos adeptos e força política, os seus representantes têm promovido ações 

incansáveis, com o intuito de desmantelar os direitos sexuais e reprodutivos, e as 

políticas públicas assistencialistas, destinadas à mulher. A anuência da Comissão 

de Constituição e Justiça, é prova viva do fortalecimento desse grupo. 

 

3. A PORTARIA Nº 2.561 DE 23 DE SETEMBRO DE 2020 

 

Como demonstrado ao longo deste trabalho, nas últimas décadas, os grupos 

conservadores têm ganhado muita força. E, como temido pelos movimentos 

feminista e progressista, a Portaria de nº 2.561 de 23 de setembro de 2020, 

representa uma das conquistas obtidas por este grupo; e, um grande retrocesso para 

as mulheres brasileiras. 

 

3.1 Conquista do conservadorismo X Retrocesso das Políticas Públicas  

 

A Portaria de nº 2.561 de 23 de setembro de 2020, publicada pelo Ministério 

da saúde, “dispõe sobre o Procedimento de Justificação e Autorização da 

Interrupção da Gravidez nos casos previstos em lei, no âmbito do Sistema Único de 

Saúde - SUS”.24 Tais disposições referem-se às gestações resultado de estupro. 

As mulheres que sofrerem com uma gravidez oriunda de uma violência sexual, 

a partir da data da portaria, terão de descrever a forma e o tipo de violência que 

sofreram, os responsáveis pela agressão (se possível); identificar as testemunhas; e, 

ela ou seu responsável legal, deve assinar o Termo Circunstanciado, que também 

deverá ser assinado por dois profissionais de saúde do serviço utilizado. O médico 

responsável deverá emitir parecer técnico a respeito do procedimento, e pelo menos 

três integrantes da equipe de saúde multiprofissional, deverão assinar o Termo de 

                                                      
23 Ibidem. 
24  BRASIL. Portaria nº 2.561 de 23 de setembro de 2020. Disponível em:< https://www.in.gov. 
br/en/web/dou/-/portaria-n-2.561-de-23-de-setembro-de-2020-279185796>. Acesso em: 26 set. 
2020. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.561-de-23-de-setembro-de-2020-279185796
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.561-de-23-de-setembro-de-2020-279185796
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Aprovação do Procedimento de Interrupção de gravidez, que deve ser compatível 

com o parecer técnico. Além disso, o médico ou a equipe responsável pela unidade, 

são orientados a comunicar o fato à autoridade policial responsável.25 

Diferentemente do que ocorria anteriormente, quando a palavra da vítima ou 

de seus responsáveis bastava para que ela tivesse acesso ao procedimento legal; 

agora, os médicos têm o respaldo legal para promover uma espécie de inquérito face 

a vítima, e isso faz com que ela seja duplamente violada, revivendo a agressão 

sofrida. Como se essa medida não fosse suficientemente inadequada, o aborto legal 

somente ocorrerá com a autorização da equipe médica, que decidirá se ela terá ou 

não o direito adquirido de interromper uma gestação fruto de estupro, concretizado. 

Por fim, a última etapa do procedimento, autoriza o médico ou os demais 

profissionais de saúde, responsáveis pela unidade de atendimento, a informar o 

ocorrido à polícia; constrangendo tanto a equipe quando a mulher. Ademais, quando 

o caso é informado à polícia, ela é obrigada a rememorar toda agressão, através do 

processo penal; além de ser colocada em situação de risco, pois, se o seu agressor 

for uma pessoa próxima (o que é muito comum), ele pode tentar se vingar dela, 

ameaçando sua vida e integridade física. 

Essa medida representa uma conquista para as classes dominantes, e um 

enorme retrocesso das políticas públicas assistencialistas destinadas à mulher. Não 

somente pelo fato de que os políticos que representam o atual governo sejam, em 

sua grande maioria, conservadores. Mas, isso se deve principalmente aos efeitos 

produzidos por tal medida, que dificultam o acesso ao aborto legal, e isso resulta na 

restrição dos direitos sexuais e reprodutivos das vítimas de estupro. E, como foi 

demonstrado ao longo do presente trabalho, este retrocesso é o que objetivam os 

grupos conservadores. Por isso, essa pode ser considerada uma de suas conquistas, 

e, um grande problema a ser enfrentado. 

 

3.2 A violação de Direitos Fundamentais da mulher brasileira 

 

A publicação da nova portaria viola  os  direitos   fundamentais  das  mulheres 

                                                      
25 Ibidem. 
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que precisam realizar o aborto legal em caso de estupro. Os direitos violados são: o 

direito à vida, à saúde, à intimidade e à privacidade, bem como a dignidade da pessoa 

humana e a vedação à tortura, ao tratamento desumano ou degradante.26  

Isso ocorre, pois, o procedimento pode constranger a mulher a procurar um 

modo mais fácil de abortar, colocando a sua vida e saúde em risco. A comunicação 

à polícia tira dela o direito de decidir se que enfrentar o processo penal, violando a 

sua intimidade e privacidade. O procedimento hospitalar inquisitório, faz com que ela 

rememore a violência, e sofra duplamente, restringindo o seu direito de não ser 

torturada, e de não receber um tratamento desumano ou degradante. Todas essas 

agressões resultam no desrespeito à dignidade da pessoa humana.  

 

3.3 A educação libertadora como instrumento para o exercício de cidadania 

 

Em razão da criminalização, e dos empecilhos impostos frente ao aborto legal, 

a procura por procedimentos clandestinos, torna-se algo comum. Segundo Diniz, 

Medeiros e Madeiro:  

 

Aos 40 anos, quase uma em cada cinco das mulheres brasileiras fez um aborto; 

no ano de 2015 ocorreram cerca de meio milhão de abortos. Considerando que 

grande parte dos abortos é ilegal e, portanto, feito fora das condições plenas de 

atenção à saúde, essas magnitudes colocam, indiscutivelmente, o aborto com 

um dos maiores problemas de saúde pública do Brasil. O Estado, porém, é 

negligente a respeito, sequer enuncia a questão em seus desenhos de política e 

não toma medidas claras para o enfrentamento do problema. A frequência de 

abortos é alta e, a julgar pelos dados de diferentes grupos etários de mulheres, 

permanence    assim    há    muitos   anos   [...]   a   resposta     fundamentada   na 

criminalização e repressão tem se mostrado não apenas inefetiva, mas nociva.27 

 

                                                      
26 CONSULTÓRIO JURÍDICO. Partidos de esquerda questionam portaria. Disponível em:< https://ww 
w.conjur.com.br/2020-set-03/partidos-questionam-portaria-cria-regras-aborto-legal> Acesso em: 
28 set. 2020. 
27 DINIZ, Debora. MEDEIROS, Marcelo. MADEIRO, Alberto. “Pesquisa Nacional de Aborto 2016”. Ciência 
& Saúde Coletiva, v. 22, n.2, 2017, Rio de Janeiro, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, p. 659. 

https://www.conjur.com.br/2020-set-03/partidos-questionam-portaria-cria-regras-aborto-legal
https://www.conjur.com.br/2020-set-03/partidos-questionam-portaria-cria-regras-aborto-legal


 
374 | Anais da VII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2020) 

 

Além de ser um problema de saúde pública, a criminalização do aborto 

promove a desigualdade social, pois as gestações compulsórias, os riscos de um 

procedimento clandestino, e, a sanção penal, são impostos somente às mulheres 

pobres. Pois, as mulheres que têm condição financeira abastada, tem livre acesso ao 

aborto seguro, e não são penalizadas por isso. Uma educação crítica,28 inclusiva, e 

progressista, pode auxiliar na solução desse problema. 

 Quando as pessoas são ensinadas a pensar criticamente, a respeitar a 

diversidade e a enfrentar as injustiças, existe uma maior probabilidade de elas se 

tornarem adultos que reproduzem esses valores, e que exercem a sua cidadania de 

forma consciente. Como consequência, mais representantes que prezam pelo bem 

comum seriam eleitos. Somando isso à luta dos movimentos feminista e 

progressista, as pautas favoráveis ao povo teriam mais força política. Assim, 

medidas que buscam restringir os direitos das minorias não seriam aprovadas com 

facilidade. Dessa forma, o Estado, representado por pessoas que agem em prol do 

bem comum, poderia proteger minimamente os direitos fundamentais da população, 

proporcionando a todos, as condições ideais ao seu pleno desenvolvimento, ao 

fortalecimento da democracia, e à realização de justiça social. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio do presente trabalho, foi possível depreender que as hipóteses que 

permitem a realização do aborto são muito recentes e limitadas, pois a mulher 

somente tem o direito de interromper uma gestação indesejada, quando está na 

posição de vítima, e não como uma forma de exercer sua liberdade e autonomia. Ao 

analisar a evolução dos direitos sexuais e reprodutivos no Brasil, constatou-se que 

muito do que se conquistou se deve aos movimentos feministas e à pressão 

internacional exercida sobre o Brasil.  

Sobre a realização do aborto legal no caso de estupro, foi possível inferir que 

o âmbito hospitalar, que deveria ser um local de acolhimento, se mostrou um lugar 

de inquisitório. E, a concretização dos direitos dela está longe de ocorrer, pois a 

                                                      
28  HOOKS, Bell. Ensinando a transgredir- A Educação Como Prática da Liberdade. São Paulo: WMF 
Martins Fontes, 2013. 
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desigualdade entre os gêneros ainda exerce enorme influência sobre toda a 

sociedade. Ao analisar a relação entre aborto e democracia, foi possível inferir que a 

inclusão de pautas unilaterais no seio político, como no caso do aborto, promoveu a 

prevalência dos interesses das classes dominantes. O que, além de resultar na 

imposição de obstáculos ao aborto legal, promove a violação dos direitos 

fundamentais das mulheres, e representa uma ofensa à democracia.  

Ao examinar a trajetória de evolução dos grupos conservadores, foi possível 

depreender, que o fortalecimento do conservadorismo se deu, a princípio, em razão 

do enfraquecimento dos movimentos sociais populares, na década de 1990. Desse 

modo, as classes dominantes retomaram o seu poder. Ademais, constatou-se que 

os movimentos pró-aborto deixaram de apoiar a causa abertamente, devido a 

influência exercida pelo grupo tradicionalista sobre a opinião pública; e, optaram por 

proteger os poucos direitos conquistados, das constantes ameaças de lesão. Com 

isso, as alianças conservadoras ganharam cada vez mais força. 

Sobre a Portaria de nº 2.56/20, foi possível concluir, que tal medida dificulta o 

acesso ao aborto legal e resulta na restrição dos direitos sexuais e reprodutivos das 

vítimas de estupro. Os retrocessos promovidos por ela, são exatamente o que 

almejam os tradicionalistas. Frente a isso, algo precisa ser feito, para tentar reverter 

tamanha involução. A respeito da violação dos Direitos Fundamentais da mulher, por 

tal portaria, infere-se que ela pode constranger a mulher a procurar um modo mais 

fácil de abortar, colocando a sua vida e saúde em risco. A comunicação à polícia tira 

dela o direito de decidir se quer enfrentar o processo penal, violando a sua intimidade 

e privacidade. O procedimento hospitalar inquisitório, faz com que ela rememore a 

agressão, restringindo o seu direito de não ser torturada, e de não receber um 

tratamento desumano ou degradante. Todas essas agressões resultam no 

desrespeito à dignidade da pessoa humana.  

Depois, analisou-se a criminalização e promoção de empecilhos ao aborto 

legal. Concluiu-se que ele continua sendo muito praticado, através de procedimentos 

clandestinos. Por isso, além de ser um problema de saúde pública, a sua 

criminalização promove a desigualdade social; pois, penaliza apenas as mulheres 

pobres, visto que as mulheres abastadas têm livre acesso ao aborto seguro. 
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Por fim, como possível solução para o problema, apresenta-se a educação 

crítica, inclusiva e progressista. Desse modo, as pessoas seriam ensinadas desde 

cedo a pensar criticamente, a respeitar a diversidade e a enfrentar as injustiças. 

Existindo então, uma maior probabilidade de elas se tornarem adultos capazes de 

exercer a sua cidadania de forma consciente. Somando isso à luta dos movimentos 

feminista e progressista, as pautas favoráveis ao bem-estar do povo teriam mais 

força política. Dessa forma, o Estado, representado por pessoas que agiriam em prol 

do bem comum, garantiria a mínima proteção dos direitos fundamentais da 

população, promovendo as condições ideais ao seu pleno desenvolvimento, ao 

fortalecimento da democracia, e à redução das desigualdades e injustiças sociais. 
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Resumo 
 
A presente pesquisa tem como objetivo investigar o lugar da responsabilidade civil 
na correspondência entre os dispositivos do Código Civil e do Estatuto da Pessoa 
com Deficiência. Para tanto, perpassa a interpretação dos artigos que compõem a 
Lei 10.406/2002 e a Lei 13.146/2015 com o intuito de delinear as dissonâncias e/ou 
correspondências presentes nessas legislações para, em seguida, considerar o 
instituto da Tomada de Decisão Apoiada como um aporte de conexão entre as leis 
supracitadas. Em decorrência disso é que a TDA será analisada como um processo 
que se inscreve em ambas as legislações e, por isso, pode auxiliar na garantia, tanto 
da responsabilidade civil, quanto na da capacidade legal das pessoas que a ela 
recorrem. 
Palavras-chave: Responsabilidade Civil, Pessoa com Deficiência, Tomada de 
Decisão Apoiada, Código Civil, Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

 
Abstract 
 
This research aims to investigate the place of civil liability in the correspondence 
between the provisions of the Civil Code and the Statute of the Person with 
Disabilities. To this end, the interpretation of the articles that make up Law 10.406 / 
2002 and Law 13.146 / 2015 is permeated with the aim of delineating the 
dissonances and / or correspondences present in these legislations, and then 
considering the Supported Decision Making Institute as connection between the 
aforementioned laws. As a result, TDA will be analyzed as a process that falls under 
both laws and, therefore, can assist in guaranteeing both civil liability and the legal 
capacity of the people who resort to it. 
Keywords: Civil Liability, Person with Disability, Supported Decision Making, Civil 
Code, Status of Person with Disability. 
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I.  Introdução 

 

O Código Civil brasileiro passou por reformulações no ano de 2002. Todavia, 

no ano de 2015, ocorreu à instituição da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência, a Lei 13.146/2015. Esta legislação, conhecida como Estatuto da Pessoa 

com Deficiência (EPD), ao modificar o Código Civil, retirou do regime das 

incapacidades as pessoas com deficiência e as remeteu ao regime geral da plena 

capacidade. Entretanto, algumas disposições do Código Civil não foram diretamente 

alteradas com a instauração do EPD e, por isso, recaem em questionamentos quando 

confrontadas entre si. 

O art. 928 do Código Civil afirma a possibilidade excepcional de 

responsabilizar o incapaz pelos prejuízos que causar a terceiros e o art. 932 

apresenta a responsabilidade subsidiária decorrente da relação entre pais e filhos, 

tutores e tutelados e curadores e curatelados. É a partir do enunciado desses dois 

artigos de lei, em perspectiva com a capacidade legal e a relação que esta delineia 

com a responsabilidade civil, que o presente estudo desenvolve sua investigação. 

A princípio, a projeção da responsabilidade civil decorrente do vínculo entre os 

pais, tutores e curadores para com os filhos, tutelados ou curatelados, presta-se para 

supervisionar e dar norte em suas correlações. No entanto, como é sabido, com o 

advento do EPD não mais persiste o antigo regime das incapacidades para a pessoa 

com deficiência; assim, esta nova determinação legal projeta dúvida quanto ao fato 

de remanescer ou não uma corresponsabilidade, em especial, do curador em face 

dos atos de seu curatelado. Isto porque, se a pessoa com deficiência não está mais 

circunscrita no regime das incapacidades, quais seriam as implicações dessa 

relevantíssima alteração provocada pelo EPD no Código Civil no que tange à 

responsabilidade civil? Afinal, essa modificação da lei estaria adequada à realidade? 

Propõe-se, com este artigo, estabelecer uma analise do lugar da pessoa com 

deficiência em relação à superação do regime das incapacidades e como esta 

mudança estaria a alterar o lugar que ela ocupa na nova interpretação da 

responsabilidade. A partir dessas delimitações é que o conteúdo estende o debate 

para o processo da Tomada de Decisão Apoiada e registra o modo como este pode 
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auxiliar na compreensão das dissonâncias entre o EPD e o Código Civil, em particular, 

no que respeita à responsabilidade civil.  

É mediante a investigação do conteúdo da TDA - como um recurso para a 

compreensão da responsabilidade civil e da conexão entre o EPD e o Código Civil - 

que a pesquisa se expande para o campo da filosofia do direito. Nesse aspecto, 

apresenta-se o debate entre Ronald Dworkin, H. L. A. Hart, John Rawls e Amartya Sen 

com o intuito de compreender quais direitos e quais deveres se estruturam na 

formulação das leis e como estas são validadas no contexto de interpretação social 

e na aplicação da prática jurídica para um efetivo exercício da liberdade do indivíduo 

no âmbito do direito. 

 

II. O Código Civil e a demarcação dos critérios de responsabilidade 

 

A responsabilidade civil está prevista no Código Civil e compreende em seus 

pressupostos a segurança jurídica na relação firmada entre as pessoas. O Capítulo I 

– Da Obrigação de Indenizar, do Título IX – Da responsabilidade Civil, Do Livro I – Do 

Direito das Obrigações, da Parte Especial do Código Civil, apresenta diversos 

alinhamentos a respeito da responsabilidade civil presentes na legislação brasileira.  

No art. 928 é estabelecida a possibilidade de o incapaz responder pelos 

prejuízos que causar a outrem, desde que os seus responsáveis não tenham 

condições de suportá-los. Com base nessa ressalva legal é que a pesquisa objetiva 

investigar a extensão dessa exceção no debate entre o Código Civil e o Estatuto da 

Pessoa com Deficiência (EPD). Portanto, a investigação almeja compreender como 

a pessoa com deficiência deve responder ante os critérios da responsabilidade civil, 

agora a partir da sua exclusão do regime das incapacidades por decorrência do EPD. 

Como se anunciou alhures, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência promoveu, mediante reformulação dos arts. 3º e 4º do Código Civil, 

alteração de ampla repercussão quanto ao regime das incapacidades, uma vez que 

não se pode mais demarcar como incapazes as pessoas por sua mera condição de 

deficiente. Desse modo, quando o artigo 928 do Código Civil afirma a possibilidade 

de responsabilização do incapaz pelos danos que possa vir a causar a outrem, essa 

ressalva passa a ser vinculada à qualificação das pessoas: se capazes ou incapazes, 
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projetando questionamentos sobre em que medida essas alterações repercutiriam 

na pessoa com deficiência: 

 

Art. 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele 

responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios 

suficientes. 

 

Para Rosália T. V. Ometto, “o fato de que se o agente não tiver consciência de 

sua conduta não se pode responsabilizá-lo, salvo por esse artigo que excepciona os 

incapazes e cria a responsabilidade subsidiária ou secundária” 2 . Assim, a 

responsabilidade civil não se aplicaria à pessoa sem pleno discernimento de sua 

conduta, exceto na hipótese do art. 928 do Código Civil, que excepciona a 

possibilidade de demarcar uma responsabilidade subsidiária. Nesse sentido, torna-

se possível responsabilizar o incapaz pelos prejuízos causados a terceiros se seus 

responsáveis não desfrutarem de meios suficientes para responder por aqueles 

prejuízos. 

De acordo com a Lei 13.146/2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência 

(EPD), a incapacidade pode ser compreendida dentro da descrição de dois 

dispositivos de lei distintos, ou seja, dos absolutamente incapazes 3  ou dos 

relativamente incapazes4. O primeiro descreve somente os menores de dezesseis 

anos e, o segundo, os maiores de dezesseis e menores de dezoito, os ébrios habituais 

e os viciados em tóxico, aqueles que não podem exprimir suas vontades e os 

pródigos. Sendo assim, com o advento do EPD, não há mais espaço para as pessoas 

com deficiência dentro do regime das incapacidades previsto pelo Código Civil.  

Por outro lado, o inciso II, do art. 932, do Código Civil apresenta a 

responsabilidade civil subsidiária decorrente da relação entre o curador e o 

curatelado, ou seja, o curador é corresponsável pela reparação civil dos danos que o 

                                                      
2 Código Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2018, p. 745. 
3 Código Civil. Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os 
menores de 16 (dezesseis) anos. 
4 Código Civil. Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer:  
I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 
II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; 
III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; 
IV - os pródigos. 
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seu curatelado possa vir a causar a terceiros5. Sendo assim, o inciso II, do art. 932, 

descreve a responsabilidade civil objetiva subsidiária que existe na relação entre o 

curador e o seu curatelado. Entretanto, com o advento do EPD, a curatela passa a ser 

uma medida de excepcionalidade em relação às pessoas com deficiência que, por 

conseguinte, passa a ser aplicada somente em casos específicos e quando houver 

comprovada necessidade. Dessa forma, a partir da nova formulação do art. 1.767 do 

Código Civil, pode ocorrer a exclusão da pessoa com deficiência do aporte legislativo 

que os sujeitaria a curatela6. 

Como vimos, a partir da instauração do EPD, as pessoas com deficiência não 

estão mais enquadradas na descrição de pessoas que necessariamente estarão 

sujeitas à curatela. No entanto, uma nova relação se apresenta com o EPD, a 

incorporação do instituto da Tomada de Decisão Apoiada (TDA) mediante a 

instituição do art. 1.783-A do Código Civil, o que representa uma nova dinâmica para 

a relação de auxílio à pessoa com deficiência.  

A Tomada de Decisão Apoiada está agora prevista na Parte Especial do Código 

Civil em seu Capítulo III – Da Tomada de Decisão Apoiada -, do Título IV – Da Tutela, 

da Curatela e da Tomada de Decisão Apoiada -, do Livro IV – Do Direito de Família. 

Confira-se: 

 

Art. 1.783-A. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com 

deficiência elege pelo menos 2 (duas) pessoas idôneas, com as quais mantenha 

vínculo e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de 

decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhe os elementos e informações 

necessários para que possa exercer sua capacidade7. 

 

A Tomada de Decisão Apoiada (TDA), distintamente da curatela, está pautada 

em um pedido feito pela pessoa com deficiência que, por fatores diversos, sente a 

necessidade de requerer para si um apoio para executar atos de sua vida civil. Desse 

modo, a TDA não é uma medida restritiva da capacidade legal da pessoa com 

                                                      
5 CC. Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:I - ....II - o tutor e o curador, pelos pupilos 
e curatelados, que se acharem nas mesmas condições; 
6 CC. Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: I – aqueles que, por causa transitória ou permanente, não 
puderem exprimir sua vontade; III – os ébrios habituais e os viciados em tóxico; V – os pródigos. 
7 Código Civil. Lei 10.406/2012. 
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deficiência; ao contrário, é um instrumento de exercício da autonomia e de sua 

capacidade legal.  

Segundo Menezes, a distinção entre a TDA e a curatela está no fato de que a 

TDA objetiva a “formalização de um acordo de apoio, sem a mitigação da capacidade 

civil” 8 , enquanto que a curatela representa “uma medida mais agressiva à 

capacidade civil do beneficiário”9. Nestas condições, a TDA se apresenta com a 

natureza de instituto negocial a ser buscado através de procedimento de jurisdição 

voluntária sem que, com isso, seja afetada a higidez da plena capacidade da pessoa 

apoiada. 

Seguindo as palavras de Amartya Sen, a capacidade representa os “poderes 

para fazer ou deixar de fazer sem os quais não há escolha genuína” 10 . Por 

conseguinte, não há como defender a plena capacidade da pessoa com deficiência 

se ela não puder estar inscrita na possibilidade de fazer ou não fazer suas próprias 

escolhas. Todavia, em uma analise de responsabilidade civil da pessoa com 

deficiência, como essa relação pode ser demarcada? Como ocorre o delineamento 

da responsabilidade civil na relação entre o apoiador e o apoiado a partir da diferença 

entre TDA e curatela se essa mudança é marcada justamente pelo fato do 

reconhecimento da capacidade da pessoa com deficiência? 

 

A compreensão da relação contextual normal entre o enunciado interno de que 

determinada norma de um sistema é válida e o enunciado factual externo de que 

o sistema é geralmente eficaz pode contribuir para que se aprecie sob a ótica 

correta a teoria comum que supõe que afirmar a validade de uma norma implica 

prever que ela será imposta pelos tribunais ou que, por causa dela, alguma outra 

providência oficial será tomada11. 

                                                      
8 MENEZES. Joyceane Bezerra de (org.). Direito das pessoas com deficiência psíquica e intelectual 
nas relações privadas – Convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência e Lei Brasileira de 
Inclusão – 2ª ed. Ver. E ampliada/ Joyceane Bezerra de Menezes (organizadora) – Rio de Janeiro: 
Processo, 2020. p.696. 
9 Idem. 
10 SEN, A. Desigualdade reexaminada. Tradução e apresentação de Ricardo Doninelli Mendes. Editora 
Record: Rio de Janeiro – São Paulo, 2001, p.13. 
11 HART, H. L. A.. O conceito de direito/ H. L. A. Hart; pós-escrito organizado por Penelope A. Bulloch 
e Joseph Raz; Tradução de Antônio de Oliveira Sette-Câmara; revisão da tradução Marcelo Brandão 
Cipolla; revisão técnica Luiz Vergílio Dalla-Rosa. – São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009. 
p.135. 
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Tem-se pois, que de acordo com Hart, deve haver uma aplicação da norma 

pelos tribunais para que esta norma possa estabelecer sua validade. Desse modo, a 

validade de uma norma está diretamente vinculada à possibilidade de ser confirmada 

nas deliberações dos tribunais.  

Por sua vez, Amartya Sen observa que as instituições possuem influência na 

vida das pessoas, mas ressalva que também é preciso observar o “comportamento 

real dessas pessoas, pelas interações sociais e outros determinantes 

significativos” 12 . Logo, há que se compreender como poderia ocorrer uma 

conformidade entre o EPD e o Código Civil para que se reconheça a conexão da 

responsabilidade civil e seus reflexos, não somente em relação à tutela ou a curatela, 

mas também em face de um procedimento de Tomada de Decisão Apoiada. 

 

III A responsabilidade civil da pessoa com deficiência na Lei 13.146/2015 (EPD) 

 

A Lei 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, 

afirma que a pessoa com deficiência “tem assegurado o direito ao exercício de sua 

capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas”13. Essa lei, 

conhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPD), está pautada nas 

resoluções da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência que, por sua vez, está incursa no ordenamento jurídico brasileiro por força 

do Decreto 6.949/2009. Cumpre-se anotar que, em ambos os diplomas legais, há 

ênfase em pronunciar o direito à igualdade das pessoas com deficiência em relação 

aos demais. O mencionado diploma legal  assenta expressamente em seu artigo 12 

o reconhecimento da igualdade das pessoas com deficiência perante a lei: 

 

2. Os Estados Partes reconhecerão que as pessoas com deficiência gozam de 

capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas em todos 

os aspectos da vida. 

                                                      
12 SEN, A. Desigualdade reexaminada. Tradução e apresentação de Ricardo Doninelli Mendes. Editora 
Record: Rio de Janeiro – São Paulo, 2001, p. 13. 
13 Lei 13.146/2015. Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua 
capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. 
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3. Os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para prover o acesso de 

pessoas com deficiência ao apoio que necessitarem no exercício de sua 

capacidade legal14.   

 

Desse modo, o reconhecimento da capacidade legal da pessoa com 

deficiência em parâmetros de igualdade com as demais pessoas e a promoção para 

o exercício dessa capacidade legal são compromissos firmados pelos países 

integrantes da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência (CDPD), dentre os quais, o Brasil.  

Não obstante, ressumbra o questionamento: afinal, se com o advento do EPD 

a pessoa com deficiência passa a exercer a sua capacidade legal nos mesmos 

termos de igualdade que as demais pessoas, sua responsabilidade civil passa, por 

força dessa novel legislação, também a ser considerada de modo igualitário?  

De acordo com os parágrafos 2º e 3º do art. 84 do EPD, o instituto da Tomada 

de Decisão Apoiada (TDA) passa a ser trabalhado como um instrumento facultativo 

à disposição da pessoa com deficiência, a qual poderá solicitar – sob o manto do 

Judiciário – auxílio de terceiros apoiadores para deliberar a respeito dos atos de sua 

vida civil. Em contrapartida, e como já salientado anteriormente, a curatela passa a 

ser tratada como medida excepcional e, por isso, não é mais invariavelmente 

aplicável a todos os casos relacionados às pessoas com deficiência15. 

Portanto, com esse novo direcionamento traçado pelo EPD, a curatela passa 

a ser considerada como uma medida protetiva excepcional que deve ser imposta à 

pessoa do curatelado somente nos casos em que se comprove a sua efetiva 

necessidade; vale dizer, mediante o reconhecimento da absoluta incapacidade da 

pessoa e, por que não dizer, mediante a interdição desta.  

Por sua vez, a TDA se apresenta como um instrumento de auxílio à pessoa 

com deficiência, invocável mediante iniciativa da própria pessoa que se qualifica 

como tal. Desse modo, se a relação entre curador e curatelado se estabelece de 

                                                      
14  Decreto 6.949/2009. Art. 12 < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2009/decreto/d6949.htm> 
15 Lei 13.146/2015. Art.84. Art. 84. ... 
§ 2º É facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada. 
§ 3º A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, 
proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm
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forma compulsória e extraordinária e, por sua vez, a relação entre apoiador e apoiado 

é formada a partir de um requerimento do apoiado e mediante termo de acordo com 

os apoiadores, como definir um lugar para a responsabilidade civil no contexto das 

aventadas disposições do Código Civil e do EPD? 

Os problemas decorrentes desse debate em torno da responsabilidade civil 

podem ser inscritos em quatro linhas distintas de raciocínio, a saber:  

i) a curatela não estaria mais diretamente vinculada com a responsabilidade 

subsidiária do curador em face da pessoa com deficiência, uma vez que não mais 

inscrita – invariavelmente - no regime das incapacidades;  

ii) a TDA é uma medida de apoio para o exercício da capacidade legal da 

pessoa com deficiência requerida pela própria pessoa a ser apoiada que, corolário 

lógico, pressupõe-se dotar de discernimento. Nestas condições, por deter 

discernimento, o apoiado reservaria para si a responsabilidade civil;  

iii) a curatela apresenta requisitos específicos para a relação entre o curador e 

o curatelado. Esses critérios poderiam ser eventualmente acomodados ao instituto 

da TDA; e 

iv) a exclusão da pessoa com deficiência do regime das incapacidades 

permitiria que ela passasse a ser plena e exclusivamente responsável por seus atos. 

De acordo com José Fernando Simão, com o advento do EPD a 

responsabilidade por danos causados a terceiros pelas pessoas com deficiência 

passa a ser da própria pessoa com deficiência. Para ele, quando se retira a pessoa 

com deficiência do contexto do regime das incapacidades, a excepcionalidade da 

responsabilidade subsidiária (pais/tutor/curador) prevista no artigo 928 do Código 

Civil não possui mais eficácia, uma vez que o incapaz referido no artigo não é mais 

considerada pessoa com deficiência. 

 

Sendo o deficiente, o enfermo ou excepcional pessoa plenamente capaz, terá 

uma outra desvantagem em termos jurídicos: passará a responder com seus 

próprios bens pelos danos que causar a terceiros, afastando-se a 

responsabilidade subsidiária criada atualmente pelo artigo 928 do CC. Pela 

sistemática do Código Civil, quem responde precipuamente pelos danos 

causados pelos incapazes são seus representantes legais (pais, tutores e 
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curadores). Imaginemos uma pessoa que, por problemas psicológicos, tem perda 

ou séria redução de discernimento e, tendo acessos de fúria, gera graves danos 

a terceiros. Tal pessoa, sendo interditada por força da doença será cuidada por 

seu curador. Se causar danos, o patrimônio do curador responderá. O incapaz só 

responde subsidiariamente. Com o Estatuto, a responsabilidade será exclusiva 

da pessoa que causou o dano16. 

 

Nesse contexto, há de se observar as implicações dessa nova postura para a 

vida da pessoa com deficiência, uma vez que, ao talante de cada interpretação, ela 

poderia ou não mais poderia assumir a responsabilidade por danos causados a 

terceiros.  

Como se vê, a exceção do artigo 928 sugere interrogações em relação ao lugar 

das pessoas com deficiência e dos incapazes. É que, se o incapaz estiver enquadrado 

como relativamente incapaz, nos moldes do inciso III, do art. 4º e do inciso I, do art. 

1.767 do Código Civil (“aqueles que, por causa transitória ou permanente, não 

puderem exprimir sua vontade”), essa pessoa poderá ou não ser conclamada a 

responder subsidiariamente por danos que causar a terceiros. Entretanto, caso não 

se verifique conformação desses dispositivos do Código Civil, a pessoa com 

deficiência pode ou não ser chamada a responder por seus atos. Nessa hipótese, 

uma vez que a pessoa com deficiência não mais se enquadra no regime das 

incapacidades, não mais estaria submetida à previsão dos citados dispositivos do 

referidíssimo Código.  

No entanto, se a pessoa com deficiência fez o pedido de TDA por se auto-

reconhecer vulnerável e inapta para, isoladamente, tomar uma decisão em relação a 

sua vida, poderia o regime da TDA – ainda que analogicamente - ser inscrito na 

previsão legal do art. 932 do Código Civil, que estabelece a responsabilidade civil 

subsidiária do tutor e do curador pelo tutelado ou curatelado?  

Como se vê, a novel legislação, ao inovar instituindo o procedimento da TDA, 

intencionalmente ou não, nada dispôs sobre a episódica responsabilidade civil do 

apoiador em face dos atos do apoiado. 

                                                      
16 SIMÃO. José Fernando. Estatuto da pessoa com deficiência causa perplexidade (Parte I) Acesso 
01/09/20<https://www.conjur.com.br/2015-ago-06/jose-simao-estatuto-pessoa-deficiencia-
causa-perplexidade> 

https://www.conjur.com.br/2015-ago-06/jose-simao-estatuto-pessoa-deficiencia-causa-perplexidade
https://www.conjur.com.br/2015-ago-06/jose-simao-estatuto-pessoa-deficiencia-causa-perplexidade
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A Tomada de Decisão Apoiada é um modelo jurídico que se aparta dos institutos 

protetivos clássicos, tanto na estrutura como na função. É um paradigmático 

exemplo da influência que o Direito Constitucional exercita sobre o Direito Civil 

na tão esperada “personalização da pessoa humana”. Cuida-se de medida 

promocional de autonomia que resguarda a liberdade e dignidade da pessoa com 

deficiência, sem amputar ou restringir indiscriminadamente os seus desejos e 

anseios vitais. Definitivamente, é figura bem mais elástica do que a curatela, pois 

estimula a capacidade de agir e a autodeterminação da pessoa beneficiária do 

apoio, livre do estigma social da curatela, medida invasiva à liberdade da 

pessoa17. 

 

Sendo assim, uma das premissas que fundamenta o instituto da TDA é o fato 

de que ela objetiva garantir e expandir o exercício da capacidade civil da pessoa com 

deficiência. Pode-se, pois, inferir que com a TDA ocorre a valorização da autonomia 

da pessoa com deficiência em relação às escolhas da sua vida, uma vez que ela é 

incentivada a exercer as suas vontades. Nesse contexto, o desafio está em se 

compreender se o processo da TDA permite, ainda que por força do plano de apoio a 

ser ajustado entre o apoiado e seus apoiadores, uma demarcação da 

responsabilidade civil na relação que se estruturará entre esses personagens, bem 

como se essa possível relação de responsabilidade será plena ou meramente 

subsidiária. De acordo com Nelson Rosenvald: 

 

Em sede de responsabilidade civil, é indiscutível que a pessoa apoiada pratica 

atos ilícitos, haja vista que em acréscimo à eventual prática de uma conduta 

antijurídica, preservada sobeja a sua imputabilidade, diversamente do que ocorre 

nos casos de curatela. Assim, haverá plena incidência do artigo 927 do Código 

Civil nas hipóteses de danos praticados pelos beneficiários do apoio. Não haverá 

dificuldade em estender a fundamentação da responsabilidade direta e mitigada 

                                                      
17 ROSENVALD, Nelson. A Responsabilidade Civil da Pessoa com Deficiência qualificada pelo Apoio e 
de seus Apoiadores. Acesso 01/09/20 <https://www.nelsonrosenvald.info/single-
post/2018/03/06/A-Responsabilidade-Civil-da-Pessoa-com-Defici%C3%AAncia-qualificada-pelo-
Apoio-e-de-seus-Apoiadores> 

https://www.nelsonrosenvald.info/single-post/2018/03/06/A-Responsabilidade-Civil-da-Pessoa-com-Defici%C3%AAncia-qualificada-pelo-Apoio-e-de-seus-Apoiadores
https://www.nelsonrosenvald.info/single-post/2018/03/06/A-Responsabilidade-Civil-da-Pessoa-com-Defici%C3%AAncia-qualificada-pelo-Apoio-e-de-seus-Apoiadores
https://www.nelsonrosenvald.info/single-post/2018/03/06/A-Responsabilidade-Civil-da-Pessoa-com-Defici%C3%AAncia-qualificada-pelo-Apoio-e-de-seus-Apoiadores
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das pessoas com concreta vulnerabilidade (art. 927, c/c par. único, art. 928 do 

CC/02) para o âmbito dos beneficiários do apoio18. 

 

Assim, para Rosenvald, nos casos de apoiamento pode ser reconhecida a 

responsabilidade civil dos beneficiários do apoio na forma prevista no art. 92719 do 

Código Civil e, nos casos em que há vulnerabilidade do apoiado, se aplicaria a regra 

da responsabilidade civil prevista no art. 928 20  daquele Código. Desse modo, a 

pessoa que requer o apoio responde pelos atos ilícitos que cometer posto não se 

tratar de incapaz. Entretanto, Rosenvald observa a possibilidade de incidir, em casos 

de comprovada vulnerabilidade, o modo mais flexível de responsabilidade civil 

descrita no art. 928 do Código Civil.  

De acordo com o previsto no § 1º do art. 1.783-A do Código Civil, que versa 

sobre o procedimento da TDA, o apoiamento deverá estar pautado em termos 

específicos do limite e do compromisso resguardado pelo apoio21. Assim, a pessoa 

com deficiência, ao formular o pedido judicial de TDA, estabelece os compromissos 

que a vincularia com os apoiadores, compromissos esses que têm por objetivo 

preservar a vontade, os direitos e os interesses da pessoa que pede o apoiamento.  

Cabe, então, questionar se seria possível que o plano de apoio discipline – 

inclusive - quanto à possível responsabilidade civil de apoiado e seus apoiadores, 

até mesmo porque o parágrafo 4º do art. 1.783-A do Código Civil estabelece que a 

TDA terá validade e efeito sobre terceiros, desde que esteja inscrita nos limites 

estabelecidos pelo apoiamento 22 . Por outro lado, pode ocorrer que não haja 

entendimento entre os apoiadores e o apoiado quanto à responsabilidade civil e, 

                                                      
18 ROSENVALD, Nelson. A Responsabilidade Civil da Pessoa com Deficiência qualificada pelo Apoio e 
de seus Apoiadores. Acesso 01/09/20<https://www.nelsonrosenvald.info/single-
post/2018/03/06/A-Responsabilidade-Civil-da-Pessoa-com-Defici%C3%AAncia-qualificada-pelo-
Apoio-e-de-seus-Apoiadores> 
19 Código Civil. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, 
por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 
20  Código Civil. Art. 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele 
responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. 
Parágrafo único. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser eqüitativa, não terá lugar se privar 
do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem. 
21 Código Civil. Art. 1.783-A. 
22 Código Civil. Art. 1.783-A. § 4º A decisão tomada por pessoa apoiada terá validade e efeitos sobre 
terceiros, sem restrições, desde que esteja inserida nos limites do apoio acordado. 

https://www.nelsonrosenvald.info/single-post/2018/03/06/A-Responsabilidade-Civil-da-Pessoa-com-Defici%C3%AAncia-qualificada-pelo-Apoio-e-de-seus-Apoiadores
https://www.nelsonrosenvald.info/single-post/2018/03/06/A-Responsabilidade-Civil-da-Pessoa-com-Defici%C3%AAncia-qualificada-pelo-Apoio-e-de-seus-Apoiadores
https://www.nelsonrosenvald.info/single-post/2018/03/06/A-Responsabilidade-Civil-da-Pessoa-com-Defici%C3%AAncia-qualificada-pelo-Apoio-e-de-seus-Apoiadores
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nesse caso, o juiz pode ser chamado a intervir para ajustar essa relação de 

apoiamento. Nessa hipótese, como demarcar a responsabilidade civil dos 

apoiadores e do apoiado, uma vez que o apoiado fez o pedido de TDA por carecer de 

auxílio em uma decisão da sua vida? Confira-se o disposto no § 6º do art. 1.783-A 

do Código Civil: 

 

§ 6º Em caso de negócio jurídico que possa trazer risco ou prejuízo relevante, 

havendo divergência de opiniões entre a pessoa apoiada e um dos apoiadores, 

deverá o juiz, ouvido o Ministério Público, decidir sobre a questão23. 

 

Aqui sobreleva mais uma relevante indagação: pode o juiz disciplinar a 

responsabilidade civil no âmbito da TDA? Haveria limites ou parâmetros para esse 

atuar do magistrado? Note-se que legislação de pertinência nada revela. 

Considerando que a TDA é um processo judicial que visa expandir e assegurar 

o exercício da capacidade legal da pessoa com deficiência, a perspectiva de emergir 

alguma litigiosidade entre o apoiado e seus apoiadores – no âmbito desse 

procedimento de jurisdição voluntária – desconstruiria toda a validação e eficiência 

visada para o auxílio à pessoa com deficiência mirada pela Convenção Internacional 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD).  

Não se pode olvidar que sempre estará presente o risco de os apoiadores 

agirem com negligência e/ou não corresponderem às projeções do apoiamento, 

circunstância essa que poderá afastá-los da Tomada de Decisão Apoiada. É o que 

estabelecem os §§ 7º usque 9º do art. 1.783-A do Código Civil: 

 

§ 7º Se o apoiador agir com negligência, exercer pressão indevida ou não adimplir 

as obrigações assumidas, poderá a pessoa apoiada ou qualquer pessoa 

apresentar denúncia ao Ministério Público ou ao juiz. 

§ 8º Se procedente a denúncia, o juiz destituirá o apoiador e nomeará, ouvida a 

pessoa apoiada e se for de seu interesse, outra pessoa para prestação de apoio. 

§ 9º A pessoa apoiada pode, a qualquer tempo, solicitar o término de acordo 

firmado em processo de tomada de decisão apoiada24. 

                                                      
23 Código Civil. Art. 1.783-A. 
24 Código Civil. Art. 1.783-A. 
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Em situações como esta, seria possível repercutir alguma responsabilização 

aos apoiadores por sua aventada negligência ou ineficiência no cumprimento de 

seus compromissos como apoiadores? Seria o caso de aplicação das regras da 

responsabilidade civil objetiva e/ou subjetiva reguladas pelo capítulo específico do 

Código Civil no campo obrigacional 25 ? Ou, como se aventou alhures, incidiria a 

responsabilidade civil subsidiária dos apoiadores por aplicação analógica dos 

fundamentos da curatela previstos nos já invocados arts. 1.728 e 1.732 do Código 

Civil? 

Neste ponto do debate, cabe convocar Dworkin: 

 

O direito não é esgotado por nenhum catálogo de regras ou princípios, cada qual 

com seu próprio domínio sobre uma diferente esfera de comportamentos. 

Tampouco por alguma lista de autoridades com seus poderes sobre parte de 

nossas vidas. O império do direito é definido pela atitude, não pelo território, o 

poder ou o processo26. 

 

A prerrogativa de pensar o direito para além das demarcações impositivas do 

processo legislativo pode corroborar uma solução flexível dentro dos próprios 

conflitos que a própria lei lega, intencionalmente ou não. Não obstante, propiciar 

segurança jurídica, em especial, para as pessoas que se encontram em estado de 

deficiência ou mesmo de vulnerabilidade, é desafio e missão que se apresenta ao 

profissional do Direito. 

De acordo com Hart, a posição que se destacou de Dworkin quanto à doutrina 

dos direitos, incorre em erro justamente por relativizar os aspectos impositivos do 

direito que estariam a fundamentar a própria eficácia da lei. 

 

Os direitos e os deveres jurídicos são elementos através dos quais o direito, com 

seus recursos coercitivos, respectivamente protege e limita a liberdade 

individual, e confere ou nega aos indivíduos o poder de utilizarem eles próprios a 

máquina coercitiva do direito. Assim, sejam as leis moralmente boas ou más, 

                                                      
25 Código Civil. Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
26  DWORKIN. R. O império do direito/ Ronald Dworkin; tradução Jeferson Luiz Camargo; revisão 
técnica Gildo Sá Leitão Rios. – 3. ed. – São Paulo: Martins Fontes – selo Martins, 2014. p.492. 
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justas ou injustas, os direitos exigem atenção como pontos focais no 

funcionamento do sistema jurídico, que tem importância suprema para os seres 

humanos e independe de méritos morais27. 

 

Portanto, ao se investigar da demarcação da responsabilidade civil da pessoa 

com deficiência no contexto de debate que se estabelece – como aqui se procurou 

demonstrar – entre os dispositivos de lei presentes no Código Civil e no EPD, há que 

se conferir se a lei está sendo efetivamente delineada com a ampla visão do contexto 

social, nomeadamente, o contexto das pessoas com deficiência.  

Nesse sentido, o debate perpassa dois pontos dissonantes: por um lado, a 

legislação não apresenta especificações a respeito de (1) se e (2) como se projetaria 

a episódica responsabilidade civil do apoiado ou de seus apoiadores no processo de 

Tomada de Decisão Apoiada. Por outro lado, em disciplinando detalhadamente sobre 

responsabilidade civil dos atores da TDA, poderia incorrer essa mesma legislação em 

afronta à autonomia da vontade da pessoa com deficiência, instituto 

especialissimamente valorado no EPD e, corolário disso, forçar um movimento 

contrário ao regime das incapacidades implementado por esse novel Estatuto. 

 

IV A Lei 13.146/2015 (EPD) e a reformulação do Código Civil quanto ao regime das 

incapacidades 

 

A instituição do Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPD) em julho de 2015 

implicou na incorporação de alterações importantes no Código Civil de janeiro de 

2002. Todavia, essas alterações não refletem um debate findado a respeito da 

demarcação da responsabilidade civil da pessoa com deficiência. E, com a inscrição 

do instituto da Tomada de Decisão Apoiada (TDA) pelo EPD, exsurgem questões 

controversas que perpassam a relação entre o apoiado e seus apoiadores em um 

contexto de análise distinto daquele entre o curador e o curatelado, como procurou-

se aqui demonstrar 

                                                      
27 HART. H. L. A.. O conceito de direito/ H. L. A. Hart; pós-escrito organizado por Penelope A. Bulloch 
e Joseph Raz; Tradução de Antônio de Oliveira Sette-Câmara; revisão da tradução Marcelo Brandão 
Cipolla; revisão técnica Luiz Vergílio Dalla-Rosa. – São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009, 
p.347. 
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Uma outra questão que se apresenta em face do instituto da Tomada de 

Decisão Apoiada é se esse procedimento estaria restrito às pessoas com deficiência 

ou se comportaria invocação por uma pessoa que, episodicamente, possa ser 

qualificada como vulnerável. 

De acordo com Menezes, qualquer pessoa que precise de auxílio para o 

exercício da sua capacidade legal pode ajuizar uma TDA: 

 

Embora inclusão da TDA no Código Civil seja fruto de alteração proposta pelo 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, poderá ser utilizada por qualquer pessoa 

maior que sinta necessidade de apoio para o exercício de sua capacidade legal, 

tais como: idosos, drogaditos ou alcoólicos, pessoas que tenham dificuldade 

para locomoção, limitadas por seqüelas de acidente vascular cerebral ou aquelas 

que estão nas fases iniciais de doença de Alzheimer, além daquelas que tem 

alguma deficiência física, psíquica ou intelectual28. 

 

Portanto, nas palavras de Menezes, outro ponto que demarca o instituto da 

TDA é que ele não estaria restrito ao pedido de uma pessoa com deficiência, mas ao 

pedido de qualquer pessoa que, por motivos diversos, se encontre em estado de 

vulnerabilidade e se sinta compelida a pleitear apoiamento.  

Na Itália, o amministratore di sostegno29 representa uma alternativa de apoio 

à pessoa por deficiência ou a pessoa que apresenta alguma doença, mesmo que 

temporária, e que possa vir a precisar de assistência para exercer os atos da vida 

civil. A aplicação do amministratore di sostegno requer a identificação do apoiador e 

as justificativas pelas quais o apoio é necessário, observando, sempre, as 

necessidades e interesses da pessoa sobre proteção 30 . A remoção do 

                                                      
28 MENEZES, Joyceane Bezerra de (org.). Direito das pessoas com deficiência psíquica e intelectual 
nas relações privadas – Convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência e Lei Brasileira de 
Inclusão – 2ª ed. Ver. E ampliada/ Joyceane Bezerra de Menezes (organizadora) – Rio de Janeiro: 
Processo, 2020, p.688. 
29 Codice Civile. Artt. 404 - Amministrazione di Sostegno. La persona che, per effetto di una infermità 
ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, 
di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal 
giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio<https://www.brocardi.it/codice-
civile/> 
30 Codice Civile. Artt. 407. Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le 
generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina 

https://www.brocardi.it/codice-civile/
https://www.brocardi.it/codice-civile/
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amministratore di sostegno ocorre oficialmente pelo juiz quando se constata que a 

proteção não está suprindo os objetivos para a qual foi estabelecido e, por isso, 

ocorre à remoção do apoiador e à nomeação de um curador temporário31. 

A Argentina apresenta o instituto de apoyo al ejercício de la capacidad32 e 

destaca a ideia de que ele pode ser reivindicado por qualquer pessoa que conclame 

por apoio para tomar decisões em sua vida. Dessa forma, o apoyo al ejercício de la 

capacidad objetiva facilitar a vida da pessoa que necessita de auxílio para deliberar 

sobre seus interesses mediante respeito aos interesses da pessoa a ser apoiada. 

Sendo assim, apoyo al ejercício de la capacidad destaca a importância de nomear e 

fixar as medidas de apoio daquele que irá prestar o auxílio, como forma de resguardar 

os direitos da pessoa apoiada, inclusive para prevenir possíveis conflitos futuros.  

Nessa mesma linha de posicionamento, Portugal instituiu recentemente o 

regime do “maior acompanhado”33, o que fez com o propósito de propiciar uma maior 

                                                      
dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, 
dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. 
Il giudice tutelare deve sentire personalmente(1) la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, 
ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le 
esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa. 
31 Codice Civile. Artt. 413. Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o 
taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la 
cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono 
istanza motivata al giudice tutelare. 
L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno. 
Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli 
opportuni mezzi istruttori. 
Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione 
dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del 
beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di 
inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinchè vi provveda. In questo caso l'amministrazione 
di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero 
con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione. 
32 Codigo Civil y Comercial de la Nacion Articulo 43. – Concepto. Función, Designación. Se entiende 
por apoyo cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite a la persona que lo necesite 
la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sua bienes y celebrar actos jurídicos em 
general. Las medidas de apoyo tienen como función la de promover la autonomia y facilitar la 
comunicacíon, la comprensión y la manisfestación de voluntad de la persona para el ejercicio de sus 
derechos. El interesado puede proponer al juez la designación de uma o más personas de su confianza 
para que le presten apoyo. El juez debe evaluar los alcances de la designación y procurar la protección 
de la persona respecto de eventuales conflictos de interesses o influencia indebida. La resolución 
debe establecer la condición y la calidad de las medidas de apoyo y, de ser necesario, ser inscripta en 
el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Persona. < 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm> 
33 Decreto-Lei nº. 49/2018. Art.138. Acompanhamento. O maior impossibilitado, por razões de saúde, 
deficiência, ou pelo seu comportamento, de exercer, plena, pessoal e conscientemente, os seus 
direitos ou de, nos mesmos termos, cumprir os seus deveres, beneficia das medidas de 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm
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inclusão das pessoas que apresentam alguma forma de vulnerabilidade e/ou 

deficiência. Nesse sentido, o auxílio do “maior acompanhado” independe de 

deficiência, uma vez que ele pode ser aplicado por questões de saúde ou de 

comportamento. O regime do “maior acompanhado” está disponível em Portugal 

para qualquer pessoa que se sinta impossibilitada de exercer plenamente os seus 

direitos ou de cumprir os seus deveres. 

Constata-se, pois, da comparação com as mencionadas legislações 

estrangeiras, que há uma significativa e importante diferença na formulação da TDA 

brasileira, eis que por aqui o pedido de TDA ficou, ao menos nos termos rígidos da 

lei, restrito às pessoas com deficiência34. Ou seja, a possível incorporação a outros 

casos de apoiamento, que não para as pessoas que se intitulem como deficientes, 

estará condicionada à uma interpretação ampliativa da doutrina e o referendo do 

Judiciário, caso a caso. 

Como se vê, a interrogação a respeito do lugar da responsabilidade civil no 

processo da TDA se inscreve em debates para além daquele estabelecido para as 

pessoas com deficiência.  

 

Sempre que uma sociedade decide maximizar a soma dos valores intrínsecos ou 

o saldo líquido de satisfação dos interesses, corre-se o risco de descobrir que a 

negação da liberdade para alguns se justifica em nome desse objetivo único. As 

liberdades de cidadania igual estão inseguras quando fundadas em princípios 

teleológicos. A argumentação a favor delas se apóia em cálculos tão precários 

quanto controversos, e em premissas incertas35. 

 

De acordo com Rawls, quando a sociedade acaba por exaltar em demasia 

certos interesses em detrimentos de outros, ela acaba por negar a liberdade de uns 

em benefício do alcance de um objetivo comum. Todavia, para esse extraordinário 

                                                      
acompanhamento previstas neste Código. <https://dre.pt/home/-
/dre/115553662/details/maximized> 
34 Código Civil. Art. 1.783-A. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com 
deficiência elege pelo menos 2 (duas) pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem 
de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-
lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade. 
35 RAWLS. Uma teoria da justiça. Tradução Almiro Pisetta; Lenita M. R. Esteves. São Paulo: Martins 
Fontes: 2000. p.229. 

https://dre.pt/home/-/dre/115553662/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/115553662/details/maximized
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art1783a
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jurista, essa justificativa pautada na correspondência direta para cumprir um fim 

específico dentro da sociedade incorre na insegurança dos fundamentos de uma 

liberdade igualitária. Desse modo, se as mudanças no processo da TDA ocorrem para 

comportar toda a pessoa que a ela recorra, poderá ocorrer à dissolução do seu 

propósito inicial que é promover a autonomia da pessoa com deficiência.  

No entanto, também pode ocorrer que a falta de atenção para ampliar o 

apoiamento deixe de observar as necessidades de outras pessoas que prescindem 

de auxilio para tomar decisões e, se não receberem essa assistência, acabam sendo 

negligências e, por conseguinte, poderão ter sua liberdade cerceada. 

Segundo o princípio da igualdade previsto na Constituição Federal 36 , o 

tratamento isonômico representa a perspectiva de tratamento igualitário aos iguais 

e desigual aos desiguais; vale dizer, em condições de diferenças é preciso observar 

essas diferenças para proporcionar um nivelamento que equipare as desigualdades. 

No caso do processo da TDA, as diferenças precedem o próprio processo da TDA, 

mas a sua aplicação deve cumprir com a sua premissa maior que é a de propiciar a 

exercício autônomo da capacidade legal da pessoa apoiada. 

Para John Rawls, a significado da igualdade pode ser analisado em um debate 

com o princípio da justiça. Nesse sentido, ele observa uma correlação entre a 

participação das pessoas em relação às determinações estabelecidas pelas 

instituições que as regulam e, por conseguinte, a possibilidade de acesso à 

igualdade37. Desse modo, seria possível demarcar a existência da igualdade a partir 

da abdicação da singularidade; ou seja, haveria acesso à igualdade no momento em 

que a liberdade é suprimida pelas regras que são comuns a todos.  

Nestas condições, pode-se inferir que o procedimento brasileiro da Tomada 

de Decisão Apoiada pode ser caracterizado por um contrassenso na sua própria 

formulação, uma vez que aquele que a invoca deve se qualificar na petição inicial 

como deficiente que busca o apoiamento para exercitar sua capacidade civil. Vale 

dizer, aquele que não se qualifica como deficiente, mas se sente vulnerável, não 

                                                      
36 Constituição Federal. Art.5º. 
37 RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Tradução Almiro Pisetta; Lenita M. R. Esteves. São Paulo: 
Martins Fontes: 2000. p. 561. 
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estaria habilitado para vindicar essa providencial alternativa de apoio para o 

exercício de seus direitos.  

A seu turno, Amartya Sen não exclui a importância das instituições para a 

estrutura da sociedade e destaca a relevância de considerar os indivíduos e suas 

relações de modo independente. 

 

O princípio organizador que monta todas as peças em um todo integrado é a 

abrangente preocupação com o processo do aumento das liberdades individuais 

e o comprometimento social de ajudar para que isso se concretize38. 

 

Na esteira do pensamento de Sen, a preocupação com a expansão da 

liberdade deve estar inscrita dentro de uma sociedade. Com isso, não se afirma que 

a liberdade se aplica de forma irrefletida, mas que ela deve ser considerada dentro 

da formação estrutural das instituições que orientam a sociedade.  

Portanto, mais do que demarcar uma solução final para o debate entre o 

processo da TDA e o reconhecimento da responsabilidade civil, é necessário 

observar em que medida a formulação da TDA garante o exercício da capacidade 

legal das pessoas com deficiência, assim como das pessoas que necessitem dessa 

modalidade de suporte judicial, mas que não estão referidas na correlativa 

legislação.  

 

Considerações Finais 

 

A razão de ser da Tomada de Decisão Apoiada (TDA) funda-se no suporte que 

esse procedimento judicial pode proporcionar à pessoa com deficiência que se sinta 

insegura para deliberar sobre atos de sua vida civil.  

Todavia, a partir de uma interpretação ampliativa, pode ser reconhecida como 

alternativa de apoio extensível a toda a pessoa que se encontre em estado de 

vulnerabilidade.  

Outrossim, inequívoca a dificuldade que se apresenta na demarcação da 

responsabilidade civil decorrente da Tomada de Decisão Apoiada, justamente pela 

                                                      
38 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. 2010, p.378. 
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omissão a respeito, intencional ou não, da legislação que a instituiu, notadamente 

porque instituto claramente inconfundível com a curatela que, por sua vez, detém 

regras específicas sobre a responsabilidade civil do curador e do curatelado. 

A promoção do exercício de direitos deve manter sua primazia, evitando-se o 

risco de retomar discriminações já superadas. Por outro lado, ante 

excepcionalidades, estas devem ser tratadas como tal – de modo excepcional,   

pautando-se na investigação das singularidades e não das generalidades, sob pena 

de incidir em rejeição da sagrada liberdade da pessoa enquanto um ser de direito, daí 

porque a importância de clareza da regulamentação no que respeita à 

responsabilidade civil dos atores da curatela, assim como da Tomada de Decisão 

Apoiada. 

Acobertado pelas tocantes palavras de Amartya Sen, “Não é tanto uma 

questão de ter regras exatas sobre como exatamente devemos agir, e sim reconhecer 

a relevância de nossa condição humana comum para fazer as escolhas que se nos 

apresentam”39. 

 

                                                      
39 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta; revisão técnica 
Ricardo Doninelli Mendes. – São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p.360. 
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Resumo 
 
O aumento significativo nos ultimos anos de crianças diagnosticadas com 
transtorno de déficit de atenção (tdah) no brasil, levou a inquietação para investigar 
e buscar entender as razões que conduzem a esse excesso de diagnósticos e como 
consequência a excessiva medicalização de crianças e adolescentes em idade 
escolar. o presente artigo trata ainda, sobre o que é transtorno de défict de atenção 
e hiperatividade, e como o crescente número de crianças laudadas tem por meio de 
medicamentos psicoativos seus corpos docilizados no contexto brasileiro. o 
trabalho se utiliza do método dedutivo bibliográfico e apresenta um histórico acerca 
do tratamento dispensado às criança no ocidente, abordando as raízes que levaram  
elas a serem reconhecidas como sujeitos de direito. a positivação de diversas 
diretrizes e normas visando a tutela e o bem estar delas foi um processo longo mas 
que resultou em uma proteção abrangente. diversos princípios foram estabelecidos, 
deles surgiram uma gama de direitos positivados que obrigam estado e família 
perante a criança. por fim, ainda, é feito um estudo de caso envolvendo a 
medicalização de uma criança norte america é uma rápida análise dos estudos de 
Georges Canguilhem.  
Palavras Chaves: Medicalização psicoativa da infância – melhor interesse da criança 
– direitos da criança – direitos fundamentais 
 
Abstract 
 
The significant increase in the last years of children diagnosed with attention deficit 
disorder (ADHD) in Brazil, has led to concern to investigate and seek to understand 
the reasons that lead to this excess of diagnoses and as a consequence the 
excessive medicalization of children and adolescents in school age. This article also 

                                                      
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direitos Fundamentais e Democracia 
(Linha de pesquisa Constituição e Condições Materiais da Democracia) pelo Centro Universitário 
Autônomo do Brasil - UniBrasil/PR. Membro do Núcleo de Pesquisas em Direito Constitucional do 
UniBrasil (NUPECONST) do PPGD do Centro Universitário Autônomo do Brasil - UniBrasil/PR. 
Graduada em Direito pelo Centro Universitário Autônomo do Brasil (2018). 
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deals with what attention deficit hyperactivity disorder is, and how the growing 
number of praised children has their bodies docilized in the Brazilian context through 
psychoactive drugs. The work uses the bibliographic deductive method and presents 
a history of the treatment of children in the West, addressing the roots that led them 
to be recognized as subjects of law. The positivization of several guidelines and 
norms aiming at their protection and well-being was a long process, but which 
resulted in comprehensive protection. Several principles were established, from them 
a range of positive rights emerged that oblige the State and family before the child. 
Finally, still, a case study involving the medicalization of a North American child is 
made. It is a quick analysis of the studies by Georges Canguilhem. 
Keywords: Psychoactive medicalization of childhood - child's best interest - 
children's rights - fundamental rights 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O princípio do melhor interesse da criança dispõe que em todas as situações 

as decisões devem ser tomadas visando o bem estar da criança. Nesse sentido 

sendo o Brasil o terceiro maior consumidor de medicação para transtorno de Déficit 

de Atenção e Hiperatividade surge a preocupação com essas crianças 

medicalizadas. O presente estudo dedicou-se a investigar os efeitos do uso desse 

medicamento nas crianças em idade escolar e de que maneira estas foram rotuladas 

de forma imprecisa e danosa como portadoras de TDAH. Até que ponto a 

medicalização de crianças cujos diagnósticos médicos indicam TDAH atende o 

melhor interesse da criança? E como ocorre essa distinção entre a criança 

considerada normal e a considerada portadora do transtorno? normatização do “ser 

criança”. 

Seguindo o viés histórico apresenta-se a origem do psicoativo (Metilfenidato) 

e sua aplicabilidade no Brasil em pessoas com TDAH e o aumento do seu consumo 

nos últimos dez anos.  

Com base no artigo da jornalista Eliana Brum, extrai-se várias reflexões acerca 

desta temática, sendo a principal se haveria um doping legalizado das crianças. 

De encontro a essa assertiva, Juslaine de Fátima Abreu Nogueira discorre 

acerca do tema de sua tese: “Discursos de psiquiatrização na educação e o governo 
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dos infames da escola: entre cifras de resiliência e acordes de resistência 2” em 

indagações e laudos acerca da rotulação das crianças, cujo comportamento não se 

“adequa” ao ambiente escolar. Bem como traz a autora, as possibilidades de uma 

mudança de relacionamento entre professores e alunos. 

Questiona-se esse estado de coisas, à luz do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e da Constituição Federal, visando descobrir quais os limites desta 

ingerência na vida dessas crianças e adolescentes, trazendo reflexões acerca da 

melhor forma de protegê-las, justamente na fase mais importante de seu 

desenvolvimento biopsicossocial, a fim de tutelar os Direitos Fundamentais3.” 

 

2. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO BRASIL 

 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 consagrou o princípio da 

descentralização da educação, prevendo, através de diversos dispositivos que o 

atendimento à educação superior seria de competência da União. Os Estados 

ficaram com a educação Média e Fundamental. Os Municípios com a Educação 

infantil e fundamental. “O princípio da descentralização está atrelado a uma visão 

reducionista do papel do Estado em relação às políticas públicas, comprometendo a 

consolidação do atendimento educacional de qualidade às crianças pequenas, como 

também a todos os outros níveis de ensino.”4 

Com a nova Constituição, as creches tomam nova formatação, não apenas um 

espaço que cuida de criança, mas um local destinado à educação e cuidados infantis, 

e direito dos pais trabalhadores.  

 

Impunha-se, assim, a partir da Carta Constitucional, a superação da tradição 

clientelista e paternalista que marca a história do Estado e da sociedade no 

Brasil. Foi também a Constituição que, pela primeira vez na nossa história 

                                                      
2 NOGUEIRA, Juslaine de Fátima Abreu. Discursos de psiquiatrização na educação e o governo dos 
infames da escola: entre cifras de resiliência e acordes de resistência. Curitiba, 2015. 205 f. Tese 
(Doutorado em Educação) – Setor de Ciências Humanas da Universidade Federal do Paraná. 
3 BAUMGARDT, Jocimara Lopes da silva; ZARDO, Pricilla Lechinewski Gouveia. A medicalização dos 
afetos: a ritalinização da infância e as implicações aos direitos da infância e da adolescência. CAD. 
ESC. DIR. REL. INT. (UNIBRASIL), Curitiba/PR. v. 3, n 26, p.81-94, dez/2016. 
4  ANDRADE Lucimary Bernabé Pedrosa de. Educação infantil: discurso, legislação e práticas 
institucionais. São Paulo: UNESP, 2010. p. 14. 
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afirmou a cidadania da criança ao estabelecer que ela é sujeito de direitos. 

Definiu, ainda, que a creche e a pré-escola são direitos não só da criança como 

de seus pais trabalhadores, homens e mulheres, e afirmou a  natureza  educativa  

da creche e pré-escola.5 

 

Na esfera política, a educação infantil deve reconhecer a criança como 

cidadão desde o seu nascimento.  

 

No mundo moderno, a cidadania passa a ser atributo da dignidade e se 

fundamenta nos direitos da pessoa. Reafirma que do reconhecimento formal ao 

exercício de direitos há um espaço a ser conquistado, por isso se diz que a 

cidadania é conquistada e não concedida. Observa que essa conquista em 

relação à criança é ainda mais difícil pela existência de dupla dominação a ser 

vencida: a física e a psicológica:  a física é consequência da fragilidade da 

criança, diante do adulto que gera a necessidade de proteção, a dependência, a 

possibilidade de ser por ele submetido e dominado. A psicológica, derivada da 

compreensão do adulto de que ele é o coroamento da evolução e, por isso, se 

coloca como parâmetro.6 

 

Foram positivadas, diversas normas em defesa dos direitos da infância, 

remetendo sempre à responsabilidade dos pais, da sociedade e do Estado. Nesse 

caminho, em 1990 foi elaborado o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 

8.069/90. Tal lei veio substituir o modelo assistencialista, corretivo e repressivo que 

predominava até então, estabelecendo uma política de proteção integral à criança. 

Reiterando as normas constitucionais colocando a criança como sujeito de direitos, 

priorizando seu desenvolvimento. 

Os artigos 03º e 04º dão ênfase à proteção integral e determinam as 

responsabilidades dos entes envolvidos no cuidado à infância: 

 

Art. 3º A criança e adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta 

                                                      
5 Idem. 
6 Idem. 
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Lei, assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes 

à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária. 

 

Em 1993 surge a Lei Orgânica da Assistência Social, reafirmando o 

compromisso estatal com as crianças. Em 1994 o Ministério da Educação e do 

Desporto, lançou a Política Nacional de Educação Infantil, estabelecendo um firme 

compromisso em favor das crianças de 0 a 6 anos, reconhecendo direitos como ao 

da educação infantil e trazendo a valorização do papel da infância para o 

desenvolvimento do ser humano.7  

Com apoio da Carta Magna, a União editou, em 1996, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, estabelecendo, nas palavras de Lucimary Bernabé 

Pedrosa de ANDRADE,  

 

A LDB estabelece que a educação é entendida como dever da família e do Estado, 

devendo inspirar-se nos princípios de liberdade e nas ideias de solidariedade 

humana, visar ao desenvolvimento pleno do educando, ao seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Propõe uma nova 

organização para a educação básica, apresentando uma concepção unificada de 

educação que abrange a formação do indivíduo desde zero ano de idade até o 

final do ensino médio. A educação básica passa a ser composta de três níveis: 

educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.8 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação em conjunto com a Carta Federal 

estabeleceram o Plano Nacional de Educação que reconheceu o valor da educação 

infantil para o desenvolvimento da criança e sua personalidade.  

                                                      
7 Ibidem, p. 18. 
8 Ibidem, p. 20. 
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Todo o caminho percorrido para a conquista destes direitos, referentes a 

infância, demonstram o cuidado que deve ser aplicado aos primeiros anos de vida da 

criança, para que ela tenha um pleno desenvolvimento cognitivo, emocional, físico e 

também se reconheça como cidadã, podendo perceber, ainda na tenra idade, que faz 

parte de uma sociedade, que está integrada a este grupo do qual faz parte.  

 

3. A MEDICALIZAÇÃO DA INFÂNCIA EM FACE DO PRÍNCÍPIO DO MELHOR 

INTERESSE DA CRIANÇA 

 

É preocupante o uso de medicamentos na infância de maneira desordenada, 

essa utilização irresponsável da medicação causa, muitas vezes, efeitos no 

desenvolvimento infantil. O uso de medicação necessita de análise sobre seu uso 

para controle do comportamento. Em meio a tantos diagnósticos que impostos e 

espalhados pela sociedade, acaba-se por fechar as portas para essas crianças, que 

agora rotuladas, não mais são ouvidas sobre seu sofrimento.9 

 

É inegável o destaque na sociedade como um todo do discurso médico-científico 

sustentado como uma das áreas capazes de tratar um paciente e ainda, se 

ampara na suposta garantia de um saber absoluto e comprovável, a fim de 

restabelecer a homeostase do organismo. Até este ponto é compreensível, pois 

o fator biológico existe e precisa ser levado em consideração sendo uma 

insensatez não reconhecê-lo. A crítica realizada não se refere ao método da 

medicina em si, mas à prática contemporânea que ocorre através do DSM.10 

 

A medicalização da infância não é um tema fácil de ser abordado, 

apresentando inúmeros desafios, e várias faces de discussão. Todavia, a 

medicalização infantil pela sociedade consumerista, demonstra ser um 

comportamento preocupante e que exige uma análise. Cecília Azevedo Lima 

COLLARES e Maria Aparecida Affonso MOYSES assim conceituam a medicalização: 

                                                      
9  CUNHA, Janaina Arruda Pontes da; MELLO, Lúcia Maria de Lima. Midicação/Medicalização na 
Infância e suas possíveis consequências. Disponível em: 
<http://periodicos.pucminas.br/index.php/pretextos/article/view/15252> Acesso em: 21 mar. 2018.  
10 Idem. 
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O processo de transformar questões não médicas, eminentemente de origem 

social e política em questões médicas, isso é, tentar encontrar no campo médico 

as causas e soluções para problemas dessa natureza. A medicalização ocorre 

segundo uma concepção de ciência médica que discute o processo saúde-

doença como centrado no indivíduo, privilegiando a abordagem biológica, 

organicista. Omite-se que o processo saúde-doença é determinado pela 

inserção social do indivíduo, sendo, ao mesmo tempo, a expressão do individual 

e do coletivo11. 

 

A preocupação com o abuso desses medicamentos na infância está focada 

nos efeitos sobre o regular desenvolvimento do infante de modo a garantir-lhe 

direitos fundamentais, como a saúde e a educação. Mas até que ponto em nome de 

um direito à saúde (e saúde aqui entendida como “normalidade”) não se está 

prejudicando, via medicalização psicoativa, o desenvolvimento pleno da criança? 

Ferindo sua dignidade? Haveria aí uma “colisão” entre direitos e princípios ou entre 

princípios? É sobre isso que se trata o tópico a seguir. 

A medicalização da infância não é um tema fácil de ser abordado, 

apresentando inúmeros desafios, e várias faces de discussão. Todavia, a 

medicalização infantil pela sociedade consumerista, demonstra ser um 

comportamento preocupante e que exige uma análise. Segundo Cecília Azevedo 

Lima COLLARES e Maria Aparecida Affonso MOYSES, 

 

O processo de transformar questões não médicas, eminentemente de origem 

social e política em questões médicas, isso é, tentar encontrar no campo médico 

as causas e soluções para problemas dessa natureza. A medicalização ocorre 

segundo uma concepção de ciência médica que discute o processo saúde-

doença como centrado no indivíduo, privilegiando a abordagem biológica, 

organicista. Omite-se que o processo saúde-doença é determinado pela 

inserção social do indivíduo, sendo, ao mesmo tempo, a expressão do individual 

e do coletivo.12 

                                                      
11 COLLARES, Cecília Azevedo Lima; MOYSÉS, Maria Aparecida Affonso.  A transformação do Espaço 
Pedagógico em Espaço Clínico – a patologização da educação. Disponível em: < 
http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/ideias_23_p025-031_c.pdf> Acesso em: 21 mar 2018. 
12 Idem. 
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A área da educação está sofrendo medicalizações cada vez maiores, 

utilizando-se os mesmos fatores que justificam a medicalização em outras áreas 

sociais: o fracasso, ou o destaque voltado ao aprendizado. 

 

4. O DIREITO À SAÚDE EM COLISÃO COM O PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA 

CRIANÇA  

 

O princípio do melhor interessa criança surge no direito anglo-saxônico, onde 

o Estado era responsável pelos indivíduos juridicamente limitados, na ocasião eram 

os indivíduos considerados loucos e os menores, com o avançar dos anos esse 

conceito muda, como leciona Tânia da Silva PEREIRA: “No século XVIII o instituto foi 

cindido separando-se a proteção infantil da proteção do louco e, em 1836, o princípio 

do melhor interesse foi oficializado pelo sistema jurídico Inglês.”13 

Em 1959, com o advento da doutrina da proteção integral, o princípio do 

melhor interesse da criança, bem como outros princípios basilares foram 

incorporados internacionalmente na Declaração dos Direitos da Criança e no Brasil 

foi adotada pela Constituição Federal de 1988 em seu artigo 227. 

Hoje, o princípio do melhor interesse está presente, não só na legislação, mas 

também envolto nas ações vindas da sociedade, ou nas políticas públicas. Os 

interesses da criança devem ser prioridade, com responsabilização daqueles que 

violarem tais direitos. 

 

À justiça da infância e da juventude esta reservado, a partir do advento do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, importante papel na solução de conflitos 

em torno dos direitos das crianças e dos adolescentes, sempre que esses direitos 

forem de alguma forma violados ou ameaçados por ação ou omissão da 

sociedade ou do Estado, ou por falta, omissão, ou ainda, abuso dos pais ou 

responsáveis. Desta forma, não havendo um cumprimento adequado dos 

deveres da família, da sociedade ou do Estado, faz-se pertinente o recurso à 

justiça, a quem compete a resolução do litígio, garantindo ou restabelecendo até 

                                                      
13 PEREIRA, Tânia da Silva. Direito da criança e do adolescente: uma proposta interdisciplinar. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1996. p. 27. 
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de forma coercitiva, se necessário for, os direitos por eles conquistados e já 

transcritos legalmente.14 

 

Sendo um princípio bastante aberto e com grande abrangência, buscou-se um 

modelo de sociedade onde a infância e a juventude fossem valorizadas. Esse 

princípio dentro de nosso ordenamento, deve ser observado junto com o princípio da 

primazia dos interesses infanto-juvenil, em todas as suas áreas de aplicação. Veja-

se que esse princípio imposto a todas as autoridades que lidam com menores, 

mormente as autoridades públicas.15  

Deste modo, a sociedade toda deve se comprometer a colocar em prática 

ações que levem a uma mudança cultural em relação às crianças, assumindo 

efetivamente essa população como sujeitos de direitos. 

O artigo 19616 da Constituição Federal de 1988 estabelece que a saúde é um 

direito de todos e dever do Estado, semelhantemente, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente em seu artigo 7º17 dispõe acerca do direito à saúde da criança. Além de 

trazer a existência do direito à saúde, o artigo 7º do ECA estipula como o poder 

público deve efetivar esse direito. O Estado tem obrigação de estabelecer políticas 

públicas voltadas para os interesses da criança, como previsto pelo legislador, não é 

apenas obrigação do Estado a ausência de doenças, mas garantir um 

desenvolvimento saudável dessas crianças. 

Com o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, “surge, na família, a 

solidariedade com o Estado na prestação de acesso à saúde para com a criança. O 

responsável  pelo  menor  tem  incumbência  de  levá-lo  aos  postos  de  saúde  para 

                                                      
14 VERONESE, Josiane Rose Petry; RODRIGUES, Walkíria Machado. Papel da criança e do adolescente 
no contexto social: Uma reflexão necessária. Universidade Federal de Santa Catarina. Sequência, 
1997. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view /15661/14182> 
Acesso em 21 mar. 2018. 
15 Idem. 
16 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
17 A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas 
sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições 
dignas de existência. 
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atendimento, bem como, também, promover a saúde mental do adolescente.”18 

 

5. ESTUDO DE CASO  

 

O estudo de caso aqui apresentado aborda uma situação ocorria nos Estados 

Unidos, mas que poderia (e pode) de fato ter acontecido ou vir a acontecer ou, ainda, 

estar acontecendo no Brasil. Trata-se de uma criança que devido a um 

comportamento atípico foi encaminhada por sua genitora para avaliação médica. O 

caso é relatado pelo jornalista Wilson Duff. 

Trata-se da história de Kyle W., morador do estado da Luisiana, Estado Unidos. 

Com apenas 1 ano e 06 meses, por recomendação de um pediatra iniciou tratamento 

com um antipsicótico para conter episódios de descontrole emocional. A partir desse 

dia, iniciava-se uma jornada que levaria a diversos profissionais e a uma quantidade 

e variação de medicamentos.19 

Diagnósticos e medicação para autismo, bipolaridade, hiperatividade, insônia 

e transtorno negativista passaram a fazer parte do cotidiano da criança. Aos 03 anos 

de idade já fazia uso do Risperdal, Prozac, além de duas medicações para dormir e 

uma para déficit de atenção.20 

O primeiro psiquiatra infantil a tratar Kyle disse que “...acreditava que as 

drogas poderiam ajudar em casos de depressão maníaca ou distúrbio bipolar em 

crianças novas. ‘Não é fácil fazer isso e prescrever essas medicações pesadas’, disse 

ele em uma entrevista. ‘Mas quando eles me procuraram, não tive escolha’. Tive que 

ajudar essa família, essa mãe. Eu não tive escolha.”21 

Os efeitos colaterais de tamanha medicação não tardaram a aparecer: 

obesidade, sonolência, entre outros. O relato de sua mãe assim o descreve “Tudo o 

                                                      
18 STURZA, Janaína Machado; ROCHA, Bernardo Amaral da. O direito fundamental à Saúde e o artigo 
4º do ECA: Uma Analise sob a ótica da responsabilidade solidária. Disponível em: < 
https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/snpp/article/.../3565 > Acesso em: 21 mar. 2018. 
19  DUFF, Wilson. Caso de menino norte-americano mostra os perigos dos medicamentos 
antipsicóticos. Disponível em: <https://noticias.bol.uol.com.br/internacional/2010/09/02/caso-de-
menino-norte-americano-mostra-os-perigos-dos-medicamentos-antipsicoticos.jhtm> Acesso em: 
14 abr. 2018.  
20 Idem. 
21 Idem.  
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que eu tinha diante de mim era um garotinho drogado...”22 Ela continua “Eu não tinha 

mais o meu filho. Era como se eu olhasse nos olhos dele e visse apenas um vazio.”23 

Após notar todos esses efeitos colaterais a mãe de Kyle começou a se preocupar 

com as alterações em sua personalidade. 

Aos seis anos de idade ele está cursando a 1º série, é tido como uma criança 

barulhenta, mas apresenta redução no peso e tem tido bom desempenho em suas 

primeiras avaliações, o excesso de medicação foi reduzido após ele ingressar num 

programa de uma universidade local, que busca ajudar famílias de baixa renda cujos 

filhos têm problemas mentais.  Os médicos da universidade diagnosticaram ele com 

desordem de déficit de atenção com hiperatividade e apontaram que a medicação 

anterior não deveria jamais ter sido prescrita. Diante disso, prescreveram apenas o 

medicamento Vyvanse.24 

A situação dele denuncia um episódio cada vez mais comum na psiquiatria, a 

prescrição de medicamentos extremamente fortes para tratamento de crianças ou 

mesmo bebês sem levar em consideração que os sintomas não exigem essa 

medicação. 

Segundo o relatório elaborado pela Administração de Alimentos e Remédios 

(FDA) mais de 500 mil jovens fazem uso de medicamentos antipsicóticas. Veja-se 

que o uso de tais substâncias está sendo utilizadas também em crianças em idade 

pré-escolar. 

Segundo o relatório, “um estudo da Universidade Columbia revelou 

recentemente que, entre 2000 e 2007, dobrou o índice de prescrições de drogas 

antipsicóticas a crianças de dois a cinco anos de idade que estão cobertas por plano 

particular de saúde. Somente 40% dessas crianças foram submetidas a uma 

avaliação de saúde mental apropriada, o que viola os padrões de prática médica 

estabelecidos pela Academia Norte-americana de Psiquiatria Infantil e de 

Adolescentes.”25 

Os profissionais da área divergem quanto a necessidade dessas prescrições, 

“Segundo alguns médicos e especialistas, tais tratamentos radicais são de fato 

                                                      
22 Idem. 
23 Idem. 
24 Idem. 
25 Idem.  
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necessários para ajudar crianças novas com problemas graves a permanecer em 

segurança em escolas ou creches.”26 Seguindo essa linha, a Agencia Reguladora de 

Saúde Norte Americana aprovou o tratamento a partir dos 05 anos de idades de 

crianças que apresentem autismo ou comportamento agressivo com Risperdal, a 

partir dos 10 anos de idade foi aprovado o uso das drogas Seroquel e o Abilify para 

crianças cujos comportamentos indiquem desordem bipolar e depressão maníaca. 

Os médicos contrários a essa medicação apontam que esse comportamento 

“representa graves riscos para o desenvolvimento tanto dos corpos quando dos 

cérebros em fase de rápido crescimento.”27 

Dados mostram que os antipsicóticos se tornaram a droga mais lucrativa dos 

Estados Unidos, as vendas no ano de 2009 chegaram a casa de 14,6 Bilhões de 

dólares.28  Para o psiquiatra Lawrence L. G. presidente da Academia Norte-americana 

de Psiquiatria Infantil e de Adolescentes, “A psicoterapia é a base fundamental para 

o tratamento de crianças em idade pré-escolar que apresentam desordens mentais 

graves, e os antipsicóticos consistem em uma terapia de apoio – e não o contrário.”29  

Kyle faz parte de um programa terapêutico chamado serviço de apoio à 

primeira infância, “A médica Mary Margaret Gleason, a professora de pediatria e de 

psiquiatria infantil da Universidade Tulane que tratou de Kyle dos três aos cinco anos 

de idade, quando a medicação foi gradualmente reduzida, diz que não havia nenhuma 

razão médica válida para prescrever drogas antipsicóticas ao garoto, ou a qualquer 

criança de dois anos de idade.”30 

A médica afirma que Kyle não apresenta ter tido distúrbio bipolar ou autismo, 

e que suas crises tinham fundamento em problemas familiares e atrasos na fala que 

em nada justificavam o uso de antipsicóticos. 

 

6. O NORMAL E O PATOLÓGICO SEGUNDO CANGUILHEM 

 

A   discussão    acerca    da    medicalização   da   infância  sobre  alegação  de  

                                                      
26 Idem. 
27 Idem. 
28 Idem. 
29 Idem.  
30 Idem. 



 

Pricilla Lechineski Gouveia Zardo | 413 

 

 

transtornos psíquicos e de retorno à normalidade, levantando o questionamento 

sobre o que é normal e o que é patológico. 

O limite entre o que é normal e o que é patológico gera inúmeras discussões. 

Na década de 1940, o filósofo e médico Georges Canguilhem, na obra “O Normal e o 

Patológico”, explorou diversas aspectos do tema, abordando aquilo que é 

considerado doença ou saúde. O autor criticou o posicionamento de que o patológico 

seria apenas uma variante, em questão de quantidade, do normal.  

 

Considerando que há uma infinitude de possibilidades psicológicas e contextuais 

no processo da vida, estabelecer uma norma para que se possa afirmar a 

existência de saúde ou doença apenas transforma estes conceitos em um tipo 

de ideal. Porém, a rigor, isso implica um ideal vago e que nunca é alcançado, 

principalmente quando o indivíduo é visto em relação ao seu contexto e às 

características únicas em sua totalidade. Assim, Canguilhem questiona a visão 

de que doença pode ser efetivamente uma realidade objetiva – alheia ao 

processo de vida do sujeito – acessível ao conhecimento científico quantitativo, 

e ainda afirma em oposição a esta visão de que a continuidade de estágios 

intermediários, não anula a diversidade dos extremos.31 

 

O autor sugere que seja diferenciado qualitativamente o estado patológico do 

estado normal de um organismo, já que em cada momento um organismo pode reagir 

de forma completamente diferente ao contexto em que está inserido. Neste modelo, 

as atividades de um organismo podem ser consideradas normais quando não há 

dependência com o resultado produzido. 

 

A doença só existe, e só pode ser prevenida, pois antes existiu um doente. Isto 

ainda implica dizer que o primeiro a queixar-se é o doente e, portanto, a patologia 

do saber médico não pode estar dissociada da realidade do indivíduo. Não há 

nada na ciência que antes não tenha aparecido na consciência e que 

especialmente no caso que nos interessa, é o ponto de vista  do  doente  que,  no 

                                                      
31 SILVA, Thiago Loreto Garcia da; BRUNNET, Alice Einloft; LINDERN, Daniele; PIZZINATO, Adolfo. O 
normal e o patológico: contribuições para a discussão sobre o estudo da psicopatologia. Disponível 
em: <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/aletheia/n32/n32a16.pdf> Acesso em: 21 mar. 2018. 
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fundo, é verdadeiro.32 

 

Na visão do autor, esse reducionismo positivista está ligado com a 

necessidade de intervenção sobre aquilo considerado patológico, buscando 

restaurar o organismo aos padrões previamente estabelecidos. Canguilhem propõe 

então que o estado patológico não consiste na falta da norma, tendo em vista não 

existir vida sem normas de vida, e o estado patológico é então “norma que não tolera 

nenhum desvio das condições na qual é válida, pois é incapaz de se tornar outra 

norma.”33  

A saúde então estaria além da normalidade, seria a capacidade de adaptação, 

criação de novas normas, já que “o normal, é viver num meio onde flutuações e novos 

acontecimentos são possíveis.”34 

A Saúde, deste modo, pode ser entendida com um sentimento, uma segurança 

no viver, onde não há limites. 

Assim, pode-se entender o normal e o patológico, partindo da vida fisiológica 

e vegetativa, por exemplo, o astigmatismo, embora visto com normalidade em um 

ambiente agrícola, é visto como patológico num ambiente militar. “Nos meios 

próprios do homem, que este seja, em momentos diferentes normal ou anormal”35 

extraímos então que o patológico não existe por si só, mas aparece quando notado 

em uma relação. 

A norma não pode ser percebida como algo estatístico, mas sim individual, 

observada dentro das capacidades pessoais de um indivíduo. Deste modo, à cada 

indivíduo caberia estabelecer do que seria normal para si, isso observado, que a 

média não permite a ocorrência de desvios singulares que acabam por serem 

rotulados de patológicos. 

As discussões propostas por Canguilhem são de suma importância para o 

modo como é visto o doente, ainda mais quando levado em conta que se está lidando 

com o melhor interesse de menores, cujos direitos fundamentais devem ser 

tutelados pela sociedade e pelo Estado. “Para agir, é preciso ao menos localizar. 

                                                      
32 Idem. 
33 Idem. 
34 Idem. 
35 Idem. 
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Como agir sobre um terremoto ou um furacão? É sem dúvida à necessidade 

terapêutica que se deve atribuir a iniciativa de qualquer teoria ontológica da 

doença.”36 

A antologia é o estudo do ser, é sempre difícil dizer o que é a doença. O ser 

humano sente necessidade de padronizar as coisas para facilitar o seu agir. Isso 

sempre é possível, por exemplo, como controlar uma força da natureza, assim 

percebe-se a dificuldade existente para dizer o que é doença, desta forma, a teoria 

ontológica da doença que é difusa e de difícil explicação, assim como é difícil explicar 

o agir ante de furacão.37 

A necessidade de se quantificar a intensidade de comportamentos psíquicos, 

sociais dos indivíduos segundo Canguilhem é porque “nada esperamos da natureza 

por si.”38. Em sua obra, Canguilhem cita vários exemplos de como essa questão da 

saúde e da doença foi entendida ao longo da história pelos diversos saberes, na 

Grécia a saúde era harmonia e equilíbrio, e a doença, perturbação desse equilíbrio. 

Os gregos antigos como Hipócrates, viam a doença como um desiquilíbrio da 

harmonia que existe no corpo, nas palavras de Georges Canguilhem, “a doença não 

é somente desiquilíbrio ou harmonia, ela é também, a talvez sobretudo, o esforço que 

a natureza exerce no homem para obter um novo equilíbrio.”39 

Quando falamos que o estado patológico é uma mudança quantitativa, 

significa afirmar que se mede o grau de saúde e doença de uma pessoa por 

elementos quantitativos. O autor questiona isso em relação a medicina, questiona 

quando a ela passou a se valer de critérios quantitativos para diferenciar o que é 

normal do que é patológico, o que é saudável do que é doente.40 

Para Canguilhem a doença é uma reação generalizada com a intenção de cura. 

A doença para os gregos, por exemplo, não era entendida somente como perturbação 

a harmonia, ao equilíbrio é esforço que a natureza exerce no homem para obter 

                                                      
36 CANGUILHEM, Georges. O normal e o patológico. 6. ed.  Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009. 
p. 15. 
37 Ibidem, p. 10. 
38 Ibidem, p. 12. 
39 Ibidem, p. 13. 
40 Ibidem, p. 18. 



 
416 | Anais da VII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2020) 
 

equilíbrio, uma luta do organismo contra um ser estranho, seja uma luta interna de 

forças que se afrontam para expulsar a origem desse desequilíbrio.41 

Nesse sentido, Canguilhem dirá que a doença é a saúde, é uma outra forma de 

saúde. É a vida resistindo. Ele fala de uma concepção otimista de doença, esta como 

um esforço do organismo para se curar. Então o que seria a doença?  

Semanticamente, desde o século XVII o patológico é sempre designado a 

partir de um normal, surgindo a questão da quatitatividade.42 Sendo assim a doença 

seria uma variação quantitativa. Sendo assim a doença seria uma variação 

quantitativa de um estado normal para melhor ou para pior.  

A ideia da medicina é restaurar o normal, restaurar o equilíbrio perdido. O 

patológico é algo que destoa do normal para melhor ou para pior43. 

Essa padronização do normal é muito autoritária, assim como, esse parâmetro 

quantitativo em relação a uma média estatística é arbitrária. 

O que é considerado normal para uma pessoa pode não ser considerado para 

outra. Há uma ruptura com o empirismo não há uma análise de cada indivíduo e de 

cada contexto para decidir, determinar o que é ou não saudável individualmente, 

determinado a partir de uma média geral é reduzir a complexidade da condição 

humana num elemento puramente biológico determinados por leis influência do 

século XIX e XX, principalmente a psiquiatria que é o nosso caso, uma psiquiatria 

biológica44.   

O autor define o que é normal e o que é patológico a partir de uma norma 

estatística que desconsidera a subjetividade humana de cada um, pois, cada ser 

humano reage de uma forma. Na obra estudada o autor cita alguns autores para dizer 

que nem sempre o patológico é ruim. O patológico e o normal podem ser dois 

aspectos de uma mesma questão. O patológico não precisa ser necessariamente 

ruim o estado patológico a vida manifesta um esforço extra, que ela não manifesta 

quando está normal, ou seja, o patológico não é ausência de saúde, é um esforço da 

saúde  lutando  pela  saúde.  Não  é  uma diminuição da vida, é a vida mostrando que 

                                                      
41 Ibidem, p. 25. 
42 Ibidem, p. 25-30. 
43 Idem. 
44 Ibidem, p. 40. 
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ela está lutando, então é saúde.45 

Só se sente a saúde na doença. Quando há saúde, não sentimos a saúde. 

A vida se processa em condições outras e não está em laboratórios onde são 

elaboradas essas estatísticas. A vida é polaridade dinâmica tem dois polos: vida e 

morte. A doença não é morte, mas sim, é outra forma de vida, é outra forma de vida, 

é uma afirmação da vida.46 

O patológico não é o anormal é o outro e ambos dependem do contexto social 

e individual. A experimentação pura, laboratorial ignora a empírica, ignora a 

polaridade dinâmica da vida, ignora que os fenômenos humanos não são só 

biológicos, mas são também psíquicos e sociais. 

O normal e o patológico são sempre conceitos fluídos, estão sempre em 

transformação em decorrência da época e dos saberes. É por isso que há uma 

necessidade gritante dos saberes da saúde e da educação por busca de uma 

evolução que alcance a subjetividade humana.47 

É por isso que há uma necessidade gritante dos saberes da saúde e da 

educação por busca de uma evolução que alcance a subjetividade humana. 

Conforme leciona a autora Juslaine NOGUEIRA: O medo avassalador dos 

transtornos decorre do não querer enfrentar o que eles representam: olhar para o que 

estamos fazendo de nós. 48  “Mais cômodo tem sido..., reduzir as crianças a 

identidades biológicas e jurídicas, encaixotadas em códigos de existência que as 

nomeiam, na escola, como ‘os laudos e os casos de inclusão’, identidades estas que, 

provavelmente, definirão para sempre suas vidas, pois, nunca esqueçamos, o 

caminho da psiquiatrização tem sido, em geral, um caminho sem volta”.49 

 

CONCLUSÃO 

 

Direitos e garantias individuais não são conquistados facilmente, são anos  de 

                                                      
45 Ibidem, p. 52. 
46 Ibidem, p. 55. 
47 Idem. 
48 NOGUEIRA, Juslaine de Fátima Abreu. Discursos de psiquiatrização na educação e o governo dos 
infames da escola: entre cifras de resiliência e acordes de resistência. Curitiba, 2015. 205 f. Tese 
(Doutorado em Educação) – Setor de Ciências Humanas da Universidade Federal do Paraná. 
49 Idem. 
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discussões e construções teóricas para se chegar a positivação de uma norma. Com 

os direitos da criança não foi diferente. Talvez até mesmo, foi necessário trilhar um 

caminho muito maior percorridos por outros direitos. Foram exigidos séculos de 

mudanças até essa positivação, muitas transformações começaram dentro dos 

lares, contudo ainda há um longo caminho a ser trilhado para a real efetivação destes 

direitos. 

Do reconhecimento quanto a necessidade de uma educação formal até os 

direitos sociais, sempre se buscou destinar o cuidado necessário para um bom 

desenvolvimento do melhor interesse da criança.  

A dignidade da pessoa tem que permanecer e ser salva. O Estatuto da Criança 

e do Adolescente foi um marco na legislação pátria, ouve avanços no âmbito das 

garantias às crianças que eram desprotegidas, garantindo direitos à família, à 

educação, à saúde e a proteção. No entanto o discurso psiquiatrizante da infância 

não se encontra só nos laboratórios e consultórios de neuropediatras e psiquiátricos. 

Esse discurso está disseminado nas escolas sendo reproduzido através de agentes 

como os psicopedagogos. 

Vivencia-se uma era de transtornos induzindo a uma diagnosticalização sem 

limites. Os corpos infantis são marcados como gado através do discurso da 

psiquiatria hegemônica incorporada nas vozes da educação. Essas crianças que são 

as questionadoras, insubmissas a regras, sonhadoras, cheias de fantasias, utopias 

que ousam extrapolar a dita normalidade. Quando quimicamente controladas corre-

se o risco de um genocídio do futuro, impede-se a construção de diferentes futuros 

e mundos e a riqueza da singularidade é ignorada, impossibilitando esta criança 

laudada e psicofarmacologizada de encontrar o seu lugar na escola e futuramente 

na sociedade e no mundo. 

É necessário questionar com desconfiança este excesso de diagnósticos de 

transtornos mentais que escondem uma problemática muito mais complexa e difícil, 

que é a drogadição da infância, que procura resolver através de um medicamento, 

conflitos das relações humanas, para se tornar uma responsabilidade dos saberes 

psiquiátricos. Dando autoridade de controle das nossas crianças a um 

medicamento. É inegável que estamos incomodados com o novo formato da infância 

que está aí, por isso essa medicalização levou o Brasil ao 2º lugar no ranking de 
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países que mais consomem medicação para Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade.  

A criança tem direito constitucional à saúde. Todavia, a medicalização sem 

motivos, ainda mais com drogas cujos efeitos colaterais são extremos, acaba por 

ferir o princípio do melhor interesse da criança.  

A fragilidade dessa idade, somada a sintomas que podem ter inúmeras outras 

causas tornam preocupante a prescrição desenfreada de drogas controladas. Esse 

embotamento da infância faz com que um número cada vez maior de criança tenha 

sua saúde deteriorada em nome de um dito bem estar. 

Sabemos que nossa instituição escola não está de acordo com o sujeito 

contemporâneo. Desta feita são necessários diagnósticos mais precisos, e 

cuidadosos. Há a falta de um correto acompanhamento por parte dos pais, hoje 

engolidos pelo excesso de compromissos; professores, atualmente despreparados e 

sobrecarregados e profissionais da saúde mal formados, diante desta situação. 

Por fim, o desenvolvimento de uma cultura de não medicação, somada a 

políticas pública voltadas nesse sentido, são caminhos corretos para que se reduza 

o número de crianças ditas como anormais, mas que apenas são crianças 

extraordinárias, cujos comportamentos, longe de serem patológicos, são típicos da 

infância. 

Sendo assim, conclui-se, ser diferente não significa ser doente! 
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 24. DIREITO À SAÚDE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: DA CONVENÇÃO 

INTERNACIONAL AOS TEMPOS DE PANDEMIA1 
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RESUMO 
 
Diante do cenário atual da pandemia, muitos questionamentos são levantados. 
Apesar das pessoas com deficiência não serem consideradas grupo de risco, há a 
necessidade de maior atenção às mesmas, principalmente no que tange a 
informação e comunicação sobre os cuidados que devem ser tomados em relação 
ao vírus, a fim de diminuir as possibilidades de contágio. No presente artigo busca-
se uma análise do direito à saúde, o qual é assegurado tanto na Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência quanto no Estatuto, Lei 
Brasileira de Inclusão. O questionamento que se busca responder é: está o Governo 
Federal assegurando direito à saúde das pessoas com deficiência na pandemia? A 
fim de encontrar os resultados para tal questionamento e, valendo-se do método 
dedutivo, no presente trabalho é feita breve análise dos institutos legislativos 
(Convenção e Estatuto), correlacionando com o panorama geral da pandemia. A 
hipótese consiste em um cumprimento parcial por parte do Governo Federal, que se 
confirma, tendo em vista o lançamento do Plano de Contingência para Pessoas com 
Deficiência e iniciativas pertinentes ao Programa Pátria Voluntária, que visa 
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atendimento para moradores de rua, idosos e pessoas com deficiência em situações 
precárias. 
PALAVRAS-CHAVE: Convenção; Direito à saúde; Estatuto; Pandemia; Pessoas com 
deficiência. 
 
ABSTRACT 
 
In view of the current pandemic scenario, many questions are raised. Although people 
with disabilities are not considered to be at risk, there is a need for greater attention 
to them, especially with regard to information and communication about the care that 
must be taken in relation to the virus, in order to reduce the chances of contagion. 
This article seeks to analyze the right to health, which is ensured both in the 
International Convention on the Rights of People with Disabilities and in the Statute, 
Brazilian Inclusion Law. The question that is sought to answer is: is the Federal 
Government guaranteeing the right to health of people with disabilities in the 
pandemic? In order to find the results for such questioning and, using the deductive 
method, in the present work a brief analysis of the legislative institutes (Convention 
and Statute) is made, correlating with the general panorama of the pandemic. The 
hypothesis consists of a partial fulfillment by the Federal Government, which is 
confirmed, in view of the launch of the Contingency Plan for People with Disabilities 
and initiatives related to the Voluntary Homeland Program, which aims to provide 
assistance to homeless people, the elderly and people with disabilities in precarious 
situations. 
KEYWORDS: Convention; Right to health; Statute; Pandemic; People with disabilities. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 As pessoas com deficiência passaram a ser alvo de convenções, legislações 

e políticas nacionais principalmente dos anos 2000 para cá. Deste modo, há 

mudanças na compreensão e percepção das mesmas, principalmente no que tange 

a sua capacidade civil. 

 Ressalta-se e defende-se que as pessoas com deficiência são sujeitos de 

direito e atores para a prática dos atos da vida civil, existindo atualmente inclusive 

mecanismos que, além de reforçarem essas premissas, passam a dar segurança 

para as mesmas, como é o caso da tomada de decisão apoiada. 

 Cada vez mais se vê a acessibilidade nos locais públicos, piso tátil, ônibus 

com adaptação para receber cadeirantes, acessibilidade em sites, ferramentas de 

leitura de tela, intérpretes de libras, dentre outros exemplos de inclusão. 

No presente artigo busca-se, uma análise do direito à saúde, assegurado tanto 

na Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência (2007) 
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quanto no Estatuto da Pessoa com Deficiência (2015), sob o enfoque atual da 

pandemia do coronavírus, a fim de vislumbrar quais são as iniciativas e/ou políticas 

do Governo Federal no combate a pandemia visando esse grupo em específico. Deste 

modo, questiona-se: está o Governo Federal assegurando direito à saúde das 

pessoas com deficiência na pandemia? 

Sabe-se que as pessoas que são consideradas grupo de risco são cardíacos, 

pessoas que possuem órgãos transplantados e idosos, porém, as pessoas com 

deficiência também precisam de certa atenção especial. Em decorrência disso, foi 

lançado o Plano de Contingência para Pessoas com Deficiência nesse período, com 

diversas ações voltadas para essa população, ademais, no Programa Pátria 

Voluntária também existem iniciativas voltadas para as pessoas com deficiência. 

A fim de encontrar os resultados para tal questionamento e, valendo-se do 

método dedutivo, no presente trabalho é feita breve análise dos institutos legislativos 

(Convenção e Estatuto), correlacionando com o panorama geral da pandemia. A 

hipótese consiste em um cumprimento parcial por parte do Governo Federal.  

 

2. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA 

 

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e 

seu Protocolo Facultativo foram os primeiros tratados internacionais de direitos 

humanos a ser aprovados nos termos do §3º do artigo 5º da Constituição Federal, 

através do Decreto Legislativo 186 de 2008. O Brasil depositou o documento de 

ratificação dos autos junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas em 1º de agosto 

de 2008. A Convenção entrou em vigor no ordenamento jurídico brasileiro em 31 de 

agosto de 2008, no plano jurídico externo, em conformidade com o Decreto 6.949, de 

2009. 

O Brasil é signatário de tal Convenção e de seu Protocolo Facultativo desde 30 

de março de 2007. Tal Convenção é que deu origem ao Estatuto da Pessoa com 

Deficiência. A partir de sua qualificação como norma constitucional, duas 

consequências decorreram de imediato. Primeiramente, é nela que encontramos as 

diretrizes primordiais e indispensáveis para a interpretação do Estatuto e, as pessoas 
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com deficiência passam a estar resguardadas diretamente pela Constituição, à qual 

poderão recorrer diretamente caso ocorram ofensas aos seus direitos4. 

No que tange ao preâmbulo da Convenção, menciona-se o fato de que as 

pessoas com deficiência são mais suscetíveis à discriminação e, neste preâmbulo é 

reforçada a ideia do movimento de vida independente para essas, ao afirmar que o 

mesmo “está valorizado quando se assinala a autonomia individual e a 

independência das pessoas com deficiência, inclusive liberdade para elas fazerem 

suas próprias escolhas”5. 

Quanto aos propósitos da Convenção, o documento os apresenta em seu 

artigo primeiro, a fim de “promover, proteger e assegurar o desfrute pleno e equitativo 

de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por parte de todas as 

pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua inerente igualdade”6. 

Também no que tange à nomenclatura, ocorreu uma proposta de modificação 

do termo para “pessoas portadoras de necessidades especiais”. Porém, tal 

nomenclatura não trata exclusivamente da pessoa com deficiência, abarcando 

também gestantes, idosos e qualquer pessoa que se encontre em situação que 

necessite de tratamento diferenciado7.  

No artigo primeiro da Convenção também consta a conceituação sobre quem 

são consideradas pessoas com deficiência, deixando claro que  

 

[...] pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 

                                                      
4  Barboza, Heloisa Helena; Almeida, Vitor. “Art. 1º” em Barboza, Heloisa Helena; Almeida, Vitor 
(Coord.): Comentários ao Estatuto da Pessoa com Deficiência à luz da Constituição da República. Belo 
Horizonte: Editora Fórum, 2018. p. 31. 
5 De Paiva Vital, Flavia Maria “Preâmbulo”, en Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência (Org.) A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
Comentada. Brasília: CORDE, 2008. P. 23. 
6 BRASIL.” Decreto 6.949, de 25 de agosto de 2009”. Promulga a Convenção Internacional sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de 
março de 2007. DF: Senado Federal, 2009. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm>. Acesso em 20 
ago. 2020. 
7 Marques da Fonseca, Ricardo Tadeu. O trabalho da pessoa com deficiência: lapidação dos direitos 
humanos: o direito do trabalho, uma ação afirmativa. São Paulo: LTr, 2006, p. 136. 
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em igualdades de condições com as demais pessoas8.  

 

Pode-se referir que a Convenção representa a reafirmação do conteúdo da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e pode ser considerada como 

um marco para os direitos fundamentais e principalmente para seu público-alvo. 

Surge para promover, defender e garantir condições de vida com dignidade e a 

emancipação dos cidadãos do mundo que tenham alguma deficiência9. 

A Convenção apresenta, em seu texto legal, capítulo específico sobre o direito 

a saúde, em seu artigo 25 10 , de modo que é ressaltada a importância do bom 

atendimento, de profissionais especializados no assunto, além de que as pessoas 

com    deficiência   tem  direito  a  um   atendimento  eficaz   e   gratuito,   sem   haver 

                                                      
8 BRASIL. Decreto 6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção Internacional sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de 
março de 2007. DF: Senado Federal, 2009. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm>. Acesso em 20 jul. 
2020. 
9 Madeira de Loureiro Maior, Izabel Maria “Apresentação”, en Coordenadoria Nacional para Integração 
da Pessoa Portadora de Deficiência (Org.) A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência Comentada. Brasília: CORDE, 2008. p. 32. 
10 Artigo 25 Saúde  
Os Estados Partes reconhecem que as pessoas com deficiência têm o direito de gozar do estado de 
saúde mais elevado possível, sem discriminação baseada na deficiência. Os Estados Partes tomarão 
todas as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso a serviços de 
saúde, incluindo os serviços de reabilitação, que levarão em conta as especificidades de gênero. Em 
especial, os Estados Partes: 
a) Oferecerão às pessoas com deficiência programas e atenção à saúde gratuitos ou a custos 
acessíveis da mesma variedade, qualidade e padrão que são oferecidos às demais pessoas, inclusive 
na área de saúde sexual e reprodutiva e de programas de saúde pública destinados à população em 
geral; 
b) Propiciarão serviços de saúde que as pessoas com deficiência necessitam especificamente por 
causa de sua deficiência, inclusive diagnóstico e intervenção precoces, bem como serviços projetados 
para reduzir ao máximo e prevenir deficiências adicionais, inclusive entre crianças e idosos; 
c) Propiciarão esses serviços de saúde às pessoas com deficiência, o mais próximo possível de suas 
comunidades, inclusive na zona rural; 
d) Exigirão dos profissionais de saúde que dispensem às pessoas com deficiência a mesma qualidade 
de serviços dispensada às demais pessoas e, principalmente, que obtenham o consentimento livre e 
esclarecido das pessoas com deficiência concernentes. Para esse fim, os Estados Partes realizarão 
atividades de formação e definirão regras éticas para os setores de saúde público e privado, de modo 
a conscientizar os profissionais de saúde acerca dos direitos humanos, da dignidade, autonomia e 
das necessidades das pessoas com deficiência; 
e) Proibirão a discriminação contra pessoas com deficiência na provisão de seguro de saúde e seguro 
de vida, caso tais seguros sejam permitidos pela legislação nacional, os quais deverão ser providos 
de maneira razoável e justa; 
f) Prevenirão que se negue, de maneira discriminatória, os serviços de saúde ou de atenção à saúde 
ou a administração de alimentos sólidos ou líquidos por motivo de deficiência.  
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discriminação com as mesmas. 

A Convenção foi um grande passo para o reconhecimento dos direitos das 

pessoas com deficiência, tanto que, deste modo é que foi escolhida no presente 

trabalho como marco inicial de análise. Deste modo, no próximo item, serão 

abordadas algumas das principais alterações legislativas ocasionadas pelo Estatuto 

da Pessoa com Deficiência. 

 

3. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

O Estatuto foi promulgado sob a forma de Lei 13.146, em 6 de julho de 2015, 

pela então presidente Dilma Roussef. A lei, em seu primeiro artigo aponta que é 

“destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos 

direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua 

inclusão social e cidadania”. Possui como base a Convenção Internacional sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, a qual foi ratificada pelo Brasil por meio do 

Decreto Legislativo 186 em 2008.  

O Estatuto avocou diversas modificações nas legislações que já estavam em 

vigência, destacando algumas na legislação civil como mais inovadoras. Antes da 

promulgação do Estatuto, era notória a concepção de que quando se falava em 

capacidade civil, existiam três categorias: os absolutamente incapazes e os 

relativamente incapazes e os plenamente capazes. 

O regime das incapacidades privava o sujeito do livre consentimento, uma vez 

que o condicionava à assistência ou à representação para praticar atos da vida civil. 

Tal privação encontrava respaldo histórico no intuito de proteger o incapaz, visando 

a proteção do seu patrimônio, para que esse não praticasse atos sobre os quais não 

possuía discernimento de suas consequências. Dessa forma, as escolhas do incapaz 

necessitavam de participação alheia11. 

Tendo em vista todos os dispositivos do Estatuto, os direitos fundamentais 

presentes em sua redação, pode-se concluir que o mesmo busca efetivar a dignidade 

                                                      
11 Maia Nevares, Ana Luiza; Schreiber, Anderson “Do sujeito à pessoa: uma análise da incapacidade 
civil” en Tepedino, Gustavo; Brochado Teixeira, Ana Carolina; Almeida, Vitor (Coord.) O Direito Civil 
entre o sujeito e a pessoa. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2016. P. 41. 
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das pessoas com deficiência. O artigo 18, §1º do Estatuto deixa clara que a 

importância da participação daquele que tem deficiência em todas as áreas que lhe 

digam respeito, principalmente na saúde, é fundamental. 

O direito à saúde para as pessoas com deficiência encontra-se nos artigos 18 

a 26 do Estatuto e representa inovação no que tange à temática. Por ocasião da 

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, os Estados-

Partes reconheceram que as pessoas com deficiência possuem o direito de gozar do 

estado de saúde mais elevado possível, sem discriminações por sua deficiência. 

Deste modo, cabe a tais Estados tomarem medidas a fim de garantir o acesso aos 

serviços de saúde, incluindo os serviços de reabilitação12. 

A saúde da pessoa com deficiência é garantida pelo governo através do 

Sistema Único de Saúde (SUS), sendo um sistema de proteção à saúde de todos, 

independente de contribuição ou não. Tal medida pode ser compreendida como um 

espaço social, o qual implica medidas de correlações, promovendo um processo de 

ação comunicativa, de modo a criar um sistema de cooperação para tornar viável a 

existência de cada grupo social, refletindo em um direito de solidariedade que faz 

parte de um processo de afirmação do “nós” contra a perspectiva egoística do “eu”13.  

Com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem-se uma perspectiva 

emancipatória sobre o direito à saúde. No artigo 19 há a prevenção de deficiências 

evitáveis como um importante pilar da atenção integral destinada a saúde, estando 

presente o princípio da integralidade da saúde, que orienta o SUS14.  

 

4. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA PANDEMIA 

 

A pandemia do coronavírus ocasionou diversos problemas sociais e o governo 

brasileiro segue com iniciativas para minimizar os impactos. Muito se fala do grupo 

                                                      
12 Dias de Souza Ferreira, Eduardo “Arts. 18 a 26”, em Piva Almeida Leite, Flávia; Gomes Ribeiro, Lauro 
Luiz; Macieira da Costa Filho, Waldir (Coord.) Comentários ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. 
São Paulo: Saraiva, 2016. P. 125 
13  Da Silva Cardoso, Alenilton. O princípio da solidariedade: o paradigma ético do direito 
contemporâneo. São Paulo: Ixtlan, 2013. P. 179. 
14 Dalsenter Viveiros de Castro, Thamis. “Art. 19”, en Barboza, Heloisa Helena; Almeida, Vitor (Coord.). 
Comentários ao Estatuto da Pessoa com Deficiência à luz da Constituição da República. Belo 
Horizonte: Editora Fórum, 2018. P. 120. 
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de risco: idosos, pessoas com hipertensão e doenças pulmonares, mas é importante 

salientar as pessoas com deficiência, que são grande parte da população brasileira. 

Deste modo, o Governo Federal lançou no início do mês de julho de 2020, data na 

qual o Estatuto completa 5 anos, o Plano de Contingência para Pessoas com 

Deficiência, a partir do qual estão sendo tomadas medidas a fim de auxiliar referido 

núcleo. Algumas das iniciativas envolvem o Programa Social Pátria Voluntária.  

 Existem 12,7 milhões de pessoas com deficiência no Brasil e eles representam 

6,7% da população brasileira, de acordo com o Censo 2010 do IBGE. São um grupo 

que precisa de ajuda em decorrência da sua rotina envolver mais riscos e sua doença 

também, por isso quem possui alguma deficiência apresenta até 3 vezes mais 

chance contrair o vírus. Dentre os motivos estão a locomoção dessas pessoas que 

precisam se apoiar em outros lugares ou que necessitam de alguém para cuidá-las, 

ao menos é o que acontece com a maioria dos indivíduos desse grupo.  

 No Plano de Contingência as ações encontram-se fixadas em três eixos: 

saúde, proteção social e proteção econômica das pessoas com deficiência. 

Menciona-se também a cartilha sobre o coronavírus, documento digital com 

acessibilidade. Dentre as ações do Plano, está o repasse de mais de sete milhões de 

reais para a compra de EPIs para profissionais de saúde que atendem pessoas com 

deficiência em cerca de 207 Unidades de Acolhimento; Cartilha sobre o auxílio 

emergencial, dentre outros15. 

 O anúncio foi feito pela Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, 

Damares Alves, que citou diversos membros do governo que são pessoas com 

deficiência. Também foi mencionado o Programa Pátria Voluntária, que visa o auxílio 

de voluntários para pessoas em situação precária, como moradores de rua, idosos e 

pessoas com deficiência. 

 

 

 

                                                      
15 Presidência da República “Ninguém fica pra trás: Governo Federal lança Plano de Contingência para 
Pessoas com Deficiências”. Disponível em: https://www.gov.br/casacivil/pt-
br/assuntos/noticias/2020/julho/ninguem-fica-pra-tras-governo-federal-lanca-plano-de-
contingencia-para-pessoas-com-deficiencias. Acesso em: 20 ago. 2020. 
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CONCLUSÃO 

 

No presente trabalho buscou-se analisar o direito à saúde das pessoas com 

deficiência, partindo-se da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 

passando pelo Estatuto e analisando a atual situação da pandemia do coronavírus. 

Deste modo, questiona-se: está o Governo Federal assegurando direito à saúde das 

pessoas com deficiência na pandemia?  

A fim de encontrar os resultados para tal questionamento e, valendo-se do 

método dedutivo, no presente trabalho é feita breve análise dos institutos legislativos 

(Convenção e Estatuto), correlacionando com o panorama geral da pandemia. A 

hipótese consiste em um cumprimento parcial por parte do Governo Federal. 

Pelos resultados que puderam ser obtidos, mesmo sem a disponibilização de 

número de pessoas com deficiência que já foram acometidas com o vírus, ou que se 

encontram em situação precária, foi possível vislumbrar que o governo tomou 

algumas medidas em relação a essas. Primeiramente, há uma cartilha sobre a 

pandemia, que possui acessibilidade para pessoas com deficiência no site do 

governo. Ademais, há o lançamento do Plano de Contingência para Pessoas com 

Deficiência na pandemia, no qual medidas consistem em equipamentos especiais 

para atendimento de pessoas com deficiência, comunicação de forma acessível 

quanto ao auxílio emergencial, dentre outros. 

Também se destacou o Programa Pátria Voluntária, que visa incentivar o 

trabalho voluntário para auxiliar pessoas em situações precárias, tais como 

moradores de rua, idosos e pessoas com deficiência acolhidos em casas de 

passagem.  
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RESUMO 
 
O presente artigo tem como objetivo analisar a possibilidade de candidatura avulsa 
em território brasileiro e como o controle de convencionalidade da filiação partidária, 
a partir do Pacto de San José da Costa Rica, poderia fomentar o Supremo Tribunal 
para que revisitasse a Lei da Ficha Limpa. O trabalho pauta-se em uma revisão 
bibliográfica, ao utilizar-se de uma análise crítica, que considerou trazer pontos que 
doutrinadores discutem sobre o entendimento da Convencionalidade. Perpassa, 
ainda, pela aplicabilidade da Convenção Americana de Direitos Humanos e a pela 
inelegibilidade no país. Por fim, adentra na questão da filiação partidária como ponto 
divergente entre o ordenamento jurídico brasileiro e o tratado internacional. 
Constatou-se que a Convenção Americana não vem sendo utilizada como deveria no 
âmbito do Direito Eleitoral, visto ser aplicados somente os pontos que melhor 
convêm ao cenário do país, o que demanda do Supremo Tribunal Federal análise, de 
forma mais pormenorizada, da Lei da Ficha Limpa e da filiação partidária diante do 
controle de convencionalidade. 
Palavras-chaves: Controle de Convencionalidade. Filiação Partidária. Candidatura 
Avulsa. Lei da Ficha Limpa. 
 
ABSTRACT 
 
This article aims to analyze the possibility of a separate candidacy in Brazilian 
territory and how the conventional control of party affiliation based on the San José 
Pact of Costa Rica could promote the Supreme Court to revisit the Clean Record Law. 
The work is guided by a bibliographic review, using a critical analysis, which 
considers bringing points that indoctrinate on the understanding of conventionality, 
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ignoring or developing the text applicable to the American Convention on Human 
Rights and ineligibility in the country, and finally, a question of party affiliation as a 
divergent point between the Brazilian legal system and international treatment. 
Based on the development of the article, that the American Convention will not be 
applied as a right in electoral law, being applied only the points that best convene for 
the country's scenario, or the demand of the Supreme Court, in a more detailed way, 
the Clean Record Law and party affiliation before conventionality control. 
Keywords: Conventionality Control; Party Affiliation, Single Application; Clean Record 
Law. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O Partido Político tornou-se obrigatório para que o cidadão brasileiro consiga 

exercer a democracia representativa, a considerar, ainda, que o sistema político 

praticado no país possui algumas obrigatoriedades para que um cidadão seja 

elegível em uma disputa de cargo eletivo. Destaca-se, entre as obrigatoriedades 

existentes, a filiação partidária, que está asseverada no artigo 14, §3º, V, da 

Constituição Federal de 1988. Assim sendo, torna-se impossível um cidadão ser 

candidato em um processo eleitoral, caso não tenha filiação a algum partido político, 

ou seja, não há a possibilidade, no âmbito nacional e regional, de candidatura avulsa, 

a entender-se como uma candidatura desobrigada de filiação partidária.  

A partir do exposto, alguns juristas passaram a observar e a considerar que 

havia descumprimento da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Este 

tratado foi adotado no dia 6 de novembro de 1992, com base no Decreto nº 678, o 

qual prevê, em seu artigo 23, que todo cidadão deve gozar do direito de participar da 

direção dos assuntos políticos diretamente ou por meio de representantes livremente 

eleitos, votar e ser votado, assim como de ter acesso, em condições gerais de 

igualdade, às funções públicas de seu país. 

O Brasil está incluído no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o que 

faz com que a Convenção, também conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, 

tenha incidência no ordenamento jurídico pátrio, a configurar-se como um diploma 

de caráter supralegal. Observa-se que mesmo o Supremo Tribunal Superior 

reconhecendo os tratados internacionais e sua importância para o tratamento da 

matéria eleitoral, os magistrados de primeira e segunda instância não aplicam em 

todos os casos as Convenções existentes, mas sim agem de forma arbitrária em 
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suas decisões, de forma a se afirmar que seria até de modo aleatório. Desta forma, 

sem a aplicação da normatividade geral desses tratados, a concepção da 

candidatura avulsa para cargos eletivos estaria no rol das muitas ofensas à 

Convenção Americana perpetradas internamente. 

O Pacto de San José, especificamente quanto aos direitos políticos e à 

possibilidade de inelegibilidade, traz em seu artigo 23, II, que deve ser lida numerus 

clausus: motivo de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade 

civil ou mental, ou condenação por juiz competente em processo penal. Essas são 

as únicas restrições aos direitos e oportunidades de participação política acolhidas 

pela norma convencional, dada a repercussão desses direitos fundamentais. A 

filiação a partido político não figura entre as causas de restrição dos direitos políticos, 

ao contrário do que está previsto na Constituição Federal no artigo 14, §3º, V. 

É necessário ressaltar que não são somente os dispositivos constitucionais 

que pautam e resguardam os direitos dos indivíduos. Existe também o direito 

internacional púbico como base de garantias e direitos fundamentais, a caracterizá-

los como direitos humanos. Portanto, ter-se-ia uma proteção dual a compreender 

que deve existir o diálogo entre o Direito Interno e o Direito Internacional, pois se, em 

algum tempo, ocorrer a violação de direitos ou garantias no âmbito interno do país, 

dever-se-á considerar no mínimo o que a jurisdição internacional assevera. Diante 

do exposto, pode-se considerar que existe uma provável divergência entre a 

Constituição Federal do Brasil e a Convenção Americana de Direitos Humanos – 

Pacto de San Jose da Costa Rica – no tocante à possibilidade de candidatura avulsa, 

sem a necessidade de filiação partidária. Ressalta-se que o presente artigo deriva de 

uma Tese de Doutorado, na qual foram dados os primeiros delineamentos sobre o 

controle de convencionalidade na Lei Complementar nº 135 de 2010, e um dos 

pontos que falta ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal seria a filiação 

partidária.  

Logo, objetiva-se analisar a possibilidade de candidatura avulsa, sem a 

necessidade de filiação a partido político. Nesse sentido, seria pertinente levantar a 

seguinte problemática: Ao se considerar o controle de convencionalidade da filiação 

partidária, a partir do Pacto de San José da Costa Rica, o Supremo Tribunal poderia 

revisitar a Lei da Ficha Limpa? Com esse questionamento, o trabalho se pauta em 
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uma revisão bibliográfica, a utilizar-se de uma análise crítica, que considerou trazer 

pontos que doutrinadores discutem sobre o entendimento da Convencionalidade, a 

perpassar pela aplicabilidade da Convenção Americana de Direitos Humanos e pela 

inelegibilidade no país. Por fim, o texto adentra na questão da filiação partidária 

como ponto divergente entre o ordenamento jurídico brasileiro e o tratado 

internacional. O artigo é resultado de uma sintetização de argumentos e 

considerações que foram propostos no desenvolvimento da Tese de Doutoramento 

“O confronto entre o Princípio da Soberania Popular e as Inelegibilidades diante da 

Lei Complementar nº 135/2010”, apresentada à Universidade de Fortaleza, 

especificamente ao Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional, que teve 

como objeto a análise mais profunda sobre a presença da moralidade no âmbito 

político-estatal e a tutela do cidadão eleitor no Brasil.  

 

INELEGIBILDIADE NO ORDENAMENTO INTERNACIONAL 

 

É de conhecimento no mundo jurídico que existem acordos firmados de 

maneira formal entre pessoas jurídicas de direito internacional público, que tem 

como objetivo produzir efeitos jurídicos, dos quais resultará um tratado 

internacional. De acordo com Rezek 3 , os tratados internacionais devem ser 

compreendidos como imprescindíveis, pois caracterizam as fontes essenciais 

internacionais de Direito, o que vem representar a vontade expressa dos Estados-

membros ou das Organizações Internacionais que objetivam regulamentar uma 

relação jurídica por meio de uma norma única para todos.  

Os tratados internacionais colocam-se essencialmente como uma grande 

fonte de Direito Internacional, o que fomenta obrigações jurídicas entre os Estados, 

conforme discorre Piovesan4: 

 

Começa-se por afirmar que os tratados internacionais, enquanto acordos 

internacionais juridicamente obrigatórios e vinculantes (pacta sunt servanda), 

                                                      
3 REZEK, Francisco. Direito Internacional Público: Curso elementar. 12. ed. Rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2010 
4 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 14. Ed., ver. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2013, p. 107 



 
Marco Aurélio de Lima Choy; Gina Vidal Marcílio Pompeu  | 437 

 

 

constituem hoje a principal fonte de obrigação do Direito Internacional. Foi com 

o crescente positivismo internacional que os tratados se tornaram a fonte maior 

de obrigação no plano internacional, papel até então reservado ao costume 

internacional. Tal como no âmbito interno, em virtude do movimento do Pós-

Positivismo, os princípios gerais de direito passam a ganhar cada vez maior 

relevância como fonte do Direito Internacional na ordem contemporânea. 

 

Complementa-se o entendimento, ao afirmar-se que todo tratado 

internacional deverá produzir efeitos, a considerar que, por haver acordo entre os 

Estados sobre certo assunto, resultará em efeitos tanto na qualidade de ato jurídico, 

quanto na qualidade de norma. Conforme Rezek: “O acordo formal entre Estados é o 

ato jurídico que produz a norma, e que, justamente por produzi-la, desencadeia 

efeitos de direito, gera obrigações e prerrogativas, caracteriza, enfim, na plenitude de 

seus dois elementos, o tratado internacional”5  

Rememora-se que o Brasil é signatário de alguns tratados e convenções 

internacionais de Direitos Humanos, pois a Constituição Federal de 1988 inovou no 

cenário brasileiro, ao listar os direitos humanos como princípio fundamental na 

regência de relações internacionais entre os Estados. 

Observa-se, entretanto, que existe divergência quanto aos tratados 

internacionais, conforme comenta Challitta6:  

 

Com a edição da Emenda Constitucional 45/2004 ficou determinado que os 

tratados que versam sobre direitos humanos e integram o ordenamento jurídico 

pátrio por meio de aprovação com quórum idêntico ao de aprovação de uma 

emenda constitucional, terão caráter de norma constitucional. Por sua vez, 

tratados internacionais que versem sobre direitos humanos, mas que não 

atinjam aprovação com o quórum de emenda constitucional serão supralegais 

dentro do ordenamento jurídico, ou seja, acima das normas infraconstitucionais, 

mas abaixo da constituição. 

                                                      
5 REZEK, Francisco. Direito Internacional Público: Curso elementar. 12. ed. Rev. E atual. São Paulo: 
Saraiva, 2010, P. 18 
6  CHALLITTA, Carolina Carvalho. A impossibilidade de candidaturas independentes no Brasil e a 
violação aos direitos humanos. Revista Juris UniToledo, Araçatuba/SP, v. 03, n. 02, p. 94-111, abr./jun. 
2018, p.100-101 
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Entre os tratados dos quais o Brasil é signatário anteriormente à Emenda 

45/2004, destaca-se, para este artigo, a Convenção Americana de Direitos Humanos. 

Na interpretação de Cunha7, com o julgamento RE. nº 466.343, em 2008, consagrou-

se o status de Supralegalidade dos Pactos que tratem sobre Direitos Humanos. De 

acordo com autor, o Recurso foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, de modo 

que o Tratado Internacional de Direitos Humanos supracitado estaria acima da 

norma infraconstitucional, a interpretação seria a utilização da mutação 

constitucional.  A mutação constitucional pode ser entendida como atribuir a uma 

norma nova interpretação sem alteração do texto, modificando-se o entendimento 

acerca do tema que a norma antes explicitava. Ou por ter uma interpretação mais 

restritiva à época, ou por necessitar de mudança de entendimento. É 

tradicionalmente chamado de alteração informal da Constituição, por não utilizar o 

Poder Legislativo através das emendas constitucionais. 

Destarte, a Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), conhecida 

como Pacto de San José da Costa Rica, caracteriza-se como um tratado 

internacional, sendo o documento oficial da Organização dos Estados Americanos 

(OEA). Apenas passou a vigorar em 1978, momento em que se deu, por disposição 

expressa do artigo 74.2 da Convenção, a ratificação do documento por onze Estados 

para seu direito interno. O Brasil ratificou a Convenção em 9 de julho de 1992, ao 

depositar a carta de adesão em 25 de setembro, e promulgou o Decreto nº 678, de 6 

de novembro de 1992. Caracterizou-se como um ato multilateral que entrou em vigor 

no país em 25 de setembro de 1992. A CADH é composta por 82 artigos, divididos em 

três partes: Parte I sobre os “Deveres dos Estados e Direitos Protegidos”; Parte II 

sobre os “Meios de Proteção”; e a Parte III sobre as “Disposições Gerais e 

Transitórias”. 

A Parte I, Deveres dos Estados e Direitos Protegidos, seria a parte que se 

aproxima da proposta do artigo, pois enuncia os deveres colocados aos Estados-

membros por meio da Convenção e os direitos por ela protegidos. O artigo 1.1 traz 

que: “Os Estados Partes nesta Convenção se comprometem a respeitar os direitos e 

                                                      
7 CUNHA, Paulo Viana. Reforma política: uma análise sobre as implicações da candidatura avulsa no 
ordenamento jurídico brasileiro. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – 
Universidade do Estado da Bahia. Jacobina, 2017. 
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liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa 

que esteja sujeita à sua jurisdição”. Assim sendo, está previsto no artigo 1º do 

Decreto nº 678/1992, a obrigação do Brasil de respeitar a Convenção, pois “deverá 

ser cumprida tão inteiramente como nela se contém”. Dentre os direitos garantidos 

na Convenção, estão os direitos políticos, dispostos no art. 23.  

A Convenção estabelece no art. 23.1 que todos os cidadãos devem gozar dos 

direitos e oportunidades de participar da condução dos assuntos públicos, 

diretamente ou por meio de representantes livremente eleitos; de votar e ser eleito 

em eleições periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio universal e igualitário e 

por voto secreto, que garantam a livre expressão da vontade dos eleitores; e de ter 

acesso, em condições gerais de igualdade, às funções públicas de seu país. 

O Pacto explicita, em seu artigo 23, quanto aos Direitos Políticos, no número 

2, que a legislação de cada membro signatário pode regulamentar o exercício dos 

direitos e oportunidades dos Direitos Políticos, sendo “exclusivamente por motivos 

de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental, ou 

condenação, por juiz competente, em processo penal”. Interpreta-se, então, que cada 

Estado terá autonomia para regular os direitos e oportunidades no âmbito político, 

mas deve atentar para os pontos elencados acima. O diploma elucida que são, em 

princípio, consideravelmente reduzidas as motivações jurídicas para a imposição de 

barreiras às prerrogativas de participação dos cidadãos nas ações do Estado e na 

forma como são conduzidos os assuntos públicos8. 

No entendimento do Comitê de Direitos Humanos, considera-se que os 

critérios elencados, para que se possa apresentar-se como postulante a cargos 

eletivos, seriam a legalidade e a razoabilidade. Desta forma, nenhum sujeito poderá 

ser impedido dos seus direitos exclusivamente pela determinação de exigências 

desarrozoadas ou de cunho discriminatório, como cita, pela descendência, inaptidão 

física, por questões econômicas ou até pela ideologia política.  

Os países signatários possuem autonomia plena para tomar suas decisões 

quanto à participação de estrangeiros em seus processos eleitorais, a observar-se 

                                                      
8 ALVIM, Frederico Franco. A elegibilidade e seus impedimentos do direito comparado e nos pactos 
internacionais. In: FUX, Luis; PEREIRA, Luiz Fernando C.; AGRA, Walber de Moura (coord.); PECCININ, 
Luiz Eduardo (org.). Elegibilidade e inelegibilidades. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 56. 
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que o critério de nacionalidade perpassa como motivo legítimo para que resulte no 

afastamento do direito de sufrágio. Cabe observar que, no âmbito interno, muitos 

Estados não possibilitam a participação de estrangeiros, mas sempre existem 

algumas exceções, conforme demonstra Reyes9:  

 

[...] os estrangeiros residentes estão autorizados a votar em eleições municipais 

na Bolívia (art. 220 da Constituição), no Paraguai (art. 120 da Constituição) e na 

Venezuela (art. 64 da Constituição); em eleições municipais e distritais na 

Colômbia (art. 100 da Constituição) e em quaisquer eleições no Uruguai (art. 78 

da Constituição) e no Chile (art. 14 da Constituição).  

 

Nesse mesmo prisma, o cenário mundial tem percebido uma progressiva 

expansão do sufrágio, não somente para os estrangeiros, como para as pessoas 

apátridas. Como observou Jorge Miranda 10 , a Europa, devido ao movimento de 

imigrantes que estão a adentrar nos seus territórios e à busca por cidadania 

europeia, em países como Portugal e Espanha, e até a Inglaterra, inclui-se nesse novo 

cenário.  

Essa necessidade de se repensar a expansão do sufrágio faz com que o 

exercício de direitos políticos passe a estar interligado à condição de residência, a 

entender-se que as escolhas políticas realizadas afetaram aqueles que sofrerão as 

suas consequências, “como porque a aptidão para a apresentação de soluções para 

os problemas da comunidade pressupõe, em princípio, contato e (con)vivência 

(perspectiva do votado)”. Esse critério, comum no direito comparado, condiciona as 

prerrogativas políticas à existência de uma “efetiva ligação com a comunidade 

nacional”11.  

Outra matéria que precisa ser analisada no contexto internacional diz respeito 

ao requisito de um grau mínimo de escolarização ou cultura, que vai soar como 

anacronismo e incongruente ao se utilizar do princípio de livre acesso a cargos 

públicos. Manuel Aragón reporta que, em alguns países da América Latina, há em 

                                                      
9  REYES, Manuel Aragón. La constitución como paradigma. In: CARBONELL, Miguel. Teoría del 
neoconstitucionalismo. Ensayos escogidos. Madrid: Trotta, 2007, p. 18. 
10  MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional - Estrutura constitucional da democracia. 
Coimbra: Almedina, 2007. t. VII. 
11 Ibid., 2007, p. 124. 
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Constituições a exigência mínima de instrução, entre os quais estão Brasil, Bolívia e 

Venezuela, que demanda no mínimo a alfabetização, em El Salvador, a notória 

instrução, e no Chile, a necessidade de diploma de ensino médio ou equivalente.  

Ao adentrar no assunto do trabalho no âmbito internacional, a Convenção 

Americana de Direitos Humanos traz a supressão das prerrogativas políticas 

resultantes de condenação em processo penal. A contrario sensu, a lei internacional 

não permite que haja a privação do exercício do sufrágio ao cidadão que ainda se 

encontre na condição de processado, posição baseada tanto na garantia da 

presunção de inocência, que está assegurada no plano normativo, por meio do art. 

8º, 2, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos: “Toda pessoa acusada de 

delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove 

legalmente sua culpa.  Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena 

igualdade [...]”. E art. 14, 2, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos: “Toda 

pessoa acusada de um delito terá direito a que se presuma sua inocência enquanto 

não for legalmente comprovada sua culpa”, como na necessidade de respeito à 

dignidade da pessoa humana. 

 

CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE NA LEI DA FICHA LIMPA 

 

No primeiro momento, deve-se fazer a diferenciação entre controle de 

convencionalidade e controle de constitucionalidade. De acordo com professor 

Rafael de Lazari12:  

 

A diferença é que no controle de constitucionalidade as leis e atos normativos 

são analisados em face da Constituição Federal (CF). No que se refere à análise 

de leis e atos para controle de convencionalidade, esta é feita com base em um 

Tratado Internacional sobre Direitos Humanos.  

 

O Controle de Convencionalidade está pautado em documentos 

internacionais, que basicamente seriam as convenções, assim entende-se que os 

                                                      
12  BLOG ACONTECE. Entenda o Controle de Convencionalidade. Disponível em: 
<<https://www.lfg.com.br/conteudos/artigos/geral/entenda-o-controle-de-convencionalidade>>. 
Acesso em: 20 mar. 2020 

https://www.lfg.com.br/conteudos/artigos/geral/entenda-o-controle-de-convencionalidade
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tratados internacionais são baseados em convenções internacionais, que são as 

negociações estabelecidas entre Estados. Dessa forma, o controle de 

convencionalidade tem como objetivo central aferir se leis e atos normativos estão 

a ofender ou não algum tratado internacional que trate sobre Direitos Humanos.  

Como o Brasil é signatário e ratificou alguns tratados internacionais, passou 

a se submeter à jurisdição da Corte. Em caso específico, a Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos – Pacto de San Jose da Costa Rica – como exposto no 

tópico anterior, veio consagrar os direitos políticos, no âmbito da América Latina.  

A Lei da Ficha Limpa13, como é comumente conhecida a Lei Complementar nº 

135/2010, trata-se de um acréscimo às condições de Inelegibilidade previstas na Lei 

Complementar nº 64/1990, que objetivou estabelecer, de acordo com os 

pressupostos do artigo 14, §9º, da Constituição Federal, novas possibilidades de 

Inelegibilidades, os prazos de cessação, e determinar outras providências menores. 

A concepção que se criou é de que se deveria guiar pelo ideal de manter a probidade 

administrativa e a presença do princípio da moralidade, em especial, a vida pregressa 

do candidato seria considerada.  

Experimenta-se, no Brasil, uma sequência de restrições legislativas ao 

exercício da capacidade eleitoral passiva, o direito de receber votos por parte dos 

chamados candidatos “ficha suja”, expressão cunhada a partir do advento da Lei 

Complementar nº 135/2010. Quando se debruça para se estudar o tema 

inelegibilidades no ordenamento jurídico do Brasil, toma-se de assombro, tanto pelas 

inúmeras e excessivas hipóteses, como também pela qualidade dos impedimentos 

ao usufruto dos direitos políticos fundamentais. 

O primeiro ponto em que há divergências entre o Pacto e a Lei da Ficha Limpa 

seria o momento em que se passa a ter um candidato inelegível. Conforme a 

Convenção: 

 

Artigo 8. Garantias Judiciais 

2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência 

                                                      
13  BRASIL. Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010. Disponível em: << 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp135.htm>>. Acesso em: 23 abr. 2020 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp135.htm
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 enquanto não se comprove legalmente sua culpa.  Durante o processo, toda 

pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: 

h. direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior. 

Artigo 9.  Princípio da legalidade e da retroatividade 

Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento em que 

forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável.  

Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no momento da 

perpetração do delito.  Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a 

imposição de pena mais leve, o delinquente será por isso beneficiado14. 

 

Esses artigos do Pacto vão de encontro às hipóteses das alíneas do art. 1º da 

Lei Complementar nº 135/2010 (“h”, “j”, “l”, “n” e “p”), as quais afirmam que a decisão 

colegiada de segundo grau seria suficiente para atribuir o critério de inelegível a um 

candidato, a trazer uma efetividade “imediata” a uma decisão “precária”, de modo a 

possibilitar que esta pudesse ter resultados “finalísticos” sobre um cidadão, mesmo 

a existir a possibilidade de a decisão ser revista por órgão superior, devendo então a 

condenação em processo penal ser transitada em julgado. 

Há também a ausência de temporalidade para um cidadão tornar-se inelegível, 

delimitação que está presente na Lei da Ficha Limpa, com o prazo máximo de 8 anos, 

mas, na verdade, observa-se que esse prazo extrapola o que está fixado em Lei. Pois,  

 

na hipótese de condenação criminal, a inelegibilidade surge com a decisão 

colegiada ou com o trânsito em julgado (alínea “e”), mas, o prazo se prolonga 

para 8 (oito) anos após o cumprimento da pena. Em realidade, há um prazo 

indefinido entre a condenação colegiada/trânsito em julgado e o cumprimento 

da pena ao que são acrescidos 8 (oito) anos. O prazo de inelegibilidade deixa, 

então, de ser fixado em lei para tomar, como marco, uma situação de absoluta 

variabilidade que, necessariamente, irá superar aquela apenação, levando, em 

consideração, o prazo de duração do processo15. 

                                                      
14  CIDH. Convenção Americana de Direitos Humanos. Pacto de San José da Costa Rica. 22 de 
novembro de 1969. Disponível em: 
<<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>>. Acesso em: 23 abr. 
2020 
15 FERREIRA, M. R. P. O controle de convencionalidade da Lei da Ficha Limpa. Publicado em out. 2015. 
Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/43814/o-controle-de-convencionalidade-da-lei-da-
ficha-limpa>>. Acesso em 20 mar. 2020 

https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm
https://jus.com.br/artigos/43814/o-controle-de-convencionalidade-da-lei-da-ficha-limpa
https://jus.com.br/artigos/43814/o-controle-de-convencionalidade-da-lei-da-ficha-limpa
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Ao analisar a questão, é fatídico que o prazo irá ultrapassar os 8 anos, 

principalmente quando se considera todo o processo, a culminar no trânsito em 

julgado. Desta forma, coloca-se uma garantia constitucional, o direito ao recurso, 

como sendo uma barreira jurídica, a resultar no agravamento da pena ou sanção. 

Portanto, a ampla defesa e o devido processo legal (art. 5º, inc. LV) trariam dano 

grave para o cidadão, pois o início do prazo de inelegibilidade apenas se iniciaria no 

cumprimento da pena e na finitude do processo. “Ademais da violação do devido 

processo convencional, a variabilidade do tempo da condenação atenta, claramente, 

contra a noção mais singela de previsibilidade e de segurança jurídica”16. 

Outro ponto que se pode observar, e que não está sendo acompanhado pela 

legislação pátria, é que  

 

[..] a Convenção Americana sobre Direitos Humanos não admite a restrição dos 

direitos políticos fundada na moral como parâmetro mínimo de proteção desses 

direitos. E isto se justifica na medida em que a lei civil serve, exatamente, para 

traçar a linha entre o bem e o mal17.  

 

No entendimento de Marcelo Ferreira18: 

 

São muitas, as situações ensejadoras de inelegibilidade pela Lei Complementar 

nº 64/90. Todas as inelegibilidades fundadas em critérios outros que esses 

listados pelo documento convencional violam o devido processo convencional, 

porquanto, restringem um direito de modo e forma não autorizados pela 

Convenção Americana. 

 

Constata-se que moralização ou a melhor governança não devem ser 

colocadas em legislações para restringir de maneira desmedida o leque de 

candidatos. Essa forma de afunilamento não compactua com uma sociedade 

pautada em valores democráticos, de modo que não deve existir a limitação de 

                                                      
16 FERREIRA, M. R. P. O controle de convencionalidade da Lei da Ficha Limpa. Publicado em out. 2015. 
Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/43814/o-controle-de-convencionalidade-da-lei-da-
ficha-limpa>>. Acesso em 20 mar. 2020 
17 Ibid. 
18 Ibid. 

https://jus.com.br/artigos/43814/o-controle-de-convencionalidade-da-lei-da-ficha-limpa
https://jus.com.br/artigos/43814/o-controle-de-convencionalidade-da-lei-da-ficha-limpa
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direitos políticos. É imprescindível compreender que em regimes democráticos o 

povo que possui o direito de escolher seus governantes, sejam eles bons ou maus.  

A Lei da Ficha Limpa traz um rol extensivo de limitações para exercício de 

direitos políticos. Ao ser analisada da perspectiva do Pacto de San José da Costa 

Rica, fica explícito o descumprimento da norma brasileira, no que tange às 

delimitações para as restrições desses direitos humanos:  

 

O legislador, no afã e na sofreguidão de emprestar legitimidade, normalidade, 

além de assegurar a igualdade entre os postulantes atentou, claramente, contra 

este cenário internacional mínimo de proteção, restringindo, não apenas os 

direitos subjetivos dos diretamente implicados, mas atingindo o direito de votar 

e de escolha dos cidadãos, tolhidos de fazer valer suas opções – por piores que 

pareçam a quem quer que seja19.  

 

Conforme está concebido o ordenamento brasileiro no âmbito eleitoral, não 

existe em nenhum outro precedente. Ao se valer da premissa do estabelecimento de 

uma Administração proba, e na defesa de uma moralidade – que está permeada de 

uma obscuridade no seu interior – reduz categoricamente os direitos políticos dos 

cidadãos brasileiros. Diante disso, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

deve ser acionada para a proteção dos direitos no Brasil, haja vista que qualquer 

pessoa pode peticionar, no intuito de buscar um acordo entre autor e autoridade 

citadas. Caso não se estabeleça um acordo, analisa-se o mérito e, ao se constatar a 

violação de direitos humanos, são feitas recomendações ao país. 

 

FILIAÇÃO PARTIDÁRIA E O PACTO SAN JOSÉ DA COSTA RICA 

 

No Brasil, atualmente, não é permitida a candidatura avulsa, visto que um dos 

requisitos para a elegibilidade é a filiação partidária, conforme aduz o art. 14, § 3º, V 

(BRASIL, 2018, p.26): “A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e 

pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 

[...]§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:[...] V - a filiação partidária;”.  

                                                      
19 Ibid. 



 
446 | Anais da VII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2020) 
 

Para regulamentar a questão da filiação partidária, foi criada a Lei nº 

9.096/1995, que fala mais especificadamente sobre o assunto no capítulo IV, 

denominado “Da filiação partidária”. Ocorre que o Brasil é signatário da Convenção 

Americana de Direitos Humanos desde 1992, a qual fala sobre os direitos políticos, 

mas não faz menção à filiação partidária. 

A filiação partidária é outro ponto que traz divergências entre o ordenamento 

jurídico brasileiro e a Convenção Americana de Direitos Humanos, pois este 

mecanismo internacional não faz exigência como requisito para participar de um 

processo eleitoral, mas o Estado brasileiro, sim. Este seria o ponto central para 

propor que seja revisitada a Lei Complementar nº 135/2010 pelo Supremo Tribunal 

Federal, no quesito controle de convencionalidade, pois se coloca na Lei a questão 

da arguição de inelegibilidade aos candidatos que tiverem o registro para pleitear 

cargo eletivo (art. 2º), de forma que o cidadão não poderá participar do processo de 

forma voluntária e individual, por necessitar obrigatoriamente de filiação partidária.  

Nessa esteira, leciona José Afonso da Silva:  

 

Segundo nosso Direito positivo, os partidos destinam-se a assegurar a 

autenticidade do sistema representativo. Eles são, assim, canais por onde se 

realiza a representação política do povo, desde que, no sistema pátrio, não se 

admitem candidaturas avulsas, pois ninguém pode concorrer às eleições se não 

for registrado por um partido. Isso agora ficou explícito no art. 14, § 3Q, V, que 

exige a filiação partidária como uma das condições de elegibilidade20. 

 

Mas no Brasil existe uma crise dos partidos políticos, como bem assevera 

Adriana Barbosa21: 

 

[...] a estrutura partidária assumiu o papel de exclusividade, enquanto sementeira 

e roldana da minoria dirigente. Sobretudo, quando se trata de postular, 

eleitoralmente, aos postos de mais alto patamar hierárquico, no estamento 

governamental. É certo, também, que ambos, classe política e partido político, 

                                                      
20 DA SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 25. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2005, p. 408 
21 BARBOSA, Adriana do Piauí. Inevitabilidade Partidária: questionamentos democráticos. Disponível 
em: << http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=e63ea51eeb9eb4b9>>. Acesso em: 23 mar. 2020 

http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=e63ea51eeb9eb4b9
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passam, atualmente, pela condição de estar situados nos mais baixos graus 

quanto ao prestígio e à credibilidade. Disto resultam alienação e desprezo do 

público em uma crescente apatia no que se refere à participação política. Por 

sinal, ao menos em termos de mundo ocidental, o fenômeno se generalizou e 

“não é de surpreender que ninguém mais respeite líderes políticos, ou tenha 

muito interesse no que eles possam ter a dizer22. 

 

Assim, vale compreender um pouco sobre a possibilidade de candidaturas 

sem filiação partidária. Pautado nessa divergência, o Supremo Tribunal Federal, em 

sede de Repercussão Geral (ARE 1.054.490, da relatoria do Ministro Luís Roberto 

Barroso), deve decidir se a previsão de “filiação partidária”, como “condição de 

elegibilidade, na forma da lei” (art. 14, §3º), é constitucional. Para tanto, o ministro 

Barroso realizou uma audiência pública para conhecer posicionamentos díspares, 

para que possa haver um julgamento em Plenário da Corte.  

Importante considerar o que está disposto no artigo 23 da Convenção 

Americana de Direitos Humanos, promulgada pelo Dec. nº 678/1992: 

 

Artigo 23 

1. Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades: 

a) de participar da direção dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de 

representantes livremente eleitos; 

b) de votar e ser eleitos em eleições periódicas autênticas, realizadas por 

sufrágio universal e igual e por voto secreto que garanta a livre expressão da 

vontade dos eleitores; e 

c) de ter acesso, em condições gerais de igualdade, às funções públicas de seu 

país. 

2. A lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades e a que se refere o 

inciso anterior, exclusivamente por motivos de idade, nacionalidade, residência, 

idioma, instrução, capacidade civil ou mental, ou condenação, por juiz 

competente, em processo penal23. 

                                                      
22 BARBOSA, Adriana do Piauí. Inevitabilidade Partidária: questionamentos democráticos. Disponível 
em: << http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=e63ea51eeb9eb4b9>>. Acesso em: 23 mar. 2020 
23  CIDH. Convenção Americana de Direitos Humanos. Pacto de San José da Costa Rica. 22 de 
novembro de 1969. Disponível em: 

http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=e63ea51eeb9eb4b9


 
448 | Anais da VII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2020) 
 

Os advogados responsáveis, que buscam o provimento do ARE supracitado 

junto ao Supremo, baseiam-se no entendimento de que a filiação partidária não está 

expressa nos motivos que restringiriam a participação de um sujeito em processo 

eleitoral como candidato. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, ao analisar 

casos sobre o assunto, considerou que restrições da capacidade eleitoral passiva 

deverão seguir os critérios de legalidade, finalidade e necessidade em um Estado 

democrático24. 

A doutora em Direito Marilda Silveira 25  traz em seu texto algumas 

ponderações, que devem ser pensadas antes de existir o afastamento de uma 

exigência constitucional que está expressa: 

 

Para chegar a essa conclusão, seria preciso analisar três teses:  

1º) a Convenção Americana sobre Direitos Humanos impediria que a filiação 

partidária fosse imposta como óbice intransponível ao pleno exercício dos 

direitos políticos (foi exatamente essa a tese defendida, no mérito, pela 

procuradora-geral da República);  

2º) os tratados relativos aos direitos humanos, desde que incorporados ao direto 

nacional entre 5.10.1988 e a entrada em vigor da EC 45/2004, têm estatura de 

emendas à Constituição, por força do art. 5º, § 2º, da CR e, portanto, o art. 14, §3º, 

V não seguiria vigente na própria Constituição e  

3º) os tratados internacionais integram a ordem jurídica em caráter supralegal e 

a regulamentação da filiação partidária, “nos termos da lei”, seria incompatível 

com a Convenção Americana; nesse caso, sua regulamentação não seguiria 

vigente e o art. 14, §3º, V, norma de eficácia contida, perderia aplicação (a 

exemplo do que ocorreu com a prisão do depositário infiel, REs 349.703 e RE 

466.343 e HC 87.585). 

 

Argumenta que muito do que será debatido no Supremo se pautará na primeira 

                                                      
<<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>>. Acesso em: 23 abr. 
2020 
24 JÚNIOR, Ophir Cavalcante. O Supremo Tribunal Federal e as candidaturas avulsas nas eleições. 
Publicado em: 13 out. 20019. Disponível em: << https://www.conjur.com.br/2019-out-13/ophir-
cavalcante-jr-stf-candidaturas-avulsas-eleicoes>>. Acesso em: 23 mar. 2020. 
25  SILVEIRA, Marilda de Paula. Candidaturas sem partido, eleição sem ficha limpa. Revista Jota. 
Publicada em: 03 out. 2017. Disponível em: << https://www.jota.info/stf/do-supremo/candidaturas-
sem-partido-eleicao-sem-ficha-limpa-03102017>>. Acesso em: 20 mar. 2020. 

https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm
https://www.conjur.com.br/2019-out-13/ophir-cavalcante-jr-stf-candidaturas-avulsas-eleicoes
https://www.conjur.com.br/2019-out-13/ophir-cavalcante-jr-stf-candidaturas-avulsas-eleicoes
https://www.jota.info/stf/do-supremo/candidaturas-sem-partido-eleicao-sem-ficha-limpa-03102017
https://www.jota.info/stf/do-supremo/candidaturas-sem-partido-eleicao-sem-ficha-limpa-03102017
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tese, a considerar “o status que os tratados internacionais sobre direitos humanos 

devem ostentar no ordenamento jurídico brasileiro”. Mas o ponto fulcral seria a 

candidatura avulsa dentro dessa realidade, pois lhe são atribuídas todas as 

restrições que existem no direito constitucional e no direito eleitoral ao candidato ser 

independente de partido. Nas restrições, a forma mais emblemática é a Lei da Ficha 

Limpa.  

Observa-se que, no Brasil, a doutrina e a jurisprudência no âmbito eleitoral não 

se baseiam na Convenção Americana de Direitos Humanos. Mesmo assim, os 

debates atualmente, e que logo estarão no Supremo, serão sobre a questão da 

filiação partidária e não sobre a questão de inelegibilidades.  

 

A leitura do texto convencional revela que, de fato, a filiação partidária não figura 

entre as limitações que poderiam obstar o exercício dos direitos políticos. Da 

mesma forma que não está na Convenção qualquer inelegibilidade, a não ser a 

que decorra de “condenação, por juiz competente, em processo penal”. 

Condenações por improbidade, por ilícitos eleitorais, administrativos, cassações 

político-administrativa de mandatos, entre outras: estão fora26. 

 

Silveira27, por fim, afirma que a filiação partidária não é um simples requisito 

ou impedimento à candidatura. Entende que é: 

 

[...] parte substancial das opções constitucionais feitas para o nosso sistema 

político. Para além das 20 (vinte) ocorrências no texto constitucional, o partido 

político é quem registra a candidatura do Presidente da República, conforme 

exigência do art. 77, §2º, CR. A articulação partidária é essencial nos processos 

político-administrativos (art. 53 e 54, CR), na representação proporcional das 

mesas e comissões, no processo legislativo (art. 58, CR) e na eleição 

proporcional do poder legislativo (art. 45, CR). Não é sem razão que os cientistas 

políticos, quase consensualmente, apontam que a fragmentação das forças 

                                                      
26  SILVEIRA, Marilda de Paula. Candidaturas sem partido, eleição sem ficha limpa. Revista Jota. 
Publicada em: 03 out. 2017. Disponível em: << https://www.jota.info/stf/do-supremo/candidaturas-
sem-partido-eleicao-sem-ficha-limpa-03102017>>. Acesso em: 20 mar. 2020. 
27 Ibid. 
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políticas é um dos grandes males a se combater em qualquer reforma. 

Fragmentação agravada pelas candidaturas avulsas. 

 

Complementa que a filiação partidária é distinta das condições de 

elegibilidade que estão dispostas na Constituição, pois as condições não geram 

repercussão no sistema eleitoral ou na forma como se governa, atuam de forma 

isolada e podem ser óbices à candidatura, somente. A questão do partido político, 

em específico, é uma escolha constitucional válida que pauta e tem importantes 

impactos no sistema de governo.  

 

Suprimir o monopólio partidário do ordenamento jurídico por decisão judicial e, 

portanto, fora de uma reforma política sistêmica, seria como retirar parte 

relevante dos alicerces constitucionais de uma antiga estrutura 

infraconstitucional que vem se formando há décadas28. 

 

Esse argumento não se torna utilizável para as inelegibilidades, pois a Corte 

Interamericana, em sua Convenção, configura que a elegibilidade só pode ser 

restringida por condenação criminal, e no Brasil traz o impedimento para 

candidaturas com condenações cíveis, eleitorais e administrativas, conforme está 

previsto na Lei Complementar nº 135/2010. 

A candidatura sem filiação partidária é um assunto complexo, pois existem 

considerações distintas. Contrário à implementação de candidatura avulsa, Marlon 

Reis29 explana: 

 

[...] E não podemos abrir mão dos partidos políticos. Se nos deixarmos levar por 

ideias simplistas como as candidaturas individuais, estamos nos privando do 

direito de saber a que grupos os candidatos estão ligados. Todos nós somos 

ligados a grupos. O que dizer então daqueles que buscam se eleger para 

mandatos? É evidente que eles vão se coligar com pessoas que irão apoiá-los e 

ajudá-los em suas corridas eleitorais. Então, permitir a eleição de candidatos 

                                                      
28 Ibid. 
29 REIS, Marlon. O Gigante Acordado: Manifestações, Ficha Limpa e Reforma Política. São Paulo: Leya, 
2013. 
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individuais é abrir mão do direito de saber com que grupos essas pessoas essas 

pessoas estão envolvidas. O resultado é que o eleitor sempre saberá desses 

envolvimentos tardiamente já que, enquanto estiverem exercendo seus 

mandatos, estes candidatos continuarão a procurar pessoas que pensem de 

forma semelhante para tocarem suas vidas no parlamento. 

 

Seu entendimento é de que os partidos políticos são um intermediador 

necessário, pois permitem que os eleitores conheçam o viés ideológico que o 

candidato segue e pauta seus projetos. Mesmo ao não existir partido, em sua 

perspectiva, o candidato seguiria algum grupo político para que pudesse pautar sua 

forma de governo.  

Contrário à linha de pensamento acima, ao defender a candidatura avulsa, 

Cláudio Lembo30 preleciona:  

 

Essa tipologia partidária é artificial. Fere o caráter nacional. Oliveira Vianna, 

acertadamente, referiu-se ao homem brasileiro como titular de personalidade 

“insolidária”. Os brasileiros não gostam dos ambientes coletivos. São, por 

formação, individualistas. Agem, mesmo quando pensam no bem da 

coletividade, isoladamente. 

 

Lembo31 traz como argumento a fragilidade e a artificialidade existentes no 

sistema partidário brasileiro, como também é categórico ao afirmar que os 

brasileiros são individualistas, no âmbito político, o que justificaria a utilização de 

candidaturas avulsas. Um tanto quanto diferente do Brasil, a Alemanha já considera 

a participação de candidatos independentes ou avulsos, em específico para pleitos 

municipais.  

Averiguou-se que a Constituição Federal não estabelece a filiação partidária 

como uma das limitações que podem ter emenda constitucional, conforme o Art. 60, 

§4º:  

 

                                                      
30 LEMBO, Cláudio. O Futuro da Liberdade. São Paulo: Edições Loyola, 1999, p.77 
31 Ibid. 



 
452 | Anais da VII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2020) 
 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: [...]§ 4º Não 

será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma 

federativa de Estado; II - o voto direto, secreto, universal e periódico; III - a 

separação dos Poderes; IV - os direitos e garantias individuais.  

 

Nessa esteira, Cunha32 considera que por não está inserido nas limitações 

dispostas no artigo supra e, assim sendo, não se enquadra como cláusula pétrea, a 

obrigatoriedade de filiação partidária poderá ser emendada mediante uma proposta 

de emenda constitucional.  

Ao seguir o tema proposto no tópico, Mazzuoli33 reforça que pode haver um 

controle de convencionalidade na legislação brasileira quanto ao tema: 

 

No Brasil, como já se falou, a Constituição Federal de 1988 acolhe os tratados de 

direitos humanos com índole e nível de normas constitucionais, 

independentemente de aprovação legislativa por maioria qualificada (cf. art. 5°, 

§§ 2° e 3°). Tal faz com que o sistema brasileiro aceite as vias concentrada e 

difusa de controle da convencionalidade das leis[...]  

 

Na interpretação de Challitta 34 , é válido salientar que a Lei nº 9.096/95, 

destinada a  regulamentar a filiação partidária e que traz a necessidade de filiação a 

partido político, como condição de elegibilidade, especificamente em seus artigos 19, 

22-a e 23, é norma infraconstitucional, sendo assim, está abaixo dos tratados e 

convenções internacionais de direitos humanos na hierarquia constitucional.  

Nessa mesma perspectiva, Mazzuoli35 ensina que é possível que haja controle 

de convencionalidade difuso, ao interpretar que o status da Convenção Americana 

de Direitos Humanos é supralegal, enquanto que a lei que regulamenta a filiação 

                                                      
32 CUNHA, Paulo Viana. Reforma política: uma análise sobre as implicações da candidatura avulsa no 
ordenamento jurídico brasileiro. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – 
Universidade do Estado da Bahia. Jacobina, 2017. 
33 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. 9 ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 425 
34 CHALLITTA, Carolina Carvalho. A impossibilidade de candidaturas independentes no Brasil e a 
violação aos direitos humanos. Revista Juris UniToledo, Araçatuba/SP, v. 03, n. 02, p. 94-111, abr./jun. 
2018. 
35 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. 9 ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 
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partidária como condição de elegibilidade é norma infraconstitucional. Existiria 

possibilidade de controle de convencionalidade difuso, a observar que a Convenção 

Americana de Direitos Humanos foi internalizada antes Emenda Constitucional nº 

45/2004 e, portanto, não foi aprovada por maioria qualificada. 

Por fim, ao se levar em consideração que a questão da filiação partidária e a 

candidatura avulsa estão inseridas em uma perspectiva de Democracia, por que não 

trazer o povo para participar da tomada desta decisão? De acordo com os 

ensinamentos de Pateman 36 , muito se tem debatido sobre a ampliação de 

participação e a extensão da cidadania, mas não há a efetivação de uma Democracia 

plena ou uma sociedade participativa. O que se percebe é que há a manutenção do 

poder de decidir para aqueles que estão no poder estatal, de forma que o povo é 

colocado apenas quando se necessita validar esses sujeitos no poder. O Brasil deve 

romper com a ideia de que a participação política deve ser considerada somente 

como um requisito para a adequada deliberação. Estamos a vivenciar 

constantemente a modernização, e o processo democrático deve, em seu 

entendimento, trazer para si inovações na participação popular. Seria, então, a 

candidatura avulsa um meio para que pessoas adentrem o cenário político, de modo 

a romper com o corporativismo existente nos partidos políticos? 

Deve-se ponderar, conforme entendimento de Robert Dahl37, que nenhum país 

consegue desenvolver de forma plena a Democracia. Considera-se então que, a fim 

de que as sociedades se aproximem do ideal democrático, de forma a existir 

representação das preferências de seus cidadãos, deverão ser assegurados os 

meios para que suas preferências sejam formadas, seja de maneira individualizada 

ou coletivamente, mas que sejam consideradas de formas igualitárias e que sejam 

aplicadas ao maior número de sujeitos. As pessoas devem ter resguardadas as 

garantias, segundo Dahl, que resumidamente seria o direito de votar e o direito de ser 

votado. 

Ainda sobre a necessidade de trazer cidadãos para debates políticos e 

decisórios de uma país, Giovanni Sartori discorre que as democracias atuais 

                                                      
36 PATEMAN, Carole. Participatory Democracy Revisited. Perspectives on Politics, Vol. 10, No. 1, March 
2012. 
37 A. DAHL, Robert. Democratização e oposição Pública. In: A. DAHL, Robert. Poliarquia: Participação 
e Oposição. 1. ed. São Paulo: Edusp - Editora da Universidade de São Paulo, 2015. 
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dependem de três fatores: Poder limitado da maioria; Procedimentos eleitorais; e a 

Transmissão do poder dos representantes. Ainda sobre o assunto, Sartori afirma que 

o processo eleitoral orginalmente foi concedido como um mecanismo de seleção no 

sentido qualitativo.  Com o passar do tempo histórico, a ênfase quantitativa usurpou 

o lugar do qualitativo, o que resultou em uma Democracia na qual a seleção ruim é 

algo inevitável. Diante dessa situação, é necessário trazer novas formas de recolocar 

o poder decisório para o povo e para a democracia representativa38. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Filiação Partidária é um dos requisitos trazidos pelo texto da Constituição 

Federal como requisito de elegibilidade, o que é interpretado por doutrinadores como 

uma restrição ao direito do cidadão no processo de votar e ser votado, ao se 

considerar que o cidadão apenas poderá ser candidato se estiver filiado a partido 

político de sua escolha.  

O tema da obrigatoriedade de filiação partidária, como requisito para se inserir 

em um processo eleitoral e concorrer a cargo eletivo, necessita de uma reanálise da 

sua constitucionalidade, pois essa obrigatoriedade diverge do que está disposto na 

Convenção Americana de Direitos Humanos. Alguns estudiosos do assunto 

entendem ser possível uma mutação constitucional, a considerar o que está no texto 

da Convenção. Assim sendo, por esse prisma, seria viável o entendimento favorável 

no que diz respeito à possibilidade de uma candidatura sem a exigência de filiação 

partidária, a utilizar-se do controle de convencionalidade difuso.  

A Convenção não traz a obrigatoriedade da filiação partidária como requisito 

de elegibilidade. Entende-se, de acordo com uma vertente de teóricos, que 

configuraria um avanço para os cidadãos brasileiros a possibilidade de candidatura 

avulsa, pois não estariam submetidos aos partidos políticos e não pactuariam com 

o esquema partidário existente no país. Desta maneira, os partidos políticos 

deixariam de exercer monopólio do acesso de cidadãos ao processo eleitoral 

brasileiro.  

                                                      
38 SARTORI, Giovanni. A teoria da democracia revisitada: o debate contemporâneo. v. 1, [s. l.], Editora 
Ática, 1994 
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A argumentação tem por escopo promover a revisão da obrigatoriedade que 

impõe ao cidadão limitação, no sentido de participar de pleitos eleitorais caso não 

esteja filiado a partido político, pois com a obrigatoriedade constante da Constituição 

Federal, o exercício do direito de participar da vida política, como um ser capaz de 

ser votado, requer a vinculação a algum partido. Entende-se, assim, que a 

obrigatoriedade de filiar-se a um partido político é um requisito de elegibilidade para 

cargo eletivo no país, a caracterizar uma afronta aos direitos e garantias dos 

cidadãos brasileiros, por contrariar não apenas a Convenção Americana de Direitos 

humanos, como também o artigo 5º, XX, da Constituição da Federal, segundo o qual 

ninguém será obrigado a associar-se ou a permanecer associado. 

Uma das possibilidades apresentadas para melhor adequação da questão da 

filiação partidária seria a adequação do art. 14, §3º, V da Constituição Federal, por 

meio de emenda constitucional, a considerar-se que a filiação partidária não consta 

dos pontos citados pelo artigo 60, §4º, da Lei Maior, logo, não se caracteriza cláusula 

pétrea. Outra possibilidade seria tornar não convencionais os dispositivos da Lei nº 

9096/95, que versam sobre a filiação partidária enquadrada como condição de 

elegibilidade. Argumentação que se aplicaria também, havendo utilizado o objeto da 

convencionalidade, ao artigo 14, §3º, V, da Constituição Federal frente à Convenção 

Americana de Direitos Humanos. 

Finaliza-se com o argumento de a Corte Interamericana foi explícita em seu 

Tratado ao declarar que somente condenação criminal transitada em julgado poderá 

infligir inelegibilidade, o que não acontece com o ordenamento pátrio, que impede 

candidaturas por condenações cíveis, eleitorais e administrativas, conforme consta 

da Lei Complementar nº 135/2010. Desta forma, ao reconhecer que a Convenção 

Americana de Direitos Humanos contempla a possibilidade de candidaturas avulsas 

na realidade brasileira, implica, necessariamente, no afastamento de considerável 

parte da Lei Complementar nº 135/2010, pois não é cabível a aplicação do art. 23.2 

da Convenção em partes. Portanto, adentra-se em uma querela importante, cujo 

objetivo é reanalisar os parâmetros sobre o controle de convencionalidade das 

inelegibilidades na legislação brasileira. 
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26. OS INSTRUMENTOS DE CONTROLE DOS ATOS ESTATAIS E A CONCRETIZAÇÃO 
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RESUMO 
 
O presente trabalho tem como objetivo geral analisar qual a conexão existente entre 
os instrumentos de controle com a concretização do direito fundamental à boa 
administração pública. Dessa forma, pretende-se responder ao seguinte problema 
de pesquisa: quais as conexões existentes entre a necessidade de controle e a 
concretização do direito fundamental à boa administração pública? Para isso, 
utilizou-se como método de abordagem o dedutivo; método de procedimento 
monográfico e quanto as técnicas de pesquisa, estas resumem-se em consulta em 
livros, revistas, periódicos, teses, dissertações, dentre outros meios. Os objetivos 
específicos, em conformidade com a divisão dos tópicos são descrever os principais 
aspectos do controle dos atos estatais e sua relação com os regimes democráticos; 
verificar as características do direito fundamental à boa administração pública e; 
investigar a conexão estabelecida entre os instrumentos de controle e o direito 
fundamental à boa administração pública com foco no contexto brasileiro. Diante do 
exposto, conclui-se que a conexão entre a necessidade de controle e a concretização 
do direito fundamental à boa administração pública é justamente no modo como o 
referido direito é concretizado, qual seja, pela atuação conjunta entre Estado e 
indivíduos na busca pela efetivação do interesse público e respeito aos princípios 
constitucionalmente previstos. 
Palavras-chave: administração pública; controle; direitos fundamentais. 
 
ABSTRACT 
 
The present research has the objective to analyze what are the connection between 
control instruments and the concretization of good public administration 
fundamental right. In this way, it is intended to answer the follow problem: what are 
the existent connections between the control necessity and the concretization of 
good public administration fundamental right? For this, the approach method used is 

                                                      
1 Advogada. Servidora pública municipal. Graduada em Direito na Universidade de Santa Cruz do Sul 
– UNISC (2018). Mestranda em Direito na Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC na linha de 
pesquisa Constitucionalismo Contemporâneo, com bolsa CAPES modalidade II (2019-2021). Pós-
graduanda em Direito Penal e Processual Penal na Fundação Escola Superior do Ministério Público – 
FMP. E-mail: chaienemo@outlook.com. 
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the deductive, the monographic procedure method and the research technique is 
based on research in books, magazines, periodicals, theses, dissertations, among 
other means. The specific objectives are, in conformity to topic division are describe 
the main aspects of state acts control and its relation to democratic regimes; verify 
the characteristics of  good public administration fundamental right and; investigate 
the connection between the control instruments and good public administration 
fundamental right focusing in Brazilian reality. Before the exposed, it can be 
concluded the connection between the necessity of control and the concretization of 
good public administration fundamental right is justly the way that referred right is 
concretized, that is, for joint actuation between State and individuals in the search of 
effectuation of public interest and respect of constitutionally provided for principles. 
Keywords: public administration; control; fundamental rights. 
 

Introdução 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar qual a conexão existente 

entre os instrumentos de controle com a concretização do direito fundamental à boa 

administração pública. O tema relaciona-se com a conexão dos instrumentos de 

controle com a concretização do direito fundamental à boa administração pública, 

estando delimitado ao contexto brasileiro. Dessa forma, pretende-se responder ao 

seguinte problema de pesquisa: quais as conexões existentes entre a necessidade 

de controle e a concretização do direito fundamental à boa administração pública? 

Para isso, utilizou-se como método de abordagem o dedutivo; método de 

procedimento monográfico e quanto as técnicas de pesquisa, estas resumem-se em 

consulta em livros, revistas, periódicos, teses, dissertações, dentre outros meios. 

A hipótese inicial é no sentido de que o controle dos atos estatais é um dos 

pressupostos dos regimes democráticos e por tal motivo está diretamente 

conectado com a concretização do direito fundamental à boa administração pública 

sobretudo no que tange as formas de participação social. Por sua vez, tal modalidade 

de controle, necessita da transparência e ampla divulgação das informações por 

parte do Estado para o seu efetivo exercício. 

A justificativa, em termos teóricos, centra-se na necessidade de analisar a 

conexão existente entre o controle dos atos estatais e a concretização do direito 

fundamental à boa administração pública como forma de possibilitar o 

estabelecimento de diretrizes para a melhoria destes sistemas além de avaliar a 

forma como a atividade controladora está sendo exercida no contexto brasileiro. 
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Além disso, a pesquisa justifica-se em termos práticos por estar diretamente ligada 

com a forma de estruturação da administração pública e como esta exerce as suas 

atividades constitucionalmente previstas possibilitando uma avaliação crítica dos 

sistemas de controle e consequentemente na identificação de instrumentos para a 

efetiva concretização do direito fundamental à boa administração pública. 

Os objetivos específicos, em conformidade com a divisão dos tópicos são 

descrever os principais aspectos do controle dos atos estatais e sua relação com os 

regimes democráticos; verificar as características do direito fundamental à boa 

administração pública e; investigar a conexão estabelecida entre os instrumentos de 

controle e o direito fundamental à boa administração pública com foco no contexto 

brasileiro. 

 

2 ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E CONTROLE: ASPECTOS HISTÓRICOS E 

CONCEITUAIS 

 

Neste primeiro tópico, objetiva-se descrever os principais aspectos do 

controle dos atos estatais e sua relação com os regimes democráticos. Para isso, 

serão analisados os aspectos históricos para possibilitar a compreensão da atual 

configuração de Estado Democrático de Direito e sua intrínseca relação com o 

controle da administração pública.  

Inicialmente, é preciso ressaltar quanto características do modelo de Estado 

Democrático de Direito, que este é resultado de um processo histórico, destacando 

neste aspecto o marco que foi a Revolução Francesa, período no qual ocorrem 

mudanças significativas quanto à percepção em relação ao Estado sendo que este 

não mais é visto como uma criação divina passando a ser considerado como fruto 

de um contrato, ou seja, é criado por homens livres e iguais, devendo garantir a estes 

suas liberdades e direitos. Desse modo, o Estado passa a ser visto como uma 

instituição que está a serviço dos homens e por isso possui limites uma vez que a 

legitimidade de seu poder está ligada à vontade dos cidadãos e, portanto, o Estado 

está a serviço destes. 

Sobre este período, denota-se que Revolução Francesa concretizou-se 

principalmente pelas ações promovidas pelas partes mais baixas do Terceiro Estado, 
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o qual era constituído pelos camponeses pobres e também por aqueles aliados à 

burguesia em ascensão.  Apesar de que em um primeiro momento, os resultados da 

Revolução serviram de benefício tão somente aos burgueses, constituídos por 

comerciantes, proprietários de terras, posteriormente os resultados obtidos foram 

mais amplos. É neste contexto que se dá a instauração do Estado Liberal, o qual é 

gerido pelos interesses da burguesia tendo como fundamentação teórica os 

princípios do iluminismo, racionalismo e antropocentrismo de modo que os 

princípios basilares são o da distribuição e o da organização2. 

Ademais, outra importante constatação quanto aos direitos que passaram a 

ser garantidos após a revolução é que “los ciudadanos tienen los derechos 

inherentes a su condición de hombres y aquellos de los que les dotan la Constitución 

y las leyes”. Ou seja, além das significativas mudanças em relação a estrutura do 

Estado como um todo, a Revolução Francesa foi um marco no que tange aos direitos 

e garantias dos cidadãos tendo em vista que a Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão serviu inclusive como base legislativa para diversas cartas 

constitucionais promulgadas posteriormente em outros países. 

O dever de prestar contas também não é algo novo na medida em que na 

Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão já trazia tal previsão. Com base em 

tal enunciado, pode ser afirmado que o controle é ligado ao princípio da 

indisponibilidade do interesse público, não havendo nenhuma possibilidade de 

abertura de margens para discricionariedade uma vez que todos estão sujeitos ao 

controle na sua acepção mais ampla3.  

Na sequência, com o surgimento do Estado Social, a ideia de igualdade perde 

o seu caráter meramente formal e passa a abranger o elemento material de forma 

que não basta que os indivíduos sejam iguais perante a lei, mas sim, a lei é tratada 

como uma fundamentação para tal garantia. A concepção de Estado muda 

drasticamente e este passa a ser visto como um interventor necessário na sociedade, 

                                                      
2 Morais Quartim, Ricardo. “A evolução histórica do Estado Liberal ao Estado Democrático de Direito 
e sua relação com o constitucionalismo dirigente”, em Revista de Informação Legislativa, a.  51, n. 
204, out./dez. 2014. 
3 Viana, Ismar. “Fundamentos do processo de controle externo. Uma interpretação sistematizada do 
texto constitucional aplicada à processualização das competências dos tribunais de contas”. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2019. 
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devendo sua intervenção estar conectada as questões sociais de modo que a função 

estatal é de transformar a estrutura econômica e social com a finalidade de garantir 

a igualdade material4.  

Contudo, é na configuração do Estado Democrático de Direito, percebe-se na 

fase denominada pós-positivismo a importância central atribuída aos princípios, os 

quais tem reconhecida a sua força normativa5. Relacionando com a administração 

pública brasileira, merece especial atenção o rol de princípios elencados no art. 37 

da Constituição Federal de 1988 6 , sendo estes a legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência, os quais relacionam-se diretamente com a 

necessidade de controle dos atos estatais. 

Ao relacionar a importância dos mecanismos de controle com a democracia é 

possível afirmar de modo categórico que “não existe democracia sem controle”. Isso 

ocorre porque nos regimes democráticos, todo e qualquer governante seja um gestor 

público, parlamentar, magistrado ou qualquer agente que detenha de uma parcela do 

poder estatal tem a atividade que realiza sujeita aos mais diversos tipos de controle. 

Ademais, a própria organização dos estados democráticos preveem mecanismos 

pelos quais a atividade estatal é controlada possibilitando assim que a atuação dos 

detentores do poder seja limitada7.  

Ainda, é justamente nas formas participativas de democracia, que os 

institutos da representação política aumentam os preceitos democráticos, 

incorporando os cidadão enquanto efetivos atores políticos, tornando-os próximos 

das estruturas governamentais, o que por sua vez possibilita o exercício de um 

efetivo controle cidadão. O controle pressupõe a participação cidadã seja qual for de 

suas   modalidades,   o   que    é   possibilitado   por    um    ambiente   participativo  e 

                                                      
4 Leal, Rogério Gesta. “Estado, administração pública e sociedade: novos paradigmas”. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2006. 
5 Sarmento, Daniel. “Direitos Fundamentais e Relações Privadas.” Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 
6  BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 5 out. 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 19 set. 
2020. 
7 Lima, Luiz Henrique. “Controle Externo - Teoria e Jurisprudência para os Tribunais de Contas”. 8 ed. 
São Paulo: Editora Método, 2019, online. 
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democrático8.  

O que se pode concluir diante de tais constatações introdutórias quanto a 

relação entre controle da administração pública e o contexto do Estado Democrático 

de Direito é que um depende da existência do outro, ou seja, o controle é um dos 

pressupostos basilares dos regimes democráticos ao mesmo tempo em que estes 

só podem ser mantidos se houverem instrumentos eficazes para controlar a 

atividade estatal. 

 

3 O DIREITO FUNDAMENTAL À BOA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: DISCURSOS DE 

JUSTIFICAÇÃO 

 

Neste segundo tópico, objetiva-se verificar as características do direito 

fundamental à boa administração pública com foco nas suas justificativas da 

necessidade de sua efetivação. Inicialmente, parte-se do entendimento de que o 

direito fundamental à boa administração pública está conectado com a ética pública, 

o que por si só evidencia a argumentação ética e moral do direito fundamental 

envolvido.  

Quanto aos argumentos pragmáticos, é por meio do instrumento de aumento 

da transparência e do controle social, que o direito fundamental à boa administração 

pública tem melhores chances de ser concretizado de forma efetiva. O fato é que “as 

políticas públicas consubstanciam nos modos pelos quais os direitos fundamentais 

serão efetivados”. Com isso, o direito fundamental à boa administração pública 

pressupõe políticas públicas que visem, dentre outras ações, aquelas que 

possibilitem maior transparência e controle dos atos públicos9. 

Ademais, o direito fundamental à boa administração pública está conectado a 

concepção da administração pública poder ser considerada como democrática, de 

maneira que esta pressupõe a existência da maior participação social possível, 

                                                      
8 Da Silva Queiroz, Lanuse. “A crise da democracia representativa: da corrupção e fragilidade das 
instituições políticas à falta de confiança dos cidadãos”. Dissertação de Mestrado (Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra). 2013. 
9 Rodrigues Reck, Janriê. “Observação pragmático-sistêmica das políticas públicas e sua relação com 
os serviços públicos”. In. Müller Bittencourt, Caroline; Rodrigues Reck, Janriê. Políticas públicas e 
matriz pragmático-sistêmica: os novos caminhos científicos do Direito Administrativo no Brasil. 
Santa Cruz do Sul: Essere nel Mondo, 2018, p. 117. 
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devendo esta ser legítima, ou seja, adquirida por meio de ações comunicativas e 

permanentes, podendo até mesmo existir conflitos em tal relação, mas sempre 

permeada pela crítica constante e existência de mecanismos de controle. Neste 

ponto, cabe uma observação que tais características por serem inerentes ao 

contexto democrático, não são exclusividade de determinado modelo de democracia, 

uma vez que enquanto pressupostos basilares são inerentes a toda e qualquer 

sociedade tida como democrática. 

Outro aspecto fundamental do referido direito, ao menos no caso brasileiro, é 

a relação estabelecida com a moralidade administrativa, elencada nos princípios 

descritos no art. 37 da Constituição Federal de 1988, o qual, em síntese, determina 

que as ações da administração pública devem estar pautadas pela moralidade. 

Ademais, os valores éticos devem embasar as ações desenvolvidas pelos agentes 

públicos seja qual for a sua instância de atuação estando presentes neste ponto 

todos os envolvidos no sistema de organização política-administrativa dos Estados.  

Ou seja, além de desempenhar o seu papel, as organizações estatais também 

necessitam executar os argumentos éticos e morais inerentes a própria estruturação 

do direito, o que no caso do instrumento escolhido está demonstrado pela 

necessidade da transparência destas ações e prestação de informação a sociedade 

quanto as demandas que lhe afetam. O entendimento firmado é de que não é possível 

tratar do direito sem a presença dos elementos éticos e morais presentes na própria 

estrutura de organização jurídica10. 

Ainda sobre a ética pública, sua relação com a boa administração e 

consequentemente com o serviço pública, observa-se que: 

 

las cuestiones de ética del servicio público pertenecen a ese importante campo 

de las potestades públicas y de la responsabilidad pública. Es más, podría incluso 

considerarse la ética como una parte integrante de la responsabilidad pública. Es 

más, podría incluso considerarse la ética como una parte integrante de la 

responsabilidad administrativa. Así, se ha venido considerando que la altura ética 

                                                      
10 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 5 out. 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 19 set. 
2020. 
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del funcionario normalmente se corresponde con una diligente valoración de las 

consecuencias que entrañan las decisiones administrativas. Desde este punto 

de vista, puede decirse que, en buena medida, la ética del servicio público está 

muy unida a la responsabilidad administrativa11. 

 

Ou seja, o direito fundamental à boa administração pública constitui um dever 

do Estado perante aos cidadãos. Neste contexto, os cidadãos também assumem um 

papel fundamental enquanto protagonistas de todo o agir administrativo, o que é 

uma das características do direito administrativo moderno, o qual encontra-se 

alicerçado nas bases constitucionais 12 . É justamente neste aspecto do 

protagonismo dos cidadãos que a modalidade de controle social assim como as 

demais formas de controle dos atos estatais recebem maior relevância 

relacionando-se diretamente com a concretização do direito fundamental à boa 

administração pública. 

Além disso, esta nova forma do agir administrativo voltado para o texto 

constitucional, exige, sobretudo no que tange aos direitos fundamentais, o exercício 

da gestão pública voltada para a sua realização utilizando-se para tanto de políticas 

públicas e normativa, usando do dinheiro e bens públicos de forma eficiente e 

proporcional 13 . Diante do exposto, entende-se que o direito fundamental à boa 

administração pública exige, para sua concretização, a atuação conjunta entre 

Estado e sociedade, o que passa pelos instrumentos de controle dos estatais, os 

quais serão analisados no tópico seguinte. 

 

3 O DIREITO FUNDAMENTAL À BOA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A NECESSIDADE 

DE CONTROLE DOS ATOS ESTATAIS 

 

Neste terceiro tópico, objetiva-se investigar a conexão  estabelecida  entre  os 

                                                      
11  Rodriguez-arana, Jaime. “Principios de ética publica ¿corrupcion o servicio?”. Madrid: Editora 
Montecorvo, S.A, 1993, p. 65. 
12 Ismail Filho, Salomão. “Boa administração: um direito fundamental a ser efetivado em prol de uma 
gestão pública eficiente”. Revista Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 277, n. 3, p. 105-137, 
set./dez. 2018. 
13 Ismail Filho, Salomão. “Boa administração: um direito fundamental a ser efetivado em prol de uma 
gestão pública eficiente”. Revista Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 277, n. 3, p. 105-137, 
set./dez. 2018. 
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instrumentos de controle e o direito fundamental à boa administração pública com 

foco no contexto brasileiro. Vislumbra-se inicialmente que no Brasil não existe 

apenas uma modalidade de controle dos atos estatais na medida em que pode ser 

exercido o controle social, interno ou externo, seja de forma isolada ou conjunta, 

sendo a última forma a mais adequada para que eventuais déficits de atuação sejam 

minimizados.  

É preciso observar também a distinção em relação às modalidades de controle 

interno e externo da administração pública de maneira que o primeiro também 

denominado poder de autocontrole é compreendido como sendo o dever da 

administração pública de anular os seus atos caso estes não sejam praticados de 

acordo com as normas pré-estabelecidas. Enquanto que o controle externo pode ser 

compreendido tanto ao controle do poder legislativo sobre a administração como 

também ao controle jurisdicional14. 

No que se refere ao controle social da administração pública,  trata-se de uma 

das maneiras de compartilhamento do poder entre o Estado e a sociedade, por meio 

de ações e fiscalização conjuntas objetivando uma finalidade em comum. Além 

disso, é um dos deveres de todos os entes públicos o de informar a população de 

maneira clara sobre a forma que gasta o dinheiro, prestando contas de seus atos15. 

A linguagem utilizada deve ser objetiva e de fácil compreensão por parte dos 

cidadãos, não bastando a mera divulgação dos dados sem que seja possibilitado o 

entendimento por quem os acessar. 

Sobre o controle interno da administração pública, de uma forma sintética, 

denota-se que este relaciona-se diretamente com os atos realizados de forma 

interna na organização da gestão pública, tais como a homologação, aprovação, 

invalidação, revogação de seus próprios procedimentos. De maneira semelhante ao 

que ocorre no setor privado, nos códigos de compliance, por exemplo, o controle 

interno no âmbito da atividade pública tem dentre os seus objetivos, o de estabelecer 

                                                      
14 Perez, Marcos Augusto. “Controle da administração pública no Brasil: um breve resumo sobre o 
tema”. 2016. Disponível em: <https://www.editoraforum.com.br/noticias/controle-da-
administracao-publica-no-brasil-um-breve-resumo-do-tema/>. Acesso em 19 set. 2020. 
15 Controladoria Geral da União. Controle social. 2012. Disponível em: < https://www.gov.br/cgu/pt-
br/assuntos/controle-social>. Acesso em 19 set. 2020. 
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planos e metodologias de organização que tenham por finalidade a garantia de 

resultados em conformidade com as disposições normativas e legais.  

Especificamente quanto ao controle externo da administração pública, a 

previsão constitucional está explicita no art. 70 e seguintes, sendo que o referido 

dispositivo prevê que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial da União e também das entidades da administração pública sejam estas 

diretas ou diretas, deverá ocorrer obedecendo aos princípios da legalidade, 

legitimidade e economicidade sendo exercida pelo Congresso Nacional, mediante 

controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada um dos poderes. Quanto 

ao art. 71 da Constituição Federal de 1988, este dispõe que o controle externo da 

administração pública será exercido pelo Congresso Nacional com o auxílio do 

Tribunal de Contas estando suas atribuições elencadas nos incisos I ao XI.  

Além destas formas tradicionais de controle dos atos da administração 

pública, é possível exemplificar também por meio da política pública da Estratégia 

Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, a qual por meio de seus 

instrumentos e objetivando a transparência também tem como resultado justamente 

o de alcançar o direito fundamental à boa administração pública. Isso ocorre por 

meio de ações concretas que possibilitam a atuação conjunta e sistematizada dos 

órgãos públicos e sociedade civil com uma finalidade em comum. Por exemplo, para 

ampliar as possibilidades de controle social por parte dos cidadãos, foi desenvolvido, 

dentre outras ações um aplicativo, denominado “As diferentonas”, mencionado 

anteriormente, o qual permite a identificação de padrões diferenciados na 

distribuição de recursos, além de outras funcionalidades16. Ou seja, o instrumento 

utilizado é justificado no objetivo de alcançar o direito fundamental envolvido. 

Com isso, o direito fundamental à boa administração pública é uma das 

finalidades a serem concretizadas por meio das políticas de prevenção à corrupção 

e à lavagem de dinheiro, as quais atingem o Estado em sua essência e 

consequentemente a relação estabelecida com a sociedade e a confiança 

depositada pelos cidadãos nas instituições públicas que os representam e deveriam 

                                                      
16 Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA).  Plano de diretrizes 
de combate à corrupção. 2018. Disponível em: 
<http://enccla.camara.leg.br/acoes/copy_of_ENCCLA2018Ao01PlanodeDiretrizesdeCombateCorrup
o.pdf>. Acesso em 22 jul. 2020. 
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garantir a concretização e proteção de seus direitos fundamentais. Quanto a 

previsão do referido direito, a Constituição Federal de 1988 dispõe desde a dignidade 

da pessoa humana, a formação de um Estado Democrático, os princípios inerentes a 

administração até os instrumentos de controle, todos dispositivos que juntos 

englobam o direito fundamental à boa administração pública, o qual de uma forma 

ampla pode ser compreendido enquanto um dos pressupostos dos regimes 

democráticos. 

Observa-se com estas considerações que o controle seja pela via judicial, 

administrativa, legislativa ou até mesmo através de políticas públicas, como é o caso 

do exemplo, constituem instrumentos para controlar as atividades estatais e 

consequentemente buscar a efetiva concretização do direito fundamental à boa 

administração pública. Diante destas breves considerações, passa-se a conclusão, 

momento no qual será respondido de forma direta ao problema de pesquisa, bem 

como abordados os resultados obtidos. 

 

Conclusão 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar qual a conexão existente 

entre os instrumentos de controle com a concretização do direito fundamental à boa 

administração pública. Para isso, em um primeiro momento foram descritos os 

principais aspectos do controle dos atos estatais e sua relação com os regimes 

democráticos realizando uma breve contextualização histórica. Neste ponto, 

conclui-se que o controle é parte inerente dos sistemas democráticos sendo uma 

das bases constitutivas das democracias.  

Na sequência, foram destacadas as principais características do direito 

fundamental à boa administração pública com foco nas suas justificativas da 

necessidade de sua efetivação. Neste ponto, a conclusão foi no sentido de que o 

direito fundamental à boa administração pública exige, para sua concretização, a 

atuação conjunta entre Estado e sociedade, o que também é uma das características 

próprias do direito administrativo contemporâneo, o qual é refletido nos textos 

constitucionais. Por fim, investigou-se a conexão estabelecida entre os instrumentos 

de controle e o direito fundamental à boa administração pública com foco no 
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contexto brasileiro concluindo que a atividade controladora seja qual for a forma pela 

qual é exercida possui relação direta com a concretização do direito fundamental à 

boa administração pública.  

Dessa forma, passa-se a responder ao problema de pesquisa, o qual 

questionou: quais as conexões existentes entre a necessidade de controle e a 

concretização do direito fundamental à boa administração pública? De modo 

sintetizado, a resposta é no sentido de que as conexões existentes a necessidade de 

controle e a concretização do direito fundamental à boa administração pública são 

justamente no modo como o referido direito é concretizado, qual seja, pela atuação 

conjunta entre Estado e indivíduos na busca pela efetivação do interesse público e 

respeito aos princípios constitucionalmente previstos. 

Com isso, restou confirmada a hipótese inicial no sentido de que o controle 

dos atos estatais é um dos pressupostos dos regimes democráticos e por tal motivo 

está diretamente conectado com a concretização do direito fundamental à boa 

administração pública sobretudo no que tange as formas de participação social. Por 

sua vez, tal modalidade de controle, necessita da transparência e ampla divulgação 

das informações por parte do Estado para o seu efetivo exercício. Ou seja, o direito 

fundamental à boa administração pública está diretamente conectado com o 

controle dos atos estatais na medida em que sem o efetivo exercício da atividade 

controladora, o referido direito dificilmente seria concretizado tendo em conta que é 

preciso a fiscalização dos agentes públicos, a fim de verificar se estes estão 

cumprindo estritamente a norma posta na Constituição e legislação 

infraconstitucional. 

O controle da administração pública possibilita a verificação de ocorrência de 

eventuais práticas ilícitas possibilitando a aplicação das respectivas sanções aos 

agentes violadores dos princípios constitucionais, como é a previsão do art. 37 da 

Constituição Federal de 1988, além das demais normas infraconstitucionais que 

dispões sobre a forma de organização da administração pública e as demais regras 

para as suas atividades, seja em sua atuação interna ou nas relações estabelecidas 

com a iniciativa privada. 

Quanto aos resultados obtidos, foi possível verificar que o direito fundamental 

à boa administração pública está previsto no ordenamento jurídico brasileiro 
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principalmente no momento em que este traz os princípios que devem ser 

observados pelos agentes estatais. Além disso, considerando que o controle é parte 

inerente de todo e qualquer regime democrático, o seu exercício torna-se cada vez 

mais necessário utilizando para isso de uma atuação conjunta entre as esferas 

pública e privada, bem como da colaboração entre os agentes controladores. 
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RESUMO 
 
O estudo tem como objetivo analisar as figuras do “teto de vidro” e do “piso 
pegajoso” nos partidos políticos. No Brasil, observa-se que a composição dos 
espaços de poder, nos partidos políticos, apresenta uma sub-representação 
feminina. De fato a mulher se inseriu na política partidária de forma tardia, somente 
em 1932 obteve o direito ao voto. Por outro lado, apenas em 1995, começou a vigorar 
a política de cotas para o legislativo, com o escopo de mitigar a assimetria de gênero.  
Destarte, constata-se que nos partidos políticos, que são vias de acesso ao 
legislativo, as mulheres são desprovidas de voz e de poder, não encontram espaços 
nos diretórios, que é o lugar de decisão. Nesse contexto, o problema que se coloca é: 
por que as mulheres não estão nos órgãos diretivos dos partidos políticos, no Brasil? 
Para a investigação, utiliza-se de pesquisa documental e bibliográfica. Como 
conclusão, infere-se que a burocracia e a oligarquia instaladas nos partidos 1 
impedem que novas personalidades, como as mulheres, tenham espaço de poder 
dentro das agremiações, o que, consequentemente, inibe a sua chegada ao 
legislativo. 
Palavras-chave: Partidos Políticos. Teto de vidro. PisoPegajoso. Assimetria.Mulher. 
 
 
ABSTRACT 
 
The study aims to analyze the framework of the glass ceiling and sticky floor in 
political parties. Because they are organically structured structures, associations 
have ambitions of decision and power, they are the directories and 
executives.Observing the composition of the spaces of power in political parties, it is 
possible the perceive a female under- representation. Women  entered party politics 
belatedly, since it was only in 1932 that they obtained the right to vote. It should be 
noted that in Brazil, since 1995, the quota policy for the legislature has been in force 
the aim of public policy is to mitigate gender asymmetry. However, in political parties, 
wich are ways of accessing the legislature, women lack voice and power. The problem 

                                                      
1 MICHELS, Robert. Sociologia dos Partidos Políticos.Tradução de Arthur Chaudon. Brasília: Unb,1982, 
p.243. 
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that arises is: why are women not in the governing bodies of political parties in 
Brazil?For the investigation, a deductive method is used. Biblioographic material and 
information found on the web pages of Sepreme Electoral Court, as well as 
politicallparties.It is inferred that the burocracy and the oligarchy installed in the 
parties prevent new personalities, such as women, from having space of Power whitin 
the associations, wich, consequently, inhibits their arrival in legislature. 
Keywords:PoliticalParties. Ceiling Glass. StickyFloor. Asymmetry. Woman. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

Os partidos políticos possuem relevante papel dentro de um Estado 

democrático, haja vista que se constituem como mecanismo de acesso aos poderes 

legislativo e executivo. Dentro da dinâmica eleitoral, no Brasil, um dos requisitos da 

elegibilidade é a filiação partidária. Para enfatizar a importância dos partidos, 

destaca-se que eles se encontram, juntamente com os direitos políticos, 

resguardados pela ordem máxima do Estado, no rol dos direitos fundamentais. 

Assim, o Estado brasileiro estabelece entre os pilares de funcionamento da sua 

democracia, a existência das agremiações partidárias. 

A pergunta que norteia esta pesquisa é: porque as mulheres não estão nos 

órgãos diretivos dos partidos políticos, no Brasil? A hipótese a ser testada é que 

existe o “teto de vidro” e o “piso pegajoso” nos partidos políticos, o que inibe a 

ascensão da mulher às instâncias decisórias, dentro das agremiações. Justifica-se 

a investigação, em face da previsão da quota de 30% para as candidaturas femininas, 

no entanto, as mulheres continuam sub-representadas no legislativo brasileiro, o que 

leva à reflexão sobre qual é o seu lugar dentro do partido. 

A metodologia a ser empregada consiste na abordagem teórica, subsidiada 

em livros, artigos, estatutos partidários, bem como, por meio de dados fornecidos 

pelo Tribunal Superior Eleitoral e páginas eletrônicas dos partidos. Portanto, em 

relação à técnica de pesquisa, utiliza-se de fontes indiretas. O método empregado 

foi o dedutivo, ou seja, a análise dos instrumentos nominados “teto de vidro” e “piso 

pegajoso” e a sua inserção em um organismo, o partido político. O objetivo proposto 

é estudar dois instrumentos da economia feminista, o teto de vidro e o piso pegajoso, 

que funcionam como barreiras para se chegar a instâncias de poder, que aplicado 
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nas agremiações funcionam como um inibidor da presença da mulher na cúpula 

partidária. 

Neste sentido, o trabalho se divide em três seções. Na primeira, discorre-se 

sobre a forma como se organizam os partidos políticos no Brasil, no intuito de 

identificar a presença feminina. No seguimento, recordam-se os dispositivos 

constitucionais que subsidiam a simetria de gênero no Estado brasileiro. Por fim, a 

análise recai sobre as figuras nomeadas de“teto de vidro” e “piso pegajoso”, e como 

elas podem ser detectadas nos partidos políticos brasileiros. 

 

1 PARTIDOS POLÍTICOS NO BRASIL: ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Ao se partir de uma premissa constitucional sobre os partidos políticos no 

Brasil, invoca-se, preliminarmente, o artigo 14 da Constituição Federa de 1988l,2 o 

qual dispõe, em seu caput, sobre a soberania popular, que será exercida pelo voto, 

com igual valor para todos. A soberania se traduz em uma cidadania coletiva, o que 

permite a detenção do poder pelo cidadão.3 O texto constitucional ainda prevê como 

condições de elegibilidade a filiação partidária. Portanto, para se chegar aos poderes 

legislativo e executivo, têm-se como via de acesso os partidos políticos, os quais são 

mecanismos dentro de um sistema democrático.4 

Como se observa no artigo 1º da Constituição Federal/1988, o Brasil se 

caracteriza como Estado Democrático de Direito5. Soares destaca que a dignidade 

humana norteia a democracia.6Como premissas do Estado Democrático de Direito, 

                                                      
2 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: 
Presidência da República, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao 
/Constituiçao.htm. Acesso em: 29 ago. 2020. 
3 SOARES, Rafael Morgental.  “Direitos Partidários: Exame Crítico e propostas sobre a Regulação 
Jurídica do Sistema Partidário Brasileiro”. (coord.) Luiz Fux, Luis Fernando Casagrande, Walber de 
Moura Agra, Org. Luiz Fernando Peccinin, In:Direito Partidário: Tratado de Direito Eleitoral. Belo 
Horizonte: Fórum, 2018, p.1-426. 
4 MEZZAROBA, Orides. Partidos Políticos. 3. reimp. Curitiba: Juruá, 2010, p.1-191. 
5 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: 
Presidência da República, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao 
/Constituiçao.htm. Acesso em: 29 ago. 2020. 
6 SOARES, Rafael Morgental.  “Direitos Partidários: Exame Crítico e propostas sobre a Regulação 
Jurídica do Sistema Partidário Brasileiro”. (coord.) Luiz Fux, Luis Fernando Casagrande, Walber de 
Moura Agra, Org. Luiz Fernando Peccinin, In:Direito Partidário: Tratado de Direito Eleitoral. Belo 
Horizonte: Fórum, 2018, p.1-426. 
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figura o pluralismo político7.Deste modo, note-se que os partidos estão acolhidos na 

Constituição Federal/1988, como parte da arquitetura de um estado democrático. 

Mezzaroba dispõe que “[...] a Carta constitucional de 1988 consigna o instituto da 

representação política como recurso no processo de formação da vontade política 

do povo.”8 

Ao seguir as disposições constitucionais, quanto à natureza jurídica dos 

partidos políticos, a estes foi atribuído o caráter de pessoas jurídicas de natureza 

privada. Assim, norteada pelo que dispõe o Código Civil brasileiro de 2002 (Lei nº 

10.406), as agremiações somente obtêm personalidade jurídica mediante registro no 

Cartório de Registro de Títulos e Documentos.9Com efeito, é garantido aos partidos 

políticos autonomia em seu âmbito interno, de modo que os estatutos regem o seu 

funcionamento. 

A propósito, Duverger adverte sobre as transformações porque passaram as 

agremiações, ao recordar que quando elas surgiram podiam ser associadas a grupos 

de pensamento ou clubes populares. Somente a partir de 1950, tomaram o formato 

que se observa na atualidade. 10  No Brasil, os partidos se adaptaram as 

transformações políticas e sociais, de tal forma que os valores acima elencados no 

texto constitucional, são frutos de um momento de redemocratização, que entre 

outros garantiu a liberdade de criação e extinção das agremiações, resguardando 

entre outros aspectos os direitos fundamentais da pessoa humana e o 

pluripartidarismo.11 

No entanto, mesmo inserido em um contexto democrático, balizado pelos 

direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana e pela soberania 

popular, os partidos ainda se apresentam como organizações burocráticas e 

                                                      
7 MEZZAROBA, Orides. Partidos Políticos. 3. reimp. Curitiba: Juruá, 2010, p.13, p 1-191. 
8Ibidi.,2010, p.1-191. 
9 BRASIL. Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002.Institui o Código Civil brasileiro. Diário Oficial da 
União [da] República Federativa do Brasil: seção 1, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em: 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406. Acesso: 05 set. 2020. 
10 DUVERGER, Maurice. Los Partidos Políticos.Trad. Julieta Campos;Enrique Gonçalves. Fondo de 
Cultura Económica: México, 2006. P.461 
11SANTOS, JahyraHelena Pequeno dos; SANTOS, Ivanna Pequeno dos. Partidos Políticos no Brasil: 
onde estão as mulheres? Revista de teorias da Democracia e Direitos Políticos, v.2, n.1,jan./jun. 2016, 
p.35-51. Disponível em: 
https://www.indexlaw.org/index.php/revistateoriasdemocracia/article/view/1104/pdf_1. Acesso em: 
05 set. 2020. 
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oligárquicas. Nessa perspectiva, Michels defendeu a necessidade de uma 

estruturação em que a massa fosse representada por um indivíduo, no intento de 

buscar, com isso, uma melhor organização e profissionalização dos dirigentes, que 

tratariam da política. Também vislumbrou uma agremiação organicamente 

estruturada. Contudo, na visão do próprio Michels, esse sistema levou à 

oligarquização das agremiações.12 

Percebe-se, nos partidos políticos, a concentração das decisões num pequeno 

grupo, com pouca alternância do poder, o que denota a sua personificação. Novos 

indivíduos ou pautas diversas não chegam à cúpula dos partidos políticos. Isto se 

reflete, sobremaneira, naquelas figura que ingressaram na política de forma mais 

tardia, como as mulheres. Embora os partidos sejam instrumentos de um Estado 

democrático, a sua arquitetura inibe novos indivíduos em seus espaços de poder. 

Este fato leva à reflexão de que existe uma barreira que não permite o acesso 

dos membros da base às estruturas mais elevadas dos partidos. Um dos exemplos 

dessa barreira é a ausência das mulheres no parlamento, mesmo com a existência 

da lei de cotas de gênero. Entende-se que, se a mulher não possui protagonismo nas 

agremiações, as candidatas lançadas servirão apenas para cumprir o que designa a 

lei.  É necessário rever os paradigmas em que estão assentados os partidos políticos. 

Nessa empreitada, revisam-se os dispositivos legais em que se baseia a igualdade 

entre homens e mulheres. 

 

2 IGUALDADE: PREVISÃO CONSTITUCIONAL 

 

A questão da diferença, em relação ao tratamento destinado a homens e 

mulheres, foi reconhecida pelo constituinte de 1988. Reflexo disso é o artigo 5º da 

Constituição, que, em seu inciso I, coloca de forma expressa a igualdade em direitos 

e obrigações entre homens e mulheres. 13 Porém, neste contexto, não passou 

despercebida, a atuação de grupos da sociedade civil e de parlamentares, 

                                                      
12MICHELS, Robert. Sociologia dos Partidos Políticos.Tradução de Arthur Chaudon.Brasília: Unb,1982, 
p.243. 
13 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: 
Presidência da República, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 
Constituicao/Constituiçao.htm. Acesso em: 29 ago. 2020.  
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designados de lobby do batom, na defesa de direitos e garantias às mulheres, 

durante todo o processo da constituinte.14 

Canotilho afirma ser o princípio da igualdade “[...] um dos princípios 

estruturantes do regime geral dos direitos fundamentais.”A partir da garantia formal 

da igualdade, foram assomando instrumentos de concretização por meio de políticas 

públicas. 15  As ações afirmativas de gênero surgiram no ordenamento jurídico 

brasileiro, por meio da Lei nº 9.100/95, criadas inicialmente para as eleições de 1996, 

as quais previam uma cota de 20% para as candidaturas femininas. 

16Posteriormente, a Lei nº 9.504, de 1997, estendeu as cotas para as eleições gerais, 

bem como elevou o percentual de gênero para 30%.17 

Destaca-se ainda o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

5617, do Supremo Tribunal Federal (STF)18, bem como a consulta 0600252-18, do 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE)19. Estas obrigam os partidos a empregarem 30% do 

Fundo Partidário Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de 

Campanha para as candidaturas femininas. Denota-se, portanto, que há incentivo 

legal, bem como a atenção do Poder Judiciário no intuito de concretizar a presença 

das mulheres no parlamento.   

Outro destaque a ser dado em relação a uma maior participação feminina na 

política é a decisão administrativa, prolatada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 

no dia 19 de maio de 2020. Trata-se de uma consulta feita pela Senadora Lídice da 

                                                      
14BRASIL. Câmara dos Deputados. Do lobby do batom à bancada feminina. Cartilha Histórica Bancada 
Feminina na Câmara dos Deputados, [s.d.], p.1-28. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/a-
camara/secretaria-da-mulher/estudos-e-publicacoes/historico-bancada-feminina-na-camara-
dos-deputados/view. Acesso em: 07 set. 2020. 
15 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4. ed. Coimbra: 
Livraria Almedina, 2017, p.1-1461. 
16 BRASIL. Leinº 9.100 de 29 de setembro de 1995.Estabelece normas para as eleições municipais de 
3 de outubro de 1996. Diário Oficial da União [da] República Federativa do Brasil: seção 1, Brasília, DF, 
02 out. 1995. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9100.htm. Acesso em: 04 set. 2020. 
17BRASIL.Lei nº 9.504 de 30 de setembro de 1997. Estabelece normas para as eleições. Diário Oficial 
da União [da] República Federativa do Brasil: seção 1, Brasília, DF, 1º out. 1997. Disponível em: 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L.9504.htm. Acesso em: 04 set. 2020. 
18 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 5617.Embargos de 
declaração em ação direta deinconstitucionalidade. constitucional e eleitoral.extemporaneidade. 
impugnação da decisão deduzidaanteriormente à publicação do acórdão. Nãoconhecimento dos 
embargos. precedentes. Relator: Min. Edson Fachin, 03 de outubro de 2018. Disponível 
em:http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5080398. Acesso em: 07 set. 2020. 
19BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral.Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Notícias 
TSE, 27 ago. 2018. Disponível em: http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-
contas-1/fundo-especial-de-financiamento-de-campanha-fefc. Acesso em: 14 set. 2020. 
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Mata, sobre a incidência da aplicação da cota de 30% para mulheres nas 

candidaturas proporcionais, nos órgãos partidários. A consulta fez as seguintes 

indagações: 

 

1.A previsão da reserva de vagas para candidaturas proporcionais, inscrita no 

§3º do artigo 10 da lei 9.504/97, deve ser observada também para a composição 

das comissões executivas e diretórios nacionais, estaduais e municipais dos 

partidos políticos, de suas comissões provisórias e demais órgãos equivalentes? 

2.Caso a resposta ao primeiro quesito seja positiva, serão indeferidas pela 

Justiça Eleitoral, nos termos da Resolução -TSE 23.465/2015, os pedidos de 

anotação dos órgãos de direção partidária que não tenham observado os 

percentuais previstos no § 3º do artigo 10 da Lei n. 9.504/97?20 

 

Na resposta aos quesitos, embora o TSE tenha reconhecido a possibilidade da 

aplicação das cotas nas comissões executivas e nos diretórios, essa decisão não 

possuiu efeito vinculativo para análise e aprovação da Justiça Eleitoral. Em resposta 

à segunda indagação, administrativamente, o TSE se posicionou no sentido de que 

os partidos que não se utilizaram do percentual de 30% na composição dos seus 

órgãos, carecem de uma análise individual, pela Justiça Eleitoral.21 

As demandas de igualdade também figuram nos organismos internacionais. 

Neste sentido, documentos foram criados, na busca de impulsionar a reconfiguração 

do poder no parlamento. De forma especial destaca-se a Conferência de Pequim, 

ocorrida no ano de 1995, cujo encontro resultou em dois documentos: Declaração de 

Pequim e Plataforma. O primeiro consistiu no estabelecimento de metas e objetivos, 

por parte dos estados membros em prol da igualdade e do empoderamento de 

mulheres. Por outro lado, a Plataforma tem um conteúdo mais objetivo, haja vista 

que dispõe de diretrizes sobre como os Estados devem atuar em prol da igualdade.22 

                                                      
20 BLAZAK, José Luis. Democracia Interna dos Partidos. Coordenadores: Luiz Fux; Luis Fernando 
Casagrande; Walber de Moura Agra. (org.) Luiz Fernando Peccinin. In:Direito Partidário: Tratado de 
Direito Eleitoral.Belo Horizonte: Fórum, 2018, p.320. (1-426) 
21BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral.TSE entende ser aplicável reserva de gênero para mulheres nas 
eleições para órgãos partidários. Notícias TSE, 19 maio 2020. Disponível 
em:http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Maio/tse-entende-ser-aplicavel-reserva-de-
genero-para-mulheres-nas-eleicoes-para-orgaos-partidarios. Acesso em: 14 set. 2020. 
22  ONU MULHERES. Conferências Mundiais das Mulheres. [s.d.]. Disponível em: 
onumulheres.org.br/planeta5050-2030/conferencia. Acesso em: 06 set. 2020. 
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A partir da explanação acima, infere-se que há uma demanda em âmbito 

mundial por maior igualdade entre homens e mulheres na política. No Brasil, houve 

a garantia de igualdade formal com a Constituição de 1988, bem como a previsão de 

políticas públicas, no sentido de incentivar a maior participação feminina na política. 

Essas medidas se refletiram nas casas legislativas, porém de forma muito paulatina, 

pois, constata-se, ainda uma sub-representação feminina no parlamento, fato que 

leva à reflexão sobre como se dá a participação feminina dentro dos partidos 

políticos. 

 

3 TETO DE VIDRO E PISO PEGAJOSO NOS PARTIDOS POLÍTICOS BRASILEIROS 

 

Existe, no estudo da economia, uma vertente que investiga a participação 

feminina no mercado de trabalho e as dificuldades estruturais enfrentadas, ou não, 

pelas mulheres. A análise recai sobre, a diferença de salários entre homens e 

mulheres e procura entender em que segmentos é possível apontar um maior número 

de homens ou mulheres no mercado de trabalho. Essa corrente de estudo recebe o 

nome de economia feminista, e não se trata de um fenômeno restrito ao Brasil, haja 

vista que vários pesquisadores, das mais diversas partes do mundo, empreendem 

esta análise.23 

A economia feminista se utiliza de termos que lhe são próprios, quando trata 

dos fenômenos que envolvem as mulheres e as suas relações com as empresas, 

entre eles “teto de vidro” e “piso pegajoso”. O “teto de vidro”, na concepção de 

Fernandez, pode ser compreendido como “[...] barreiras invisíveis que impedem as 

mulheres de ascender aos níveis hierárquicos mais elevados.”24 Veja que a barreira 

não pode ser tão claramente exposta, visto tratar-se de uma realidade do século XXI. 

Portanto, convive-se em um sistema legal que estabelece a igualdade entre homens 

e mulheres, implanta-se política pública com esta finalidade, porém existe uma 

estrutura   organizacional   encetada   por   homens,    que   mitigam   o  pleno  acesso 

                                                      
23  FERNANDEZ, Brena Paula Magno. Teto de vidro, piso pegajoso e desigualdades de gênero no 
mercado de trabalho brasileiro a luz da economia feminista: por que as desigualdades persistem?  
Revista Cadernos de Campo, Araraquara, n.26, jan./jun. 2019, p.79-103. Disponível em: periódicos. 
Fclar.unesp.br/cadernos/article/view/12951. Acesso em: 02 set. 2020. 
24 Ibid., 2020, p.89. 
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feminino. 

Outro termo utilizado pela economia feminina é o “piso pegajoso”. Ele se 

completa, dentro de um sistema social, com o “teto de vidro”. O “piso pegajoso”, diz 

respeito, aos mecanismos que impedem que a mulher saia da base, que alcance as 

vertentes mais altas, que envolvem melhores cargos e salários. Ou seja, há o 

enredamento em uma teia que carece do trabalho feminino na base, porém ele 

somente é permitido até certo patamar da pirâmide.25 

A ocorrência do “teto de vidro” e do “piso pegajoso” também podem ser 

visualizadas em outros órgãos ou instituições. Esses fenômenos são perceptíveis, 

por exemplo, no Poder Judiciário, onde o ingresso ocorre por concurso público, o que 

permite a entrada da mulher, porém, ela permanece na base, em poucas situações 

chega ao ápice da pirâmide, que são os tribunais. 26  Vislumbra-se também esta 

dinâmica no Poder Legislativo. Nesse órgão, o voto feminino é importante, representa 

mais de 50% do eleitorado, porém poucas mulheres são eleitas. Nesse contexto, a 

pesquisa centra-se nos partidos políticos. 

Retratam-se os três maiores partidos, em número de eleitores, para se 

constatar empiricamente a hipótese suscitada. Em dados colhidos na página do 

Tribunal Superior Eleitoral, no ano de 2020, constatou-se que o Brasil possui 

16.499.493 pessoas filiadas a partidos políticos. Neste universo, 9.015.650 são 

homens, 7.476.783 são mulheres e, declararam-se sem gênero 6.060. Em termos de 

distribuição dos filiados por partidos, o maior número pertence ao MDB – Movimento 

Democrático Brasileiro, que totaliza 2.163.450 pessoas; em seguida o PT- Partido 

dos Trabalhadores e, por terceiro, o PSDB, com 1.379.564 filiados.27 

Ao analisar a cúpula do MDB, tanto no âmbito nacional como nos diretórios 

por Estados da Federação, infere-se que esse partido tem uma composição, 

                                                      
25  FERNANDEZ, Brena Paula Magno. Teto de vidro, piso pegajoso e desigualdades de gênero no 
mercado de trabalho brasileiro a luz da economia feminista: por que as desigualdades persistem?  
Revista Cadernos de Campo, Araraquara, n.26, jan./jun. 2019, p.79-103. Disponível em: periódicos. 
Fclar.unesp.br/cadernos/article/view/12951. Acesso em: 02 set. 2020. 
26 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.Diagnóstico da Participação Feminina no Poder 
Judiciário.Brasília, 2019. Disponível em: www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciárias/diagnóstico-
daparticipação-feminina-no poder-judiciário. Acesso em: 1º fev. 2020. 
27BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral.Censo da democracia: Brasil tem 147,9 milhões de eleitores 
aptos a votar nas Eleições 2020. Notícias TSE,05ago. 2020. Disponível 
em:http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Agosto/brasil-tem-147-9-milhoes-de-
eleitores-aptos-a-votar-nas-eleicoes-2020. Acesso em: 15 set. 2020. 
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eminentemente masculina, haja visto que dos 159 membros do diretório nacional, 40 

são ocupadas por mulheres. Porém, entre os seus núcleos há um segmento 

chamado de MDB Mulher. No seu estatuto não se encontra a previsão de política de 

cotas ou paridade na composição de seus órgãos internos.28 

 

PARTIDO MDB 
 FEMINNO MASCULINO 

16 anos → 62 
17 anos → 230 
18/20 → 2.222 
21/24 → 9.171 
25/34 → 72.208 
34/44 → 144.229 
45/59 → 332.428 
60/69 → 246.564 
70/79 → 130.522 
Superior a 79 → 70.349 

→ 80 
→ 247 
→ 2.547 
→ 40.313 
→ 81.115 
→ 169.791 
→ 380.453 
→ 276.526 
→ 150.216 
→ 82.526 

Fonte: TSE, 2020. 
 

Os dados denotam o número de filiados por faixa etária, em âmbito nacional. 

Mostram que as mulheres estão na base, e a existência de um núcleo próprio leva à 

reflexão de que, no MDB, o segmento feminino fica à parte. Há o reconhecimento da 

presença feminina, no entanto, não é possível mensurar a força desse segmento nas 

decisões partidárias. Entende-se que se for possível desenhar o “teto de vidro” neste 

organismo, ele se posiciona mais como uma parede de vidro. Em relação ao piso 

pegajoso, os dados abaixo apontam que há um número relativo de mulheres filiadas 

ao partido, no entanto, o mesmo não se traduz nos órgãos dirigentes. 

O segundo partido em número de filiados é o Partido dos Trabalhadores (PT). 

Nesse organismo, o estatuto prevê uma composição paritária nos seus órgãos 

internos. Portanto, metade dos integrantes do diretório nacional é de mulheres, bem 

como, na executiva nacional computam-se 14 mulheres, num universo de 27 

indivíduos. Denota-se, portanto, uma ruptura em relação às figuras do “teto de vidro” 

e do “piso pegajoso”. A mulher, formalmente, ocupa um espaço de decisão nos 

rumos do partido e, consequentemente, na política. Infere-se que é mais viável o 

                                                      
28  MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO. MDB mulher. [s.d.]. Disponível em: www.mdb.org. 
br/nucleo/mdb-mulher. Acesso em: 10 set. 2020. 
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lançamento de candidaturas femininas, quando elas já estão envolvidas na vida 

partidária.29 Abaixo segue número de filiados, com observância na faixa etária e no 

sexo, em âmbito nacional. 

 

PARTIDO PT 
FEMININO MASCULINO 

17 anos → 186 
16 anos → 26 
18/20 → 2.115 
21/24 → 6.732 
25/34 → 84.860 
35/44 → 164.271 
45/59 → 250.288 
60/69 → 123.526 
70/79 → 51.288 
Superior 79 → 20+908 

→ 182 
→ 37 
→ 2.107 
→ 6.938 
→ 87.591 
→ 186.295 
→ 304.163 
→ 156.688 
→ 62.466 
→ 24.043 

Fonte: TSE, 2020 
 

Por fim, o último partido a ser analisado é o Partido da Social Democracia 

Brasileira (PSDB) Nessa agremiação encontra-se, nos documentos, a previsão de 

cotas de 30%. Identifica-se a existência de 271 pessoas que compõem o diretório 

nacional e, destes, 84 são mulheres. Na executiva nacional registram 13 mulheres 

num universo de 46 indivíduos. No PSDB também há um segmento denominado 

PSDB Mulher, a quem cabe, juntamente com o presidente nacional da agremiação, a 

assinatura dos 5% do fundo partidário para incentivo às candidaturas femininas. Em 

relação ao “teto de vidro” e ao “piso pegajoso,” percebe-se a sua existência, porém, 

com uma perspectiva de paulatina inserção feminina nas instâncias de poder.30 Por 

meio dos dados abaixo, é possível identificar o sexo e a faixa etária, em âmbito 

nacional. 

 

 

 

 

                                                      
29  PARTIDO DOS TRABALHADORES. Estrutura partidária. [s.d.]. Disponível em: www.pt.org.br/ 
estrutura-patidária. Acesso em: 10 set. 2020. 
30 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA. PSDB mulher. [s.d.]. Disponível em: 
www.psdb.org.br/conheça/segmentos/mulher-psdb. Acesso em: 10 set. 2020. 
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PARTIDO PSDB 
FEMININO MASCULINO 

16 anos → 63 
17 anos → 139 
18/20 → 1.810 
21/24 → 7.901 
25/34 → 61.180 
35/44 → 126.662 
45/59 → 239.303  
60/69 → 115.727 
70/79 → 56.014 
Superior 79 → 24.690 

→ 53 
→ 155 
→ 2.089 
→ 9.986 
→ 74.488 
→ 149.375 
→ 277.456 
→ 136.622 
→ 67.154 
→ 28.446 

Fonte: TSE, 2020. 
 

Em que pese a autonomia das agremiações, compreende-se a relevância dos 

partidos para a existência da democracia. Esta não pode passar à parte dos partidos 

políticos. A ruptura do “teto de vidro” e do “piso pegajoso” permitiria que as mulheres 

atuassem de forma mais efetiva na arregimentação de candidaturas, mitigaria os 

casos de candidaturas laranja, bem como fortaleceria um segmento que representa 

mais da metade do eleitorado do país. Outro aspecto positivo se dá com a criação de 

ambientes plurais, em sujeitos e ideias.  

 

CONCLUSÃO 

 

A pergunta que conduz esta reflexão recai sobre a existência de barreiras 

invisíveis nos partidos políticos, que impedem as mulheres de ocupar espaços de 

poder dentro das agremiações. Estas barreiras, nominadas “teto de vidro” e “piso 

pegajoso” traduzem-se no reconhecimento de que a mulher está presente nos 

partidos, como denota os números trazidos na pesquisa, porém não saem da base. 

Valida-se, portanto, a hipótese lançada de que existem nos partidos políticos as 

figuras do “teto de vidro” e do “piso pegajoso”. 

Infere-se que os partidos são estruturas burocráticas e oligárquicas. A 

necessidade de pessoas que possuíssem disponibilidade para gerir as agremiações, 

deu margem a perpetuação de indivíduos ou grupos, fatores que contribuem para o 

afastamento feminino do seu centro de poder. Estas características fomentam a 
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permanência no poder de indivíduos, homens, a inibir, assim, o ingresso de novas 

pautas ou pessoas. 

Entende-se, ainda, que a lei de cotas para o parlamento também deve se 

refletir nas agremiações. A exigência legal em possuir um número específico de 

candidaturas femininas fragiliza a ideia de partidos como reflexo de um espaço de 

homens e para homens. No entanto, reconhecem-se as dificuldades que este 

processo enfrenta, com o lançamento de candidaturas vazias e desvios de verbas 

para as candidaturas masculinas. 

Porém, é relevante recordar o papel que os partidos possuem dentro de uma 

democracia representativa. A democracia não pode estar distanciada das 

agremiações, visto que os partidos são a via de acesso ao legislativo. Neste sentido, 

é relevante o entendimento administrativo do Tribunal Superior Eleitoral de que as 

cotas de 30% também alcancem as agremiações partidárias. Este entendimento 

lança um desafio para os partidos que possuem resistência à presença da mulher. 

Considera-se que a mudança nesta perspectiva requer mecanismos políticos, 

educacionais e legais.  
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28. CIBERDEMOCRACIA E A CRISE DE REPRESENTATIVIDADE NO BRASIL: A 
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Resumo 
 
O presente artigo busca investigar a ciberdemocracia, democracia eletrônica ou 
democracia virtual, como instrumento para efetivação da participação popular 
direta/indireta em detrimento da crise de representação política nacional. Diante da 
instabilidade representativa, buscam-se mecanismos que possibilitem maiores 
aproximação e interação entre os cidadãos e seus representantes, tendo como 
alternativa a ciberdemocracia. Nesse sentido, a democracia virtual mostra-se como 
um novo caminho para um modelo democrático de participação direta do cidadão na 
política, mediante o uso das novas tecnologias. Portanto, o objetivo do estudo visa 
compreender o conceito de democracia do mundo antigo até a contemporaneidade, 
considerando aspectos sobre a crise de representatividade no Brasil, examinando, 
ao fim, a ciberdemocracia diante do ciberespaço, como uma alternativa para o 
desenvolvimento do espaço democrático brasileiro. A metodologia utilizada foi a 
investigação do tipo bibliográfica, com pesquisa de abordagem qualitativa, descritiva 
e exploratória quanto aos objetivos. Conclui-se que a internet representa um meio 
para o exercício democrático, facilitado pelo ciberespaço, que complementa a 
democracia representativa e fomenta a participação dos cidadãos em meio às 
políticas públicas diante das relações entre representantes e representados. 
Palavras-chave: Ciberdemocracia. Representatividade. Tecnologia. 
 
Abstract 
 
O present article seeks to investigate cyber democracy, electronic democracy or virtual 
democracy, as an instrument for the effectiveness of direct / indirect popular 
participation to the detriment of the crisis of national political representation. In view of 
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representative instability, we seek mechanisms that make possible greater 
approximation and interaction between citizens and their representatives, tending as an 
alternative to cyber democracy. In this sense, virtual democracy shows itself as a new 
path for a democratic model of direct participation in politics, through or use of new 
technologies. Therefore, or the objective of the study, it is intended to understand the 
concept of democracy in the ancient world at the contemporary level, considering 
aspects of the crisis of representation of Brazil, examining, year-on-year, 
cyberdemocracy through cyberspace, as an alternative for the development of the 
Brazilian democratic space . The methodology used was a bibliographic type research, 
with a qualitative, descriptive and exploratory approach research for many objective 
years. It was concluded that the Internet represents a medium for democratic exercise, 
facilitated by cyberspace, which complements representative democracy and 
encourages the participation of two citizens in public policies through relations between 
representatives and those represented. 
Keywords: Cyberdemocracy. Representativeness. Technology. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O termo democracia tem origem etimológica na palavra demokratia, composta 

pelos prefixos demos (povo) e kratos (poder), significando o poder que emana do 

povo. Ocorre que, à época da Grécia antiga, o ambiente democrático subsistia com 

inúmeros defeitos e vícios, levando-se em consideração o exercício limitado da 

cidadania e a participação política de forma restrita. Contudo, pautava-se na 

participação direta dos cidadãos.  

Entretanto, no mundo contemporâneo, o advento da internet e das novas 

tecnologias resultou na alteração de parâmetros sociais antigos pré-existentes, pela 

atualização na modificação das estruturas sociais, econômicas e, principalmente, 

políticas, tendo como parâmetro as relações sociais antigas. Na contemporaneidade, 

buscam-se cada vez mais novas formas de participação popular, meios de 

representatividade e aperfeiçoamento do processo deliberativo, constituindo-se com 

a interação do cidadão, cada vez mais próxima, com as decisões governamentais.  

No Brasil, em regra, a democracia é exercida pela forma indireta, bem como 

utilizam-se mecanismos de democracia direta, como plebiscitos e referendos, com 

a participação cidadã. Com a premissa de que todo poder emana do povo, a nação 

brasileira enquadra-se em um ambiente democrático. Todavia, demonstra-se, por 

vezes, ausente a consideração das demandas entre aquele que vota e o interesse 

dos eleitos, diante dos objetivos e das atitudes desempenhadas no exercício do 
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mandato pelos constituídos no exercício deste, que utilizam, em grande medida, a 

máquina estatal em benefício próprio e em desconsideração dos interesses sociais, 

sendo isso um dos principais fundamentos da crise de representatividade no Brasil.  

Diante desse contexto, põe-se a necessidade de mecanismos de controle dos 

atos e gastos do governo nos âmbitos político, econômico, social, dentre outros. 

Portanto, começam a surgir, no Brasil e no mundo, os primeiros modelos de exercício 

da ciberdemocracia, ou seja, busca-se tornar possível o debate de questões públicas 

em ágoras digitais, possibilitando ao cidadão a participação no processo 

democrático de forma ativa, com a fiscalização do poder público. 

Tal contexto faz surgir o seguinte questionamento, fio condutor deste trabalho: 

a ciberdemocracia constituiria uma alternativa capaz de possibilitar a 

implementação de um novo instrumento de participação democrática com a 

virtualização do exercício da cidadania, resultando em um meio para a solução da 

crise de representatividade no Brasil?  

Para obter a resposta ao questionamento apresentado, fez-se uma pesquisa 

pautada na investigação bibliográfica em livros dos principais expoentes do tema, sítios 

eletrônicos e em revistas jurídicas. Nesse contexto, foi analisada também as literaturas 

nacional e internacional pertinentes ao tema, a título de revisão bibliográfica visando à 

compreensão das principais categorias doutrinárias que permeiam este estudo. 

 

2 A DEMOCRACIA DAS ÁGORAS AO MUNDO CONTEMPORÂNEO: vivemos uma crise 

de representatividade no Brasil? 

 

A democracia teve seu surgimento na Grécia antiga, a partir do século VI, em 

decorrência da experiência ateniense, que se realizava de forma direta, em um 

espaço restrito – a cidade-estado/polis democrática. Portanto, o corpo soberano de 

Atenas formava a Assembleia, que se caracterizava como um conjunto de cidadãos 

reunidos em praça pública, chamada de Ágora, e tinha a responsabilidade de decisão 

sobre todas as questões relativas à manutenção da ordem pública, a impostos, a 

demandas estrangeiras e, principalmente, às voltadas à política.  

Durante os anos de 501 a 338 a.C, consolidava-se um sistema de democracia 

direta, em que o povo tinha o seu destino nas próprias mãos e o exercia por meio da 
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eleição dos governantes e das tomadas de decisão por meio da Assembleia do povo 

(Ekklésia), com a celebração da paz, de alianças e a edição de novas leis. O Poder 

Executivo (Estrategos) sujeito à confirmação periódica (Bulê), era limitado por um 

Conselho constituído por 500 membros, pertencentes a várias classes de cidadãos, 

bem como por um tribunal composto por 6 mil cidadãos para os julgamentos dos 

seus semelhantes (Heliéia). Os juízes designados por meio de sorteio e qualquer das 

partes poderia recorrer da sentença para um tribunal popular (Ephesis).3 

Contudo, apesar da ampla participação do cidadão ateniense em diferentes 

âmbitos sociais, econômicos e políticos, a condição de cidadão em Atenas era 

bastante restrita, tendo em vista que a sua obtenção perpassava pela igualdade 

derivada do mesmo status, ou seja, ser do sexo masculino e ter mais de 20 anos. As 

mulheres não possuíam direitos políticos, e seus direitos civis eram bastante 

limitados. Além disso, os escravos, imigrantes e estrangeiros que viviam em Atenas 

não participavam do processo político.4 

É válido ressaltar que o modo do sistema democrático ateniense era bastante 

criticado, pois excluía grande parte da população da vida política. Um dos seus 

críticos era Platão, que considerava o modelo de governo democrático dentre “os 

regimes políticos defeituosos” e que representavam “temperamentos sociais 

pervertidos”, que vilipendiavam a liberdade democrática, ocasionando discórdias e 

dissensões. Além disso, a autodeterminação do povo acrescida à igualdade de todos 

seria, segundo ele, uma inverdade ontológica.5  

Frente a esse contexto histórico, o sistema político democrático ideal passou 

por mudanças, principalmente o sistema de democracia direta exercido na Grécia 

antiga. Dentre essas transformações, houve a expansão das fronteiras da tecnologia 

da informação, com o rádio, a televisão e a internet, buscando-se, nas sociedades 

democráticas, a perspectiva de concretização de princípios fundamentais, p ex. 

igualdade e liberdade.  

                                                      
3  COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 7. ed. São Paulo: Saraiva 
Educação, 2010.  
4  HELD, David. Modelos de democracia. Tradução Alexandre Sobreira Martins. Belo Horizonte: Paidéia, 
1987.  
5  GOYARD-FABRE, Simone. O que é democracia? São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
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Desse modo, a democracia representativa provém do governo representativo, 

surgindo por meio do resultado das revoluções liberais, a partir do final do século 

XVIII, visando institucionalizar a forma aristocrática de governo, constituindo o 

efetivo exercício do poder as minorias dos mais capazes, legitimados pelo exercício 

popular da minoria dentre o povo, por intermédio do sufrágio censitário, sendo o 

exercício de poder confiado aos mais capazes.6  

Assim, a democracia contemporânea constitui-se como um sistema de 

representação política, que remonta a um conjunto ordenado de eleições regulares, 

liberdade de escolha dos candidatos, escrutínio universal para maiores de idade, 

conveniência na composição de partidos políticos concorrentes, deliberações 

prevalecentes em salvaguarda ao direito das minorias, poder judiciário autônomo do 

executivo e direitos fundamentais como garantias para as liberdades civis.7 

Por conseguinte, a democracia moderna brasileira poderá ser exercida sob 

diferentes formas: direta, representativa, participativa, dentre outras. A democracia 

direta, por meio do exercício democrático sem o intermédio de representantes 

manifesta-se dentre a iniciativa popular legislativa, que consiste na faculdade para 

os eleitores de participação no processo legislativo brasileiro. Há também o 

referendo popular, pela aceitação ou rejeição de uma determinada matéria de 

acentuada relevância, mediante uma consulta posterior e, por fim, o plebiscito, como 

consulta direta e prévia ao cidadão sobre a decisão de matérias em tese, para 

aprovação ou denegação ao que lhe foi submetido.8 

Outra característica presente na democracia moderna é a criação dos partidos 

políticos. Em decorrência do grande número de eleitores, gerado pela extensão do 

direito de voto, pela densidade demográfica e pela complexidade dos problemas 

sociais, o cidadão não mais vota em uma única pessoa, mas no partido político que 

compõe as organizações políticas, outorgando as funções de governo aos seus 

representantes e, assim, legitima  o  programa  de  governo  para  representação  dos 

                                                      
6  FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 38. ed. São Paulo: Saraiva, 
2012. 
7  LIPSON, Leslie. A civilização democrática. Rio de Janeiro: Zahar, 1966. 
8  PEDRA, Adriano Sant’Ana. “Participação popular no processo legislativo”, em A&C-Revista de Direito 
Administrativo & Constitucional, v. 7, n. 27, 2007, Curitiba, p. 109-120, 2007.  
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seus interesses.9  

Por consequência, a democracia representativa consiste em uma forma de 

representação política dos cidadãos, que elegem os seus representantes para 

defenderem os interesses dos representados, traduzindo-se em um “[...] vínculo 

entre os governados e os governantes pelo qual estes agem em nome daqueles e 

devem trabalhar pelo bem dos representados e não pelo próprio [...]”, simbolizando 

“[...] um dos mais difíceis problemas do Direito Público e da ciência política”.10  

Porém, a representação política exercida por meio do mandato partidário 

demonstra-se em crise diante dos mecanismos democráticos, pois, em grande 

medida, ocorre a prevalência de interesses particulares em garantia dos seus 

privilégios em detrimento de interesses públicos, e isso acaba não  

 

[...] conseguindo processar as demandas políticas da população, ou seja, dar 

respostas às necessidades políticas da sociedade, uma vez que a representação 

de interesses se caracteriza como hegemônica e fortalece a atuação política de 

grupos de interesses.11 

 

José Murilo de Carvalho destaca que o sistema representativo torna-se 

ineficaz na população brasileira, tendo em vista que o eleitor visa à troca de favores 

e promessas particulares e, por sua vez, o eleito demonstra apoio ao governo em 

troca de cargos e verbas em benefício particular e, por fim, tudo isso forma uma 

“esquizofrenia política”, ou seja, a sociedade despreza os políticos, mas permanece 

votando neles na “esperança” de benefícios pessoais.12 

Com isso, a aversão da maioria da população aos representantes eleitos e às 

suas proposições, bem como a falta de representatividade dos interesses públicos e a 

prevalência de interesses particulares em face do apoio dos indivíduos beneficiados, 

diante da crise de representação liberal, torna-se característica de “[...] uma fantasia 

                                                      
9  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional Positivo. 34. ed. rev. atual. São Paulo: 
Malheiros, 2011. 
10 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 38. ed. São Paulo: Saraiva, 
2012. p. 642. 
11 PIERINI, Alexandre José. “Democracia dos antigos x democracia dos modernos: uma revisão de 
literatura”. Semina: Ciências Sociais e Humanas, v. 29, n. 2, 2008, Londrina, p. 125-134. p. 130. 
12 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 3. ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2002.  
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retórica. Não é o povo que aparece representado nas nossas casas legislativas, e sim 

as classes ricas, as corporações poderosas ou os grupos de pressão mais influentes”.13  

O colapso de representação política apresenta-se em uma dupla patologia: a 

participação, como a ausência do corpo civil nos espaços de debates públicos 

envolvendo assuntos sociais, políticos e econômicos, abandonando-se, assim, a 

participação popular no ambiente democrático; e a patologia da representação, a 

falta de representação dos eleitores diante dos candidatos eleitos.14  

Para além disso, a inexistência de vínculo posteriormente ao pleito eleitoral e 

as decisões conforme a sua consciência desvinculada das pretensões populares 

figuram entre as razões para a instabilidade política representativa. Norberto Bobbio, 

dentre outros impasses, descreve os representantes eleitos com duas 

características específicas: a) quando eleitos, não consideram a responsabilidade 

perante os próprios eleitores, bem como perante o exercício do seu mandato; b) não 

se consideram comprometidos com os seus eleitores, sob argumentação de tutela 

dos interesses gerais da sociedade.15 

 O cenário contemporâneo do contexto democrático explica-se diante do 

conceito de oligarquia, o qual representa um grupo minoritário composto por 

dirigentes e líderes, impondo ordens e preceitos para a maioria, tornando o “poder do 

povo” imperiosamente  

 

[...] heterotópico à sociedade não igualitária, assim como ao governo oligárquico. 

Ele é o que desvia o governo dele mesmo, desviando a sociedade dela mesma. 

Portanto, é igualmente o que separa o exercício do governo da representação da 

sociedade.16  

 

 O comprometimento com as respostas e com a satisfação das necessidades 

dos cidadãos – “aparentemente” considerados como iguais – aparece em segundo 

                                                      
13 COMPARATO, Fábio Konder. Para viver a democracia. São Paulo: Brasiliense, 2007. p. 28. 
14  SANTOS, Boaventura de Souza; AVRITZER, Leonardo. “Para ampliar o cânone democrático”, em 
SANTOS, Boaventura de Souza (Org.). Democratizar a democracia: os caminhos da democracia 
participativa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 
15 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. 7. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. 
16 RANCIÈRE, Jacques. O ódio à democracia. Tradução Mariana Echalar. São Paulo: Boitempo Editorial, 
2014. p. 68. 
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plano, enquanto os interesses de uma elite dominante são levados em pauta. Não 

obstante, a manutenção de um governo democrático deveria pautar-se no fato de 

garantir aos cidadãos, de forma igualitária, a formulação de suas preferências, bem 

como na consideração das vontades individuais e coletivas, sem discriminação do 

conteúdo ou da fonte de preferência.17  

Todavia, o contexto brasileiro exemplifica-se como uma aversão ao modelo 

democrático ideal e demonstra a falta de representatividade até mesmo de grupos 

majoritários, como, por exemplo, as mulheres, que compõem cerca de 51% 18  da 

população brasileira e, em 2017, o percentual de cadeiras ocupadas por elas na 

Câmara dos Deputados representava somente 10,5% e, no Senado Federal, apenas 

16,0%.19 

Nesse mesmo contexto, dentre 1.626 vagas para deputados distritais, 

estaduais, federais e senadores, apenas 65 foram ocupadas por candidatos que se 

declararam pretos no pleito eleitoral de 2018. Vale ressaltar que, nesse caso, assim 

como no das mulheres, não se trata de minoria, mas de maioria, tendo em vista que 

54,9% da população se autodeclararam pardos e pretos. 20  Além disso, entre os 

cargos de 2018, os povos indígenas, que representam cerca de 0,4%, da população 

brasileira,21 ou seja, cerca de 800  mil  indígenas,  são  representados  por  uma  única  

indígena, eleita nas eleições daquele ano.22 

                                                      
17 DAHL, Robert. Poliarquia. São Paulo: Edusp, 1997. 
18 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. População: distribuição da população por 
sexo. Rio de Janeiro: IBGE, 2019a. Disponível em: 
<https://brasilemsintese.ibge.gov.br/populacao/distribuicao-da-populacao-por-sexo.html>. Acesso 
em: 17 set. 2019. 
19 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Estatísticas de gênero Indicadores sociais 
das mulheres no Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 2018. (Estudos e Pesquisas: Informação Demográfica e 
Socioeconômica, 38). 
20 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. População chega a 205,5 milhões, com 
menos brancos e mais pardos e pretos. Rio de Janeiro, 12 fev. 2019b. Disponível em: 
<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-
noticias/noticias/18282-populacao-chega-a-205-5-milhoes-com-menos-brancos-e-mais-pardos-
e-pretos>. Acesso em: 17 set. 2019. 
21  INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Os indígenas no censo demográfico 
2010: primeiras considerações com base no quesito cor ou raça. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. 
Disponível em: < https://indigenas.ibge.gov.br/images/indigenas/estudos/indigena_censo2010.pdf>. 
Acesso em: 17 set. 2019. 
22 BRASIL. Câmara dos Deputados. Primeira deputada indígena eleita tem como prioridade a defesa 
da inclusão e da sustentabilidade. Brasília, DF, 10 out. 2018. Disponível em: 
<https://www.camara.leg.br/noticias/546065-primeira-deputada-indigena-eleita-tem-como-
prioridade-a-defesa-da-inclusao-e-da-sustentabilidade/>. Acesso em: 5 set. 2019. 
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Portanto, mostra-se necessário o desenvolvimento de mecanismos de ampla 

participação popular e a intervenção direta nas políticas delineadas em seu favor, 

principalmente, levando-se em consideração a crise na representação política. Logo, 

a ciberdemocracia apresenta-se como uma nova forma de controle social do 

governo por meios tecnológicos. 

 

3 A CIBERDEMOCRACIA E A VIRTUALIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ: O USO DAS 

NOVAS TECNOLOGIAS DIGITAIS 

 

A participação popular na construção das sociedades democráticas, bem como 

a importância do debate público, apontam para a necessidade do surgimento das Novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs), encontrando-se como meios de 

manifestação da participação popular direta de forma on-line, mediante a “democracia 

eletrônica”, “e-democracia”, “democracia virtual” ou mesmo “ciberdemocracia”. 

A democracia eletrônica, efetivada por meio das novas tecnologias, reforça o 

ambiente de participação pública frente ao governo, com o objetivo de aumentar a 

interação entre governo e cidadãos, eleito e eleitorado, permitindo a participação da 

esfera civil mediante votações eletrônicas, referendos, plebiscitos e coleta de 

opiniões em meio ao ambiente virtual.23 

As novas tecnologias instituem uma nova forma de fortalecimento da 

democracia, enquadrando-se o modelo democrático digital em três âmbitos: 

individualista liberal, comunitarista e deliberativa. A individualista liberal consagra as 

expressões dos interesses individuais; a comunitarista deriva do aprimoramento dos 

valores comunitários em prol dos interesses comuns; por fim, a democracia 

deliberativa destaca-se pela facilitação do discurso da esfera civil diante das 

decisões públicas, instrumentalizando, por meios tecnológicos, a participação 

democrática.24 

                                                      
23 KAKABADSE, Andrew; KAKABADSE, Nada K.; KOUZMIN, Alexander. “Reinventing the democratic 
governance project through information technology? A growing agenda for debate”, em Public 
Administration Review, v. 63, n. 1, 2003, Washington, p. 44-60.  
24 DAHLBERG, Lincoln. “Democracy via cyberespace: mapping the rhetorics and pratices of three 
prominent camps”, em New Media & Society, v. 3, n. 2, 2001, New York, p. 157-177.  
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Então, os usos das tecnologias digitais da informação ensejam, em um 

ambiente democrático, a maior participação dos cidadãos na esfera política, por 

meio das decisões e deliberações de interesses comunitários, garantindo a 

participação pública e igualitária dos indivíduos, demonstrando o caráter legítimo da 

esfera democrática e a possível institucionalização da opinião pública no espaço 

público midiático. 

A concretização de valores democráticos e os avanços permitidos pelo uso 

dos meios tecnológicos exsurgem com  

 

[...] o conceito de cibercidadania, aludindo a uma cidadania pautada em uma 

ordem na qual o cidadão a exerce de forma direta e imediata, decisões políticas 

mediante expressões de opiniões relacionadas ao consenso social em um 

contexto de globalização [...].25  

 

A rede tecnológica mediante a manifestação no ciberespaço reduz de forma 

significativa a distância entre governo e cidadão, tornando-se um local propício para 

disseminação de ideias e pensamentos “[...] podendo o cibernauta, de forma livre, 

célere e de fácil acesso, emitir suas próprias opiniões para uma infinidade de 

indivíduos, os quais, independentemente das distâncias territoriais, podem com elas 

interagir em tempo real e sem custos [...]”.26  

O fortalecimento da máquina pública diante da participação direta da 

população concede ao cidadão os meios tecnológicos como forma de expressão dos 

seus anseios sociais, econômicos e políticos, dentre outros. Assim, o ciberespaço 

surge como forma de concretização  da  participação  democrática,  proporcionando 

um controle social mais efetivo ante a proximidade com o poder público.27  

Portanto,  o   cidadão   tem   ao   seu   alcance   as   novas   tecnologias   como 

                                                      
25 CATTANI, Michele Prass Scheffler. “(Ciber)democracia como instrumento de participação e controle 
social: desafios e possibilidades”, em 22ª Jornada de Pesquisa, Ijui. 2017. p. 9. 
26 OLIVEIRA, Rafael Santos de; RODEGHERI, Letícia Bodanese. “Ciberdemocracia: análise dos desafios 
e possibilidades de iniciativa popular via internet no Brasil”. Sociedade e Cultura, v. 15, n. 1, 2012, 
Goiânia, p. 121-133.  
27 MALAVOLTA, Angélica Erbice; RODRIGUES, Fernanda; MASCHIO, Bianca. “A crise da representação 
política e um olhar à ciberdemocracia: mito ou realidade?”, em 5º Congresso Internacional de Direito 
e Contemporaneidade, Santa Maria, 2019. Disponível em: <ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-
maria/ppgd/wp-content/uploads/sites/563/2019/09/10.2.pdf>. Acesso em: 20 set. 2019. 
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instrumento de controle de gestão da coisa pública, maximizando a participação 

popular efetiva nas decisões governamentais por meio do ciberespaço e, assim, a 

oportunidade de reestruturar a democracia por meio das redes tecnológicas com a 

ciberdemocracia. 

Vale ressaltar a definição da ciberdemocracia apresentada por Pierre Lévy, 

determinando o objetivo da ação política diante da inteligência coletiva, que se traduz 

como meio para satisfazer as ações governamentais perante as pretensões da 

esfera civil em detrimento da classe dos representantes do povo: 

 

A ciberdemocracia seria o regime no qual a potência (logo, a transparência 

simétrica) é sistematicamente preferida ao poder (isto é, à opacidade ou à 

transparência assimétrica) e para o qual a inteligência coletiva é ao mesmo 

tempo o meio e o objetivo da ação política. Nesse sentido, a passagem ao 

governo eletrônico constitui uma etapa importante na via da ciberdemocracia e 

acelera a passagem das políticas de poder às políticas de potência.28  

 

Com a utilização da internet e dos meios tecnológicos em um ambiente 

ciberdemocrático, universal e transparente, almeja-se uma maior proximidade entre 

os cidadãos e o governo, de “[...] forma que a opinião popular seja levada em conta 

quando da tomada de decisões e que cada indivíduo possa sentir que faz parte de 

um Estado e que as suas demandas são consideradas e, posteriormente, 

atendidas”.29 

 A maior liberdade na transmissão e na interação das informações entre o 

governo e a sociedade, a inteligência coletiva entre os cidadãos, novas formas de 

participação políticas, congregações virtuais, constituição de debates públicos e 

posicionamento da opinião pública por meio das novas tecnologias conduzem a 

democracia a uma nova formulação: o ambiente ciberdemocrático. 

A ciberdemocracia promoverá maior disseminação de comunicação e 

transparência entre os cidadãos e, com isso, “[...] implicará mais liberdade, entendida 

                                                      
28 LÉVY, Pierre. “Pela ciberdemocracia”, em MORAES, Dênis de (Org.). Por uma outra comunicação: 
mídia, mundialização cultural e poder. Rio de Janeiro: Record, 2003. p. 380. 
29 RODEGHERI, Letícia Bodanese. Da democracia à ciberdemocracia: condições e (in) efetividade da 
participação popular na construção colaborativa do Marco Civil da internet. Dissertação de Mestrado 
em Direito, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2015. p. 85. 
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aqui como a possibilidade, sem controle estatal ou policial, de produzir, consumir e 

distribuir informação. No século que se anuncia não é unicamente o ciberespaço que 

vai crescer, mas a ciberdemocracia”.30  

Não obstante, considerando o contexto atual, a representação governamental 

dos civis limita-se a considerar a participação do cidadão unicamente no período 

eleitoral, tendo como exercício de manifestação, tão somente, o voto democrático. 

Contudo, a democracia participativa direta por meio da ciberdemocracia 

complementa, subsidia e serve a democracia representativa no aprimoramento da 

cidadania, reconhecendo a pluralidade das demandas dos cidadãos, mediante “[...] 

eleição dos representantes pela internet; consultas populares mundiais pela rede 

sem poder de decisão; referendos pela internet com poder de decisão, de iniciativa 

das instituições mundiais”.31  

 Nos processos de produção da decisão política, demonstram-se cinco graus 

da democracia digital para suprir e compensar as carências da representação. O 

primeiro grau refere-se ao acesso do cidadão aos serviços públicos pela internet. O 

segundo constitui a consulta do Estado aos cidadãos sobre assuntos públicos e 

formação da agenda pública. O terceiro aparece como prestação de contas, de 

serviços e de informações dos Estados aos cidadãos. O quarto grau corresponde à 

democracia deliberativa, congregando a democracia participativa e a representativa, 

permitindo ao cidadão a concessão de informações pelo Poder Público e a 

intervenção nas deliberações da decisão política. Por fim, o quinto grau, 

representado pelo modelo “Plug and Play”, representa um Estado governado por 

pretensões civis em detrimento da esfera representativa.32  

A manifestação da democracia digital incorpora padrões  

 

[...] absolutamente teóricos, mas com grande efeito prático, sustentando a 

imaginação de formas de participação popular na política contemporânea e a 

                                                      
30 LEMOS, André; LÉVY, Pierre. O futuro da internet: em direção a uma ciberdemocracia planetária. São 
Paulo: Paulus, 2010. p. 44. 
31 RODEGHERI, Letícia Bodanese. Da democracia à ciberdemocracia: condições e (in) efetividade da 
participação popular na construção colaborativa do Marco Civil da internet. Dissertação de Mestrado 
em Direito, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2015. p. 86. 
32 GOMES, Wilson. “A democracia digital e o problema da participação civil na decisão política”, em 
Fronteiras-Estudos Midiáticos, v. 7, n. 3, 2005, São Leopoldo, p. 214-222. 
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elaboração e execução de projetos destinados a reformar a qualidade 

democrática das nossas sociedades.33  

 

Dessa forma, os modelos e os diferentes graus de democracia digital suscitam 

questionamentos sobre a transferência de decisões políticas para a esfera civil, 

diante dos meios eletrônicos, e sobre como conciliar esse âmbito digital com a 

gestão do Estado por meio dos representantes eleitos. 

Portanto, propõe-se uma democracia de meio termo, considerando o 

“amadurecimento político” à frente do desenvolvimento democrático. Então, a 

democracia direta absoluta seria utópica e prejudicial, tendo em vista a dissolução 

do debate público pela consideração da universalidade das vontades individuais, 

bem como a não exclusão da esfera civil ante a democracia representativa.34  

Por consequência, a ciberdemocracia mostra-se como uma evolução positiva 

diante de um novo modelo de participação popular para atingir a igualdade de 

participação entre os indivíduos e o controle social diante do poder público. Dessa 

forma, iniciativas digitais no campo de representação política, especificamente a 

ciberdemocracia em prol do exercício democrático, tornam-se importantes na 

criação de espaços virtuais independentes, na formação de ambientes de 

participação e na deliberação de políticas voltadas para o cidadão e, ainda, no 

aumento da comunicação como forma de vinculação entre governantes e 

governados.35 

O Brasil mostra-se comprometido em efetivar um novo modelo de 

participação pautado nas novas tecnologias, utilizando preceitos da democracia 

digital, como: governo eletrônico (e-Gov), visando ampliar as discussões e a 

participação popular na elaboração de políticas públicas; portal da transparência, 

valendo-se da fiscalização, pelo cidadão, do dinheiro público e da gestão pública; o 

e-cidadania e a e-democracia, sites vinculados ao Senado Federal e à Câmara dos 

                                                      
33 GOMES, Wilson. “A democracia digital e o problema da participação civil na decisão política”, em 
Fronteiras-Estudos Midiáticos, v. 7, n. 3, 2005, São Leopoldo, p. 220. 
34 LEITE, Alessandro Moreira. Participação do cidadão nas decisões política por meio da internet nos 
poderes legislativo e executivo. Dissertação de Mestrado em Políticas Públicas, Universidade de Mogi 
das Cruzes, Mogi das Cruzes, 2017.  
35 ITUASSU, Arthur; AZEVEDO, Dilvan. “Repolitizando a representação: uma teoria para iniciativas 
digitais em prol dos processos político-representativos no Brasil”, em Revista Compolítica, v. 2, n. 3, 
2013, Rio de Janeiro, p. 1-30.  
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Deputados, disponibilizando proposições de novas legislações, fóruns para acesso 

e participação nos debates, comentários e opiniões dos cidadãos sobre os projetos 

de lei; por fim, o Pesando o Direito, com a iniciativa do Ministério da Justiça, promove 

a democratização do processo legislativo, aproximando governantes, legisladores e 

universidades. 

 

CONCLUSÃO 

 

A ciberdemocracia, por meio do exercício midiático, promove uma 

modernização no desenvolvimento da cidadania e da democracia representativa, 

contemplando a esfera pública midiática, tendo como pressuposto a consideração 

da pluralidade de manifestação dos indivíduos pela garantia de direitos e deveres, 

bem como promovendo o debate público por meio de mecanismos tecnológicos 

diante de um ambiente virtual. 

Frente ao contexto contemporâneo, mostra-se necessária uma ruptura com o 

modelo de democracia puramente representativa, tendo em vista a crise de 

representatividade que permeia o cenário brasileiro. O modelo democrático 

participativo, representado pelo uso das novas tecnologias diante do ciberespaço, 

apresenta-se como uma expressão da participação e da aproximação efetiva da 

esfera civil ante as decisões da administração pública e, com isso, a ciberdemocracia 

manifesta-se como uma alternativa para a participação popular, garantindo a 

igualdade e a universalidade, tornando-se um meio de legitimação do sistema 

democrático brasileiro. 

Portanto, o “cibercidadão”, diante do ciberespaço, identifica-se como um 

instrumento de sociabilidade, permitindo um maior acesso à informação 

governamental, constituindo uma maior representatividade nas decisões políticas. 

Contudo, não se busca o surgimento de uma nova democracia ou mesmo o retorno 

da democracia direta, como na Grécia antiga, mas, ao contrário, utiliza-se um modelo 

democrático social que promova a aproximação do povo com as decisões políticas. 
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29. FUNDAMENTOS ANA-DIALÉTICOS DA DESCOLONIZAÇÃO CONSTITUCIONAL NA 
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ANA-DIALETICS APROACHES OF CONSTITUTIONAL DECOLONIZATION ON 

BOLIVIAN COMMUNITY DEMOCRACY 
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O filósofo, na América Latina, deve começar por ser discípulo do povo oprimido 

latino-americano.1 

 

Débora Ferrazzo2  

Daniel Raizer Fiamoncini3 

Resumo 
 
A condição latino-americana desde a conquista e colonização tem sido uma 
condição periférica e subalternizada, encoberta em sua própria história, inclusive na 
produção de suas instituições, saberes e tradições, que tem se desenvolvido pela 
incorporação dos modelos colonizadores, o eurocentrismo. No campo do direito e da 
política, isso se manifesta no monopólio estatal na produção do direito e seu esforço 
em suprimir o pluralismo no continente, o que não ocorre sem resistência popular e 
luta por libertação. Essa tensão, que pode ser sintetizada na oposição Totalidade-
Exterioridade, tem ensejado alternância de forças com emergência de novos 
modelos, inclusive no direito e política e a possibilidade de uma “descolonização 
constitucional”. Pretende-se analisar o que representa essa ideia e se é possível 
descolonizar um dos maiores paradigmas jurídico-políticos do pensamento 
ocidental hegemônico: as Constituições. Para desenvolver tal análise, propõe-se a 
utilização do método ana-dialético de abordagem, tal como formulado no 
pensamento político da libertação de Enrique Dussel, uma das expressões da crítica 
descolonial. Trata-se de um método de pensar latino-americano, com base no qual, 
proceder-se-á, na segunda seção, a uma interpelação crítica do paradigma 
constitucional colonizador, com ênfase nos direitos fundamentais, buscando 

                                                      
1  DUSSEL. Enrique. El método de pensar latinoamericano; la analéctica como ruptura teórica. In: 
Introducción a la Filosofía de la Liberación. 5 ed. Bogotá: Editorial Nueva América, 1995. 
2 Doutora em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR); Mestra em Direito pela Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). Graduada em Direito pela Fundação Universidade Regional de 
Blumenau. Professora no curso de Direito da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC). 
Integrante do Núcleo de Estudos e Filosóficos (NEFIL/UFPR) e do Núcleo de Pesquisas em 
Desenvolvimento Regional (FURB). Pesquisadora no Grupo de Pesquisas em Pensamento Jurídico 
Crítico Latino-americano (UNESC). Advogada. 
3 Mestrando em Direito pela Universidade do Extremo Sul Catarinense. Graduado em Direito pela 
Fundação Universidade Regional de Blumenau. Integrante do Grupo de Pesquisas em Pensamento 
Jurídico Crítico Latino-americano (UNESC). Advogado. 
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compreender assim a Totalidade concreta ante a qual se colocam as práticas da 
exterioridade latino-americana. Práticas que serão discutidas na terceira seção, em 
ênfase nas particularidades e singularidades que tem ensejado a ideia de uma 
descolonização constitucional. 
Palavras-chave: descolonização constitucional; democracia comunitária; ana-
dialética; direitos fundamentais.  
 
 
Abstract 
 
The Latin America condition since the conquest and colonization has been a 
peripheral and subalternized condition, hidden in its own history, including in the 
production of its institutions, knowledge and traditions, which has been developed by 
the incorporation of the colonizer’s models, the eurocentrism. In the field of law and 
politics, this is manifested in the state monopoly in the production of law and its effort 
to suppress pluralism on the continent, which does not occur without popular 
resistance and the struggle for liberation. This tension, which can be synthetized in 
the Totality-Exteriority opposition, has enabled the alternation of forces with the 
emergence of the new models, including in law and politics and the possibility of a 
“constitutional decolonization”. It’s intended to analyze what this idea represents and 
if it is possible to decolonize one of the most important legal-political paradigms of 
western hegemonic thought: the Constitutions. To develop this analysis, it’s 
proposed the ana-dialectic method off approach, following the Enrique Dussel’s 
political thought of the liberation, one of the exponents of decolonial criticism. It’s a 
Latin American method of thinking, which will be used, in the second section, to 
proceed with a critical interpellation of the constitutional colonizer paradigm, with an 
emphasis on fundamental rights, seeking to understand the concrete Totality before 
which the practices of Latin American exteriority are placed. This will be discussed in 
the third section, with emphasis on the particularities and singularities that have 
given rise to the idea of a constitutional decolonization.  
Keywords: constitutional decolonization; community democracy; fundamental 
rights.   
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A condição latino-americana nos últimos séculos tem sido marcada pela 

tensão entre dominação e resistência. Mas em ambos os casos, estão presentes 

dinâmicas e aspirações complexas, por conta da condição periférica dos corpos que 

sofrem a opressão e que lutam por sua libertação. São corpos que enfrentam 

múltiplas formas de poder e ocultamento, irradiadas desde um “centro”, 

estabelecendo uma relação que pode ser sintetizada na oposição Totalidade-

Exterioridade, como tem sido discutido por teorias críticas descoloniais. Em síntese, 
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pode-se dizer que a Totalidade reúne um conjunto de paradigmas concebidos desde 

uma referência geopolítica (Europa e Estados Unidos – “norte-eurocentrismo”) que 

estruturam relações de dominação econômica (capitalismo central desenvolvido e 

capitalismo periférico em perpétuo subdesenvolvimento), epistemológica 

(monopólio na produção do conhecimento considerado válido) e ontológica 

(hierarquização humana em “raças”, a partir da autodeclaração de superioridade do 

homem branco europeu).  

Assim, o limite da Totalidade é a ontologia do “mesmo” que ignora a metafísica 

do Outro, convertendo-o em objeto ou meio para a manutenção dos sistemas 

eurocêntricos. No início da modernidade, esses sistemas se difundiram como 

mecanismos de colonização dos diversos campos de existência e interação dos 

povos não europeus, mas o questionamento crítico e a resistência à colonização 

ainda presente têm se intensificado e organizado também em diversos campos, 

como “epistemologias descoloniais” que desafiam a colonização do ser, do saber e 

do poder. Propõe-se nesse breve ensaio, delimitar uma discussão em uma das 

manifestações dessas epistemologias: a práxis jurídico-política latino-americana e 

como essa práxis tem impactado as Constituições como paradigma colonizador, 

permitindo falar em uma “descolonização constitucional”. 

O pioneirismo de novos modelos jurídico-políticos, inclusive, na sua 

emergência a partir da exterioridade periférica, sublinha a importância de se analisar 

os últimos processos constituintes na América Latina. Acredita-se que o avanço que 

o país experimentou pode indicar caminhos para não apenas ampliar a legitimidade 

no âmbito dos processos democráticos, como do próprio direito, mediante a 

democratização do sistema jurídico e dos direitos fundamentais, considerando que 

a democracia comunitária, constitucionalizada no país, se alicerça em práticas 

complexas de articulação entre os sistemas jurídico e político, diluindo suas 

fronteiras e legitimando ambos desde uma cosmovisão comunitária. 

Propõe-se desenvolver a análise adotando o método ana-dialético de 

abordagem, na formulação de Enrique Dussel, conforme se apresenta na primeira 

seção. Trata-se de um método de pensar latino-americano, com base no qual, 

proceder-se-á, na segunda seção, a uma interpelação crítica do paradigma 

constitucional colonizador, com ênfase nos direitos fundamentais, buscando 
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compreender assim a Totalidade concreta ante a qual se colocam as práticas da 

exterioridade latino-americana, que serão discutidas na terceira seção, em ênfase 

nas particularidades e singularidades que tem ensejado a ideia de uma 

“descolonização constitucional” – cuja compreensão, constitui o objetivo central 

dessa análise.  

 

1 POLÍTICA DE LIBERTAÇÃO E ANA-DIALÉTICA: FUNDAMENTOS CRÍTICOS PARA A 

COMPREENSÃO DA EXPERIÊNCIA CONSTITUCIONAL BOLIVIANA 

 

A ciência moderna – e a jurídica não escapou dessa lógica – se constituiu em 

um eixo geopolítico bem definido (hegemônico): entre Europa e Estados Unidos, o 

que se pode definir como “norte-eurocentrismo”. No âmbito jurídico-político, uma de 

suas mais notáveis manifestações tem sido as Constituições modernas, como 

condensação dessas duas dimensões da intersubjetividade humana, mas não a 

partir da diversidade que marca a própria experiência humana e sim, a partir do 

padrão monista da racionalidade hegemônica. Diante disso, tem-se como 

necessária a revisão de teorias e padrões eurocêntricos a partir de um momento 

“aná” ou para “além” desses modelos, ou seja, além da Totalidade.  

Assim, se inclui a filosofia, a narrativa e o tema do Outro, o povo latino-

americano, mas a partir da sua própria palavra e de sua opção prático-histórica de 

luta por libertação. Dussel tem teorizado nas últimas décadas a forma como se dá 

esse processo e como se abre esse momento e movimento “mais além” da 

Totalidade, passando pela definição de um “método analético”, como método 

metafísico distinto do dialético, porque não se limita a um movimento de si para a si 

regressar, ou seja, de explicar o “Outro” a partir do “mesmo”, mas é o momento do 

Outro pronunciar sua palavra. Esse método tem um momento negativo, de 

compreensão da própria Totalidade, de descoberta dos sistemas e ideologias 

absorvidas e que devem ser negados, para permitir que a voz do outro irrompa desde 

a sua Exterioridade. Para tanto, é necessário aprender, comprometer-se, conviver e 

sentir com o povo. Quando o filósofo cumpre esses pressupostos e regressa à 

Totalidade para apresentar sua crítica, marca a passagem da  analética  à  libertação 
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e cumpre também a função política da filosofia, tarefa crítica que nunca termina4. 

O momento crítico de desconstrução dos sistemas e ideologias, entretanto, 

não é simplesmente um momento destrutivo e de negação absoluta, pois mesmo as 

“falácias reducionistas” da Totalidade (porque se reivindicam únicas, fundamentais 

e universais), tem importância, enquanto tradução de um momento específico de 

concepção de ideias e projetos 5  e sem uma interlocução livre – na negação 

incondicionada ou na desconstrução absoluta não há liberdade – não há alteridade. 

Por isso, fala-se em descolonização no sentido de uma reconstrução dialética de 

pensamentos e modelos, mas ultrapassando os horizontes da Totalidade. Dussel6 

definiu o primeiro momento dialético (o negativo), como o momento da crise e morte 

da cotidianidade encoberta e encobridora, diante da dúvida e negação. Esse 

momento permite o segundo (momento positivo), em que começam a ser 

compreendidos horizontes últimos, que podem ser apenas formalmente pensados, e 

não substancialmente, mas a partir dos quais, inicia a mudança revolucionária. Estar 

junto do povo é então necessário, porque o momento ana-dialético parte da narrativa 

sócio-histórica desde a realidade do povo, por meio do que Dussel denomina “escuta 

criadora”, definindo-a como algo mais que isso: como um novo método para as 

ciências humanas.  

Esse método foi teorizado como reformulação do aporte de Marx sobre a 

dialética, mas incluindo a metafísica do Outro latino-americano, culminando em 

cinco momentos ou passos fundamentais: 1) o momento fundamental da dialética 

em que o ente abstrato ascende até a Totalidade concreta e a compreende; 2) o 

momento científico da dialética, com o regresso ou descenso da Totalidade para 

explicar suas determinações (particularidades abstratas); 3) o momento de 

interpelação crítica à Totalidade, a partir de sua exterioridade (na formulação de 

Marx, a crítica ao capital a partir do trabalho). Nesse momento, são necessários 

                                                      
4 DUSSEL. Enrique. El método analéctico y la filosofía latinoamericana. Revista Nuevo Mundo, jan./jun. 
1973, n. 1, p. 115-135; DUSSEL. Enrique. El método de pensar latinoamericano; la analéctica como 
ruptura teórica. In: Introducción a la Filosofía de la Liberación. 5 ed. Bogotá: Editorial Nueva América, 
1995, p. 221-241. 
5 LUDWIG, Celso Luiz. Filosofia Política da Libertação: reflexões sobre alguns aspectos a partir da 
filosofia de Enrique Dussel. Problemata: R. Intern. Fil., v. 7, n. 3, 2016a, pp. 10-28. 
6  DUSSEL. Enrique. Método para uma filosofia da libertação: superação analética da dialética 
hegeliana. São Paulo: Edições Loyola, 1986. 
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“outros olhos”, identidade com os oprimidos; 4) o momento de formular o projeto de 

libertação, buscando um novo horizonte, não ontológico (do “mesmo”), mas 

metafísico do “Outro” e 5) a práxis revolucionária ou de libertação, demarcada 

estrategicamente a partir do projeto de libertação dado pelo povo7. 

Seguindo esse método e delimitando a análise, pretende-se na seção seguinte 

ascender até à Totalidade concreta que tem dados os limites aos sistemas jurídico e 

político do continente latino-americano (primeiro momento ou momento 

fundamental da dialética), buscando submeter tais modelos ao momento negativo 

da dialética, de revelação das dinâmicas de colonização e encobrimento das 

realidades periféricas (momento científico ou de explicação das determinações), 

atravessando ambos pelo movimento de crítica desde a Exterioridade (terceiro passo 

do método dialético, que, partindo da crítica latino-americana, tem seu momento 

“mais além”, o seu momento ana-dialético). A partir dessa breve teorização, será 

dedicada a terceira seção a uma narrativa de como a partir da crise da Totalidade, o 

Outro latino-americano concebeu projetos de libertação (quarto momento) e 

deflagrou suas lutas por libertação e transformação dos sistemas, numa práxis 

revolucionária (quinto momento). Desse processo histórico, emergiu uma 

Exterioridade encoberta, que se manifestou no campo específico que aqui se propõe 

a discussão num constitucionalismo criticou ou em formas de “descolonização 

constitucional”.  

Com essa narrativa, pretende-se refletir sobre as possíveis contribuições das 

lutas de libertação, reconhecendo que tais lutas não eliminam as contradições, crises 

e riscos de alienação, como ficou evidente na tensão que marcou a crise eleitoral na 

Bolívia no final do ano de 2019, mas que mostra também que, de fato, a tarefa crítica 

de uma filosofia política da libertação nunca termina. 

 

2 TOTALIDADE CONCRETA E DETERMINAÇÃO JURÍDICO-POLÍTICA COLONIZADORA 

 

Desde  o  triunfo  das  revoluções  burguesas,  entre  os  séculos   XVII  e XVIII,  

emergiu um modelo jurídico com centralidade no domínio privado, que impregnou  de 

                                                      
7 DUSSEL, Enrique. La producción teórica de Marx. Ed. Digital. Caracas, Venezuela: Fundación Editorial 
El perro y la rana. 2016. 
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“civilismo” a cultura jurídica ocidental hegemônica. Paralelamente e seguindo um 

percurso bem mais acidentado, o direito constitucional – em especial os direitos 

fundamentais – foi assumindo relativa autonomia e consolidação, ainda que sem a 

mesma força vinculante que outros campos do Direito, mas também se desenvolveu 

com base nas experiências norte-eurocêntricas. E a partir dessas experiências, o 

modelo jurídico, inclusive em sua confluência política – o direito constitucional – se 

difundiu pelo Ocidente, como modelo prioritário, inclusive diante das práticas, 

saberes e tradições pré-existentes, operando, portanto, uma “colonização jurídica”. 

Não é por acaso que as instituições oficiais, ao lecionar principalmente as 

disciplinas propedêuticas, mas também as dogmáticas em geral, são reconduzidas 

na análise histórica, aos antigos institutos romanos ou atenienses, que hoje 

reverberam mais na cultura jurídica latino-americana que os sistemas que 

efetivamente foram desenvolvidos nesse mesmo espaço, em sua história pré-

colonial. Um dos maiores constitucionalistas do direito positivo brasileiro, José 

Afonso da Silva8 situa a experiência pátria no desdobramento de fatos que marcaram 

as experiências inglesa, norte-americana e francesa, processos multisseculares, 

anteriores à própria colonização do continente latino-americano. Com relação à 

primeira e a sucessão de eventos que culminou na Revolução de 1688, cita a Magna 

Carta, de 1215, a Petition of Rights, de 1628, o Habeas Corpus [Amendment] Act, de 

1679 e a Bill of Rights, de 1688, tida como o mais importante precedente dos direitos 

fundamentais. Com relação às demais, são tomadas como decisivas para a 

consolidação desses direitos e da confluência das três revoluções burguesas, as 

duas preocupações centrais que marcam o constitucionalismo contemporâneo: a 

limitação do poder do rei e a garantia de direitos e liberdades individuais.  

Se a curiosidade fizer regressar mais longe na história, buscando talvez uma 

outra origem dos direitos fundamentais, pode-se chegar à mesma inferência de 

Canotilho9 que relaciona a primeira fase na construção desses direitos ao debate 

entre filósofos e sofistas atenienses, ou seja, na Antiguidade ateniense em que 

opunham-se às ideias de naturalização da escravidão os discursos de defesa da 

                                                      
8 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo.35. ed., rev. e atual. até a Emenda 
Constitucional n. 68, de 22.12.2011. São Paulo: Malheiros, 2012. 
9  CANOTILHO, J. J. Gomes (José Joaquim Gomes). Direito constitucional.6. ed. rev. Coimbra: 
Almedina, 1993. 
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igualdade natural entre as pessoas, ou ainda, as ideias de universalização de direitos 

humanos. Dessa história específica – que não é universal – é abstraída a mais 

difundida classificação dos direitos fundamentais: as gerações ou dimensões. Paulo 

Bonavides10 avança em relação à usual tríade e fala em cinco dimensões, das quais 

interessam agora, as três primeiras, que são manifestações dos postulados da 

revolução francesa: a primeira com a liberdade, dominando todo o século XIX e 

centrando-se nas liberdades dos indivíduos; a segunda da igualdade, visando suprir 

as insuficiências da primeira, que a partir do século XX centrou-se em temas como 

os direitos sociais e a terceira, da fraternidade, mais recente e decorrente de uma 

consciência planetária, de um humanismo que transcenderia o indivíduo e o Estado. 

Essas três dimensões de direitos fundamentais estão em maior ou menor grau, 

assentadas nos textos constitucionais, claro, com primazia das liberdades 

individuais, mas muito mal distribuídas, pois historicamente, a realização plena da 

liberdade tem esbarrado nas desigualdades inevitavelmente produzidas pelo modo 

de produção capitalista.  

Entre as tendências mais atuais no campo da hermenêutica constitucional, 

tem sido reconhecido o pioneirismo do Tribunal Constitucional Federal alemão, 

instituição tida como responsável pelo alto nível de desenvolvimento dogmático dos 

direitos fundamentais, atuação que contou com poderoso reforço na teorização de 

Robert Alexy, ao identificar, sistematizar e explicar o conjunto de decisões sobre o 

tema 11 , convertendo-o em modelo jurisprudencial para praticamente todo o 

judiciário ocidental. Dessa forma, foi na tentativa de superação da tragédia histórica 

alemã que a América Latina buscou inspiração para um sistema de direitos mais 

justo, embora ela própria – infelizmente – tenha experimentado também a sua cota 

de tragédias históricas, com suas ditaduras militares.  

Deve-se destacar que não se pretende menosprezar, nem desconsiderar a 

importância do que se tem a aprender com as boas experiências de conquistas 

necessárias que a humanidade alcançou, inclusive no âmbito do direito e, 

especificamente, dos direitos fundamentais. Não se trata disso, mas sim, de, nesses 

                                                      
10 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional.  27. ed., atual. São Paulo: Malheiros, 2012. 
11  BERNAL PULIDO, Carlos. Estudio Introductorio. In: ALEXY, Robert. Teoría de los derechos 
fundamentales. 2. ed. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007. pp. XXV-LXXX. 
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largos traços, tentar perceber uma ausência: a de todos os povos periféricos, de 

modo que a construção da cultura jurídica ocidental hegemônica foi um processo 

monocultural e com o protagonismo de uma classe social específica dentro desse 

processo, a classe proprietária. Essa classe, a classe burguesa, após a conclusão de 

seu papel revolucionário na história – com o triunfo das revoluções que puseram fim 

ao absolutismo – recolocou-se nas dinâmicas sociais, assumindo um papel 

conservador e relutante contra as mudanças, pois as mudanças que aspirava já 

haviam sido alcançadas. 

Esse modelo culmina no monismo jurídico, um projeto burguês-capitalista12, 

um aparato governamental próprio da modernidade, considerando sua centralização 

político-jurídica e a extremada aplicação da legalidade, que pauta as instituições na 

América Latina e outras periferias ocidentais, trazendo consigo as pretensões da 

ciência moderna e uma epistemologia própria, o racionalismo jurídico como 

expressão da universalidade e imutabilidade, com o que se pretende fazer desse 

sistema aplicável a qualquer sociedade, independentemente de peculiaridades13, o 

que explica de certo modo, a impressionante similaridade entre os mais diversos 

sistemas jurídicos. Ocorre que sob a aparente igualdade, ou sob a igualdade formal, 

a realidade é marcada por fortes desigualdades.  

Alejandro Médici explica essas desigualdades falando em uma “regra da 

diferença colonial”, segundo a qual, as premissas universais não se aplicam às 

colônias, como, por exemplo, a proibição de certas atividades laborais nas 

metrópoles – extração mineral, uso de certos químicos – mas sua “tolerância” nas 

colônias, pois essas precisam se “desenvolver”, passando pelo mesmo processo 

evolutivo da sociedade europeia e culminando no individualismo, liberdade 

contratual, apropriação privada de bens, direito positivo. Caracterizam-se dois 

modelos de sociedade separados por um abismo: de um lado os civilizados, de 

outros, os selvagens, atrasados ou inferiores e por isso, passiveis de regras próprias, 

                                                      
12 WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo jurídico: fundamentos de uma nova cultura no Direito. 4 ed. 
ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 2015. 
13  TORRE RANGEL, Jesus Antonio de la. El derecho como arma de liberación en América Latina: 
sociologia jurídica y uso alternativo Del derecho. 3 ed. Aguascalientes: Centro de Estudios Jurídicos y 
Sociales P. Enrique Gutiérrez, 2006. 
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passíveis de conquista e colonização 14 . Essas contradições permaneceram 

encobertas na cultura jurídica moderna, até que pela interpelação crítica da 

exterioridade periférica passaram a ser identificadas, refletidas e enfrentadas desde 

práticas de libertação e processos de transformação da ordem, como se comenta na 

próxima seção.  

 

3 DIREITOS FUNDAMENTAIS E DESCOLONIZAÇÃO CONSTITUCIONAL NA BOLÍVIA 

 

Entre os anos 1987 e 2001 difundiu-se pela América Latina uma versão 

“multicultural” do constitucionalismo15 que, mesmo enunciando o reconhecimento à 

diversidade não chegou a alcançar sequer reformas institucionais na estrutura 

colonial, mantendo inclusive a homogeneidade do Estado nacional, a despeito da 

realidade pluriétnica e plurinacional abrigada nos territórios latino-americanos. 

Diante disso, um dos mais importantes paradigmas do constitucionalismo latino-

americano, tem sido o Estado Plurinacional, resultado do questionamento e 

superação da velha estrutura legada pelas revoluções europeias e norte-americana. 

Segundo Consuelo Sánchez16 , “o Estado-nação é aquele que se configura como 

encarnação de uma só nacionalidade”, sendo conformado por uma cultura, economia 

e direito, expressão de um conjunto específico de valores, no caso, da classe 

dominante. Em oposição a esse modelo, tem-se buscado transformar a estrutura 

estatal, principalmente no que se refere à subvaloração de povos que o 

multiculturalismo declara promover. Nesse sentido, os Estados multiculturais dão 

lugar ao Estado intercultural, que avança na concretização do diálogo, comunicação 

e familiarização com o Outro, buscando conciliar as peculiaridades culturais com  os  

                                                      
14  MÉDICI, Alejandro. La constitución horizontal: teoría constitucional y giro decolonial. 
Aguascalientes/San Luis Potosí/San Cristóbal de Las Casas: Centro de Estudios Jurídicos y Sociales 
Mispat, A.C., Faculdad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Educación para las 
Ciencias en Chiapas, A.C., 2012. 
15 WILHELMI, Marco Aparício. Possibilidades e limites do constitucionalismo pluralista. Direitos e 
sujeitos na constituição equatoriana de 2008. In: VERDUM, Ricardo (org.) Constituição e Reformas 
Políticas na América Latina. Brasília: INESC, 2009. pp. 137-150. 
16 SÁNCHEZ, Consuelo. Autonomia, Estados Pluriétnicos e Plurinacionais.  In: VERDUM, Ricardo (org.) 
Constituição e Reformas Políticas na América Latina. 
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mínimos éticos constitucionais17. 

Na Constituição boliviana de 2009, identifica-se essa tentativa de conciliação 

na enunciação da plurinacionalidade, do pluralismo jurídico, da democracia 

comunitária, da descolonização, entre outros dispositivos. Embora já no primeiro 

artigo da Constituição se estabeleça o “Estado unitário”, constam diversas 

autonomias, dotadas de competências e prerrogativas, entre as quais, as 

autonomias indígenas originário-campesinas, constituídas a partir dos povos 

autóctones e que tem assegurado o direito ao exercício de seus sistemas ancestrais. 

Essa composição de um Estado unitário com autonomias tem ensejado o 

reconhecimento de “novas instituições assimétricas”,18  entre os estudiosos, pois 

escapa das classificações da teoria política ocidental.  

As prerrogativas decorrentes da plurinacionalidade – autogoverno, 

autodeterminação, pluralismo entre outras – são asseguradas constitucionalmente 

tanto aos povos e nações indígenas quanto aos povos e nações afrobolivianas, nos 

termos de terceiro artigo da Constituição e, no quinto, de modo complementar, são 

enunciados os mais de trinta idiomas oficiais do Estado, além do castelhano. Um 

pouco adiante, constam os princípios da sabedoria ancestral ama qhilla, ama llulla, 

ama suwa (não ser preguiçoso, mentiroso nem ladrão, conforme artigo 8), novidades 

diante da dogmática juspositivista, mas com tradição milenar e também merece 

destaque o já mencionado fundamento da descolonização, expresso no artigo 9. 

A partir do artigo 13 do texto constitucional são enumerados os direitos 

fundamentais, dispostos em sete capítulos e abrangendo questões como diretrizes 

de hermenêutica constitucional. De fato, a maioria dos direitos fundamentais 

indicados no texto reiteram conceitos e sentidos do constitucionalismo formal 

ocidental, como os direitos da personalidade, vedação da discriminação, direito à 

vida, entre outros. Dentre esses, chama a atenção a previsão expressa do direito à 

água e à alimentação. Especificamente no que se refere ao direito à água, pode ser 

                                                      
17 GRIJALVA, Augustín. O Estado Plurinacional e intercultural na Constituição Equatoriana de 2008. In: 
VERDUM, Ricardo (org.) Constituição e Reformas Políticas na América Latina. Brasília: INESC, 2009. 
pp. 115-133. 
18 CUNHA FILHO, Clayton Mendonça. A construção do horizonte plurinacional: liberalismo, indianismo 
e nacional-popular na formação do Estado boliviano. 2015. 312 f. Tese (Doutorado) – Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro, Centro de Ciências Sociais, Instituto de Estudos Sociais e Políticos. 
Programa de Pós-Graduação em Ciência Política. 
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compreendida sua inclusão em razão dos intensos movimentos políticos que 

agitaram o país no início dos anos 2000, com a denominada “Guerra da Água”: uma 

luta de bolivianos e bolivianas por um dos elementos mais preciosos e 

indispensáveis à manutenção da vida e do qual estavam sendo privados em favor de 

transnacionais que avançavam na apropriação particular com o apoio do Estado. 

Vários outros dispositivos destacam-se, como o direito à saúde, assegurado em 

caráter universal e gratuito, mas também em caráter intercultural, de modo que a 

medicina ancestral não apenas é aceita, como é respeitada. Adiante no texto 

constitucional, encontram-se dispositivos relativos à proteção e promoção do 

conhecimento ancestral em medicina, com registro de medicamentos e definição 

como patrimônio cultural.  

Também o direito fundamental ao trabalho ganha novas perspectivas, com 

menção expressa às formas comunitárias de produção – uma oposição importante 

ao modo de produção capitalista e sua lógica – o que amplia o trabalho para além 

das formas associativas e cooperativas do sistema ocidental. E o mesmo ocorre com 

a educação, a ciência e tecnologia e outros campos estratégicos de exercício da 

intersubjetividade, nos quais se reiterou a inclusão e respeito ao conhecimento 

indígena. Há um conjunto de direitos fundamentais especialmente dirigidos às 

“nações e povos indígenas originário campesinos”, que não afasta a aplicabilidade 

dos direitos consagrados em cada povo, mas atuam de forma complementar: a 

proteção aos lugares sagrados e territórios, a livre existência, proteção aos diversos 

sistemas ancestrais, direito ao isolamento, direito à consulta prévia entre outros. 

A conformação de todo esse complexo normativo não tem sido tarefa fácil e 

tem enfrentado avanços e retrocessos na efetivação da marcha descolonial. Análises 

da jurisdição constitucional boliviana, no seu Tribunal Constitucional Plurinacional, 

evidenciam esse quadro: as tendências se alternam entre a manutenção da lógica 

interpretativa monista liberal-burguesa e posturas progressistas de efetivação do 

pluralismo jurídico, da democracia comunitária e da própria descolonização. Entre 

essas últimas, incluem-se novos critérios e métodos de interpretação, como a 

“ponderação intercultural” ou a “interpretação plural”, que tem permitido o 
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redimensionamento e democratização dos próprios direitos fundamentais no 

contexto de aplicação nas comunidades ancestrais19. 

Os povos e nações indígenas, organizados e mobilizados para atuação com 

protagonismo no último processo constituinte boliviano (2007-2008) manifestaram 

a preocupação estratégica deturpações interpretativas de que a Constituição 

pudesse a ser alvo no futuro e, deixando sua contribuição para prevenir tal 

circunstância, elaboraram registro de memórias, debates e desenvolvimentos 

conceituais no Pacto de Unidade 

 

Essa opção do Pacto de Unidade aporta práticas jurídicas subversivas ou 

insurgentes. Da sistematização, registro e divulgação da forma de construção 

dos conceitos fundamentais da refundação do Estado, decorre a construção 

teórica que abre a possibilidades de uma interpretação histórica, método usual 

da hermenêutica jurídica, mas agora sobre uma nova base, a de um 

constitucionalismo crítico, emancipador, pois o último processo constituinte 

boliviano tem uma singularidade: o protagonismo popular em lugar do monopólio 

político das elites, letradas ou econômicas [...] É, em suma, uma possibilidade 

revolucionária, pois, após séculos interpretando o direito positivo como produção 

das revoluções burguesas dos séculos XVII-XVIII, abre-se um horizonte 

hermenêutico para historicizar e interpretar um possível novo paradigma 

jurídico-político a partir da práxis popular insurgente, revolucionária, rebelde. 

Uma oportunidade que não foi dada à América Latina nem mesmo no triunfo nas 

guerras de independência de suas colônias, quando a livre determinação se 

limitou às reproduções republicanas (grifo no original).20 

 

É em função dessas possibilidades, que se tem proposto refletir sobre o 

processo de descolonização constitucional que está em marcha nos países andinos. 

Novos horizontes de sentido vão se abrindo por meio de processos genuinamente 

mais democráticos de exercício do poder político, de produção do direito e de 

                                                      
19  FERRAZZO, Débora; LIXA, Ivone F. M. Pluralismo jurídico e interpretação plural na jurisdição 
constitucional boliviana. Rev. Direito Práx., Rio de Janeiro, Vol. 08 N. 04, 2017, p. 2629-2657. 
20 FERRAZZO, Débora. Democracia comunitária e pluralismo jurídico e os desafios à factibilidade da 
descolonização constitucional na Bolívia. 2019. 400f. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade 
Federal do Paraná, Curitiba, Paraná. 2019. 
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interpretação e aplicação do direito também. Isso amplia não apenas o campo formal 

como também a dimensão substantiva do direito, enriquecida no diálogo e na 

interpretação intercultural.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Considerando o conjunto de inovações que foi sendo assentado nas ordens 

jurídicas bolivianas (o plural é incomum, mas proposital, já que o país reconhece e 

assegura o pluralismo jurídico), essa experiência pode ser considerada a mais 

avançada no campo de uma possível descolonização constitucional. Ou seja: na 

reconfiguração dos elementos mais essenciais do constitucionalismo ocidental, 

ampliando seu sentido e funções de modo a abrigar e promover práticas 

emancipatórias e de libertação. A racionalidade que insere seus elementos na 

Constituição de 2009 reconfigura as dimensões jurídica e política, diluindo suas 

fronteiras tanto no campo formal quanto no campo material. Por isso, pode-se dizer 

que pluralismo jurídico e democracia comunitária são elementos indissociáveis nas 

práticas comunitárias bolivianas. Um traço notável em relação à dicotomia (apenas) 

formal entre direito e política que estabelece no juspositivismo. 

É certo que ainda permanecem muitas questões em aberto, tanto no campo 

mais estritamente jurídico – como se nota na jurisdição constitucional – quanto no 

campo político – como ficou evidenciado na crise eleitoral do fim do ano de 2019. 

Essas alternâncias entre conservadorismo e pioneirismo no campo jurídico-político 

devem-se à tensão de forças sociais que têm se enfrentado desde os eventos que 

precederam o último processo constituinte no país. Na verdade, essa oposição e 

resistência sempre fizeram parte do cenário boliviano, mas nos últimos anos, foram 

impactadas pela mudança de estratégia das classes indígenas e populares, que 

optaram por conquistar e refundar o Estado e o Direito. 

Essa mudança de postura, ensejou para a comunidade de estudiosos do 

direito um campo fértil para análise e reflexão acerca dos limites do direito 

colonizador – até então inquestionável em seus pressupostos dogmáticos – e 

também para a percepção de outros direitos, outras democracias possíveis. A 

derrota do pluralismo jurídico e da democracia comunitária na Bolívia seriam uma 
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hecatombe para a sociedade ocidental hegemônica – na qual se incluem as 

instituições brasileiras –, no momento em que se encontra tão necessitada de 

alternativas; mas é um risco iminente. É que a Bolívia tem retornado a essa 

encruzilhada: entre avanços no aprofundamento desse sistema original que foi 

esboçado no texto constitucional e o regresso ao modelo colonizador.  Confirmando 

essa que parece ser uma constante nos ciclos da história: a resistência às 

mudanças. As tensões, a resistência elitista que essa marcha descolonial enfrenta, 

por outro lado, faz da tarefa de compreender os novos paradigmas do 

constitucionalismo latino-americano – aqui representado no constitucionalismo 

boliviano – uma tarefa urgente e das mais relevantes diante da grave crise que 

assola as instituições ocidentais. 
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Resumo 
A imposição de limites à participação política dos não alfabetizados apresenta 
paradoxo com os princípios fundantes do Estado Democrático de Direito e indica 
uma falha sistêmica estatal face ao acesso desigual ao ensino básico, incidindo na 
não completude de acesso aos direitos políticos. Face ao exposto delineou-se o 
questionamento: em que medida a inelegibilidade; a faculdade do alistamento e do 
voto dos não alfabetizados brasileiros representam fragilidade na construção da 
cidadania e no Estado Democrático de Direito? Com o objetivo de analisar a 
correlação das três dimensões de direitos: civis, políticos e sociais ao caso concreto 
dos não alfabetizados, desenvolveu-se um ensaio reflexivo, a partir de leitura 
apreciativa e crítica da literatura especializada corrente com ênfase em conceitos 
cunhados por José Murilo de Carvalho, Pierre Bourdieu e Jean-Jacques Rousseau 
aplicados a análise dos direitos dos não alfabetizados. Discorreu-se sobre a 
construção da cidadania por meio do acesso aos direitos políticos, civis e sociais; a 
pseudo inclusão dos não alfabetizados no sistema eleitoral como desafio para a 
democracia; e a desigualdade convencional no estigma aos não alfabetizados a 
partir da (in)compatibilidade com os princípios da igualdade e da soberania popular. 
Por fim, reconhece-se os não alfabetizados como cidadãos incompletos diante da 
atribuição valorativa ao letramento em detrimento aos direitos fundamentais, 
expressão do poder simbólico que estigmatiza os não alfabetizados e constitui 
desafio para democracia. 
Palavras-chave: Cidadania. Direitos Políticos. Não alfabetizados. Inelegibilidade. 
Democracia. 
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Abstract 
 
The imposition of limits on the political participation of the illiterate presents a 
paradox with the founding principles of the Democratic State of Law and indicates a 
systemic failure by the state in the face of unequal access to basic education, 
focusing on the non-completeness of access to political rights. In view of the above, 
the questioning was outlined: to what extent the ineligibility; Does the option of 
enlisting and voting for non-literate Brazilians represent fragility in the construction 
of citizenship and the Democratic Rule of Law? In order to analyze the correlation of 
the three dimensions of rights: civil, political and social to the concrete case of the 
illiterate, a reflective essay was developed, based on an appreciative and critical 
reading of the current specialized literature with an emphasis on concepts coined by 
José Murilo de Carvalho, Pierre Bourdieu and Jean-Jacques Rousseau applied to the 
analysis of the rights of the illiterate. The construction of citizenship through access 
to political, civil and social rights was discussed; the pseudo inclusion of the illiterate 
in the electoral system as a democratic challenge; and the conventional inequality in 
the stigma of the illiterate from the (in) compatibility with the principles of equality 
and popular sovereignty. Finally, it recognizes the illiterate with incomplete citizens 
in the face of the valuation attribution to literacy to the detriment of fundamental 
rights, represents symbolic power that stigmatizes the illiterate and constitutes a 
democratic challenge. 
Keywords: Citizenship. Political Rights. Illiterate. Ineligibility. Democracy. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Ser cidadão no Brasil apresentou nova perspectiva após o processo de 

redemocratização materializado na Constituição Federal de 1988. O reencontro 

normativo dos brasileiros com os direitos, após o período de maciças e reiteradas 

violações destes no curso da Ditadura Cívico-Militar (1964-1985), não implicou em 

uma ruptura estrutural que viabilizasse acesso equânime aos direitos civis, políticos 

e sociais. Segmentos sociais estigmatizados encontraram e encontram percalços na 

consecução plena de seus direitos, evidencia-se, entre estes, os não alfabetizados3. 

A imposição de limites à participação política dos não alfabetizados apresenta 

paradoxo no processo de consolidação da democracia, ao mesmo em que indica 

                                                      
3  Optou-se por usar a terminologia não alfabetizados diante da insuficiência do conceito do 
“analfabeto” pois, “retira do sujeito toda a sua responsabilidade sobre a sua situação. Ou seja, nada 
se fala sobre o que o sujeito faz do contexto que lhe cerca; e indica um modo pejorativo de referir-se 
a pessoas que não dominam a leitura e a escrita.” SILVA, Nilce da. Da inadequação do termo 
“analfabetismo” e da necessidade de novos conceitos para a compreensão do aprendizado da leitura 
e da escrita em língua portuguesa. Revista Pedagógica (Porto Alegre), Rio Grande do Sul, v. 29, p. 44-
46, 2004, p. 45. 
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uma falha sistêmica estatal diante do acesso desigual ao ensino básico. A 

inelegibilidade e o voto facultado dos não alfabetizados não condizem com 

princípios fundantes do Estado Democrático de Direito e incide na não completude 

de acesso aos direitos políticos, enquanto direitos fundamentais, na capacidade 

eleitoral ativa e passiva. 

A relevância de estudar esta temática se circunscreve em um contexto no qual 

se observa contingente populacional brasileiro expressivo que possui sua cidadania 

mitigada por ser caracterizado como “analfabeto”. Por meio dos dados anexados nas 

estatísticas do eleitorado – por sexo e grau de instrução – disponibilizado pelo 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é diagnosticado que em agosto de 2020, 6 milhões 

591 mil e 254 eleitores brasileiros não são alfabetizados, o que representa 4,379% do 

corpo eleitoral4. 

A dimensão do problema é potencialmente maior do que a expressa pelos 

números, visto que aos não alfabetizados lhes é facultado o alistamento, ou seja, há 

uma parcela da população com idade política ativa – a partir de 16 anos – não 

alfabetizada que não se alistou por não haver a obrigatoriedade, o que demonstra 

que esta pode ser ainda mais expressiva. Outrossim, reforça-se a premissa que é 

possível que essa dimensão seja maior, quando considerado o relatório emitido, em 

2019, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre os índices de 

não alfabetização: em 2018, havia 11,3 milhões de pessoas com 15 anos ou mais 

que não sabiam ler e escrever, esse número equivale a uma taxa de “analfabetismo” 

em 6,8%5. 

Esse cenário evidencia um desafio para a democracia e para o caminho 

próspero e inclusivo da cidadania diante da concretização parcial dos direitos 

políticos e sociais – acesso a educação. Face ao elo estabelecido entre Estado 

Democrático de Direito, Cidadania e direitos fundamentais, objetiva-se, com este 

                                                      
4 TSE. Tribunal Superior Eleitoral. Estatísticas de eleitorado por sexo e grau de instrução. Agosto de 
2020. Disponível em: http://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitorado/estatistica-do-
eleitorado-por-sexo-e-grau-de-instrucao. Acesso em: 10 set 2020.  
5  IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Indicadores de educac ̧ão avanc ̧am, mas 
desigualdades regionais e raciais persistem. Disponível em: 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/24852-
indicadores-de-educacao-avancam-mas-desigualdades-regionais-e-raciais-persistem. Acesso em: 
13 de set. 2020. 
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estudo, responder à seguinte pergunta de partida: em que medida a inelegibilidade; 

a faculdade do alistamento e do voto dos não alfabetizados brasileiros representam 

fragilidade na construção da cidadania e no Estado Democrático de Direito? 

Para tal, objetiva-se correlacionar as três dimensões de direitos – civis, 

políticos e sociais – como desdobramento necessário de uma cidadania plena 

cunhada na obra “Cidadania no Brasil: o longo caminho” de José Murilo de Carvalho6. 

A fim de aplicar as ideias centrais expressas na referida obra ao presente estudo, 

almeja-se identificar, por meio da (in)existência do direito de votar e ser votado dos 

não alfabetizados, a estigmatização oriunda da pseudo inclusão destes no sistema 

eleitoral e democrático diante da não completude dos elementos da cidadania sob à 

égide de conceitos de poder simbólico, capital cultural e “excluídos do interior”, 

estabelecidos por Pierre Bourdieu. Por fim, recorre-se ao pressuposto 

Rousseauniano de desigualdade convencional com o objetivo de ilustrar como essa 

pseudo inclusão é questionadora da compatibilidade normativa com os princípios da 

igualdade e da soberania popular. 

Com fulcro no exposto, apresenta-se este ensaio reflexivo, no exercício de 

trazer à tona uma temática – situação problema – de interesse jurídico e social no 

escopo dos Direitos Fundamentais, a partir de leitura apreciativa e crítica de literatura 

especializada corrente com ênfase nos conceitos cunhados por José Murilo de 

Carvalho, Pierre Bourdieu e Jean-Jacques Rousseau. 

 

1 CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA: ACESSO AOS DIREITOS POLÍTICOS, CIVIS E 

SOCIAIS 

 

A melhor compreensão do processo de construção da cidadania brasileira 

requer lentes históricas para reconhecer que as mudanças de regimes políticos, 

regressos e progressos democráticos correlacionam-se diretamente com a 

cidadania e seus desafios para alcançar uma construção sólida. Assim, adota-se 

como principal referencial teórico para esta discussão analítica, José Murilo de 

Carvalho7, com ênfase na obra “Cidadania no Brasil: o longo caminho” que versa 

                                                      
6 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 25ª ed. Rio de Janeiro: 2019. 
7 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 25ª ed. Rio de Janeiro: 2019. 
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sobre os caminhos, com percalços, no processo de construção da cidadania 

brasileira que ainda anseia por longo caminho. 

José Murilo de Carvalho8 retoma conceitos pré-estabelecidos por Thomas 

Humphrey Marshall 9 , sociólogo britânico, e os insere na perspectiva brasileira. 

Marshall desenvolveu estudos sobre a concretização da cidadania a partir da 

efetivação e luta histórica de três dimensões de direitos: civis, políticos e sociais. 

Com a finalidade analisar a cidadania brasileira sob essa égide, a obra “Cidadania no 

Brasil: o longo caminho” demonstra, por meio de ampla análise histórica e social, 

evidências, por meio de dados estatísticos, que no Brasil não houve atrelamento 

efetivo entre as três dimensões de direitos. 

A cidadania plena é o desdobramento do acesso as referidas dimensões de 

direitos. Os “graus” de cidadania se dá conforme a titularidade e acesso aos direitos, 

o cidadão pleno usufrui das três dimensões; o cidadão que dispõe de acesso limitado 

ou fracionamento de direitos, caracteriza-se como cidadão incompleto; aqueles que 

não se beneficiam de nenhum direito são nominados como não-cidadãos. Essas 

denominações são atribuídas por Carvalho conforme o acesso ou não acesso aos 

direitos. 

A temática da inelegibilidade e do voto facultado dos não alfabetizados 

perpassam as três dimensões de direito referidas. A relação com a limitação do 

exercício aos direitos políticos é perceptível por restringir a participação política; a 

inelegibilidade é a impossibilidade de exercer os direitos políticos de forma passiva, 

ou seja, é o impedimento de eleição para cargos públicos. A faculdade do alistamento 

e, por conseguinte, do voto reflete em uma pseudo igualdade, o que decorre em 

incompletude da consecução dos direitos civis. 

Omissões e deficiências históricas das ações educacionais do Estado 

repercutiram na permanência de vasto contingente dos não alfabetizados. Então, a 

educação, enquanto direito social, não é efetivada. Assim, os não alfabetizados são 

privados de direitos nas três dimensões. Situação que decorre, conforme 

classificação de Carvalho, em um cidadão incompleto. Há correntes que classificam 

a impossibilidade de participação política ou baixa efetivação de direitos políticos 

                                                      
8 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 25ª ed. Rio de Janeiro: 2019. 
9 MARSHALL, Thomas Humphrey. Citizenship and Social Class. Chicago: Pluto Classic (reimpr.), 1996. 
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como esvaziamento completo da cidadania, pois, os direitos correlacionados a esta 

estão circunscritos ao âmbito político10. 

As ações que minimizam os riscos sociais e que são capazes de inserir o 

indivíduo que fora marginalizado são fundamentais para o desenvolvimento da 

cidadania, a exemplo de políticas públicas positivas. Para Carvalho11  já houve a 

aquisição da cidadania no Brasil através do ciclo dos direitos, mas esta não 

consegue se estender para toda a população. O autor alerta que a tendência de 

redução do tamanho do Estado irá fragilizar a promoção dos direitos do cidadão. 

Os desafios históricos e estruturais no acesso à educação encontram na 

Emenda Constitucional no 95, de 2016, uma evidência de que esse cenário tende a 

perdurar com efeitos diretos por, pelo menos, vinte anos – período de congelamento 

dos investimentos do governo federal em políticas sociais, principalmente, aquelas 

direcionadas para saúde e educação12. A referida Emenda é vultuoso retrocesso que 

impacta diretamente nos direitos sociais, mas, também, seus efeitos ocasionam 

vastas repercussões nos direitos civis e políticos: obscurecem a construção 

necessária para a construção da cidadania. 

A promulgação da emenda constitucional do teto dos gastos públicos 

representa a suspensão da Constituição Federal de 1988 por vinte anos por meio da 

violação de direitos sociais. O esvaziamento da perspectiva desenvolvimentista, 

garantista e dirigente da Constituição revela a mercantilização de direitos e escolhas 

precípuas do capital financeiro em detrimento dos pilares democráticos13. 

Assim, a atuação estatal é providencial para a efetivação de direitos e/ou 

políticas que possam vir a favorecer grupos estigmatizados14. O “analfabetismo” é 

compreendido como um dos problemas centrais no Brasil 15 , as políticas de 

                                                      
10  CANOTILHO, José Joaquim; MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa: anotada. 
Coimbra: Coimbra Editora, 2014. 
11 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 25ª ed. Rio de Janeiro: 2019. 
12  BRASIL. Emenda constitucional no 95, de 2016. Altera o Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, e dá outras providências. Diário Oficial da República 
Federativa do Brasil, Distrito Federal. Disponível em: 
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/emecon/2016/emendaconstitucional-95-15-dezembro-
2016-784029-publicacaooriginal-151558-pl.html. Acesso em: 13 de set de 2020. 
13  BELLO, Enzo; BERCOVICI, Gilberto; LIMA, Martonio Mont'Alverne Barreto. O Fim das Ilusões 
Constitucionais de 1988?. Rev. Direito Práx., Rio de Janeiro, v. 10, n. 3, p. 1769-1811, set de 2019. 
14 BERCOVICI, Gilberto. A problemática da constituição dirigente: algumas considerações sobre o caso 
brasileiro. Revista de Informação Legislativa, Brasília. a. 36, n, 142. abr/jun 1999.  
15 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 25ª ed. Rio de Janeiro: 2019. 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/emecon/2016/emendaconstitucional-95-15-dezembro-2016-784029-publicacaooriginal-151558-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/emecon/2016/emendaconstitucional-95-15-dezembro-2016-784029-publicacaooriginal-151558-pl.html
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austeridades implementadas repercutem na manutenção das desigualdades e não 

apresentam expectativas positivas para a construção da cidadania do Brasil, em 

especial, para os não alfabetizados. 

 

2 A PSEUDO INCLUSÃO DOS NÃO ALFABETIZADOS NO SISTEMA ELEITORAL 

 

A primeira exclusão dos não alfabetizados ao voto ocorre por meio do Decreto 

no 3.029, de 09 de janeiro de 1881, conhecido como Lei Saraiva. Stuart Mill16, filosófo-

político inglês, definiu critérios de inclusão e exclusão do direito ao voto. Os não 

alfabetizados eram considerados por ele como grupo alheio ao sistema eleitoral. 

Pois, considerava que somente seriam capazes de apresentar poder decisório, por 

meio do voto, aqueles que sabiam ler, escrever e executar operações aritméticas17. A 

incorporação dos critérios millianos, influenciada pela demanda do Partido Liberal, 

repercutiu na ruptura do antecedente histórico de não restrição pois, desde o período 

do Brasil Colônia era viabilizado o voto para pessoas não escolarizadas por meio do 

“conchichado”18. 

A participação política, enquanto eleitores, dos não alfabetizadas foi 

reconquistada com o advento da Emenda Constitucional no 25/8519 e ratificada pela 

Constituição Federal de 198820. Durante esse lapso temporal, com cerca de 104 anos, 

os não alfabetizados estavam afastados das decisões políticas e democráticas 

mesmo na vigência de constituições republicanas e democráticas nesse decurso, 

mas este direito não era incorporado. 

                                                      
16 MILL, John Stuart. Considerações sobre o governo representativo. Tradução de Manoel Inocêncio 
de Lacerda Santos Jr. Brasília, DF: UnB, 1981. 
17 FERRARO, Alceu Revanello. Educação, Classe, gênero e voto no Brasil imperial: Lei Saraiva-1881. 
Educar em Revista. Curitiba, Brasil, n. 50, p. 181-206, out./dez. 2013.  
18 ALEIXO, José Carlos Brandi.; KRAMER, Paulo. Os analfabetos e o voto: da conquista da alistabilidade 
ao desafio da elegibilidade. Senatus: cadernos da Secretaria de informação e Documentos. Senado 
Federal. Brasília, v. 8, n. 2, p. 68-79, out. 2010.  
19 BRASIL. Presidência da República. Emenda constitucional no 25, de 15 de maio de 1985. Altera 
dispositivos da Constituição Federal e estabelece outras normas constitucionais de caráter 
transitório. Brasília, 1985. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ 
Emendas/Emc_anterior1988/emc25-85.htm. Acesso em: 20 set 2020.  
20 BRASIL. Presidência da República. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, 
1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao. htm. Acesso 
em: 18 set. 2020. 
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Embora o texto constitucional de 1988 apresente avanço nos direitos políticos 

dos não alfabetizados viabilizando o exercício do sufrágio facultado, este avanço não 

contempla a elegibilidade. O critério implícito da alfabetização é vinculatório de 

elegibilidade pois, mesmo não estando presente no rol do artigo 14, §3o da 

Constituição Federal – que versa sobre as condições de elegibilidade – o §4o do 

referido artigo expressa que são inelegíveis os cidadãos analfabetos21. Dessa forma, 

os não alfabetizados possuem inelegibilidade absoluta e são impossibilitados de 

apresentar candidatura a qualquer pleito ou cargo pretendido. 

Assim, o letramento permanece sobreposto ao gozo da completude dos 

direitos e, por conseguinte, estigmatiza um contingente de sujeitos com prévia e 

reiteradas violações de direitos inviabilizando que estes se tornem, de fato, cidadãos. 

“Privá-los da elegibilidade é multiplicar desigualdades e debilitar a democracia”22. 

 Do mesmo modo, a faculdade do alistamento eleitoral e do voto destinada 

aos não alfabetizados23 representa um paradoxo com os pressupostos da soberania 

popular e igualdade diante de uma valoração distinta entre os eleitores letrados e os 

não letrados. Sob o manto aparente de igualdade, há uma ordem social simbólica 

que visa classificar, com diferenças, os sujeitos conforme suas instruções. Esse 

cenário pode representar interesses na reprodução de desigualdades por meio do 

poder simbólico24. 

Pierre Bourdieu25 inaugura o termo poder simbólico para designar um poder 

invisível presente em diversas relações, mas encontram-se enraizados e incapazes 

de serem observados pelos sujeitos e, até mesmo, pelos que o detém. Os 

instrumentos e os métodos de dominação são reproduzidos com a aparência de 

                                                      
21 Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com 
valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: § 4º São inelegíveis os inalistáveis e os 
analfabetos. 
22 ALEIXO, José Carlos Brandi.; KRAMER, Paulo. Os analfabetos e o voto: da conquista da alistabilidade 
ao desafio da elegibilidade. Senatus: cadernos da Secretaria de informação e Documentos. Senado 
Federal. Brasília, v. 8, n. 2, p. 68-79, out. 2010, p. 72. 
23 Art. 14. A soberania popular será ́exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com 
valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 
§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são: I - Obrigatórios para os maiores de dezoito anos; II - 
Facultativos para: a) os analfabetos. 
24 LIMA, Martonio Mont'Alverne Barreto; DIAS, Thaís Araújo. O estigma dos não alfabetizados e a 
democracia brasileira: a inelebigibilidade dos “excluídos de dentro”. Revista Brasileira de Direito, 
Passo Fundo, v. 15, n. 3, p. 135-157, dez. 2019.. 
25 BOURDIEU, Pierre. Poder Simbólico. 6 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. 
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normalidade e, por conseguinte, viabilizam que esse poder permeado por interesses 

hegemônicos permaneça. 

O conceito de capital cultural também é cunhado por Bourdieu, este 

representa em conjunto com o capital econômico pilares de permanência dos 

poderes. O capital cultural versa sobre o que fora adquirido na construção da cultura 

escolar e é tão significativo quanto o econômico nas lutas pela permanência ou 

mudança das posições sociais e do status26. Os valores difundidos alinhados com 

capital cultural são compreendidos, por Bourdieu, como forma de dominação e 

manutenção de valores hegemônicos27. 

Dessa forma, a incorporação de atos normativos, como a Emenda do teto de 

corte de gastos é uma demonstração que não representa igualdade de direitos, mas 

a manutenção de mecanismos de desigualdade. A atribuição valorativa ao 

letramento em detrimento aos direitos fundamentais pode representar um modo de 

um poder simbólico que estigmatiza e inferioriza aqueles que não são alfabetizados. 

E, dentre esses direitos, há aqueles que versam sobre direitos políticos, o que 

repercute em maior dificuldade de alteração estrutural dessa estigmatização, pois, 

em um País democrático fulcrado na soberania popular, as reformas e deliberações 

devem permitir aos sujeitos uma voz ativa e não silenciada como ocorre com os não 

alfabetizados28. 

A inclusão parcial dos não alfabetizados no âmbito democrático, manifestado 

em seu maior realce no sistema eleitoral, é reconhecida em analogia aos estudos de 

Bourdieu e Champagne 29  sob á égide do conceito “excluídos do interior” que 

demonstra ilusão de acesso formal ao sistema eleitoral, munida de aparência de 

igualdade para todos. A inelegibilidade absoluta dos não alfabetizados e a faculdade 

de alistamento podem passar despercebidas diante da invisibilidade desse poder 

simbólico. Mesmo estando no interior do processo eleitoral por meio da faculdade 

do voto, os não alfabetizados são excluídos pelo próprio sistema. Assim, são 

                                                      
26 BOURDIEU, Pierre. Razões práticas: sobre a teoria da ação. 8. ed. Campinas: Papirus, 2007. 
27 BOURDIEU, Pierre. Poder Simbólico. 6 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. 
28 LIMA, Martonio Mont'Alverne Barreto; DIAS, Thaís Araújo. O estigma dos não alfabetizados e a 
democracia brasileira: a inelebigibilidade dos “excluídos de dentro”. Revista Brasileira de Direito, 
Passo Fundo, v. 15, n. 3, p. 135-157, dez. 2019. 
29  BOURDIEU, Pierre; CHAMPAGNE, Patrick. Os excluídos do interior. In: BOURDIEU, Pierre, et al. 
(Orgs.). A miséria do mundo. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2001. 
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caracterizados como “excluídos do interior” da seara democrática e do sistema 

eleitoral30. 

A estrutura histórica de estigma aos não alfabetizados ainda repercute na 

Constituição Cidadã. As impossibilidades ou desafios de acesso ao sistema 

educacional, por si, representam falha sistêmica 31 , além disso há o estigma do 

“analfabetismo” oriundo de discursos simbólicos que o tratam como sinônimo de 

ignorância o não letramento. Por deixá-los à margem do sistema eleitoral, a situação 

imposta ao não alfabetizado representa incompatibilidade com os pressupostos da 

igualdade e representatividade política e, por conseguinte, um desafio para a 

democracia. 

 

3 A DESIGUALDADE CONVENCIONAL NO ESTIGMA AOS NÃO ALFABETIZADOS: 

DESAFIOS PARA A DEMOCRACIA 

 

A tônica da desigualdade e sua correlação com a democracia, enquanto 

desafio, apresenta-se nos escritos de Rousseau. Com o objetivo de conhecer a 

origem da desigualdade social e compreendê-la, Rousseau depreende que essa 

desigualdade não é natural, mas, produto de uma convenção humana. Dessa forma, 

é possível caracterizar as desigualdades em duas categorias distintas: a 

desigualdade convencional oriunda da vontade humana e a desigualdade natural que 

é fruto da própria natureza humana de conter sujeitos com inúmeras diversidades e 

capacidade inerente aos homens32. 

A desigualdade social é produto direto da desigualdade convencional pois, as 

desigualdades naturais não são capazes de repercutirem em tamanha desigualdade 

social. Rousseau compreende que essa aceitação é sustentada na ideia de 

propriedade já que esta é alicerce na sociedade desigual. Portanto, a convenção 

estabelecida, ou pelo menos autorizada pelo consentimento dos homens é causa da 

                                                      
30 LIMA, Martonio Mont'Alverne Barreto; DIAS, Thaís Araújo. O estigma dos não alfabetizados e a 
democracia brasileira: a inelebigibilidade dos “excluídos de dentro”. Revista Brasileira de Direito, 
Passo Fundo, v. 15, n. 3, p. 135-157, dez. Disponível 
em: https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/3920. Acesso em: 22 set. 2020. 
31 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 25ª ed. Rio de Janeiro: 2019. 
32 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os 
homens. São Paulo: Nova Cultural, 1997. 

https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/3920
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desigualdade social. A participação nessa convenção pode ocorrer de forma ativa ou 

tácita, pois, há autorização desta por meio do mero consentimento diante dos 

diferentes privilégios que alguns sujeitos usufruem em detrimento do outros33. 

A desigualdade convencional da teoria Rousseauniana pode ser alocada ao 

contexto do estigma dos não alfabetizados diante da aceitação expressa e tácita. A 

aceitação expressa é vista em documentos normativos e atos governamentais que 

permitem a mitigação dos direitos dos não alfabetizados, a aceitação tácita retrata-

se na incorporação da naturalidade dos estigmas e a imobilidade diante dos 

privilégios distintos conforme o acesso educacional e oportunidade de participação 

política. 

Dessa forma, a cidadania incompleta dos não alfabetizados pode ser 

caracterizada como desigualdade convencional diante de direitos políticos, sociais e 

civis violados. Ainda na perspectiva de Rousseau, em o Contrato Social, é reiterada 

que a igualdade não é a planificação de graus de riqueza e poder a todos os sujeitos. 

A igualdade Rousseauniana versa sobre a ausência de excessos diante de um estado 

de harmonia34. 

No mesmo sentindo, é possível alocar a premissa presente na Constituição 

Federal de 1988:“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza35” em diálogo com a igualdade apresentada por Rousseau diante do intento 

de inibir privilégios. A igualdade é elemento fundamental para o fortalecimento das 

estruturas democráticas e da soberania popular, a desigualdade valorativa dos 

direitos políticos dos não alfabetizados correlaciona-se com enfraquecimento da 

soberania popular. Pois, se a Constituição expressa direito de igualdade a todos “por 

que esta distinção? Será ́um mecanismo brando de macular o preconceito por meio 

de uma ilusão democrática e consolo de uma formalidade?”36 

                                                      
33 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os 
homens. São Paulo: Nova Cultural, 1997. 
34 ROUSSEAU, Jean-Jacques. O contrato social. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 
35 BRASIL. Presidência da República. Constituic ̧ão da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, 
1988.. 
36 LIMA, Martonio Mont'Alverne Barreto; DIAS, Thaís Araújo. O estigma dos não alfabetizados e a 
democracia brasileira: a inelebigibilidade dos “excluídos de dentro”. Revista Brasileira de Direito, 
Passo Fundo, v. 15, n. 3, p. 135-157, dez 2019, p. 151. 
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A democratização do sistema político é defendida por Max Weber37  como 

ferramenta de ruptura ao sistema de valoração/diferença dos votos pautado em 

estratos sócias. A igualdade política é, para Weber, um dos critérios presentes no tipo 

ideal de democracia diante da ausência de dominação. Embora reconheça a 

multiplicidade de conceito de democracia, Weber indica que esta significa, mesmo 

diante de diversas classes, a inexistência de disparidade formal de direitos políticos. 

A participação parcial dos não alfabetizados alocado aos moldes weberianos 

representa uma clara inadequação à democracia. 

O sufrágio universal é exercício da soberania popular conforme previsão do 

texto constitucional. Dessa forma, a participação dos não alfabetizados é legítima e 

auxilia no fortalecimento do Estado Democrático do Direito por meio do respeito aos 

princípios da igualdade e da soberania popular. O parcial acesso aos direitos 

políticos, por outro lado, representa desafios. Se José Murilo de Carvalho38 considera 

que há um longo caminho para a concretização brasileira, esse percurso é mais longo 

e com percalços para os não alfabetizados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A cidadania plena é o exercício das três dimensões de direitos: civis, sociais e 

políticos. Os não alfabetizados, diante do acesso parcial aos referidos direitos, são 

caraterizados, conforme classificação de José Murilo de Carvalho, como cidadãos 

incompletos. Essa incompletude não está circunscrita ao acesso aos direitos, mas 

se manifesta nos estigmas da sociedade perante errônea associação entre o 

letramento e a capacidade do sujeito. 

Mesmo com o avanço da incorporação da permissibilidade dos não 

alfabetizados de exercerem o voto, a Constituição Federal de 1988, que reparou 

secular injustiça, apresenta paradoxo entre pressupostos do Estado Democrático de 

Direito – igualdade e soberania popular – e o cerceamento dos direitos políticos 

destinados aos não alfabetizados e da impossibilidade do pleno gozo destes. A 

                                                      
37 WEBER, Max. “Conferência sobre o socialismo”. In: FRIEDMAN, Luis Carlos (org.). Émile Durkheim, 
Max Weber: socialismo. Rio de Janeiro: Relumé-Dumará. 1993. 
38 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 25ª ed. Rio de Janeiro: 2019. 
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atribuição valorativa do letramento em detrimento do acesso aos direitos 

fundamentais também não corresponde com os referidos pressupostos. 

Os não alfabetizados passam a usufruir de alistabilidade, mas não 

estabilidades: continuam inelegíveis. Esse distintivo entre letrados e não letrados 

repercute no questionamento da existência concreta de igualdade de direito descrito 

no próprio texto constitucional. É possível visualizar o poder simbólico nessa 

problemática, a incorporação da naturalidade do cenário nacional composto por um 

vasto contingente não alfabetizados é um indício. A implementação de políticas de 

austeridades que incidem diretamente no direito a educação, por exemplo, reforça a 

problemática do acesso desigual e escasso desse direito social. 

A permanência do estigma dos não alfabetizados reverberam nas relações 

sociais diante da hipervalorização do capital cultural e abandono aos valores de 

pluralidade, do pluralismo político e da democracia, bem como do respeito as 

singularidades. A escolaridade não é o único meio de aquisição de sabedorias, estas 

são plurais. “Classificar” os indivíduos segundo o seu capital cultural, munido de 

aparência de igualdade, é um modo simbólico de legitimação das desigualdades. 

Embora exista impasses conceituais sobre democracia, reconhece que esta é 

intrinsecamente relacionada à participação política dos cidadãos. A inelegibilidade e 

faculdade de alistamento dos não alfabetizados é potencial causa de distanciamento 

da participação política destes, ocasionando, assim, um desafio para a democracia 

diante da inalterabilidade desse quadro de restrito de direitos. 
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RESUMO 
 
O estudo tem por escopo a análise do abuso do poder religioso e a implicação dos 
limites materiais em face da responsabilidade constitucional-eleitoral, primando por 
uma atitude reflexiva da sociedade confessional para o combate à deturpação grave 
no processo eleitoral brasileiro. A metodologia quanto à abordagem é livre 
exploratória e do tipo bibliográfica com referência à legislação e doutrinas em tono 
da problemática. A pesquisa se desenvolve sob o mister analítico, destacando a 
compreensão concreta do fenômeno, na sequência coaduna o discurso religioso 
subjacente ao processo eleitoral, em franca argumentação autocomiserativa em 
detrimento do jogo político e, por consequência, o objeto das limitações materiais 
para uma possível normatização em torno da problemática. Conclui-se que a 
despeito de eventual norma a tolher o abuso confessional nas eleições é preciso 
antes uma reflexão profunda da classe confessional para que não se venha a 
deturpar o espaço democrático de direito. 
Palavras-Chaves: Direito Constitucional, direitos políticos fundamentais, Direito 
Eleitoral, Abuso do poder religioso; Democracia. 
 
ABSTRACT 
 
He study aims to analyze the abuse of religious power and the implication of material 
limits in the face of constitutional-electoral responsibility, emphasizing a reflective 
attitude of the confessional society to combat serious misrepresentation in the 
Brazilian electoral process. The methodology regarding the approach is free of 
exploratory and bibliographic type with reference to legislation and doctrines around 
the problem. The research is carried out under the analytical line, highlighting the 
concrete understanding of the phenomenon, in line with the religious discourse 
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underlying the electoral process, in frank self-compassionate argument to the 
detriment of the political game and, consequently, the object of material limitations 
for a possible standardization around the problem. It is concluded that, in spite of a 
possible rule to limit confessional abuse in elections, a deep reflection of the 
confessional class is necessary, in order not to distort the democratic space of law. 
Palavras-Chaves: Constitutional Law, fundamental political rights, Electoral Law, 
Abuse of religious power; Democracy. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Uma jogatina entre o Legislativo e o Executivo, fez antever um novo modelo 

governista que não é de coalização, mas presidencialismo de bancada. A ideia 

genericamente chamada de dízimo elétrico seria uma reivindicação de lideranças 

religiosas para que fossem perdoadas de suas dívidas perante o Estado, de encargos 

relativos ao serviço público, mas que poderiam alcançar ônus arrecadatórios, 

previdenciários ora pleiteados, em princípio à Administração, não logrando êxito, fora 

à pauta legislativa, mas a chancela do Executivo, ainda a rejeitou sob o risco de 

responsabilidade, a prosar em vão: ao menos, eu tentei! 

A questão é: quais igrejas gozariam do benefício político, pois grande parte 

das instituições de fé, desde a República secular souberam separar as funções do 

Estado da religiosa, creditando, desde então o benefício da imunidade tributária, 

ocorre que, em havendo tal conquista da remissão das dívidas de algumas das 

instituições de fé, é possível dizer que em grande parte às eleições de 2020 estaria 

amparada pelas agremiações religiosas de seus próprios candidatos ou de seus 

escolhidos, um verdadeiro apelo de algumas instituições religiosas na política, abuso 

de poder, desprezo à cláusula secular constitucional. 

É possível enxergar aí certa fundamentalidade no livre exercício da liberdade 

religiosa consignada ao núcleo duro da Constituição, na medida em que a imunidade 

tributária das instituições religiosas promove uma qualificação intrinsecamente 

associada à confessionalidade individual e social. O argumento de que líderes 

religiosos oportunizam eventual desvio de finalidade produz ao Estado 

administrativo um dever de sancionar distorções e, conforme o caso, afastar a 

imunidade de quem não o é instituição religiosa. 
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Os diálogos possíveis deveriam decorrer da manifestação regulatória entre 

Estado e terceiro setor, mas ocorre que um projeto democrático deliberativo entre as 

próprias instituições religiosas pode acarretar na ausência de consenso inter-

religioso. Com efeito, o que se pretende é a busca de um senso ético comum, para as 

matrizes socioeconômicas das instituições religiosas. 

Para combater o bom combate é a expressão da Carta de Paulo a Timóteo 

(4:7-8), porquanto o apóstolo dos gentios, fazia antever o que restaria aos próprios 

cristãos, afirmativamente, assumirem a seu turno deveres éticos, fidelidade o 

compromisso evangélico emancipando-se do mau combate, que é esse promovido 

pelo mundo e suas interlocuções que a igreja não deve conduzir-se, e que os fiéis 

precisam despertar, antes que seja tarde, antes que se façam massa de manobre 

para a manutenção dos interesses piramidais e não da base político-econômica do 

País.   

Para introduzir a pesquisa, como é da praxe jurídica, é mister que se faça 

entender o abuso de poder religioso na experiência eleitoral, ou seja, se um líder 

religioso convoca os seus fiéis a votarem nesse ou naquilo candidato é certo que 

essa convocação fará convergir eleitores para o candidato escolhido da liderança 

religiosa? 

Na segunda parte da pesquisa deve-se levar em consideração o fenômeno 

jurídico a salvaguardar as instituições democráticas. Em síntese, caberia à função 

jurisdicional dar limites a onda oportunista, senão eleitoreira, da igreja partícipe no 

processo eleitoral brasileiro. Neste sentido, apresenta-se, como esse assédio de 

liderança institucional religiosa ao sectarismo não passa de períodos cíclicos no 

processo democrático, e para tanto, far-se-á valer da ideia de um novo coronelismo, 

provisório no cenário político, e as consequências sociojurídicas desse fenômeno 

para as instituições jurisdicionais e religiosas, neste último caso (o preço que essas 

igrejas pagarão no plano ético por tal conduta). 

Por decorrência a terceira parte, questiona eventuais limites materiais ao 

fenômeno do abuso do poder religioso nas eleições. Essa é uma questão 

fundamental, para que não se venha a dizer posteriormente que há uma repulsa à 

liberdade de fé, ou mesmo perseguição ao direito de autodeterminação das igrejas. 
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Por outro lado, só não vê quem não quer, o assédio de igrejas em torno do espaço 

político brasileiro. 

A título conclusivo, resta combater o bom combate? Parafraseando as 

palavras do apóstolo Paulo, no sentido que a igreja responsável por verdades 

espirituais, deveria afastar-se do jogo democrático inoportuno, vale dizer, 

combatendo as mazelas de igrejas interessadas em projetos distintos da fé, na 

esfera pública? Tal é a problemática da pesquisa para a tarefa que exsurge diante de 

flagrante fenômeno sobre o espaço eleitoral. 

 

1. O PROBLEMA DO ABUSO DO PODER RELIGIOSO NAS ELEIÇÕES  

 

A alegação corrente dos que querem afastar a incidência do abuso do poder 

religioso no processo eleitoral é a de que a manifestação da igreja na política é 

costumeira, e por isso não há que se falar em abuso, mas em uso do espaço político 

pela instituição de fé. Não obstante, a prática ou o costume mais evidencia abuso do 

que uso, pois uma coisa é a manifestação do discurso religioso na política, outra é, 

porém, o discurso da igreja no espaço político-partidário, que dentre tantas igrejas, 

qual delas representaria o discurso homogêneo de seus candidatos? Por essa razão, 

deve-se considerar o antigo brocardo latino: abusus non tollit usum. 

Em outras palavras, o costume não pode justificar o ilícito, quando este vem a 

ser abusivo. É abuso, a maneira desenfreada pela qual lideranças religiosas 

dissimulam sofre seus fiéis o endereço da instituição religiosa, na política, no grupo 

partidário, na crença do espaço que a igreja deve ocupar nas eleições, posto que não 

raro, não é bem, a crença dos fiéis, mas a outorga da homogeneidade da igreja na 

política, além disso, a indiferença à cláusula de barreira secular, pela qual Estado e 

Igreja se emancipem, para que se evite o domínio historicamente conhecido da Igreja 

no Poder e, ainda o descrédito da instituição de fé a ocupar o reino divino no mundo; 

embora o problema apareça por corriqueiro abuso, tudo deve ser feito para não 

prejudicar o uso, a licitude e a normalidade do processo eleitoral.3 

                                                      
3  Um dos maiores ativistas da espiritualidade ecumênica no século XX, Osho vai deflagrar a crise 
política e religião como fenômeno mundial (2009, p.14): “Nossos sacerdotes não são mais do que 
papagaios, e suas preces são por poder, prestígio e dinheiro. Eles são políticos disfarçados, fazem 
política em nome de Deus – a política de números. Hoje em dia existem mais de 1bilhão de católicos 
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Em uma palavra, fieis querem ter seus interesses confessionais representados 

na política, mas não por meio de ordeiros com seus interesses pessoais, promovendo 

a manutenção de seus pleitos, de seus negócios, de suas economias e, não raro 

envolvidos em escândalos de corrupção, pois a fé para o fiel é segreda e universal, 

quando quer um representante na política, que este o faça em prol do bem comum e 

que esteja também repleto de verdades e de exemplo à cidadania. 

O abuso do poder religioso, em princípio, é um dos fenômenos que se 

contingencia, pois o fisiologismo das igrejas sobre as instituições políticas pode ser 

visto como um novo coronelismo. Há tempos, Victor Nunes Leal definia o seu 

coronelismo, em Coronelismo, enxada e voto, sob uma forma analítica do fenômeno 

com o abuso do poder religioso, senão veja-se: “É antes uma forma peculiar de 

manifestação do poder privado, ou seja, uma adaptação em virtude da qual os 

resíduos do nosso antigo e exorbitante poder privado têm conseguido coexistir com 

um regime político de extensa base representativa”4. 

É também o abuso do poder religioso nas eleições um contingenciamento do 

religioso sobre o profano, pois a hipertrofia econômica e social se insurge sob regime 

representativo de forma inadequada, em nome da instituição religiosa. É pelo menos 

presunçoso o líder religioso ou um adepto que entendesse que a única forma de 

Estado é a de sua preferência ou a que professa, quando não é muito perigosa a 

autoridade religiosa que assim se manifesta. Um neocoronelismo, a partir do 

pensamento de Victor Nunes Leal, dá-se pela manutenção de poderios privatistas, 

com manifesta dissimulação da fé, albergando no espaço público por interesses que 

nem sempre são os da religião, tampouco os da secularidade democrática. 5 

                                                      
no mundo, e, naturalmente, o papa é o religioso mais poderoso do mundo [...] A religião organizada é 
apenas um nome sem conteúdo e/ou significado, que esconde a política dos números.  Você sabe 
muito bem que na Índia, quando a eleição está próxima, os políticos começam a visitar o 
shankaracharya. Durante cinco anos ninguém a visita, mas na época das eleições o primeiro-ministro 
vai até ele. Ele sai em uma peregrinação pelos templos, nos confins e no alto dos Himalaias. Para quê? 
Subitamente surge um grande ímpeto religioso, que desaparece com o fim da eleição” (OSHO, 2009. 
p. 14). 
4   LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto: o município e o regime representativo no Brasil. 
7a.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 43-44. 
5  É por essa razão que Michael Walzer (2008. pp. 65-66) vai dizer a respeito desses interesses 
institucionais religiosos: “Os grupos que fazem as reivindicações mais vigorosas são minorias cujos 
membros estão comprometidos com uma versão tradicionalista ou fundamentalista da religião e da 
cultura, e que são marginais vulneráveis, [...], ao menos, por causa desse comprometimento”. 
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O pastor e seu rebanho, que deveria cuidar para as coisas de Deus, o faz agora 

em relação a seus interesses. O pastor que ora é a liderança religiosa, ora o candidato 

da igreja, ora o espírito da igreja, entusiasma-se em conquistar o prestígio social, em 

outras palavras, um meio para alcançar ascensão social, não está preocupado, 

exatamente com Deus, a despeito de cumprir o seu papel social, que é o de pacificar 

a sociedade, mas, ocupa-se em servir a Mamon, tirando proveito das coisas 

materiais pela fé; Reinos que são inconciliáveis.  

Porém, quando a exigência jurisdicional requer provas deste fenômeno, é 

melhor dizer ao Estado-juiz: facta potentiora sunt verbis, vale dizer, a este juízo 

subvertido desta realidade na política, silente à deturpação no processo eleitoral, que 

não quer fazer reconhecer o engodo da manipulação subliminar, em que os próprios 

líderes das religiões entendem fazer parte deste jogo, como um processo de 

ostentação carismática sem se dar conta do preparo à política da polis, considerando 

o seu rebanho, cognominado como povo de Deus, o objeto direto de suas intenções 

políticas um verdadeiro assédio por meio das Escrituras, permutando a parte pelo 

todo, e retirando, não raro, a legítima governabilidade e responsabilidade pela coisa 

pública. 

Destarte, a legitimidade e fato probatório sob o efeito de ações tipicamente 

eleitorais, repousariam, no lapso do processe das eleições e, potencialmente 

admitidas com manifesto apelo político-econômico. Se for o caso a liderança vai 

dissimular o discurso religioso sobre a política, ofendendo a lisura do processo 

eleitoral. Há manifesta ofenda ao princípio da transparência, corolário dos princípios 

da moralidade e da publicidade administrativas, muito sacrificado no discurso 

religioso como quer Bruno Latour6: “A comunicação transparente e imediata tem 

tanta relação com o trabalho de informação  quanto  ao  acesso  ao  além  se  parece 

                                                      
6  Ainda Bruno Latour (2020) assevera: “[...] Assim que abandonamos o caminho confiável da 
comunicação para falar de religião, é como se tivéssemos de mergulhar numa forma de mentira, no 
segredo de uma invenção que, para dizer a verdade, deve necessariamente mentir. Essa experiência 
não excede nem a razão nem o savoir-faire cotidiano, mas é preciso reconhecer que que não é fácil 
engoli-la, porque seu objeto consiste em desviar os hábitos do discurso, impedir a transferência de 
informações, desacostumar-se de toda comunicação. O que explica, mas não justifica a desconfiança 
dos que raciocinam é que a religião explica para dizer a verdade, deve mentir ou, ao menos, se a 
palavra choca, proceder a elaborações científicas, não!, pias, não!, razoáveis.” LATOUR, Bruno. Júbilo 
ou os tormentos do discurso religioso. Trad. Rachel Meneguello. São Paulo: Editora UNESP, 2020, p. 
60-61. 
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com o delicado savoir-vivre da enunciação religiosa”7. 

 

2. A IDEOLOGIA SUBJACENTE DA FÉ NO PROCESSO ELEITORAL 

 

Oportunismo é um termo prestigiado no processo político, oportunismo seria 

uma situação passível de se obter vantagem em momento benéfico para tal 

desiderato, em outras palavras oportunismo é o momento propício para ganhar 

vantagem em face de uma circunstância. 

Mas o que faz entender que o religioso é oportunista no processo eleitoral? A 

despeito da política partidária e do espírito da igreja não se confiarem a uma 

afinidade moral, o religioso que prospera entender-se com a política partidária. Os 

que não medem esforços em participar do processo eleitoral sempre encontrarão 

motivos para participar do processo eleitoral: a) a voz da igreja está sendo sufocada; 

b) os seculares avançam com suas ideologias c) é preciso fazer valer o projeto 

cristão no mundo. Mas que preço é preciso pagar apara chagar a este patamar, ou 

ganhar o processo eleitoral para que liberdade religiosas se faça prosperar? 

É preciso dizer que nem todo religioso concorda com a participação da igreja 

de fé no processo eleitoral, ou seja, que uma certa instituição religiosa venha a fazer 

pleito nas eleições, independentemente, da religião, quer com isso dizer que o espaço 

democrático comporta o discurso religioso na política para a maior parte dos 

religiosos, mas não uma certa igreja, um certo credo como se tudo se mesclasse a 

homogeneidade do religiosamente institucional. 

O abuso de poder no âmbito dos direitos políticos fundamentais reflete uma 

problemática semântica e moral. Paul Freston, por exemplo, coloca a seguinte 

questão: “Deixemos que cada um se utilize da religião como quiser”; pois, como alude 

ainda o autor: “Falar em ‘abuso’ da religião é seguir uma linha errada. A diferença 

entre ‘uso’ e ‘abuso’ é muito subjetiva. [...] Devemos, sim, protestar quando se diz que 

todos os evangélicos estão com tal candidato, mas não devemos atacar os outros 

por ‘abusar’ da religião na política.” 8. 

                                                      
7  LATOUR, Bruno. Júbilo ou os tormentos do discurso religioso. Trad. Rachel Meneguello. São Paulo: 
Editora UNESP, 2020, p. 60. 
8  FRESTON, Paul. Religião e política, sim; Igreja e Estado, não: os evangélicos e a participação 
política. Viçosa (MG): Ultimato, 2006, p 9-10. 



 
548 | Anais da VII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2020) 

 

De um lado, a intencionalidade assinala a vocação política da religião. É o que 

Paul Freston vai desenvolver com seu modelo comunitário, cujo projeto não é da 

igreja, nem individual, mas um modelo em que os religiosos devem se envolver 

politicamente sob a inspiração da fé: “[...] os que exercem mandatos políticos não 

ficam soltos, mas interagem e respondem a outras pessoas que podem, se 

necessário, até mesmo repreendê-los e aconselhar sua saída da política” 9.  

Em síntese este é um modelo comunitário proposto por Paul Freston, cuja 

proposta é legítima, embora não queira dizer que seja fielmente perseguida em um 

mundo de tantas adversidades eclesiásticas. Por exemplo, o Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) já decidiu contra a candidatura de parlamentar pela 

qual apoiava a denominada Igreja Quadrangular do Evangelho, cujo modelo não é 

comunitário, mas de igreja como projeto institucional, cujo colegiado em acórdão 

assim se manifestou: 

 

Em locais públicos destinados ao uso comum, portanto, deve prevalecer, assim, 

o princípio da neutralidade, e, por consectário lógico, 

ministros/padres/sacerdotes/ pastores que sejam candidatos não devem se 

autopromover durante os cultos, de modo que não se coloquem em uma situação 

privilegiada em relação a outros candidatos. Não é o que se observou, contudo, 

na Igreja do Evangelho Quadrangular (IEQ), conforme demonstram as provas 

colacionadas aos autos. Na citada instituição religiosa, inclusive, há regra interna 

(art. 14 do Estatuto) que IMPÕE a manifestação de apoio aos candidatos por 

parte dos membros da Igreja. Com efeito, o próprio investigado admite essa 

imposição e destaca trecho do Estatuto da Igreja do Evangelho Quadrangular que 

dispõe acerca da necessidade de realização de uma “prévia” pelos pastores 

titulares da região ou campo missionário para a escolha dos candidatos a cargos 

político-partidários. E mais, exige que os membros do Ministério devem 

manifestar seu apoio aos candidatos oficiais, demonstrando sua fidelidade à 

Igreja (fls. 75).10 

 

                                                      
9  FRESTON, Paul. Religião e política, sim; Igreja e Estado, não: os evangélicos e a participação 
política. Viçosa (MG): Ultimato, 2006, p 12. 
10  ALAGOAS. Tribunal Regional Eleitoral. Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 2241-
93.2014.6.02.0000. Acórdão nº 11.601. Maceió, Diário da Justiça, 07 jul. de 2016. 
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O modelo institucional, como quer Paul Freston: “A Igreja, como instituição, 

não deve se envolver na política dessa forma, pois quando o faz, ela e os seus ˗˗ ficam 

vulneráveis a todas as contingências do mundo político.” 11  No caso do modelo 

comunitário, há liberdade política de integração discursiva; no segundo caso, do 

modelo institucional, pode haver abuso. 

Se a intenção é libertária no campo político, é dialógica, inclusiva; mas se a 

intenção é institucional, torna-se potencialmente gravosa, e a contingência do abuso 

do poder deve ser averiguada, uma vez que a instituição nasce das lides 

administrativas na jurisprudência francesa ao final do século XIX (voie de fait), 

alcança a espécie eleitoral ˗˗ pois não deixará de ser uma ação administrativa que 

ofende a moralidade administrativa (art. 37, CRFB/88), uma ofensa aos direitos 

fundamentais políticos (art. 14, §9º, CRFB/88) ˗˗ e, por consequência, pressupõe uma 

flagrante e grave ilegalidade12.  

Os líderes e correligionários religiosos até podem realizar suas campanhas 

eleitorais particularmente, mas somente ao lado de fora dos templos, visto que o 

abuso de poder religioso em eleições pode ser considerado como a 

descaracterização das práticas e crenças religiosas que buscam influenciar de forma 

negativa e ilegal a vontade dos fiéis, onde não se deve misturar igreja com política. 

Se a intenção for eticamente válida, parte-se para a questão dos fins, pois outra 

questão colocada por Paul Freston é o que se poderá refletir acerca das 

consequências de modelos institucionais. Como diz Paul Freston: “A Igreja, como 

instituição, entra na política defendendo as suas propostas, as quais podem ser boas 

ou não”13.  

Essa roupagem oportunista é colocada em xeque, por um clico característico 

dos oportunistas da fé que acessam o processo eleitoral de forma ilegítima, 

                                                      
11  FRESTON, Paul. Religião e política, sim; Igreja e Estado, não: os evangélicos e a participação 
política. Viçosa (MG): Ultimato, 2006, p 12. 
12  SERRAND, Pierre. Abuso de poder. In: ALLAND, Denis; RIALS, Stéphane. Dicionário da Cultura 
jurídica. Trad. Ivone Castilho Benedetti, rev.tec. Márcia Villares de Freitas. São Paulo: Martins Fontes, 
2012, p 23. 
13  FRESTON, Paul. Religião e política, sim; Igreja e Estado, não: os evangélicos e a participação 
política. Viçosa (MG): Ultimato, 2006, p 11. 
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aproveitando-se do espírito da igreja, fácil de se dissimular para se chegar ao poder 

deveras comprometido.14 

A liberdade religiosa pode ser derivada da liberdade de pensamento, uma vez 

que quando é mantida a revelação torna-se uma forma de manifestação do 

pensamento, e isso só é possível em razão do princípio da neutralidade religiosa na 

ordem constitucional, como propõe Jónatas E. M. Machado. Essa liberdade 

compreende também outras liberdades, tais como: liberdade de crença, liberdade de 

culto, liberdade de organização religiosa e liberdade de expressão. Abrange também 

a liberdade de escolha da religião, liberdade de não aderir à religião alguma e 

liberdade de ser ateu, sem que isso implique em Estado ateísta, porém teísta, não 

confessional, tampouco secularista, ou seja, que resguarde as preferências 

religiosas de seus constitucionalizados15.  

O princípio da neutralidade é um preceito democrático, na medida em que o 

Estado Constitucional pode desenvolver formas de pluralismo e garantias religiosas 

na ordem social. Neste sentido, o papel do Estado ultrapassa a nomogênese 

legiferante para destacar-se no comportamento institucional da sociedade 

deliberativa, a despeito de um novo movimento neoteísta, em que as práticas 

litúrgicas se conformam a valores e princípios da visão de mundo que reconhece 

socialmente, logo é natural que os excessos e arbítrios devam ser controlados.   

Como comprovar o abuso do poder religioso eleitoral, um fenômeno 

extremamente subjetivo, tanto para a vida social quanto para o direito? Não fosse 

pelo aspecto econômico, muito difícil seria ocupar-se de uma forma abusiva do 

religioso no processo eleitoral, porque, se o fosse tão somente religioso, nada teria 

de abusivo, mas é que algumas igrejas entenderam de tomar o espaço público com 

o poderio econômico que amontoaram e a manutenção de seus fiéis, a estrutura das 

igrejas e a comodidade de seus líderes, tudo isso é difícil de perpetuar-se, a não ser 

                                                      
14 É claro que há também assédio da sociedade secular para o confessionalismo e a comunidade 
religiosa deveria estar atenta para isso, porque os que pensam o oportunismo já o fazem. Fernando 
Henrique Cardoso (2018, p.231) em ensaio sobre o processo democrático brasileiro avalia: “Para 
começar, temos uma democracia na qual os verdadeiros representados não são os cidadãos, e sim 
organizações intermediárias (um prefeitura, uma empresa, uma igreja, um clube de futebol etc.) que 
chegam mais perto do eleitor e, em alguns caos, financiam as campanhas.” 
15  MACHADO, Jónatas E.M. Estado constitucional e neutralidade religiosa: entre teísmo e o 
(neo)ateísmo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. 
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encampar o político as suas intenções oportunistas. Por isso, é possível estabelecer 

limites materiais a movimentos religiosos, em princípio, emancipatórios, deflagrados 

pelo discurso das liberdades? 

 

3. COMO COMBATER O BOM COMBATE? LIMITES MATERIAIS PARA O ABUSO DO 

PODER RELIGIOSO NAS ELEIÇÕES 

 

 Uma legislação proibitiva é manifesta intervenção do Estado na liberdade 

confessional, porém, o mecanismo de freios a invasão econômica de igrejas no 

espaço comum é objeto já previsto em lei e isso não tem nada de intervencionismo. 

Os que ostentam o Estado como secularização de concepções teístas devem 

entender que há limites no espaço corriqueiro das eleições para que haja lisura no 

processo eleitoral. Em uma palavra, o pluralismo partidário religioso faz do Brasil, 

não um Estado sem Deus, porquanto laicidade não significa ateísmo, tampouco 

laicismo, porém, um espaço também para o discurso confessional. 

O direito, por sua vez, quer capitanear os limites entre as liberdades ora 

interconfessionais, ora confessional-seculares. Neste sentido, é presente o 

fenômeno do neoconstitucionalismo para estabelecer os valores e a visão de mundo 

contemporâneo, legitimando o discurso religioso na compreensão dos problemas 

humanos para perpetuar a ordem democrática e os anseios que transcendem a 

própria compreensão humana. Questão que a liberdade religiosa é capaz de 

promover à imanência do ser e da natureza na cosmovisão e, por decorrência, na 

ordem pós-secular, à inexorável dimensão da dignidade humana para os direitos. 

Há alguns anos, as Constituições vivem o seu apogeu e, dessa forma, são mais 

requisitadas que os livros sagrados das religiões. Hoje, parece entrar em declínio a 

construção de um discurso meramente constitucional ou constitucionalmente 

secular, justamente quando o poderio constitucional se elitiza à maneira elegante, 

excluindo alguns interesses.  Neste sentido, Peter Berger assinala: “[...] a política que 

reconhece a liberdade religiosa como um direito humano fundamental ipso facto 

reconhece (sabendo ou não) os limites do poder político”16. 

                                                      
16 BERGER, Peter Ludwig. Rumor de anjos: a sociedade moderna e a redescoberta do sobrenatural. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2018, p. 208. 
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O tema do abuso do poder religioso no processo eleitoral é um desses que 

enveredam pela manifesta tensão entre o constitucionalismo e a democracia. Em 

outras palavras, questiona-se se existe um modelo democrático insurgente em razão 

das massas confessionais insatisfeitas ou se ocorre, apenas, uma mera resposta 

social em face do Estado secularizado.  

Raquel Cavalcanti Ramos Machado assinala que jurisprudência vai 

compreender novas formas de abuso de poder que não estão sob o alcance da Lei 

Complementar 64/1990, à luz do art. 22, dentre as quais está o abuso do poder 

religioso, ao que assinala a autora: “[...] as expressões vêm sendo paulatinamente 

incorporadas ao vocabulário jurídico para enfrentar realidades com nuances que 

fogem ao encaixe perfeito com as formas de abuso já previstas no ordenamento 

jurídico”17. Sob este aspecto, no juízo decisório típico da técnica de sinalização de 

precedentes, apresenta-se o voto do ex-Ministro do Tribunal Superior Eleitoral 

Herman Benjamin, delineando a característica do fenômeno: 

 

[…] O abuso do poder religioso caracteriza-se quando líderes religiosos 

aproveitam-se indevidamente da fé de seguidores para neles incutir a ideia – de 

modo direto ou subliminar – de que certo candidato é o que possui melhores 

atributos para lhes representar no desempenho de cargo eletivo, ou, ainda, 

quando a estrutura física de congregação – imóveis, meios de comunicação 

(rádio, televisão, internet), símbolos – é utilizada para promover candidatura. 

(BRASIL, TSE, 2017). 

 

O abuso de poder eleitoral religioso é um fenômeno multifacetado, embora o 

TSE, em 2018, tenha afirmado tratar-se de espécie de abuso de poder econômico 

eleitoral (BRASIL, TSE, 2018). Trata-se da interferência abusiva do poder religioso de 

indivíduos e/ou instituições religiosas nas campanhas eleitorais. 

Não obstante, uma vez mais o Tribunal Superior Eleitoral revisa o abuso do 

poder religioso em seu assento. O voto do Ministro Edson Fachin, levando em 

consideração as provas pífias para a caracterização do fenômeno, não descartou a 

                                                      
17 MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos. Direito eleitoral. 2. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Atlas, 2018, 
p. 261. 
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possibilidade do mesmo em eleições prospectivas, entendendo haver limitação 

confessional no processo das eleições (TSE, 2020). No entanto, um voto a 

acompanhar o relator, a despeito de manifesto obter dictum, objetou a espécime 

entendendo por ser ilegítima a investigação na instituição religiosa, pois de forma 

isonômica, não se faz à classe sindical, empresarial. 

A doutrina da limitação eleitoral não há de ignorar, a maneira diferenciada da 

incisão religioso no processo eleitoral, não é mera orientação ou convocação, é 

permeada de dogma e fisiologismo, é mais sofisticada e ardilosa no aliciamento de 

eleitores que os demais segmentos sociais, argumento utilizado ao longo da tese, e 

esse processo que hoje e amanhã merece muito mais atenção do sujeito consciente 

altero, é motivo justo para limitação da autoridade jurisdicional. Quer-se dizer com 

isso que a manifestação da religião no espaço público, e mesmo no espaço privado, 

merece limites materiais, não por força da espiritualidade das religiões, mas em 

razão da ação humana sob a égide das instituições religiosas. 

O atual estado da humanidade é um jogo de interferências culturais o qual 

permite relações recíprocas entre os que primam pela fé, assimilando às razões da 

sociedade comum uma espécie de customização da crença e a secularidade repleta 

de valores metafísicos. Esse mundo complexo vai indagar sobre quem ocupou o 

lugar alheio e quais os limites de influência recíprocos18.  

Quanto aos limites à liberdade de expressão religiosa no processo eleitoral, é 

preciso levar em conta que o tolhimento do direito à manifestação do pensamento é 

antidemocrático e aí estaria inclusiva, a manifestação do pensamento religioso. 

Naturalmente, como já se disse alhures não é um direito absoluto, e por essa razão 

devolve-se à titularidade do direito uma série de deveres concomitantes, a exemplo 

da não-incitação ao discurso do ódio, do proselitismo inofensivo, do compromisso 

com a verdade, dentre outras tantas. 

Mas esse condão, da auto-eleição por um Ente Superior, à expressão de um 

candidato ou por meio do líder de uma crença ao concorrente eleitoral deverá ser 

punido pela Justiça Eleitoral? É possível dialogar com situações distintas, a primeira 

situação identifica uma certa presunção do candidato da fé, mas, não obsta que 

                                                      
18  BOBBIO, Norberto. Elogio da serenidade: e outros escritos morais. 2a.ed. Trad. Marco Aurélio 
Nogueira. São Paulo: Editora Unesp, 2011. 
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venha a expressar-se desta forma, desde que isso não passe à sede institucional do 

lugar da igreja, como se pudesse levar um discurso oportunista de fé, capaz de 

convencer eleitores pelo fundamentalismo do discurso religioso, alterando o 

resultado das eleições, ou seja, não se trata de um candidato capaz de levar adiante 

um projeto de governo ou parlamento ao povo, mas o será eleito pelo simples fato de 

ser um candidato da instituição religiosa. 

Uma legislação restritiva, poderia colocar em xeque todo o espírito 

democrático, mas apologia à incitação ao ódio, segregação confessional, domínio da 

igreja na política, em nome da fé perante o processo, são questões que a 

secularidade já alcançou e o espírito contemporâneo não deseja retroceder.19  O 

complexo igreja-eleição na política, é a reiterada alavanca da igreja a açodar o 

espaço público no âmbito das eleições, sob o discurso da liberdade de expressão 

religiosa, aproveitando-se de oportunidades da má gestão governamental, do 

sistema de corrupção, da criminalidade, como se os membros da fé fossem a solução 

para tais problemas, quando, se veem envoltos, estes mesmos candidatados da 

igreja em escândalos semelhantes, isso é oportunismo no processo eleitoral. 

 

CONCLUSÃO 

 

Na atualidade constitucional, deve-se repensar muito os limites de liberdade 

de expressão em ponderação aos também limites de liberdade de atuação e crença 

religiosa. Quando ocorreram ataques fundamentalistas islâmicos ao jornal francês 

Charlie Hebdo discutiu-se no mundo jurídico a tensão religiosa no seio das 

instituições sociais, uma vez que o segmentarismo dogmático de certa parcela social 

toma conta dos meios institucionais, não raro, em detrimento de um pensamento 

social pluralista no campo secular. 

                                                      
19 Daniela Bucci (2018, p.114) ao recolher um repertório de decisões eleitorais, evidencia o caso 
emblemático de Erbarkan v. Turquia que professava o discurso de ódio no processo das eleições, 
vindo a questão parar na Corte Europeia a despeito de ter refutado condenação ao candidato, sim 
proferiu, segundo a autora: “A Corte reconheceu que o discurso de Erbakan era maniqueísta, divisivo, 
ocorrera em uma região traumatizada por ataques terroristas e conflitos étnico-religiosos. 
Reconheceu ainda que que uma visão religiosa que divide a sociedade entre ‘justos’ e ‘injustos’, ou 
‘fieis’ e ‘infieis’, bem como referências discriminatórias contra o laiscismo, o ocidente, e aos cursos 
que inclusive, são minoria ética na Turquia, não se coadunam com o valor da diversidade essencial e 
uma sociedade democrática contemporânea.” 
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Uma centena de ações eleitorais, aliadas à atuação da sociedade, de 

causídicos, dos entes ministeriais, surgiu na jurisprudência dos Tribunais Regionais, 

passando a observar o fenômeno do abuso do poder religioso eleitoral com certa 

estranheza, pelo qual se valem da fala ardil nos púlpitos das igrejas, protagonizando 

verdadeiros espetáculos midiáticos, difundindo informes publicitários com a 

facilidade de recursos compartilhados entre os correligionários, ora na doação de 

campanha, ora na propagação oral, e impelem a si mesmos o discurso apaixonado 

da fé, como as liturgias dogmáticas dos cultos. 

A despeito de uma legislação tardia para dar limites materiais à expressão 

religiosa nas eleições, não parece solucionadora da questão, de vez que a igreja não 

se convence pela literalidade das leis, o espírito da igreja é criativo e fiel a seus pares, 

sós mesmo uma reflexão em face da alteridade constitucional, à esteira do lugar, 

pode levar a mudança de ciclo. Isso se dá, quando o espírito da igreja se cansar do 

oportunismo de certas lideranças que usam das artimanhas da fé para levar projetos 

pessoais de poder ou mesmo, quando não a esperança dos povos da igreja não 

espalhar mais os anseios e esperanças que seus líderes dizem enfrentar, quando os 

fiéis serviram de massa de manobra para o projeto das lideranças e não dos fiéis, do 

povo secularizado, que não é só de fieis ignorantes, mas é da respublica democrática, 

do contrário o particularismo fundamental da fé, toma de assalto a coisa pública e 

forma reacionária apaga o brilho da democracia, constituída a Constituição em 

Estado Democrático de Direito. 

Para combater o bom combate, será preciso mais do que legislação vigente, 

pois, infelizmente, o povo de Deus passa a legitimar o ilegitimável, quando 

aparentemente afeita a seus interesses institucionais, a manutenção dos costumes, 

a categorização dos das posições religiosas em face das plataformas que povoam o 

debate no cenário político e cultural do País, mas, antes fosse só isso, o que não é, 

aliado a essas questões está a manutenção do fisiologismo econômico de certas 

igrejas, a manutenção da econômica da parcela de fiéis, o modus vivendi de alguma 

comunidade de fé, enquanto o remanescente todo o outro povo brasileiro, de gênero, 

de raça, de hipossuficiência econômica, de vulneráveis ficam à mercê do liberalismo 

econômico como religião e não da fé propriamente dita.  
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Resumo 
 
O mundo é marcado por contradições e tensões as mais variadas. A cada teoria, 
surge uma contrateoria. Dessa forma, a partir de vieses ideológicos, defende-se ou 
ataca-se a instituição Estado. Nesse sentido, a partir do pensamento de Bobbio, o 
presente trabalho versa sobre as nuances tomadas pelo Estado no decorrer do tempo 
até o chamado Estado Social. Em seguida, aponta-se a forma como foi construída a 
Constituição de 1988 do Brasil a partir das discussões na obra de Oscar Vilhena 
Vieira. Ao cabo, faz-se a análise crítica do papel e atuação do Supremo Tribunal 
Federal no que tange os valores democráticos. Concluiu-se que o Estado 
Democrático assume formatações similares independentemente do viés ideológico 
de seus governos. Ademais, o proposto por Vilhena Vieira se encaixa 
hermeticamente ao pensamento de Bobbio. E, por fim, concluiu-se que o Supremo 
Tribunal Federal ganhou força a partir da Constituição de 1988, porém, deve atuar 
com comedimento, uma vez que sua atuação pode gerar inúmeros riscos. Para tanto, 
foi utilizado o método de abordagem hermenêutico. Para a execução, foi utilizada, 
em grande medida, a técnica de pesquisa bibliográfica. 
Palavras-chave: Constituição de 1988; Construção da Democracia; Nuances do 
Estado; STF. 
 
Abstract 
 
The World is full of contradiction and tension. To every theory, there is a 
countertheory. Having this in mind, considering various ideological thoughts, it is 
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possible to defend or to attack the State. In this sense, concerning Bobbio’s work, this 
article aims to discuss about the shapes the State had had until it becomes the 
Welfare State. Then, considering the work of Oscar Vilhena Vieira, it is presented the 
way Brazil’s Constitution was made. In the end, there is a critical analysis of the role 
of Brazil’s Supreme Court (STF), concerning the democratic values. The conclusions 
are that the States over the World have had similar shapes, not depending on the 
ideological line of thoughts of their governors. In addition, Vilhena’s propositions fit 
hermetically on Bobbio’s work. Ultimately, STF has been empowered by the 
Constitution of 1988. However, it must work with restraint, since it might generate 
some risks. The method of approach is the hermeneutic, using the bibliographic 
research technique. 
Keywords: Brazil’s Supreme Court (STF); Constitution 1988; Construction of the 
Democracy; Shapes of the State. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho adota enquanto temática as mutações das constituições no 

Estado Democrático Brasileiro, desde o surgimento do Estado social até os reflexos 

das mutações constitucionais, resultantes da autonomia concedida ao Supremo 

Tribunal Federal (STF), referente ao seu poder decisório e ativismo judicial, 

consolidando um cenário de mutações constitucionais, já que tem na sua origem 

uma alteração informal e não literal de normas constitucionais através da via 

interpretativa gerando impasses no controle democrático. 

Notório é que o debate referente às mutações sofridas no Estado Democrático 

ocasiona impacto direto nas diretrizes hermenêuticas constitucionais.  As 

características Constitucionais, além do modo hierárquico que lhe é característico, 

agregam ainda consigo temáticas jurídicas e políticas.  Com isso, importa 

observamos com vasta atenção o papel de protagonista cedido pelo constituinte ao 

Supremo Tribunal Federal ao tomar decisões, uma vez que têm impacto direto, seja 

no setor jurídico, seja em todos os demais setores do Estado Democrático de Direito 

no Brasil, visto que este detém a função de salvaguardar direitos.   

Neste raciocínio, problematiza-se vislumbrar a partir da do surgimento do 

Estado e da adoção de um Estado Democrático que concede a sua Suprema Corte, 

até que ponto não se concretiza um Estado patriarcal e jardineiro que não se perca 

em si e não realize um cenário de sobreposição de atuações políticas frente a uma 
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efetividade de plena garantia de direitos. 

Baseando-se nessa problemática, objetiva-se analisar num primeiro 

momento o ideal de construção de Estado que se insurge no pensar de Bobbio e suas 

particularidades, desde a origem do Estado até chegar nos moldes do Estado Social, 

observando suas mutações. Após, de forma pertinente, apresentar o nascer da Carta 

Republica de 1988 e sua estrutura, e, com isso, refletir como a autonomia concedida 

à Suprema Corte Jurídica do país reflete de modo direto em todos os setores estatais, 

sendo, por vezes, um jardineiro (in)fiel ao realizar mutações constitucionais. 

Isto posto, é de suma importância realizar a pesquisa, e, assim, analisar 

criticamente seu reflexo de modo direto em todos os setores estatais. Por último, são 

apresentadas as conclusões pertinentes as análises apresentadas no trabalho. 

Importa ainda destacar que foi adotado hermenêutico, focado na revisão 

bibliográfica. Destaca-se que foi adotada uma visão analítica e crítica do tema. 

 

1 AS MUTAÇÕES DO ESTADO ATÉ O ESTADO SOCIAL 

 

Norberto Bobbio3, ao discorrer sobre a construção da democracia, pontua as 

conformações do Estado durante o tempo. Segundo o autor, o Estado Democrático 

como o conhecemos hoje não foi o mesmo no passado. Ele passou por tantas 

mudanças quantas foram as estruturas sociais. 

A instituição Estado surge para tutelar o interesse de seus representados. É 

importante frisar que, conforme o autor, os representados são os votantes. Dessa 

forma, quem detivesse o poder de voto escolheria representantes alinhados aos seus 

interesses. Em um primeiro momento, os representados que possuíam grandes 

propriedades eram a maioria dos votantes. Assim, houve uma conformação do 

Estado no sentido da tutela e proteção da propriedade privada. Nos moldes em que 

se encontrava, recebeu o nome de Estado Mínimo, responsável apenas pela tutela do 

direito de propriedade, então compreendido por Locke como um direito natural 

supremo. 

                                                      
3 Bobbio, Norberto. “O futuro da democracia (uma defesa das regras do jogo)”. Trad. Marco Aurélio 
Nogueira. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1986. Paginação irregular. Todas as referências ao autor ou seu 
pensamento, durante este item, foram retiradas da obra supracitada. Não será feita a citação diversas 
vezes por economicidade e por conta de a obra conter paginação irregular. 
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Em seguida, as conformações sociais eram outras. Não obstante, os tutelados 

pelo Estado haviam aumentado. Ainda existia a necessidade da tutela e proteção da 

propriedade privada. De fato, continuava a ser tutelada. Contudo, nesse momento, 

emergiam outras necessidades. Com novos votantes, surgem novos interesses a 

serem atendidos. 

Nesse segundo momento, Bobbio aponta, passaram a votar os analfabetos. 

Como consequência, ocorre a busca por um governo que institua a educação pública. 

Dessa forma, diferente era o eleitorado, e, por conseguinte, diferentes foram as 

demandas sociais. 

Na sequência, em havendo novos votantes, surgem novas exigências. Na obra, 

Bobbio aponta, por fim, os que são donos de nada, oferecendo apenas sua mão de 

obra, e passam a votar. Diferente dos primeiros, estes nada têm, de modo que não 

faria sentido buscar um governo que tutelasse meramente a propriedade privada. 

Pelo contrário, possuindo apenas a oferta de mão de obra, o novo eleitorado trouxe 

governos que primaram por leis de caráter trabalhista. 

Adiante, nesse mesmo sentido, elaboraram-se normas de caráter 

previdenciário, variando sempre de acordo com os que tinham poder de voto dentro 

de uma sociedade. Seguindo esse raciocínio, surgiram os Estados contemporâneos. 

A partir das demandas sociais exteriorizadas através do poder de voto, o Estado foi 

se amoldando até o modo como hoje se encontra. 

O autor pontua, ainda, que os Estados ao redor do globo tiveram um 

desenvolvimento similar. Grosso modo, apesar das diferenças historiográficas, os 

Estados onde vigorou a democracia tiveram desfechos semelhantes em termos de 

avanços sociais. Com isso, segundo Bobbio, o desenvolvimento social de um país 

independe da orientação ideológica do governante. Isto é, um país, apesar de 

governos de vieses de esquerda ou direita, tende a seguir a mesma trajetória de 

avanços sociais, à medida em que mais e mais variadas pessoas têm acesso ao 

direito ao voto. 

Bobbio cita como exemplo a Itália em comparação aos Estados Unidos da 

América. Neste, não houve um governo que fosse maciçamente uma 

socialdemocracia. Porém, ainda assim, houve avanços sociais. Falou-se em Estado 

Social nos EUA, mesmo não havendo governos necessariamente de esquerda. 
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Por outro lado, a Itália é mencionada como tendo um posicionamento 

ideológico diferente dos Estados Unidos. Houve governos abertamente 

socialdemocratas. Contudo, foi possível notar desfechos semelhantes para os dois 

países em termos de conquistas de cunho social. 

Dessa forma, a partir do pensamento de Bobbio, pode-se inferir ser o avanço 

social uma característica intrínseca da democracia. Ora, na medida em que as 

pessoas passam a influir na escolha dos representantes, maiores são as tendências 

de se voltarem as atenções ao avanço social. Nesse sentido, é importante entender 

o “avanço social” como a aquisição de novas e melhores condições de vida. Seja 

através da tutela da propriedade privada, seja a partir das normas trabalhistas, 

visando a impedir o abuso da parte hipossuficiente, o avanço social desenvolvido por 

Bobbio se apresenta como os interesses daqueles que adquiriram o poder de voto. 

Quem vota, por uma questão de lógica, escolhe lideranças que se alinham aos seus 

interesses e suas necessidades. 

Por outro lado, mais adiante, Bobbio faz um contraponto entre democracia real 

e a democracia na teoria. Nesta, há um legítimo interesse dos candidatos em atingir 

os objetivos buscados por seu eleitorado. De outra banda, a democracia real seria 

aquela em que o voto seria, grosso modo, uma moeda de troca. Assim, o eleitor 

deposita seu voto em um candidato que, alçado ao poder, cumpre com sua parte, 

buscando alcançar os interesses daquele que votou em si. Neste caso, não haveria 

a pulsão ética presente na democracia em teoria. Bobbio assimila a democracia real 

a um neocontratualismo, nos moldes delineados acima. 

Apesar disso, o ponto  de destaque deste item é que, seja democracia em 

teoria ou prática, sejam governos de esquerda ou direita, o fato é que, para Bobbio, o 

avanço social como delineado anteriormente é uma característica que tem 

acompanhado a ideia de democracia, de modo que prescinde de orientação 

ideológica. 

 

2 O SURGIMENTO (A CONSTRUÇÃO) DA CF/88  

 

Também chamada Constituição Cidadã, a CF/88 traz em seu bojo, para além 

da organização do Estado, garantias e direitos fundamentais. Definida como super-
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rígida e analítica, a Carta Constitucional brasileira passou por um processo extenso 

até ser aprovada. 

Oscar Vilhena Vieira 4  traça a historiografia do processo constituinte que 

culminou na atual Constituição Federal Brasileira. São abordados desde os aspectos 

fundacionais até aspectos relacionais entre os atores responsáveis pela 

Constituição. 

Conforme o autor, a Assembleia Nacional Constituinte se reuniu durante 20 

meses. Dessas reuniões, surgiu uma Constituição que prima pelo avanço social. Em 

grande parte, isso se deve ao contexto histórico em que o Brasil estava inserido. O 

fim do período militar trouxe consigo o combate às arbitrariedades que marcaram o 

período através dos Atos Institucionais. 

Nesse contexto, o Constituinte operou de diversas formas. As pessoas foram 

ouvidas. Assim, grandes seriam as contribuições de todos na Carta Constitucional, e 

mais próxima ela estaria da sociedade real. 

Conforme Vilhena, nesses 20 meses, foram realizadas 189 audiências 

públicas, pelas quais passaram cerca de 9 milhões de pessoas, “da tanga à toga”, 

como dito por Miguel Reale Jr. Nesse período, foram feitas 11.989 propostas e 6.417 

emendas e anteprojetos. 

Em havendo a oitiva de tantas pessoas, é razoável perceber como devem ter 

havido demandas sociais as mais variadas. O autor menciona, ainda, as demandas 

corporativistas e patrimonialistas, quais sejam: proteção à empresa nacional, 

resguardo de atividades econômicas monopolistas, princípio da unidade sindical, 

etc. 

A partir de notável participação, o primeiro texto produzido possuía 501 

artigos. O segundo possuía 496, denominado Projeto Zero. Ao cabo, o texto que 

passou por todas as deliberações e foi publicado no Diário Oficial da União5 possuía, 

incluindo o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 315 artigos. 

O exposto até agora vai ao encontro do conteúdo exposto por Bobbio na ora 

                                                      
4 Vilhena Vieira, Oscar. A batalha dos poderes: da transição democrática ao mal-estar constitucional; 
1ª ed.; São Paulo: paginação irregular; Companhia das Letras, 2018. Da mesma forma, neste item, 
todas as citações fazem menção ao pensamento do autor exprimido na obra supramencionada. 
5  Brasil. Constituição (1988). “Constituição da República Federativa do Brasil”. Brasília, DF: 
Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 
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citada anteriormente. Ora, conforme mais pessoas participam, maiores são as 

chances de se avançar socialmente. 

Havendo a participação popular, foi possível a consideração das demandas de 

vários setores da sociedade da época. Assim, não há que se falar apenas nos 

interesses de determinado grupo em detrimento dos demais. Não por acaso, ainda 

que menor que os primeiros projetos, a Constituição atual é extensa. Deve-se, em 

grande medida, aos direitos e garantias propostos, bem como a toda organização do 

Estado ali prevista, oriunda de diversas desconfianças da época de sua elaboração, 

perdurando até os dias atuais. 

Uma parte dessa configuração do Estado chama a atenção de Vilhena. 

Conforme o autor: 

 

[...] a Constituição fortaleceu o Judiciário, transferiu novas e inusitadas 

competências ao Ministério Público, além de conferir poderes sem precedentes 

ao Supremo Tribunal Federal. Tudo em detrimento da própria política.6 

 

 A partir da Constituição de 1988, ao Judiciário é concedido grande poderio. 

Ao Supremo Tribunal Federal foi atribuída a prerrogativa de decidir sobre assuntos 

os mais variados, resultando, na prática, como detentor da palavra final. É a isso que 

se dedica o tópico seguinte. 

 

3 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E O ATIVISMO JUDICIAL: UM PODER POLÍTICO 

SUPREMO E INDEPENDENTE  

 

Com o surgimento da Carta Republicana de 1988, o Supremo Tribunal Federal 

desempenha um importante papel institucional no Brasil. Por óbvio, sabe-se que a 

instituição foi criada com a Constituição da República de 18917, ao passo que é 

                                                      
6  Vilhena Vieira, Oscar. “A batalha dos poderes: da transição democrática ao mal-estar 
constitucional”; 1ª ed.; São Paulo: paginação irregular; Companhia das Letras, 2018. 
7 Pertinente esclarecer que muito embora o STF, não tenha sofrido nenhuma modificação em sua 
estrutura, e ter sido instituído com a Carta de 1891, importa ressaltar que a denominação “Supremo 
Tribunal Federal “é adotada a partir do Decreto n° 510, 2 de junho de 1890, o qual instituiu ainda uma 
Constituição Provisória no regime republicano recém adotado aos tempos. Fonte: 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=sobreStfConhecaStfHistorico>; 
 Acesso em 24 de set. 2020. 
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contundente não esquecer que sua origem advém a partir do Supremo Tribunal de 

Justiça, criado na Constituição do Império, datada do ano de 1824. Com isso, a Corte 

desempenha importante papel sempre quando buscam nela a interpretação para as 

garantias constitucionais. 

Por isso, ao observar o retrospecto institucional histórico do Supremo, Oscar 

Vilhena Vieira8 tece que o ideal contido em se inserir a Suprema Corte, de maneira 

que venha esta tutelar o sistema político nacional, não tem sua origem na 

Assembleia Constituinte de 1987-1988. Pelo contrário, surgiu no Império como uma 

alternativa aos problemas do Poder Moderador, tendo sua atuação nos moldes da 

Suprema Corte dos Estados Unidos. 

Muito embora o STF seja uma instituição de longeva existência, é notório que 

sua atuação com o advento da Constituição de 1988 mudou. Isso porque, durante o 

período de ditadura militar, suas funções eram exercidas pelo poder controlador dos 

militares. Assim sendo, sempre que ocorria registro de existência de conflitos dentre 

os demais poderes estatais, o resultado era a composição do eterno arranjo de 

interesses políticos.    

Identifica-se, então, que a Carta de 1988 concede a independência entre os 

poderes, o Supremo adquire sua plena autonomia, de tal modo que o judiciário passa 

então a ser um ator político- jurídico com condão decisivo que transcende a figura 

de ser considerado tão somente o guardião da Constituição, pois passa a 

desempenhar conjuntamente a função de moderador do pacto político firmado com 

o processo de redemocratização. 

Para retratar este novo perfil institucional de atuação do STF após a CF/88, 

pertinentes são as palavras de Oscar Vilhena Vieira, que elucida muito bem o papel 

dos constituintes ao proporcionarem esta dupla proteção. 

 

De um lado, buscaram entrincheirar na Constituição o máximo de direitos, 

interesses, competências institucionais, privilégios corporativos e direitos, de 

forma a dificultar que maiorias futuras pudessem se contrapor a esses 

interesses. De outro lado, atribuíram amplos poderes ao Supremo Tribunal 

                                                      
8  Vilhena Vieira, Oscar. “A batalha dos poderes: da transição democrática ao mal-estar 
constitucional”; 1ª ed.; São Paulo: p. 161; Companhia das Letras, 2018. 
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Federal para bloquear decisões futuras do sistema representativo que viessem a 

ameaçar esses mesmos interesses, privilégios ou direitos, ainda que por 

intermédio de emendas à Constituição; para julgar as principais autoridades; e 

para resolver conflitos entre os poderes.9 

 

Por seu caráter analítico, o Supremo Tribunal Federal começa a ser chamado 

para emitir decisões de caráter político, jurídico, econômico, social e administrativo. 

Muitas vezes, deparou-se frente a impasses sobre decisões tanto do Congresso 

como da própria presidência da República. De tal acerte, se distinguem segundo 

Vieira, pela sua (i) escala e (ii) natureza:  

 

De [i] escala pela quantidade de temas que no Brasil têm status constitucional e 

são reconhecidos pela doutrina como passíveis de judicialização. De [ii] natureza 

pelo fato de não haver nenhum obstáculo para que o Supremo aprecie atos 

produzidos pelo sistema representativo, inclusive pelo próprio poder constituinte 

reformado.10 

 

A partir desta mudança oriunda da CF/88 pertinente a escala e natureza, 

juntamente com o vasto repertório de temáticas a serem decididas pelo STF, a Corte 

adquiriu maior simbolismo e responsabilidade quanto a suas funções. 

Ocorre que, ao ampliar a esfera de atuação, surge o perigo constante de sua 

politização indevida. De acordo com Fabiana Luci de Oliveira11, existe o perigo de 

magistrados realizarem a interpretação da Constituição a partir de critérios de 

governabilidade atrelada a interesses de cunho político-partidário, irrompendo, 

assim, num cenário de ingerência da classe política – muito embora a autora retrate 

a importância de se compreender a distinção conceitual entre (a) ativismo judicial e 

(b) judicialização da política: 

 

A judicialização da política implica o aumento na incidência de decisões judiciais 

sobre processos e conflitos políticos, assim como o crescimento do uso dos 

                                                      
9 (VIEIRA, pp. 164-165, 2018). 
10 (VIEIRA, p. 166, 2018). 
11  Oliveira, Fabiana Luci de. “O Supremo Tribunal Federal e a política no Brasil contemporâneo”; 
CADERNOS ADENAUER (SÃO PAULO), v. 1, p. 125-148, 2017. 
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tribunais como lócus de mobilização da sociedade civil organizada em torno de 

demandas e interesses sociais e econômicos. Já o termo ativismo judicial 

carrega conteúdos muito distintos em seu uso. Na lógica da separação de 

poderes, pode significar (1) invasão ou usurpação de competências dos demais 

poderes, numa chave mais crítica à atuação do Judiciário, implicando 

extrapolação de suas funções, ou (2) ocupação de vácuo de poder, numa chave 

mais positiva, significando que ele atua apenas para suprir uma omissão dos 

demais poderes.12 

 

Ainda assim, a judicialização da política tem por característica a amplitude 

das temáticas constitucionais, e, com isso, leva o judiciário a decidir sobre questões 

de grande repercussão geral de cunho político e social, acabando por se sobrepor (e 

às vezes até mesmo substituir) as instâncias de representatividade, tanto no 

Congresso Nacional quanto no Poder Executivo. 

Nesse diapasão, o ativismo judicial é considerado como sendo uma atitude, à 

medida em que se realiza a escolha de um modo específico e proativo de interpretar 

a Constituição, de modo expandir o seu sentido e alcance – divisão defendida, dentre 

outros, por Luís Roberto Barroso.13 

  À vista disso, através da atuação ativista, e em decorrência do processo de 

judicialização da política, o Supremo Tribunal Federal passou a estar no centro das 

atenções da esfera pública, principalmente a partir dos últimos anos. A partir de 

decisões que envolvam figuras políticas, o STF recebeu a conotação de 

"compromisso maximizador".14 

A partir do desenho institucional que vem se apresentando como bem 

denomina Oscar Vilhena Vieira e ao que outros estudiosos denominam de 

"constitucionalização do direito"15, há que se destacar a figura do Supremo e sua 

autoridade enquanto tendo em vista as funções que acumula, mesmo distintas, que 

                                                      
12 (OLIVEIRA, p. 131, 2017) 
13  Barroso; Luís Roberto. “Judicialização, Ativismo Judicial e legitimidade democrática”. Pp. 3-6. 
Disponível em: 
https://www.direitofranca.br/direitonovo/FKCEimagens/file/ArtigoBarroso_para_Selecao.pdf. 
Acesso em 24 set. de 2020. 
14 (VIEIRA, p. 446, 2008) 
15 Silva, Virgílio Afonso. “A constitucionalização do direito: Os direitos fundamentais nas relações 
entre particulares”. São Paulo: Malheiros, 2005 
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são: (1) função de Corte Constitucional; (2) função de julgar de foro especializado; e 

(3) função de tribunal recursal. 

A figura do Supremo adquiriu a legitimidade de emitir a última palavra 

decisória sobre os mais diversos temas constitucionais no que concerne ao sistema 

político do Brasil. Como elucida Vieira, a Corte pode emitir decisões que impactam 

de forma direta o sistema político brasileiro, sem ser contestado pelo Congresso, 

caso haja discordância dos julgados. Ademais, agregou enquanto característica ser 

o principal mutador das características constitucionais por via interpretativa. 

A tríade de funções que desempenha o Supremo lhe concede um amplo poder 

de intervir e, sim, decidir qualquer que seja o tema, acabando por tornar a 

judicialização uma vertente ampla de resolver controvérsias políticas. Diego 

Arguelhes16 apresenta de forma pedagógica e esclarecedora uma excelente reflexão 

acerca dos fatores sobre os fatores institucionais adotados para explicar a 

judicialização da política, e expõe como podem estes ser resumidos: 

 

(i) a canalização, para o Judiciário, de expectativas sociais frustradas diante de 

um Legislativo e um Executivo insuficientemente responsivos; (ii) o redesenho 

do sistema Brasileiro de controle de constitucionalidade na Constituição de 1988, 

ampliando não apenas o poder de controle do STF, como também os canais pelos 

quais diferentes atores políticos e sociais poderiam provocar a atuação do 

Tribunal; (iii) a “constitucionalização abrangente”, com a adoção de um texto 

constitucional simultaneamente amplo e detalhado, pavimentando o caminho 

para que diversas questões antes consideradas políticas sejam tratadas como 

judicializáveis; (iv) o comportamento estratégico por parte de atores políticos 

que veem na intervenção judicial a chance de reverter decisões desfavoráveis em 

arenas decisórias majoritárias, como o Congresso Nacional; por fim, (v) a 

crescente consolidação da democracia no país, que amplifica todos os fatores 

acima, ao mobilizar a cidadania na busca por mecanismos para fazer valer seus 

direitos e fortalecer o judiciário como ator relativamente independente da 

atuação das forças políticas do momento.17 

                                                      
16 Werneck Arguelhes, Diego. “Poder não é querer: preferências restritivas e redesenho institucional 
no Supremo Tribunal Federal pós-democratização”; Universitas Jus (UniCeub Law Journal), v.25, pp. 
25-45, n.1, 2014. 
17 (ARGUELHES, p. 26, 2014) 
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Apesar disso, Arguelhes nos alerta, especificamente, para o fato destas 

explicações serem compostas de fatores exógenos, ou seja, não necessitam da 

organização imediata do Supremo.  Com o propósito de assimilar a atuação do STF, 

é de suma importância analisar os interesses e preferências individuais dos 

Ministros com o condão de verificar como se dá o exercício do poder que lhes é 

atribuído em suas decisões18. Por este motivo, a tese que se firma na atribuição 

decorrente do modelo estabelecido pela Constituição Federal de 1988 não constitui 

única razão e fundamentação que responda questão da interferência do judiciário na 

política e o fenômeno que a envolve. 

 

CONCLUSÃO 

 

 As decisões do Supremo Tribunal Federal possuem caráter vinculante que 

não afetam tão somente o cenário jurídico. Pelo contrário, possuem impacto direto 

nas relações sociais e nas garantias de efetividade e resguardo das garantias 

individuais.    

De mais a mais, verifica-se que a atuação do STF, por meio da mutação 

constitucional, não pode ser vista por uma ótica negativa. A possibilidade de o 

Supremo realizar mutações torna possível garantir ao texto constitucional as 

necessidades sociais tácitas garantidas, quando não possuem proteção 

regulamentada em nossa Constituição. 

Entretanto, não se pode omitir que a Suprema Corte, ao pacificar seu 

entendimento via ativismo judicial, por vezes tendo cunho político, pode ofender a 

norma, resultando em mutações inconstitucionais, gerando, assim, efeitos 

irreversíveis ao ordenamento jurídico. Dessa forma, o Estado de caráter paternalista 

se torna infiel quando sua Suprema Corte restringe ou impede o exercício de direitos 

constitucionalmente tutelados pelo Estado.  

Ademais, a incidência frequente do ativismo judicial acaba por superar sua 

finalidade quando sua atuação conflita com os demais poderes, visto que invade os 

campos de atuação jurídico e político ao adotar uma postura política em sua 

                                                      
18 (ARGUELHES, p. 27, 2014). 
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atuação.  

Por uma visão hermenêutica, toda a atuação caracterizada pelo instituto da 

mutação constitucional é um desafio, pois permite a modificação de normas 

constitucionais que se tornam atualizadas sob a fundamentação das necessidades 

sociais, ou seja, concretizando a pretensão e a efetividade, como afirma Hesse.  

No que lhe diz respeito ao aspecto objetivo, o fato de o caráter principiológico 

ser deixado em um segundo plano nas interpretações das decisões instauram um 

cenário de um judiciário com caraterísticas similares a tirania. Por isso, o propósito 

do trabalho é permitir vislumbrar que sua dupla função mutacional pode ocasionar 

binarismo jurídicos falhos.    

Portanto, o papel do Supremo, no que tange sua atuação ao ter de interpretar 

nossa Constituição, não pode se dar de forma exclusivamente ilimitada. Pelo 

contrário, devem ser adotadas medidas que se destinem a colaborar na atuação do 

Supremo diante destas situações. A falta de imposição de limites resulta em um 

quadro de anomalia jurídica, colocando o judiciário em um pedestal, estando este 

sempre acima dos demais poderes, mesmo que exista a autonomia entre estes.  
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Resumo 
 
O objetivo do presente trabalho é investigar por que a população brasileira vem 
ampliando o discurso de impeachment diante de vicissitudes democráticas. Para 
tanto, sustentou-se o impeachment como uma ‘arma nuclear constitucional’. 
Posteriormente, os valores democráticos da sociedade brasileira foram analisados. 
Para ao final, perquirir como andam as grades de proteção da democracia brasileira. 
O estudo teve como fundamento teórico a obra “Como as Democracia Morrem” de 
Levitsky e Ziblatt (2018). A conclusão do estudo aponta para a necessidade de 
resgatar os valores democráticos de tolerâncias. 
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Abstract 
 
The aim of this work is to investigate why the Brazilian population has been 
expanding the impeachment discourse in the face of democratic issues. To this do 
so, impeachment was supported as a form of constitutional nuclear weapon. 
Subsequently, the democratic values of Brazilian society were analyzed. To the end, 
ask how the protection bars of Brazilian democracy are. The study was based on the 
theoretical basis of Levitsky and Ziblatt's "How Democracies Die" (2018). The 
research conclusion was that it is necessary to rescue the democratic values of 
mutual tolerance and institutional reserve, under penalty of the political and 
constitutional crisis installed being irreversible. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

No curto período democrático que o Brasil experimenta após a Constituição 

Federal de 1988, dois dos sete Presidentes da República sofreram processo de 

impeachment e tiveram seus mandatos cassados. Atualmente, o Presidente da 

República Jair Messias Bolsonaro (sem partido) já conta número recorde de pedidos 

de impeachment. 

Não apenas pedidos, mas um grande discurso em prol do impeachment está 

cada vez mais frequente na nossa arena pública de deliberação. Recente pesquisa 

realizada pelo Instituto de Pesquisas Datafolha aponta que 46% dos brasileiros 

apoiam o afastamento do Presidente3.     

Trata-se de um interesse fenômeno na sociedade brasileira que merece ser 

estudado. O problema que se quer pesquisar no presente artigo é por que a 

sociedade brasileira acaba recorrendo ao discurso do impeachment diante das 

vicissitudes democráticas?  

Denota-se que, em grande maioria, os pedidos de impeachment dos últimos 

Presidentes da República no discurso popular estão vindo desacompanhados de 

imputação de crimes de responsabilidade, mas justificado pela inconformidade com 

o governo ou seu projeto. Após dois impeachments no Brasil em menos de 30 anos, 

parece que depor um governo eleito é o principal caminho para a solução de 

impasses no campo do jogo democrático. 

É nesta seara que a necessidade de se perquirir sobre os valores 

democráticos que são respeitados pela sociedade brasileira ganha relevo. A mera 

discordância ou irresignação com a derrota eleitoral é suficiente para apoiar a 

derrocada do princípio majoritário que estamos submetidos no escrutínio eleitoral? 

Inicia-se o segundo capítulo com uma análise do processo de impeachment 

no Brasil para no terceiro capítulo focar nos valores democráticos cultivados pela 

sociedade brasileira. 

Por fim, com fundamento da obra de LEVITSKY E ZIBLATT4, no quarto e último 

                                                      
3  Disponível em: 
http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2020/05/30/78ac38c897492f806a82c913c01f4549renimp.
pdf 
4 LEVITSKY, Steven & ZIBLATT, Daniel. Como as Democracias Morrem. Rio de Janeiro: Zahar, 2018. 
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capítulo perquirir-se-á quais são as grades de proteção da democracia brasileira, a 

impedir abusos e ofensas ao sistema democrático.  

Não há dúvidas que o crescente interesse da população brasileira na política 

é salutar e merece ser cultivado, inclusive no aspecto da responsabilização 

(accountability) dos agentes públicos, porém seu desenvolvimento sob o manto dos 

valores democráticos é essencial sob pena de nossa frágil e recente democracia não 

chegue a ser consolidada, argumento que será melhor desenvolvido no presente 

texto.    

 

2. O IMPEACHMENT NO BRASIL COMO ACCOUNTABILITY E ARMA NUCLEAR 

CONSTITUCIONAL 

 

Certamente, o mandado presidencial não vem acompanhado de poucas, mas 

de muitas responsabilidades. Com a superação do Estado Moderno Absolutista 

surge a responsabilidade política no Estado de Direito, marcado pelas teorias 

modernas sobre separação de poderes e democracia5.  

Ora, com a afirmação da soberania, a quem atribuímos a Bodin6, calcada na 

noção de povo, a legitimidade e autoridade política vem acompanhada de controle e 

fiscalização. Interessante notar que a ideia do impeachment tem sua origem em 

meados do século XIV quando na Inglaterra a Câmara dos Comuns denunciava os 

ministros do Rei e os julgava7.  Apesar de não se tratar do mesmo instituto que temos 

hoje, podemos dizer que é a origem e inspiração do nosso processo de 

responsabilização. 

Se naquela época o Rei não era responsabilizado porque não poderia errar (the 

king can do no wrong) e apenas seriam responsabilizados seus Ministros, hoje não 

temos tais melindres em relação a todo e quaisquer agentes públicos. Desde a 

                                                      
5 MORAES, Filomeno; SOBRINHO, Luis Lima Verde. Quedas democráticas de governo: o impeachment 
no presidencialismo brasileiro comparado ao voto de desconfiança nos sistemas parlamentaristas. 
Revista Direitos Fundamentais & Democracia, 2016, 21.21. p. 46 
6 MALISKA, Marcos Augusto. O Estado Moderno. (Capítulos I, II, III e VII). In. Os Desafios do Estado 
Moderno. Federalismo e Integração Regional. Curitiba/Munique, 2003. Tese de Doutorado. Programa 
de Doutorado em Direito da Universidade Federal do Paraná (estágio de doutoramento na Ludwig 
Maximilian Universität). 
7 BROSSARD, Paulo. O Impeachment. Porto Alegre: Oficinas gráficas da Livraria Globo, 1965. p. 33. 
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Constituição Republicana de 1891 o Presidente da República passou a ser 

legalmente responsável no Brasil.  

Ora, já dizia Madison (1788): “if men were angels, no government would be 

necessary. If angels were to govern men, neither external nor internal controls on 

government would be necessary”8. 

KOZICKI E CHUEIRI 9  comparam o impeachment a uma arma nuclear 

constitucional, uma vez que após o emprego de uma arma nuclear temos terra e vidas 

arrasadas e com o impeachment não é muito diferente. A comparação realizada 

pelas autoras encontra fundamento na frase de Dworkin de 1999 quando o pedido de 

impeachment do então presidente Bill Clinton: “O poder de destituir um presidente é 

uma arma nuclear constitucional que somente deve ser usada na mais grave 

emergência”10.  

A Constituição Federal nos art. 85 e 86 estabelece o impeachment como um 

processo de natureza jurídica-política, no qual se analisa a ocorrência ou não de um 

crime de responsabilidade pelo Presidente da República, devidamente acompanhado 

e chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Com efeito, além de processo, o 

impeachment também é visto como sanção política na destituição do cargo em razão 

o efetivo cometimento de um crime de responsabilidade, conforme art. 52, parágrafo 

único, da Constituição Federal11.  

Veja-se que o art. 85 da Constituição Federal estabelece que “são crimes de 

responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a 

Constituição Federal” e estabelece um rol, exemplificativo e não exaustivo, de crimes 

de responsabilidade pelo Presidente: a existência da União; o livre exercício do Poder 

Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais 

das unidades da Federação; o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais; a 

segurança  interna  do  País;  a  probidade  na  administração; a lei orçamentária  e  o 

                                                      
8 Tradução livre: Se os homens fossem anjos, nenhum governo seria necessário. Se anjos fossem 
nossos governantes, nem controle externo ou interno ao governo seria necessário”.  
9 KOZICKI, Katya. Conflito e estabilização: comprometendo radicalmente a aplicação do direito com a 
democracia nas sociedades contemporâneas. 2000. PhD Thesis. Universidade Federal de Santa 
Catarina, Centro de Ciências Jurídicas. 
10 DWORKIN, Ronald. 1999. A Kind of Coup. The New York Review of Books, 14 jan. Disponível em: 
Disponível em: http://bit.ly/2MDV8Qw . Acesso em: 31 mar. 2019. p. 1. 
11 MORAES, Filomeno; SOBRINHO, Luis Lima Verde. Op. cit. p. 49.  
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cumprimento das leis e das decisões judiciais.  

Coube a Lei n. 1.079/50, recepcionada pela Constituição Federal de 1988, a 

especificação e enumeração dos crimes de responsabilidade e regulamentação do 

processo de julgamento. Portanto, não bastaria a mera má administração ou 

insatisfação pública com o governante, mas é necessário que lhe seja imputado um 

crime de responsabilidade. Esclarecem MORAES E SOBRINHO12 (2016, p. 53) que tão 

“somente diante de uma conduta comissiva ou omissiva do Presidente que vulnere, 

de modo direto e relevante (juízo político), algum princípio ou regra expressos na 

Constituição, é que se pode deflagrar o processo de impeachment”. 

Trata-se do juízo político no procedimento do impeachment que é realizado 

pelo Poder Legislativo. Assim, apenas quando da violação direta e relevante de 

pilares constitucionais que comprometam os princípios fundamentais da República 

e os nossos direitos fundamentais é que o impeachment seria a resposta ao grave 

dano causado. 

Lembre-se, o impeachment é uma arma nuclear, devastadora no território 

jurídico e político, por isso somente deve ser utilizada em última circunstâncias. 

Outrossim, dessa análise já se extrai o indispensável respeito aos valores 

democráticos, direitos fundamentais e a regra majoritária das eleições.  

A correta e regular utilização do instituto, é fiscalizada pelo Supremo Tribunal 

Federal com a análise do procedimento adotado. Ressalta-se que a Corte Suprema 

não analisa o juízo político no seu mérito, mas tão somente a correção do 

procedimento adotado. É o juízo jurídico do procedimento de impeachment. 

Com efeito, a utilização do direito como arma política apesar de não ser nova, 

vem ganhando novos relevos. Maravall13 já advertia que os políticos querem estar 

eleitos com sua autonomia maximizada, enquanto os cidadãos querem evitar abusos 

dos políticos. Existem dois instrumentos para proteger os cidadãos: ‘jogar’ os 

governantes fora do cargo na época da eleição, que é dada pela Democracia; e fazer 

cumprir, através das instituições, os limites legais à discricionariedade política as 

eleições, que é dado pelo Estado de Direito. Contudo, alerta o autor que em 

                                                      
12 MORAES, Filomeno; SOBRINHO, Luis Lima Verde. Op. cit. p. 53. 
13  MARAVALL, José María. The rule of law as a political weapon. In: MARAVALL, José María; 
PRZEWORSKI, Adam (eds.). Democracy and the rule of law. USA: Cambridge University Press, 2003. p. 
261/262 
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determinadas situações o Estado de Direito pode se voltar contra a democracia, 

quando os políticos usam das decisões judiciais para subverter a democracia, regras 

e competições políticas. 

Do alerta realizado por KOZICKI E CHUEIRI 14  já se extrai a gravidade do 

processo de impeachment na deposição do poder e de seu caráter constitucional. 

Conforme SERRAFERO15, se antes os presidentes democráticos caiam por golpes 

militares, a democracia na América Latina tem produzido cada vez mais interrupções 

presidenciais por meio de mecanismos constitucionais. Portanto, não se trata 

apenas de uma realidade brasileira, senão percebida também América Latina.  

Aníbal PÉREZ-LIÑÁN16 realizou interessante pesquisa que apontou o uso não 

instrumentalizado do direito como uma forma de desestabilização e deposição de 

governos na América Latina nos processos de impeachment por juízo político, 

especialmente a partir da última década do Século XX. Sobre o processo de 

impeachment de 2016 o autor pontuou: 

 

Las condiciones que impulsan los juicios políticos de hoy son en parte las 

mismas que impulsaban los golpes militares del pasado: recesión económica, 

movilización social y élites inescrupulosas. Pero el resultado no es igual. Llamar 

golpistas a los amplios sectores que piden – equivocadamente, en mi opinión – 

la salida de Dilma por juicio político significa legitimar con un barniz mayoritario 

a los verdaderos golpistas brasileños, quienes reivindican todavía el golpe militar 

de 1964. (PÉREZ-LIÑÁN, 2016, online)17 

  

Diante do exposto, percebe-se que o impeachment é um instituto necessário 

e caro a democracia como forma de accountability, contudo se malversado pode se 

transformar em arma política a desequilibrar a democracia ou até mesmo a derrotá-

la, conforme melhor se analisará nos próximos capítulos.  

 

                                                      
14 KOZICKI, Katya; CHUEIRI, Vera Karam de. Op cit. 
15 SERRAFERO, Mario Daniel. Siete cuestiones en torno de la teoría de las caídas presidenciales. Polít. 
gob,  México ,  v. 25, n. 2, p. 403-440,  dic.  2018. p. 404.    
16 PÉREZ-LIÑÁN, Anibal. Presidential Impeachment and the New Political Instability in Latin America. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 
17 Idem. 



 
Juliane Andrea de Mendes Hey Melo; Edimar Inocêncio Brígido  | 579 

 

 

3. VALORES DEMOCRÁTICOS NA SOCIEDADE BRASILEIRA E A TOLERÂNCIA MÚTUA 

 

Interessante pesquisa realizada pelo instituto Datafolha em 23 e 24 de junho 

de 2020 sobre apoio à democracia pela sociedade brasileira mostrou um aumento 

expressivo de 13 pontos percentuais em comparação com a pesquisa realizada em 

dezembro de 201918 : 75% da população brasileira concorda que a democracia é 

sempre a melhor forma de governo, em face de 62% da pesquisa anterior. É o maior 

índice desde que a pesquisa começou a ser realizada, superando o índice de outubro 

de 2018, mês de eleição presidencial, quando se alcançou 69%. 

A pesquisa demonstra que a população brasileira tem apreço pelo sistema 

democrático e, comparando com o menor patamar da série da pesquisa realizada de 

42% de fevereiro de 1992, esse apreço vem aumentando.  

Contudo, a mesma pesquisa demonstra que 58% da população entende que 

em determinadas circunstâncias uma ditadura é melhor do que uma democracia, o 

que já nos traz um sinal de alerta.  

Aparentemente temos uma incongruência: como poderia 75% da população 

dizer que sempre, frise-se, sempre, a democracia é o melhor sistema de governo e 

58% considerar que a ditadura seria melhor em circunstâncias específicas?  

Talvez, o brasileiro não saiba o que é propriamente uma democracia. Há de se 

convir, não se trata de um conceito tão fácil assim de se conhecer e expressar. 

Chamamos de democracia o modelo grego de milhares de anos atrás, bem como 

nosso modelo atual e de várias partes do mundo.  

Democracia é um conceito essencialmente controvertido e como bem 

expressou DAHL 19 , a democracia pode ser inventada e reinventada de maneira 

autônoma sempre que existirem condições adequadas. 

LIPSET 20  conceitua a democracia numa sociedade complexa como um 

sistema político que, numa base regular e constitucional, oferece oportunidades para 

                                                      
18 Disponível em: http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2020/06/29/ae4ce42b1f.pdf 
1919 DAHL, Robert. Sobre a democracia. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001. p. 19. 
20 LIPSET, Seymour Martin. Algunos requisitos sociales de la democracia: desarrollo económico y 
legitimidad política. In: AA.VV. Diez textos básicos de ciencia política. Madrid: Ariel, 2001. p. 113-150. 
p. 115/116. 
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mudar governantes, que resolve o problema da elaboração de decisões entre grupos 

com interesses contrapostos e que permite que a maior parte possível da população 

influencie nessas decisões por meio do voto aos candidatos aos cargos políticos. 

Para tanto, o jogo de poder deve ser pacífico, garantindo-se possibilidade de adesão 

às decisões, tanto dos que estão dentro pelo que estão fora do poder. Também, os 

grupos de poder ou coalizões devem ser estáveis com interesses convergentes, sob 

pena de resultarem em um governo instável e irresponsável que não configura uma 

democracia. E por fim, coloca que não podemos permitir a perpetuação de uma 

oposição, pois a autoridade dos funcionários se maximiza e a influência da 

população na política é mínima, tal como acontece em estados com partido único. 

O que determina que um país recém democrático como é o caso do Brasil, 

mantenha-se democrático? LIPSET21 aponta que uma das condições é o cultivo dos 

valores democráticos pela população, como tolerância à existência de uma oposição, 

atitudes de preservação de minorias étnicas e raciais e crença em sistemas 

multipartidaristas.  

Em suma, podemos apontar a tolerância e o respeito como valores 

democráticos que devem ser cultivados na sociedade democrática. Neste sentido, 

destaca-se a regra não escrita da democracia chamada de ‘tolerância mútua’ por 

Levitsky e Ziblatt22 

Tanto da acepção de Lipset como de Levitsky e Ziblatt, depreende-se que a 

democracia exige tolerância às mais diversas posições políticas para sua 

concretização.  

MOUFFE23 vai mais além ao entender que a tarefa da política democrática é 

permitir que as pessoas sejam adversárias sem serem inimigas para alcançarem um 

consenso conflitante. No seu modelo agonista, sustenta ser necessário compreender 

a importância da identidade coletiva, o que é relegado pelas teorias liberais e 

deliberativas de democracia. Assim, é impossível compreender a política 

democrática sem reconhecer as paixões como força matriz no âmbito político.  

                                                      
21 LIPSET, Seymour Martin. Op. cit. p. 123. 
22 LEVITSKY, Steven & ZIBLATT, Daniel. Op. cit. p. 103. 
23 MOUFFE, Chantal. Agonística. Pensar el mundo políticamente. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica, 2014. 
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Por isso, para MOUFFE24 precisamos perceber os outros não como inimigos a 

serem destruídos, mas como adversários com ideais a serem debatidas, inclusive no 

seu direito de defender essas ideias. Uma democracia eficaz exige a confrontação de 

políticas democráticas, uma vez que “uma ênfase excessiva no consenso, junto com 

a aversão às confrontações, conduz a apatia e ao desinteresse na participação 

política”25.  

Portanto, admitimos a existência do dissenso para lograrmos chegar ao 

consenso: devemos ter consenso quanto às instituições da democracia liberal e 

respeito aos valores éticos e desacordo sobre o significado desses valores. Na 

política agonista a dimensão antagônica sempre está presente na luta de projetos 

hegemônicos opostos que não podem ser reconciliados de maneira racional, de 

modo que um sempre sairá derrotado.  

No mesmo sentido da teoria de Mouffe, Katya KOZICKI 26  entende que a 

cidadania é construída no espaço público por meio de ações políticas em um 

contexto de conflito e antagonismo. Trata-se da clássica da acepção do “nós” versus 

“eles”, conflito político que implica na aceitação do outro enquanto um diferente. 

Portanto, a cidadania exige a tolerância do outro com diferentes opiniões e 

princípios éticos-políticos. É natural do processo político democrático querer 

derrotar “eles” e assumiu o poder, mas não é admissível querer destruir o outro ou 

retirar a sua possibilidade de oposição.  

Outrossim, LEVITSKY E ZIBLATT27  ressaltam que encarar nossos rivais como 

uma ameaça perigosa demonstra norma de tolerância mútua frágil que leva a difícil 

sustentação da democracia, já que teremos muito a perder caso eles sejam eleitos. 

Tal receio levaria a um emprego desmedido de todos e qualquer meio para derrotá-

los, inclusive medidas autoritárias. “Políticos que são marcados como criminosos ou 

subversivos podem ser presos; governos vistos como uma ameaça para a nação 

podem ser derrubados”28. 

                                                      
24 MOUFFE, Chantal. Op. cit.  
25 Idem.  
26 KOZICKI, Katya. Conflito e estabilização: comprometendo radicalmente a aplicação do direito com 
a democracia nas sociedades contemporâneas. 2000. PhD Thesis. Universidade Federal de Santa 
Catarina, Centro de Ciências Jurídicas. p. 124. 
27 LEVITSKY, Steven & ZIBLATT, Daniel. Op. cit. p. 105. 
28 LEVITSKY, Steven & ZIBLATT, Daniel. Op. cit. p. 105. 
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Não são raros os estudos que demonstram uma crescente polarização política 

no Brasil desde as eleições de 2014, porém não a polarização esperada no âmbito 

democrático, mas a predatória em que tudo se considera para se chegar ao poder.  

“A tensão que normalmente pertencia às torcidas de futebol em jogos clássicos 

acalorados passou para a política. A massa passou a discutir política em seu dia a 

dia, principalmente pela Internet”29. 

O que se percebeu desde a eleição presidencial de 2014 foi um embate da 

esquerda personificada pela Partido dos Trabalhadores e a direita crescente 

alegando a necessidade de moralização e práticas ultraliberais na economia.  

 

A onda conservadora no Brasil construiu então uma ideologia com um grande 

leque de mecanismos para se proteger e ter em si respostas que suprimam a 

violência de seu meio. Por exemplo, podemos destacar o discurso do tratamento 

psiquiátrico para a cura gay, em defesa da família brasileira. O homossexual é 

assumido como um doente, o que justifica o violentar ou até o matar. A repressão 

aos pobres com intervenções militares em uma favela é justificável, pois o 

espaço habitado pela pobreza é onde mora o crime. Nem todos os pobres são 

criminosos, mas os crimes vêm dos pobres, portanto uma intervenção militar 

violenta em uma favela é justificável. Os pobres precisam ser controlados para 

não se tornarem violentos. O Bolsa Família incentiva os pobres a continuarem 

pobres e sem trabalhar, ou seja, incentiva a “vagabundagem”, que se relaciona 

com o nascimento da criminalidade. Um círculo de explicações lógicas é criado 

de forma vazia, e tudo passa a fazer sentido na ideologia da não violência.30   

  

No próximo item far-se-á uma breve análise do impeachment da ex-

Presidente Dilma, para demonstrar a grande derrocada dos valores democráticos no 

Brasil que ainda geram consequências. 

 Utilizou-se um instrumento jurídico de grande gravidade como o 

impeachment (já qualificado no item anterior como arma nuclear constitucional) não 

como uma forma de responsabilização de um agente público, mas como forma de 

                                                      
29 CHAIA, Vera Lucia Michalany; BRUGNAGO, Fabricio. A nova polarização política nas eleições de 
2014: radicalização ideológica da direita no mundo contemporâneo do Facebook. Aurora. Revista de 
Arte, Mídia e Política, 2014, 7.21: 99-129. p. 102.  
30 CHAIA, Vera Lucia Michalany; BRUGNAGO, Fabricio. Op. cit. p. 113. 
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eliminar o adversário político, retirando-lhe o mandato apesar de majoritariamente 

eleita e sem a comprovação da prática de um crime de responsabilidade.  

Tal prática demonstrou extrema violência e abriu as portas para a constante 

contestação do atual Presidente da República no poder, também pela mesma via. A 

utilização do impeachment constitucional como uma forma de retirada do poder de 

um agente público majoritariamente eleito por conta do desacordo com sua prática 

e posições políticas.  

Com isso, o impeachment parece ser a nova solução para as disputas na arena 

política brasileira. Se não consigo lograr êxito no escrutínio eleitoral, retiro do poder 

o que foi regulamente eleito, independente da prática de crime de responsabilidade.  

Pesquisa realizada em 25 e 26 de maio de 2020 pelo Instituto de Pesquisas 

Datafolha apontou que 46% apoiam a abertura de um processo de impeachment 

contra o presidente Jair Messias Bolsonaro 31 . Veja que a pesquisa não aponta 

qualquer prática de crime de responsabilidade, mas tão somente a possibilidade de 

sofrer ou não processo de impeachment. Trata-se de número extremamente alto, que 

reflete o número de pedidos de impeachment que o Presidente já tem protocolados 

na Câmara de Deputados. 

Em 13 de agosto de 2020 o Presidente Jair Bolsonaro já conta com 52 pedidos 

de impeachment 32 , a grande maioria realizado no ano de 2020. Versam sobre 

denúncia de interferência política na Polícia Federal, participação em manifestações 

antidemocráticas, quebra de decoro, ofensas a imprensa, disseminação de notícias 

falsas, desobediência ao isolamento social imposto pela covid-19 por meio da 

formação de aglomerações e etc. 

Com isso, o Presidente Jair Bolsonaro apenas não superou a ex-Presidente 

Dilma Rousseff, que de 2011 a 2016 recebeu 68 pedidos de impeachment.  

Com essa análise de dados, percebe-se que a tentativa de deposição do 

presidente por meio de pedidos de impeachment se alargou desde o mandato de 

Dilma Rousseff e continua a ganhar força para o atual mandato de Jair Bolsonaro. 

KOZICKI E CHUERI33 falam que foi aberta a “caixa de pandora”. 

                                                      
31 Disponível em: http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2020/05/30/78ac38c897492f8.pdf e 
https://apublica.org/impeachment-bolsonaro/  
32 Disponível em: https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/08/13/52-pedidos.ghtml 
33 KOZICKI, Katya; CHUEIRI, Vera Karam de. Op cit. p. 168. 
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Vivemos hoje um momento de profundo conflito na sociedade brasileira, conflito 

que subverte os significados dos princípios constitucionais e da realização do 

próprio princípio democrático. O chamado “outro” passou a ser visto como 

inimigo, no sentido schmittiano do termo.34  

 

Nossos valores democráticos parecem um tanto quanto abalados, a regra da 

tolerância cada vez mais não se observa na arena política. A tomada a força do poder 

pelo uso indiscriminado de instituto constitucional está presente na sociedade 

brasileira e pareceu se agravar com o impeachment da ex-Presidente Dilma Rousseff 

como se verá melhor no próximo item. 

 

4. AS GRADES DA DEMOCRACIA BRASILEIRA 

 

O livro ‘Como as Democracia Morrem’ de LEVITSKY E ZIBLATT faz uma 

interessante análise das crises democráticas que observamos atualmente pelo 

mundo e, mais especificamente da democracia norte-americana.  

LEVITSKY E ZIBLATT 35  sustentam a existência de regras não escritas da 

política norte-americana que serviram como bastiões decisivos contra tendências 

autoritárias. São a tolerância mútua e a reserva institucional, que funcionam como 

as grades de proteção da democracia36. 

A tolerância mútua já analisamos anteriormente. A reserva institucional trata 

do ato de evitar ações que embora respeitem a letra da lei, violam claramente o seu 

espírito. Os políticos não utilizam suas prerrogativas até o limite, apesar de 

autorizado por lei, já que a ação coloca em risco todo o sistema democrático 

existente.  

 

A tolerância mútua, por sua vez, encorajou a reserva institucional. No final do 

                                                      
34 Ibidem, p. 171. 
35 LEVITSKY, Steven & ZIBLATT, Daniel. Op. cit. 
36 Na disciplina ‘Estado Constitucional e Direitos Fundamentais´  ministrada pelo Prof. Dr. Marcus 
Maliska no primeiro semestre de 2020 no Programa de Mestrado e Doutorado em Direitos 
Fundamentais e Democracia do Centro Universitário Autônomo do Brasil – UniBrasil, interesse 
apontamento feito pelo Prof. Dr. Marcus Maliska em discussão sobre o tema em comento: nossos 
guardiões no Brasil não são nem a tolerância mútua ou a reserva institucional, mas a própria 
Constituição Federal.  
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século XIX, convenções ou soluções alternativas informais já haviam começado 

a permear todos os ramos de poder do governo, habilitando nosso sistema de 

freios e contrapesos a funcionar razoavelmente bem. Na virada do Século XX, 

então, as normas de tolerância mútua e reserva institucional estavam bem 

estabelecidas. Com efeito, elas se tornaram a fundação do nosso muito admirado 

sistema de freios e contrapesos37  

 

Essa interessante passagem trata da consolidação dos requisitos da 

democracia no século XX com a tolerância mútua e reserva institucional. A 

conjugação de ambas proporcionou que o sistema de freios e contrapesos, eis que o 

Executivo, o Congresso e o Judiciário devem alcançar equilíbrio delicado: Congresso 

e Poder Judiciário são considerados pelos autores como os cães de guarda da 

democracia que devem frear os poderes do presidente.  

O trecho do livro em comento deve ser analisado no contexto do 

presidencialismo, em que o Presidente é eleito por voto direto da população e tem 

autonomia para montar seu gabinete. Especialmente no presidencialismo americano, 

o Chefe do Poder Executivo tem especial destaque e grande poder. O Poder 

Legislativo, personificado pelo Congresso, tem o dever de conter esse poder já que 

não estamos em um contexto de coalizão, como nos sistemas parlamentaristas.  

 Contudo, para o Brasil algumas peculiaridades devem ser consideradas. 

Parcela considerável da doutrina entende que temos um presidencialismo de 

coalizão, ou seja, um Presidente com grandes poderes, mas que apenas consegue 

governabilidade com o apoio de uma coalizão multipartidária. 

Paulo Ricardo SCHIER38 define o presidencialismo de coalizão brasileiro como 

um arranjo institucional e não como mero instrumento de governabilidade. Também 

alerta que é uma composição complicada, o que deve ser levado em conta quando 

da transposição das críticas do livro (calcado em uma análise da democracia 

americana) para a realidade brasileira.  

Não se percebe no Brasil a tolerância mútua aos partidos políticos, na nossa 

novel e frágil democracia não chegamos nesse nível. Com isso, foi necessário que o 

                                                      
37 LEVITSKY, Steven & ZIBLATT, Daniel. Op. cit. p. 122/123 
38  SCHIER, Paulo Ricardo. Presidencialismo de coalizão: democracia e governabilidade no Brasil. 
Revista Direitos Fundamentais & Democracia, 2016, 20.20: 253-299.  
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presidente fosse limitado pelo próprio arranjo institucional, mais do que por respeito 

às próprias instituições democráticas.  

Não são poucos os estudos que apontam esse arranjo institucional para a 

corrupção 39 , o que demonstra que nossa reserva institucional também está 

seriamente debilitada. 

Percebe-se que mesmo durante o processo de impeachment já era clara a 

preocupação com as grades da nossa democracia.  

Acima já comentamos o papel do Poder Legislativo no controle do Presidente 

da República. Ora, em nosso sistema, entre outros meios, o controle se faz por meio 

do impeachment, um processo parlamentar de apuração da responsabilidade 

presidencial por crimes de responsabilidade que pode culminar na sanção política 

com a destituição do cargo se confirmado o cometimento do referido crime.  

Contudo, reprise-se os alertas realizados na primeira parte desse artigo, tal 

meio deve ser utilizado com extrema cautela e cuidado. Bem expõe SANDES-

FREITAS 40  que “não somente o Executivo pode abusar de suas ações (emitindo 

decretos presidenciais em excesso, por exemplo), mas também o Legislativo, quando 

propõe ações de obstrução ou mesmo impõe processos de impeachment, em vez de 

contornar a situação por outros meios”. 

A acusação de crime de responsabilidade versava sobre decretos 

presidenciais que determinaram a abertura de crédito suplementares sem a 

autorização do Congresso Nacional. Trata-se das ‘pedaladas fiscais’.  

O que na verdade pode-se depreender de todo o processo que culminou no 

impeachment da Ex-presidente Dilma é que o problema era a ingovernabilidade, 

assim considerada pelos parlamentares. Uma das subscritoras da petição de 

acusação, a atual deputada estadual Janaína Paschoal, publicamente nas suas redes 

sociais em 14/09/2019 afirmou que a Ex-Presidente não “caiu por um problema 

contábil”, mas por supostos rombos gerados por desvios. Ora, se o problema era a 

corrupção e os rombos, alegados, por que não se sustentou essa via?  

                                                      
39 SCHIER, Paulo Ricardo. Op. cit.  
40  SANDES-FREITAS, Vítor Eduardo Veras de. O papel das lideranças e dos partidos políticos na 
sobrevivência das democracias. Rev. bras. Ci. Soc., São Paulo,  v. 34, n. 101,  e3410104, 2019.  p. 4 
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Ao que tudo indica, as grades da nossa democracia foram drasticamente 

balançadas e quiçá tombaram drasticamente. A reserva institucional em não abusar 

dos poderes legalmente concedido pelo poder legislativo foram desconsideradas 

pelo Congresso Nacional que imputou um crime de responsabilidade que sabia não 

existir. O objetivo não era apurar responsabilidades, mas retirar do poder uma Chefe 

de Estado democraticamente eleita.   

Neste sentido KOZICKI E CHUERI41: 

 

No impeachment da presidente Dilma entendemos que a tipificação do crime de 

responsabilidade foi imprecisa e, em seu processamento, o Poder Legislativo (a 

exemplo do que ocorreu no caso do impeachment do ex-presidente Collor) não 

observou o devido processo legal e o contraditório, de forma que, na ausência de 

tais princípios constitucionais, é possível dizer que não se tratou de um processo 

justo. 

 

Diante da conclusão que ora se chega da ofensa a tolerância mútua e da 

infringência a reserva institucional, o sistema democrático brasileiro não pode mais 

ser considerado o mesmo.  

SANTOS E TANSCHEIT42 definiram as eleições de 2018 como uma “eleição 

crítica”, uma vez que desestruturaram o padrão de competição político-partidária em 

vigor. Assim apontam que houve uma ruptura com as bases do sistema partidário 

que funcionou no Brasil nas últimas duas décadas.  

Neste sentido, se não podemos contar com as alegadas grades da 

democracia, o que nos resta? Temos que nos apegar a aquilo que restou de 

legitimidade da nossa Constituição democrática, uma vez que a crise deixou de ser 

política e passou a ser constitucional43. 

 

 

 

                                                      
41 KOZICKI, Katya; CHUEIRI, Vera Karam de. Op cit. p. 164/165. 
42 SANTOS, Fabiano; TANSCHEIT, Talita. Quando velhos atores saem de cena: a ascensão da nova 
direita política no Brasil. colomb.int., Bogotá ,  n. 99, p. 151-186,  July  2019 . p. 153 
43 KOZICKI, Katya; CHUEIRI, Vera Karam de. Op cit. p. 172. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer do presente trabalho foram trazidos elementos empíricos da 

realidade política e cidadã brasileira para se analisar os valores democráticos e as 

grades de proteção da democracia brasileira. 

Percebeu-se uma crescente polarização da população no cenário político 

brasileiro que tem uma grande tendência a não atuar em regime tolerância 

democrática. O outro/eles, na acepção trazida por MOUFFE44, não respeita mais o 

espírito democrático como adversário, mas se observam como inimigos que devem 

ser eliminados.  

Para tanto, as reservas institucionais e as grades de proteção da democracia 

brasileira tombaram vertiginosamente após o impeachment da ex-Presidente Dilma 

Rousseff. Se tal fato pode ter ajudado o Presidente Jair Bolsonaro a chegar ao poder, 

ele agora sofre das consequências também deste ato.  

O instituto do impeachment foi banalizado, para se dizer o mínimo. A utilização 

de uma arma nuclear constitucional45 agora parece uma arma de brinquedo que pode 

ser invocada diante de mero inconformismo que as vicissitudes democráticas 

apresentam.  

É necessário darmos alguns passos para traz, sob pena de perdermos nossa 

democracia e, quiçá, nosso constitucionalismo. Valores democráticos devem ser 

cultivados para que possamos reerguer nossas grades de proteção.    

 

REFERÊNCIAS 
 

CHAIA, Vera Lucia Michalany; BRUGNAGO, Fabricio. A nova polarização política nas 
eleições de 2014: radicalização ideológica da direita no mundo contemporâneo do 
Facebook. Aurora. Revista de Arte, Mídia e Política, 2014, 7.21: 99-129. 
 
DAHL, Robert. Sobre a democracia. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001. 
 
____________. 1999. A Kind of Coup. The New York Review of Books, 14 jan. Disponível 
em: Disponível em: http://bit.ly/2MDV8Qw . Acesso em: 31 mar. 2019. 
  

                                                      
44 MOUFFE, Chantal. Op. cit.  
45 KOZICKI, Katya; CHUEIRI, Vera Karam de. Op cit. 

http://bit.ly/2MDV8Qw


 
Juliane Andrea de Mendes Hey Melo; Edimar Inocêncio Brígido  | 589 

 

 

KOZICKI, Katya; CHUEIRI, Vera Karam de. IMPEACHMENT: A ARMA NUCLEAR 
CONSTITUCIONAL. Lua Nova,  São Paulo ,  n. 108, p. 157-176,  Dec.  2019 .   
 
KOZICKI, Katya. Conflito e estabilização: comprometendo radicalmente a aplicação 
do direito com a democracia nas sociedades contemporâneas. 2000. PhD Thesis. 
Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas. 
 
LEVITSKY, Steven & ZIBLATT, Daniel. Como as Democracias Morrem. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2018. 
 
LIPSET, Seymour Martin. Algunos requisitos sociales de la democracia: desarrollo 
económico y legitimidad política. In: AA.VV. Diez textos básicos de ciencia política. 
Madrid: Ariel, 2001. p. 113-150. 
 
MADISON, James. The Federalist Papers, # 51. Federalist collection of essays written 
in favour of the new constitution of the United States of America, 1788, 1. 
 
MALISKA, Marcos Augusto. O Estado Moderno. (Capítulos I, II, III e VII). In. Os 
Desafios do Estado Moderno. Federalismo e Integração Regional. Curitiba/Munique, 
2003. Tese de Doutorado. Programa de Doutorado em Direito da Universidade 
Federal do Paraná (estágio de doutoramento na Ludwig Maximilian Universität). 
 
MARAVALL, José María. The rule of law as a political weapon. In: MARAVALL, José 
María; PRZEWORSKI, Adam (eds.). Democracy and the rule of law. USA: Cambridge 
University Press, 2003. 
 
MOUFFE, Chantal. Agonística. Pensar el mundo políticamente. Buenos Aires: Fondo 
de Cultura Económica, 2014. 
 
MORAES, Filomeno; SOBRINHO, Luis Lima Verde. Quedas democráticas de governo: 
o impeachment no presidencialismo brasileiro comparado ao voto de desconfiança 
nos sistemas parlamentaristas. Revista Direitos Fundamentais & Democracia, 2016, 
21.21: 
 
PÉREZ-LIÑÁN, Anibal. Presidential Impeachment and the New Political Instability in 
Latin America. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 
  
SANDES-FREITAS, Vítor Eduardo Veras de. O papel das lideranças e dos partidos 
políticos na sobrevivência das democracias. Rev. bras. Ci. Soc., São Paulo,  v. 34, n. 
101,  e3410104, 2019.   
 
SANTOS, Fabiano; TANSCHEIT, Talita. Quando velhos atores saem de cena: a 
ascensão da nova direita política no Brasil. colomb.int.,  Bogotá ,  n. 99, p. 151-
186,  July  2019  
 
SCHIER, Paulo Ricardo. Presidencialismo de coalizão: democracia e governabilidade 
no Brasil. Revista Direitos Fundamentais & Democracia, 2016, 20.20: 253-299. 



 
590 | Anais da VII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2020) 
 

SERRAFERO, Mario Daniel. Siete cuestiones en torno de la teoría de las caídas 
presidenciales. Polít. gob,  México ,  v. 25, n. 2, p. 403-440,  dic.  2018  
 
TATAGIBA, Luciana; GALVAO, Andreia. Os protestos no Brasil em tempos de crise 
(2011-2016). Opin. Publica,  Campinas,  v. 25, n. 1, p. 63-96,  Apr.  2019. 

 

 

 



 

 34. DA DEMOCRATIZAÇÃO ELEITORAL À DEMOCRATIZAÇÃO ECONÔMICA: 

PROCESSOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE LIVRE, JUSTA E FRATERNA 

 

FROM ELECTORAL DEMOCRATIZATION TO ECONOMIC DEMOCRATIZATION: 
PROCESSES IN THE CONSTRUCTION OF A FREE, FAIR AND FRATERNAL SOCIETY 

 

 

https://doi.org/10.36592/9786581110451-34  

 

Anna Carolina Alencar Furtado Leite Melo Silva1 

   

RESUMO 
 
O artigo visa analisar os processos de democratização eleitoral à democratização 
econômica, capazes de promover a construção de uma sociedade livre, justa e 
fraterna, onde os principais protagonistas são a própria sociedade e o bem-estar 
coletivo. A escolha do tema se apresenta em face dos dilemas significativos que a 
sociedade vem enfrentando, como desigualdades sociais, econômicas, culturais e 
até ambientais, envolvendo uma parte significativa de indivíduos na miséria 
absoluta. O objetivo é repensar os conceitos de ética, liberdade e igualdade como 
fatores fundamentais do desenvolvimento, a fim de provocar uma nova abordagem 
do Estado Democrático e Social. A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica e 
raciocínio dedutivo. O presente ensaio pretende demonstrar que apenas a 
democracia eleitoral não é capaz de garantir a soberania popular e a participação do 
indivíduo nas políticas públicas e nas decisões políticas do país. É necessária a 
democratização econômica, apta a estabelecer uma igualdade de oportunidades ao 
desenvolvimento humano e social.  
PALAVRAS-CHAVE: Democratização eleitoral. Democratização econômica. Igualdade. 
Liberdade.  Desenvolvimento. 
 
ABSTRACT 
 
The article aims to analyze the processes of electoral democratization to economic 
democratization, capable of promoting the construction of a free, just and fraternal 
society, where the main protagonists are society itself and collective well-being. The 
choice of the theme is presented in the face of the significant dilemmas that society 
has been facing, such as social, economic, cultural and even environmental 
inequalities, involving a significant part of individuals in absolute poverty. The 
objective is to rethink the concepts of ethics, freedom and equality as fundamental 
factors of development, in order to provoke a new approach of the Democratic and 
Social State. The methodology used was bibliographic research and deductive 
reasoning. This essay aims to demonstrate that only electoral democracy is not 

                                                      
1  Mestranda em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza - UNIFOR. Bacharela em Direito 
pela Universidade Federal do Ceará – UFC. 
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capable of guaranteeing popular sovereignty and the participation of the individual in 
public policies and political decisions of the country. Economic democratization is 
necessary, capable of establishing an equal opportunity for human and social 
development. 
KEYWORDS: Electoral democratization. Economic democratization. Equality. Freedom.  
Development. 
 

1 Introdução 
 

Diante das diversas situações que o ser humano enfrenta por conta da disputa 

acirrada do capitalismo, a desigualdade, nas suas mais diversas matizes (social, 

econômica, cultural e ambiental), que, na maioria das vezes, resulta na miséria 

absoluta de uma significativa parte dos indivíduos, é sem dúvida, uma das mais 

preocupantes.  

A democracia, como forma de organização política e social do Estado, foi 

implementada para proporcionar igualdade e liberdades civis, políticas, econômicas, 

sociais e culturais. Todavia, o que se vê é que nem todos os regimes democráticos 

foram capazes de resolver a questão da desigualdade. Embora exerça um papel 

fundamental na vida humana, a democracia, para ser completa, deve criar 

oportunidades da participação do indivíduo na construção política e social, que seja 

capaz de reivindicar suas necessidades econômicas e de bem-estar, permitindo-lhe 

uma vida digna. 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é expressar a importância da 

democratização econômica, em complemento à democracia eleitoral e 

representativa, que permita a deliberação e a harmonização, por meio do debate 

público, dos interesses conflitantes entre indivíduo, sociedade e Estado. A evolução 

histórica das teorias democráticas revela a necessidade premente de dotar os 

indivíduos de capacidade deliberativa. Assim, apto a deliberar sobre as questões 

sociais, o povo pode resgatar o espaço público e participar na gestão pública de 

forma efetiva. Para isso, precisa compreender a ideologia dominante, transcender o 

estado de alienação política e, a partir daí, criar mecanismos eficientes de 

participação no discurso social. 

 A relação entre desenvolvimento humano e crescimento econômico torna-se 

interdependente no estudo da democratização econômica, representando fatores 



 
Anna Carolina Alencar Furtado Leite Melo Silva | 593 

 

 

importantes para o Estado nacional que se encontra num processo de globalização 

econômica que traz severas consequências sociais.  

 

2 DEMOCRACIA E A DEMOCRATIZAÇÃO ELEITORAL 

 

A palavra democracia provém do grego: demos (povo) e kratos (poder), e quer 

dizer: governo do povo. Esse conceito surgiu na Grécia Antiga, e expressa o sentido 

contrário de aristocracia (aristokratia), que significa governo dos melhores. Embora 

o governo fosse do povo, a democracia em Atenas era bem limitada, pois mulheres, 

estrangeiros, escravos e crianças não participavam das decisões políticas da cidade. 

O sistema político era baseado na participação direta de todos aqueles que eram 

considerados cidadãos da polis.  

A partir desse conceito de democracia na Grécia Antiga – Aristóteles, Péricles, 

Clístenes, Platão – a concepção de democracia passou por diversas transformações 

e teorias.  

Em 1793, com a Revolução Francesa e os ideais de liberdade, igualdade e 

fraternidade, a participação do cidadão no processo democrático foi ampliada. O 

sufrágio deixou de ser um direito restrito apenas a uma parcela privilegiada da 

população. Todavia, embora com a nomenclatura de voto universal ou sufrágio 

universal, a Constituição Francesa previa que todos os cidadãos homens maiores de 

idade pudessem votar. Isto porque, em sua forma original (final do século XVIII e XIX), 

o sufrágio universal era identificado como o sufrágio masculino.  

Esse processo de democratização eleitoral se estendeu por quase dois 

séculos. Somente no início do século XX, com o movimento feminista, é que as 

mulheres alcançaram o direito ao voto. Essa conquista foi gradual ao longo das 

décadas, iniciando-se em 1893 na Nova Zelândia, em 1932 no Brasil e somente em 

2011 na Arábia Saudita2. 

O instituto do sufrágio, desde que permitido a todos os indivíduos, serve de 

base para a democracia, devendo ser exercido de maneira livre e digna. Todavia, "a 

                                                      
2  Outros exemplos: Finlândia, em 1906, Inglaterra, em 1918, com caráter restritivo; Espanha, em 1931; 
Uruguai, em 1934; França, em 1944; Itália, em 1945 e Portugal em 1976. Outras datas podem ser 
consultadas em: SANTOS, Wanderley Guilherme dos (org.). Votos e partidos: almanaque de dados 
eleitorais: Brasil e outros países. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2002. 
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rigor todo sufrágio é restrito. Não há sufrágio completamente universal''. 

(BONAVIDES, 2001, p. 233).  

Conceituamente,“define-se sufrágio universal como aquele em que a 

faculdade de participação não fica adstrita às condições de riqueza, instrução, 

nascimento, raça e sexo. '' (BONAVIDES, 2001, p. 233). 

Assim, o sufrágio embora denominado universal, por não haver restrição de 

riqueza e capacidade, comporta limitações. "Essas limitações feitas à capacidade do 

leitor, em regime de sufrágio universal, se prendem mais às condições de 

nacionalidade, residência, sexo, idade, capacidade física ou mental, grau de instrução 

(o voto do analfabeto), indignidade, serviço militar e alistamento" (BONAVIDES, 2001, 

p. 233). 

A democratização eleitoral veio romper com a prática da exclusão de parte da 

sociedade na decisão política. Nem todos podiam votar, pois a capacidade de ser 

eleitor era definida por patrimônio (capacidade financeira), linhagem familiar, raça e 

sexo. Dessa forma, o cidadão pode decidir o futuro do seu país, estado e município: 

  

“[…]Stuart Mill dizia: a participação eleitoral tem um grande valor educativo; é 

através da discussão política que o operário, cujo trabalho é repetitivo e 

concentrado no horizonte limitado da fábrica, consegue compreender a conexão 

existente eventos distantes e seu interesse pessoal estabelecer relações com 

cidadãos diversos daqueles com os quais mantém relações cotidianas, 

tornando-se assim membro consciente de uma comunidade.” (BOBBIO, 2000, p. 

44). 
 

A despeito de tratar aqui de forma sucinta, é perceptível o salto qualitativo 

concedido pelas teorias democráticas, quando se permite ao cidadão um espaço 

público de interação com o Estado, enfatizando uma construção argumentativa de 

suas preferências em detrimento da mera agregação de interesses. 

Não basta afirmar que se tem um regime democrático pelo simples fato da 

queda de regimes totalitários, acreditando que a democracia seja um autogoverno 

do povo. Faz-se necessário considerar o funcionamento dessa estrutura no que diz 



 
Anna Carolina Alencar Furtado Leite Melo Silva | 595 

 

 

respeito à capacidade de participação política e social, às condições de reivindicar 

as necessidades econômicas e de dignidade. 

Os caminhos percorridos para se chegar à democracia da atualidade são 

complexos. Em todos os Estados, quem governa, no sentido de tomar decisões, é 

sempre uma minoria, embora eleita pela maioria dos cidadãos.  

O princípio da maioria somente pode ser considerado "um princípio igualitário 

na medida em que pretende fazer com que prevaleça a força do número sobre a força 

da individualidade singular" (BOBBIO, 2000, p. 58). A igualdade é um valor que tem 

por fundamento o tratamento igual entre os iguais e desigual entre os desiguais, a 

fim de estabelecer uma relação de justiça entre os indivíduos (BOBBIO, 1997, p. 20). 

O consenso obtido nas eleições deve passar por um controle da sociedade e 

ser fiscalizado, bem como deve respeitar a periodicidade dos pleitos, uma vez que a 

democracia exige alternância de poder, caso contrário se configuraria um regime 

autoritário. 

  

3 A LIBERDADE E A IGUALDADE COMO FUNDAMENTO DA DEMOCRATIZAÇÃO ECONÔMICA 

 

Um regime político democrático, em termos de forma de governo e de forma 

de organização econômica e social, deve atender a dois critérios: a participação e a 

igualdade econômica. Sob esta ótica, uma verdadeira democracia deve assegurar os 

direitos civis e as liberdades básicas efetivas para todos, bem como garantir o 

sufrágio universal (BRESSER-PEREIRA, 2014, p. 4 e 5). 

Enquanto a liberdade é um valor que considera o indivíduo isoladamente, a 

igualdade é um valor mensurado na compreensão da totalidade, ou seja, da relação 

social: "o conceito e o valor da igualdade pressupõem, para sua aplicação, a presença 

de uma pluralidade de entes, cabendo estabelecer que tipo de relação existente entre 

eles"  (BOBBIO, 1997, p. 13). 

A liberdade política e as liberdades civis são importantes por si mesmas, de 

um modo direto. Não é necessário justificá-las indiretamente com base em seus 

efeitos sobre a economia. Pessoas que são privadas de liberdades importantes na 

condução de sua vida, também lhes são negadas a oportunidade de participar de 

decisões cruciais concernentes a assuntos públicos. Essas privações restringem a 
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vida social e a vida política, e devem ser consideradas repressivas mesmo sem 

acarretar outros males. “Como as liberdades políticas e civis são elementos 

constitutivos da liberdade humana, sua negação é, em si, uma deficiência.” (SEN, 

2010, p. 31). 

Nos anos de 1970, muitos países viviam sob um regime autoritário que 

acentuava a desigualdade e a opressão. Já na década de 1980, iniciou-se a transição 

para um regime democrático, e em 1990 muitos alcançaram uma democracia 

consolidada. Nos anos 2000, percebeu-se a qualidade da democracia dos países em 

desenvolvimento. Em todo esse período de democratização, os países que melhor se 

organizaram como nações lograram êxito na consolidação de suas democracias. 

(BRESSER-PEREIRA, 2014, p. 2). 

Isso nos mostra que países que realizaram suas revoluções capitalistas, e que 

são considerados desenvolvidos possuem uma democracia de boa qualidade em 

comparação aos países “pré-industriais” ou pobres.  

Voltando um pouco para o pós Primeira Guerra Mundial, prevaleceu nesses 

países desenvolvidos a “democracia de elites” ou “democracia liberal”, definida 

originariamente por Joseph Schumpeter. Segundo seu conceito de democracia, os 

políticos eram eleitos pelo povo em eleições periódicas e competitivas, mas 

governavam somente com as elites, desconsiderando a vontade popular (BRESSER-

PEREIRA, 2014, p. 3-5). 

 Após a Segunda Guerra Mundial, percebe-se uma mudança no quadro 

político, com um aprofundamento da democracia: 

 

“[...] em todos os países desenvolvidos, a opinião pública passa a ter influência 

nos processos de governo, e, principalmente nos países europeus, o Estado 

passa a garantir um leque amplo de direitos sociais financiados por uma carga 

tributária mais alta. Nesses países, a democracia deixa assim de ser 

simplesmente liberal (que garante os direitos civis) ou de elites (na qual o poder 

real permanece circunscrito à elite) para ser, sob o ponto de  vista da forma em 

que as decisões são tomadas, uma “democracia de opinião pública” e, quanto 

aos objetivos, uma “democracia social”. Os cidadãos passam a ser ouvidos pelos 

políticos na medida em que suas preferências sobre determinadas questões 
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políticas se refletem na opinião pública, e, dada sua demanda, ocorre a 

universalização dos serviços de saúde, educação e previdência social” 

(BRESSER-PEREIRA, 2014, p. 5-6). 
 

Após esses estágios de democratização, o próximo ao ser alcançado é o da 

democracia participativa, onde os cidadãos participam das decisões políticas. Não 

se confunde com a democracia deliberativa, pois se trata de algo muito mais próximo 

da realidade, e que se expressa em países e cidades de nível de desenvolvimento 

distintos. (BRESSER-PEREIRA, 2014, p. 6). 

Sobre o critério da igualdade econômica, utilizado para a avaliação da 

qualidade da democracia: 

 

“Uma certa desigualdade econômica não é injusta, porque há pessoas que 

valorizam mais a riqueza do que outros, e dedicam sua vida a obtê-la. Mas, 

quando a desigualdade econômica entre as pessoas é muito grande, os mais 

ricos não hesitam em desobedecer a regra fundamental de justiça que Michael 

Walzer (1983) propôs – a regra de não cruzar as esferas de justiça, ou seja, de 

aqueles que são mais ricos ou mais poderosos se valerem disso para obterem 

tratamento privilegiado em outras esferas de justiça, por exemplo, na esfera da 

saúde, na qual o princípio de justiça (diferente para cada esfera de justiça) é o de 

que nada justifica que uns sejam melhor cuidados do que outros. Além dessa 

violência contra a justiça que é o cruzamento das esferas de justiça, quando a 

desigualdade econômica é muito alta, o mais rico tende, na prática, a negar os 

direitos civis do mais pobre, a começar pelo direito civil básico que é o do 

respeito. (BRESSER-PEREIRA, 2014, p. 7). 

 

Assim, não é suficiente para garantir a democracia, que a escolha dos 

representantes políticos seja realizada por meio de eleições periódicas, quando as 

decisões essenciais para a vida do cidadão vão além da esfera política, e são 

tomadas por grandes corporativos, sobre os quais a sociedade não tem controle. As 

corporações dominam orçamentos maiores do que muitos governos, e ninguém 

elegem os seus administradores. Um grupo pequeno e restrito de empresas, 
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normalmente, controla o mercado, impondo preços exorbitantes, manipulando a 

publicidade e a mídia, na construção de uma visão positiva de si mesmo.  

A democratização da economia aflora como uma necessidade premente: 

 

“A melhoria da qualidade da democracia depende tanto da força e do dinamismo 

de sua sociedade civil quanto do Estado se tornar capaz. É a integração ou a 

interpretação da sociedade civil e da burocracia eleita e não eleita do Estado que 

garante legitimidade e capacidade para o Estado, e possibilita que esse Estado 

não apenas promova o desenvolvimento econômico, mas também o 

desenvolvimento econômico no quadro de uma democracia com qualidade cada 

vez melhor.” (BRESSER-PEREIRA, 2014, p. 7). 

 

Assim, é preciso que o Estado desenvolvido seja também capaz de 

proporcionar uma melhor distribuição de renda, garantindo condições iguais a todos, 

relativos a direitos básicos e sociais, como educação, saúde, moradia e estabilidade 

social e econômica. Para ser um Estado democrático, no entanto, não basta ter um 

bom crescimento econômico, divisão dos poderes e o direito ao sufrágio. A 

verdadeira democracia gera impacto na realidade socioeconômica dos indivíduos, 

proporcionando o desenvolvimento humano.  

Nem mesmo um Estado Social consolidado consegue estar isento das crises 

que assolam a humanidade. A sociedade, na busca constante pelo lucro e pelo poder, 

descortinou um complexo de mazelas sociais. Os valores de mercado do capitalismo 

industrial conquistaram papel de destaque na vida social, ampliando as 

desigualdades e ocasionado carência no sistema de saúde, desemprego, fome, 

miséria, desnutrição, alto índice de mortalidade, desequilíbrio ambiental e corrupção 

política. A perda da moral e da ética para a obtenção dos objetivos econômicos 

ultrapassa qualquer noção de humanidade.  

A liberdade de ações e decisões são as oportunidades reais que as pessoas 

têm. Há uma perda social ao se negar às pessoas o direito de interagir 

economicamente umas com as outras. Uma política que restringe as oportunidades 

de mercado acaba restringindo a expansão de liberdades geradas por este sistema, 

principalmente no que tange à prosperidade econômica em geral. Não se pode 
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esquecer, contudo, que para haver as liberdades há a necessidade, em alguns casos, 

da regulamentação do mercado (SEN, 2010, p. 32-43). 

Tanto o processo de democratização econômica quanto a melhoria da 

qualidade da democracia mostram que a sociedade não está totalmente 

subordinada à lógica do capital. A construção do Estado moderno ultrapassa os 

interesses do capital e passa a se identificar com o progresso ou com o 

desenvolvimento humano na medida em que a sociedade e o Estado se tornam 

democráticos; na medida em que a diferença de poder político entre as pessoas e 

entre as classes sociais se reduz em cada sociedade capitalista (BRESSER-PEREIRA, 

2014, p. 8). 

Se, no entanto, as desigualdades econômicas aumentam, a democratização 

perde fôlego, e a construção do Estado só ganha sentido se for feita para tornar o 

Estado o instrumento por excelência de ação coletiva da nação. Sua legitimação 

deriva de sua capacidade de garantir a segurança e de promover o desenvolvimento 

econômico dessa nação (BRESSER-PEREIRA, 2014, p. 8).  

 Para uma democracia resultante de eleições e da separação dos poderes é 

necessária uma pluralidade de concepções e de opiniões antagônicas na arena 

política, de liberdade de imprensa, de mídias e de opiniões, de respeito aos direitos 

individuais, de proteção das minorias de ideais ou de origens. Cada pessoa tem um 

direito igual a um sistema plenamente adequado de liberdades básicas iguais para 

todos, que seja compatível com um mesmo sistema de liberdades para todos 

(RAWLS, 2000, p. 144). 

Baseados nesta análise percebe-se a importância do crescimento econômico 

como um garantidor das liberdades que vai além das liberdades políticas e civis, isso 

porque o crescimento econômico leva ao próprio crescimento do Estado, tornando-

o capaz de garantir receita pública na utilização de fins sociais, como escolas, 

assistência médica e à saúde e outros serviços que melhoram diretamente as vidas 

e as capacidades das pessoas. (SEN, 2011, p. 381).  

Deve-se, no entanto, dar especial atenção ao conteúdo do que pode ser 

chamado de “desenvolvimento”, uma vez que a sua avaliação não pode ser 

dissociada da vida que as pessoas podem levar e da verdadeira liberdade de que 

desfrutam. O desenvolvimento não pode ser visto apenas em relação ao 
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melhoramento de objetos inanimados de convivência ou da industrialização, embora 

sejam fatores importantes como meios para fins reais. “Estes valores dependem do 

impacto que proporcionam na vida e na liberdade das pessoas envolvidas, e 

constituem-se na ideia central do desenvolvimento” (SEN, 2011, p. 380-381).  

O crescimento econômico, puro e simples, gera um aumento das 

necessidades econômicas básicas. Isso demonstra que quanto maior e mais 

intensas forem essas necessidades, cresce a urgência na garantia das liberdades 

políticas, dos direitos políticos e civis básicos, pois as pessoas precisam ser capazes 

de se expressarem na defesa de suas reivindicações políticas e no papel construtivo 

na conceituação de necessidades (SEN, 2010, p. 195).  

Como já mencionado, a qualidade da democracia é diretamente relacionada 

ao grau de igualdade econômica. O processo de democratização econômica com 

uma melhor qualidade da democracia vai depender das sociedades capitalistas não 

ficarem subordinadas à lógica do capital, quer dizer, a criação do Estado de Direito 

só ocorrerá se este garantir a segurança e a promoção do desenvolvimento 

econômico para a redução das desigualdades sociais.  

Percebe-se que os países não estão conseguindo oferecer à população uma 

qualidade democrática, uma vez que a riqueza se acumula em uma minoria, e a 

situação de miséria só cresce.  

De acordo com o relatório bienal do Banco Mundial sobre Pobreza e 

Prosperidade Compartilhada, intitulado de “Montando o Quebra-Cabeça da Pobreza”, 

mais de 1,9 bilhão de pessoas, ou 26,2% da população mundial, viviam com menos 

de US$ 3,20 por dia em 2015. Em torno de 46% da população mundial vivia com 

menos de US$ 5,50 por dia em 2015. Quase metade da população mundial - 3,4 

bilhões de pessoas - ainda luta para satisfazer as necessidades básicas.  

O relatório também analisa como a pobreza varia dentro do ambiente familiar, 

retratando a realidade além da pobreza monetária. A falta de acesso a saneamento 

e água tratada, educação ou eletricidade afetam o bem-estar da família, e os maiores 

afetados pela pobreza frequentemente são mulheres e crianças. São estas 

disparidades que caracterizam ricos e pobres e que são inaceitáveis do ponto de 

vista humanitário e democrático.  
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4 O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE LIVRE, JUSTA E 

FRATERNA 

 

Percebe-se que o sistema democrático é essencial para o processo de 

desenvolvimento, apesar das limitações a ele impostas. As liberdades civis e 

políticas são as mais evocadas pelo cidadão no que tange à cobrança de seus 

direitos e à manifestação de suas insatisfações perante os seus eleitos. Mas isso só 

não é suficiente. São necessárias condições econômicas e sociais para transformar 

um Estado, em um Estado capaz.  

Os direitos políticos e civis dão às pessoas a oportunidade de chamar a 

atenção para necessidades gerais e exigir a ação pública adequada. A resposta do 

governo à demanda da população, normalmente, depende da pressão exercida sobre 

esses governos, e é nisso que o exercício dos direitos políticos (votar, criticar, 

protestar, reclamar) pode realmente fazer diferença. Essa é uma parte do papel 

‘instrumental’ da democracia e das liberdades políticas. (SEN, 2010, p. 198-199).  

Assim, o Estado deve ser instrumento por excelência de ação coletiva da 

nação: 

 

“A construção do Estado só ganha sentido na medida em que ela é feita para 

tornar o Estado o instrumento por excelência de ação coletiva da nação. [...] a 

capacidade do Estado, a qualidade da democracia em cada momento e o 

processo histórico de democratização podem ser avaliados da mesma forma 

como se avalia o progresso ou o desenvolvimento humano de um país.” 

(BRESSER-PEREIRA, 2014, p. 8).  

 

Não há dúvidas de que “a democracia é certamente a mais perfeita das formas 

de governo, ou pelo menos a mais perfeita entre as que os homens foram capazes 

de imaginar e, pelo menos em parte, de realizar, mas justamente porque é a mais 

perfeita é também a mais difícil” (BOBBIO, 2013, p. 38).  

Uma vez que resolve o problema da legitimidade de poder, a democracia deve 

ser também eficiente. A dificuldade está em encontrar uma solução satisfatória entre 

a vocação do homem para a liberdade e a necessidade em que se encontra. É a eterna 
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busca pela fórmula da estabilidade O fim que nos move quando queremos um regime 

organizado democraticamente é, numa única palavra, a igualdade. Assim podemos 

definir a democracia, não mais com relação aos meios, mas relativamente ao fim, 

como o regime que visa realizar, tanto quanto possível, a igualdade entre os homens. 

(BOBBIO, 2013, p. 38).  

Seria utópico demais pensar um mundo desenvolvido sem qualquer tipo de 

privação de liberdade, igualdade e segurança. O que se pode buscar, todavia, com 

um sistema realmente democrático, é que sejam dadas as liberdades essenciais ao 

ser humano e a garantia da igualdade.  

A distribuição desigual atrapalha o desenvolvimento, pois não permite o 

empoderamento das classes sociais mais baixas a exercer a pressão pela mudança. 

Parece óbvio que uma classe trabalhadora, oprimida e sem uma educação adequada, 

possa escolher a satisfação das suas necessidades básicas, não se importando com 

suas liberdades. 

Além disso, sem que haja uma evolução em termos de conhecimento e cultura, 

para que todos tenham acesso à educação e a informação, não há como se falar em 

desenvolvimento. É necessário que as pessoas tenham a liberdade de fazer suas 

escolhas e igualdade de oportunidades para participarem do processo democrático. 

Tanto as liberdades políticas como os direitos civis são substanciais na 

construção de uma democracia forte e com qualidade. Todavia, implementar estes 

direitos nos países que não possuem uma economia desenvolvida é sempre um 

desafio. O crescimento econômico deve estar aliado ao desenvolvimento humano, 

onde o sistema educacional consiga qualificar os indivíduos e, assim, capacitá-los 

para uma democracia participativa, assegurando o direito à igualdade, liberdade, 

informação, transparência, bem-estar social, justiça ambiental, econômica e social. 

A política instaurada no sistema democrático só terá utilidade se servir para 

melhorar as condições de vida do indivíduo, caso contrário, é um mero exercício de 

poder e de opressão. O que se espera da democracia é que a governança seja 

instruída em consonância com a participação do cidadão, onde este não tenha que 

escolher entre atender suas necessidades básicas ou exercer seu direito de 

liberdade. Só o reconhecimento integral de todos estes direitos pode assegurar a 

existência real de cada um deles, já que, sem a efetividade de gozo dos direitos 
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econômicos, sociais, e culturais, os direitos civis e políticos se reduzem a meras 

categorias formais. Inversamente, sem a realidade dos direitos civis e políticos, sem 

a efetividade da liberdade entendida em seu mais amplo sentido, os direitos 

econômicos, sociais, e culturais carecem, por sua vez, de verdadeira significação. 

Pode-se afirmar, assim, que a democracia está alicerçada tanto nas regras 

adotadas como no modo de o cidadão usufruir das oportunidades criadas, gerando 

um grau de estabilidade e segurança ao defender as áreas negligenciadas de 

oportunidade social. A democracia cria uma oportunidade que está relacionada à 

“importância instrumental” e ao seu “papel construtivo”. A ideia de que as 

oportunidades são aproveitadas sem se levar em consideração a política 

multipartidária e o dinamismo dos argumentos morais e da formação de valores, 

uma vez que o ativismo dos participantes políticos é eficaz na prevenção da fome 

coletiva e na condenação dos governos flagrados à sua permissão (SEN, 2010, p. 

205).  

 

CONCLUSÃO 

 

Em resumo, para que se possa confirmar a existência da democracia, é 

necessário, além do direito ao sufrágio universal e eleições limpas, garantir princípios 

legais e morais da sociedade, proporcionando liberdades básicas, inerentes à 

dignidade da pessoa humana, bem como participação social na política e igualdade 

econômica. Para isto, faz-se necessário fortalecer o Estado no sentido de promover 

o desenvolvimento econômico do país, juntamente com uma sociedade organizada, 

tanto social como politicamente. 

A democratização eleitoral veio romper com a prática da exclusão social na 

decisão política. O voto censitário impedia o indivíduo de participar, mesmo que 

indiretamente, do futuro do seu país. Assim, o sufrágio universal foi uma grande 

conquista da democracia moderna, ao permitir que o cidadão tenha um espaço 

público de interação com o Estado, enfatizando uma construção argumentativa de 

suas preferências em detrimento da mera agregação de interesses. 
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O processo de democratização, portanto, passa pela participação popular e 

igualdade econômica. O aporte da igualdade será amplo apenas na medida em que 

as liberdades individuais qualitativas possibilitadas pelo Estado, destacadamente o 

acesso à saúde e à educação, sejam garantidos a todos de maneira primordial na 

formulação da economia do bem-estar.  

O crescimento econômico deve estar aliado ao desenvolvimento humano, 

onde o sistema educacional consiga qualificar os indivíduos e, assim, capacitá-los 

para uma democracia participativa, assegurando o direito à igualdade e à liberdade, 

na construção de uma sociedade livre, justa e fraterna, que anseie pelo bem-estar 

social. 
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Resumo 
 
O processo de redemocratização brasileiro, pautado pelos princípios da Constituição 
Federal de 1988, visou, principalmente, à proteção dos direitos fundamentais das 
minorias e ao rompimento com as amarras sociais advindas do período ditatorial de 
1964-1985. O Poder Judiciário (em especial, o Supremo Tribunal Federal) tomou para 
si os papéis de guardião constitucional e principal transformador social, o que 
resultou em uma crescente interferência dos juízes e tribunais na resolução de 
controvérsias políticas e morais, fenômeno conhecido como judicialização da 
política. Nesse contexto, o presente artigo, através de pesquisa bibliográfica, 
investigação documental e análise de casos com base em metodologia aplicada, 
explicativa e qualitativa, pretende analisar o fenômeno da judicialização da política 
no Brasil e apresentar elementos que auxiliam na explicação de como ele moldou a 
atual conjuntura jurídico-política nacional e apresentar o conceito de juristocracia de 
Ran Hirschl, relacionando-o com a realidade jurídico-política do País. Por fim, este 
trabalho conclui que a judicialização da política e a ativa atuação política do Poder 
Judiciário fragilizaram a democracia brasileira e auxiliaram na instauração de um 
governo regido por juízes: uma juristocracia, na qual agentes políticos, econômicos 
e jurídicos, deliberadamente, utilizam-se da estrutura institucional do Judiciário para 
promoverem a autopreservação hegemônica e, consequentemente, à manutenção do 
status quo social. As promessas democráticas constitucionais então foram barradas 
pela atuação de juízes e tribunais que serviram não ao povo; mas sim às elites 
políticas, econômicas e jurídicas. 
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Palavras-chave: Judicialização da política. Democracia. Juristocracia. Jurisdição 
constitucional. Supremo Tribunal Federal. 
 
Abstract 
 
The process of Brazilian redemocratization, guided by the principles of the Federal 
Constitution of 1988, aimed primarily at protecting the fundamental rights of 
minorities and breaking down social ties from the dictatorial period of 1964-1985. 
The judiciary (in special, the Supreme Federal Court) took on the roles of 
constitutional guardian and main social transformer, which resulted in the increasing 
interference of judges and courts in resolving political and moral controversies, a 
phenomenon known as judicialization of politics. In this context, this article, through 
bibliographic and documentary research and case analysis based on an applied, 
explanatory and qualitative methodology, intends to analyze the phenomenon of 
judicialization of politics in Brazil and to present elements that help to explain how it 
shaped the current Brazilian legal-political conjuncture and present Ran Hirschl's 
concept of juristocracy, relating it to the Country's legal-political reality. Finally, this 
work concludes that judicialization of politics and the active political action of the 
Judiciary weakened the Brazilian democracy and established a government headed 
by judges: a juristocracy, in which political, economic and legal elites deliberately use 
the institutional structure of the judiciary for hegemonic preservation and 
maintenance of the social status quo. The constitutional democratic promises were 
blocked by the actions of judges and courts that served not the people; but the 
political, economic and judicial elites. 
Keywords: Judicialization of politics. Democracy. Juristocracy. Ran Hirschl. 

 

1 Introdução 

 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF/88), instauraram-se, 

na sociedade brasileira, as ideias de necessidade de proteção dos direitos e das 

garantias fundamentais e dos princípios constitucionais e de erguimento de um 

estado de bem-estar social – welfare state –, necessárias para a consolidação de 

um verdadeiro estado democrático de direito. Os direitos e as garantias 

fundamentais e os princípios previstos na CF/88 assumiram papel de destaque 

perante a conjuntura social brasileira. O movimento neoconstitucionalista, ao 

garantir normatividade para os princípios constitucionais, maior liberdade 

hermenêutica para juízes e tribunais e supremacia da Constituição mostrou-se como 

um dos principais delimitadores das diretrizes jurídico-políticas a serem traçadas 

pelo País. 

Nesse contexto, o Poder Judiciário, imbuindo-se das prerrogativas  de 
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guardião constitucional, protetor dos direitos e das garantias fundamentais e 

transformador social, passou a interferir na resolução de diversas controvérsias 

políticas e morais cujas implicações definiram a identidade do País e moldaram as 

bases democráticas nacionais, o que possibilitou a expansão do fenômeno da 

judicialização da política no Brasil redemocratizado. De acordo com Ran Hirschl, 

esse fenômeno consiste no recurso a juízes, tribunais e meios judiciais para o 

enfrentamento de dilemas morais, questões de política pública e impasses políticos3. 

É a interferência do Judiciário em controvérsias políticas, morais e culturais. Essa 

ativa e crescente atuação política dos juízes e tribunais – em especial, do Supremo 

Tribunal Federal (STF) – resultou em uma hiperinflação do Judiciário e em uma 

consequente limitação da participação política do povo e dos seus representantes 

eleitos do Executivo e Legislativo, instâncias democráticas tradicionais. As 

promessas democráticas constitucionais, que se sustentam nos pilares de soberania 

popular, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da 

livre iniciativa e pluralismo político, encontraram óbice na ação de juízes e tribunais 

que, através da jurisdição constitucional e dos mecanismos de controle de 

constitucionalidade, reprimiram a vontade democrática do poder constituinte 

originário em detrimento das vontades particularistas das elites econômicas, 

políticas e jurídicas visando à autopreservação hegemônica e manutenção do status 

quo, descaracterizando qualquer vertente verdadeiramente revolucionária do 

movimento constitucional que culminou na promulgação da Constituição Federal de 

1988. 

Três dos casos mais emblemáticos que ilustraram a interferência do Poder 

Judiciário sobre dilemas políticos e morais consistiram nos julgamentos da Arguição 

de Descumprimento de Preceito Fundamental 378/DF (ADPF 378/DF), da Ação Direta 

de Inconstitucionalidade 5.498/DF (ADI 5.498/DF) e do Habeas Corpus 152.752/PA 

(HC 152.752/PA). Nos dois primeiros, o Supremo Tribunal Federal decidiu, ainda que 

de forma direta e indiretamente, o rito do processo de impeachment da ex-presidente 

Dilma Rousseff; no terceiro caso, o STF decidiu pela constitucionalidade da prisão 

provisória do também ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva antes do trânsito em 

                                                      
3 HIRSCHL, Ran. The new constitutionalism and the judicialization of pure politics worldwide. Fordham 
Law Review, New York, v. 75, n. 2, 2006, p. 721-722. 
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julgado do seu processo criminal e, consequentemente, impediu materialmente a sua 

participação das eleições presidenciais de 2018 (algo confirmado posteriormente 

pela inelegibilidade de Lula declarada pelo Superior Tribunal Eleitoral). Esses casos 

são paradigmáticos exatamente porque demonstraram como o Supremo age em 

momentos de crise política: em vez de utilizar-se do Direito para reestabelecer a 

normalidade institucional e a vontade constitucional, vale-se do aparato jurídico para 

aprofundar a instabilidade e instaurar o colapso democrático a partir da prevalência 

de valores autocráticos. 

Os três julgamentos incidiram sobre a capacidade de participação política do 

povo e a prevalência da vontade constitucional externada pelo constituinte originário, 

limitando, em última análise, os direitos políticos fundamentais do povo ao inflarem 

a força política do Supremo Tribunal Federal, o que impediu a concretização das 

promessas democráticas da Constituição Federal de 1988. Ao validar o impeachment 

de uma presidente eleita sem forte embasamento jurídico e impedir a candidatura do 

talvez principal candidato às eleições presidenciais de 2018 sem expressa 

permissão constitucional, o STF suprimiu tacitamente a eficácia do art. 14 da CF/88, 

onde está disposto que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e 

pelo voto direto e secreto. Ora, uma vez que o voto do povo é sobreposto pela vontade 

do Poder Judiciário, como é possível ainda falar sobre estabilidade democrática e 

soberania popular? Partindo da hipótese de que, no Brasil redemocratizado, a 

jurisdição constitucional foi utilizada como mecanismo de autopreservação 

hegemônica e manutenção do status quo, o artigo pretende: a) analisar o fenômeno 

da judicialização da política no Brasil e apresentar elementos que auxiliem na 

explicação de como ele moldou a atual conjuntura jurídico-política nacional; b) 

apresentar o conceito de juristocracia de Ran Hirschl e relacioná-lo com a realidade 

jurídico-política do País. 

Adota-se, quanto à natureza, metodologia aplicada, pois pretende oferecer 

respostas práticas sobre a jurisdição constitucional nacional; quanto ao objetivo, 

metodologia explicativa, pois pretende delimitar a relação entre a judicialização da 

política e o conceito de juristocracia de Ran Hirschl no País, assim como identificar 

algumas das principais consequências desse fenômeno para a democracia 

brasileira; quanto à abordagem do problema, metodologia qualitativa, pois pretende 
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analisar e interpretar a expansão funcional dos juízes e tribunais sobre controvérsias 

políticas e morais sem limitá-la a elementos numéricos específicos. Através 

principalmente de revisão bibliográfica, investigação legislativa e análise de casos, 

desenvolve-se pesquisa verticalizada sobre a temática proposta. 

 

3 Das promessas democráticas da Constituição Federal de 1988... 

 

Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, estabeleceu-se a 

necessidade de instauração de uma democracia nacional 4  que promoveria o 

cumprimento das ânsias dos heterogêneos grupos sociais do País e a ascensão do 

welfare state, rompendo com os principais laços criados e solidificados durante o 

período ditatorial (1964-1985)5 . O Poder Judiciário, revestindo-se dos papéis de 

guardião constitucional e transformador social, serviu como principal agente de 

proteção dos direitos individuais e coletivos. A atuação dos juízes e tribunais 

(especialmente, do Supremo Tribunal Federal) se mostrou essencial para a 

salvaguarda dos direitos e das garantias fundamentais (principalmente, voltados 

para os desprivilegiados) e para o erguimento e a manutenção dos pilares jurídico-

políticos que moldaram o País a partir do final do Século XX6. 

Contudo, da mesma forma que o Poder Judiciário, em determinadas situações, 

protegeu interesses das minorias e viabilizou – ainda que parcialmente – elementos 

para o erguimento do welfare state, ele também interviu em impasses 

eminentemente políticos que ultrapassaram a sua competência e, ao limitar a 

participação política popular, rachou os mesmos pilares democráticos que os juízes 

                                                      
4 Preâmbulo da Constituição Federal de 1988: “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em 
Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, 
a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a 
solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL”. 
5 VIANNA, Luiz Werneck. A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. Rio de Janeiro: 
Revan, 1999. 
6 BARROSO, Luís Roberto. A razão sem voto: o Supremo Tribunal Federal e o governo da maioria. 
Revista Brasileira de Políticas Públicas, Brasília, v. 5, Número Especial, 2015, p. 23-25. 
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e tribunais alegaram erguer e moldar 7 . Ou seja: a intervenção do Judiciário em 

controvérsias políticas – conhecida como judicialização da política8 –, de forma 

dicotômica, resultou tanto na instauração, quanto na desestruturação da democracia 

nacional. 

No Brasil, a judicialização da política exerceu grande influência no erguimento 

e na solidificação dos pilares jurídico-políticos nacionais. Após o regime ditatorial de 

1964-1985, a democracia brasileira, ainda em formação, encontrou diversos 

empecilhos para a sua cimentação institucional: o povo – detentor da soberania, mas 

sem coesão política e identidade nacional – não sabia como exercer o seu novo 

poder cidadão ou mesmo como definir a sua infante vontade geral; os Três Poderes 

– responsáveis pela efetivação do estado democrático de direito, mas sem 

delimitação clara das suas prerrogativas – não sabiam como erigir o welfare state 

ou mesmo como promover a proteção dos direitos fundamentais e dos princípios 

constitucionais que lhes dão fundamento9. 

O Poder Judiciário, buscando cumprir a função de moderador político e 

“construtor da ordem” 10 , através da jurisdição constitucional e do discurso de 

necessidade de conciliação de dilemas entre o Legislativo e o Executivo, freou os 

exercícios funcionais destes, diminuindo-os. Mais: os juízes e tribunais, visando a 

solidificar o seu poderio político, imbuíram-se dos papeis de intérpretes-últimos e 

guardiões constitucionais 11 . Ao reconhecer-se 12  e ser reconhecido (direta ou 

indiretamente) como agente de transformação social, o Judiciário buscou garantir a 

transição do regime ditatorial para o democrático de forma não disruptiva e passou 

a decidir sozinho impasses constitucionais sensíveis. Ou seja: tentou promover  uma 

                                                      
7 STRECK, Lenio. A Concretização de Direitos e a Validade da Tese da Constituição Dirigente em Países 
de Modernidade Tardia. Caderno de Direito Constitucional, Escola da Magistratura do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região, Porto Alegre, v. 5, 2006, p. 4-7. 
8 LUNARDI, Fabrício Castagna. Judicialização da política ou “politização suprema”? O STF, o poder de 
barganha e o jogo político encoberto pelo constitucionalismo. Pensar, Fortaleza, v. 24, n. 1, 2019, p. 
1-2. 
9 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil. O longo Caminho. 3. ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2002, p. 222-223. 
10 VIANNA, Luiz Werneck. Corpo e alma da magistratura brasileira. Rio de Janeiro: Revan, 1997,  p. 10. 
11 Ibid., p. 30. 
12 SADEK, MT. A crise do judiciário vista pelos juízes: resultados de uma pesquisa quantitativa. Rio de 
Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2010. Pesquisa promovida pelo Idesp, na qual 74% 
(setenta e quatro por cento) dos magistrados respondeu que o papel desempenhado pelo juiz não 
pode ser o de mero aplicador das leis; mas sim o de transformador social. 
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“revolução sem revolução”13. 

Essa conjuntura jurídico-político-social possibilitou uma ativa (e crescente) 

atuação do Poder Judiciário sobre controvérsias políticas e morais a partir da 

alegativa do dever de proteção dos direitos e das garantias fundamentais, essenciais 

para a consolidação da nova democracia nacional (prática que, em última análise, 

resultou na inflação funcional dos juízes e tribunais). Nos anos 2000 e 2010, a 

atuação do Supremo Tribunal Federal não apenas manteve-se, mas alastrou-se: o 

Judiciário, Terceiro Gigante 14 , decidiu dilemas constitucionais sensíveis cujas 

implicações não se limitaram ao âmbito do Direito, elas refletiram na Política. O STF, 

em diversas ocasiões dos últimos anos, decidiu impasses políticos que interferiram 

no desenvolvimento democrático do País. Julgamentos de controvérsias que, em 

seus núcleos, trataram sobre os mais essenciais direitos fundamentais tornaram-se 

prática comum no Brasil. Dilemas relacionados, por exemplo, à união estável entre 

casais homoafetivos ou à criminalização da homo e transfobia deixaram de ocupar 

um lugar de destaque nas discussões do Executivo e Legislativo e passaram a figurar 

como o epicentro do exercício dos juízes e tribunais15. 

Ainda que a crescente interferência dos juízes e tribunais na resolução de 

impasses políticos tenha sido imprescindível para a proteção de diversos direitos e 

garantias fundamentais e princípios constitucionais e para a modulação das bases 

jurídico-políticas do País, a judicialização da política não se mostrou, ao longo do 

percurso democrático nacional, imune a críticas. Assim como esse fenômeno 

auxiliou na estruturação dos pilares democráticos brasileiros, de forma paradoxal, 

resultou na desestabilização desses mesmos pilares. Três são as principais 

problemáticas da judicialização da política: a) politização da justiça; b) extrapolação 

institucional pelo Poder Judiciário e descontrole sobre os efeitos sistêmicos das 

decisões judiciais; c) supressão da vontade popular. 

Em primeiro lugar, a judicialização da política resulta na sua contraparte direta: 

o fenômeno chamado de politização da justiça, que consiste na interferência de 

pautas políticas e anseios populares nas tomadas de decisão pelos membros do 

                                                      
13 TOCQUEVILLE, Alexis de. Democracy in America. 10. ed. Vintage Books, 1961. 
14 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? 1. ed. Porto Alegre: Fabris, 1993. 
15 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. [Syn]Thesis, 
Rio de Janeiro, vol.5, n. 1, 2012, p. 23-32. 
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Poder Judiciário. Juízes e tribunais não decidem a partir de pressupostos jurídicos 

ou visando ao atingimento de uma condição social justa; mas sim a partir de 

pressupostos políticos e visando ao atingimento de uma condição social benéfica 

para as elites 16 . Em segundo lugar, a judicialização da política resulta na 

extrapolação institucional pelo Poder Judiciário e no descontrole sobre os efeitos 

sistêmicos das decisões judiciais. Ao decidirem controvérsias políticas, os juízes e 

tribunais ultrapassam as suas prerrogativas constitucionais e adentram nas funções 

executivas e legislativas, desequilibrando a balança dos Três Poderes. Assim, os 

efeitos sistêmicos, consequências mediatas e imediatas de uma decisão perante 

todo o sistema social, ganham desdobramentos absolutamente imprevisíveis e 

potencialmente prejudiciais para o jogo democrático nacional17. Em terceiro lugar, a 

judicialização da política resulta na supressão da vontade popular. A maior parte dos 

integrantes do Poder Judiciário ingressam em suas funções através de concursos 

públicos ou indicações, jamais exercendo o povo qualquer controle direto sobre a 

seleção dos magistrados, secretários de gabinete, oficiais de justiça e demais 

funcionários. Assim, mostra-se questionável que a decisão sobre um dilema cuja 

resolução resulte diretamente sobre as estruturas basilares de uma comunidade 

recaia sob a responsabilidade de agentes que não possuem qualquer tipo de 

legitimidade democrática. A dificuldade contramajoritária, possibilidade da decisão 

de um órgão não eletivo sobrepor-se à decisão de um órgão eletivo, é posta em 

cheque perante a problemática democrática levantada18. 

A supressão da vontade popular, em última análise, resulta na supressão dos 

direitos políticos fundamentais do povo e, consequentemente, na usurpação da 

soberania popular pelo Poder Judiciário, que, ao delimitar o percurso político a ser 

traçado pelo País, impede a manifestação da vontade do povo e sufoca qualquer tipo 

de manifestação política verdadeiramente revolucionária (e, por isso mesmo, 

                                                      
16 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O Poder judiciário na Constituição de 1988: judicialização da 
política e politização da justiça. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, vol. 15, n. 2, 1994, p. 
1-17. 
17 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. [Syn]Thesis, 
Rio de Janeiro, vol.5, n. 1, 2012, p. 30. 
18  BICKEL, Alexander. The Least Dangerous Branch: the Supreme Court at the Bar of Politics. 
Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1962. 



 
Rômulo Guilherme Leitão; Ítalo Reis Gonçalves  | 615 

 

 

emancipatória)19. O sustentáculo central da democracia traçada pela Constituição 

Federal de 1988 então rui a partir das ações daqueles que juraram protegê-lo. 

 

4 ... à juristocracia 

 

Antes de dar continuidade à análise sobre como a judicialização da política 

moldou a realidade jurídico-política do Brasil, faz-se necessária a adoção de dois 

pressupostos teóricos básicos que conduzirão o restante do trabalho: a) a soberania 

consiste no poder absoluto e perpétuo depositado sobre um ou mais agentes20; b) a 

forma de governo de um país depende do indivíduo ou do grupo de indivíduos que 

exerce o poder soberano21. A Constituição Federal de 1988 prevê que o poder emana 

do povo e, consequentemente, que o Brasil é uma democracia 22 . Entretanto, a 

crescente interferência dos juízes e tribunais na resolução de impasses políticos, 

como já apontado, resulta na extrapolação institucional pelo Poder Judiciário e na 

supressão da vontade popular, o que, em última análise, usurpa a soberania do povo 

e desmonta a democracia nacional, abrindo espaço para a instauração de uma forma 

anômala de governo regida por juízes: juristocracia. 

De acordo com Ran Hirschl, uma juristocracia é caracterizada pela sem 

precedente transferência de poder das instituições representativas, como os Poderes 

Legislativo e o Executivo, para o Judiciário. A instauração dessa nova forma de 

governo implica na hiperinflação da atuação dos juízes e tribunais perante a 

resolução de controvérsias políticas e morais e também na consequente diminuição 

do poder político exercido pelo povo e pelos seus representantes eleitos23. 

Em tese, o processo de redemocratização pela constitucionalização serviria 

para promover a proteção dos direitos e das garantias fundamentais perante a nova 

                                                      
19 BONAVIDES, Paulo. Política e Constituição: Os caminhos da democracia. Rio de Janeiro: Forense, 
1985. 
20 BODIN, Jean. Os seis livros da República. Livro Primeiro. São Paulo: Ícone, 2011. 
21 HOBBES, Thomas. Leviatã. São Paulo: Nova Cultural, 1997. 
22 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta Constituição. 
23 HIRSCHL, Ran. Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism. 
Cambridge: Harvard University Press, 2007. 
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conjuntura social do Brasil pós-Ditadura. Contudo, na realidade, o que aconteceu foi 

uma concentração de poderes nos juízes e tribunais, que decidiram o percurso 

político a ser traçado pela sociedade nacional com base não nas promessas da 

Constituição Federal de 1988; mas sim nas vontades particulares das elites 

brasileiras. Ou seja: em vez de consolidar o welfare state e os pilares democráticos 

pátrios, o processo de constitucionalização nacional resultou na emergência de um 

governo no qual o Poder Judiciário, sustentado pelas elites políticas, econômicas e 

jurídicas, não encontrou limite funcional e serviu a apenas uma pequena (e poderosa) 

parcela do povo. 

Visando a elucidar a ascensão política do Poder Judiciário, Hirschl parte de 

quatro premissas: a) a deferência de poder político a juízes e tribunais e o 

crescimento de poder do Judiciário pela constitucionalização de direitos não ocorre 

à parte dos aspectos sociais, políticos e econômicos que moldam qualquer 

sociedade; b) devem ser considerados os fatos que não ocorreram e as escolhas 

políticas que não foram feitas pelos agentes políticos tradicionais ao longo do 

processo de constitucionalização de direitos; c) as instituições políticas e judiciais 

produzem diferentes efeitos distributivos: elas privilegiam alguns grupos em 

detrimento de outros; d) a auto-limitação voluntária pela transferência da autoridade 

de elaborar políticas das arenas majoritárias de tomada de decisões políticas para 

as cortes acontece porque os agentes políticos tradicionais que promovem (ou não 

impedem) as reformas constitucionais calculam que lhes será favorável abdicar 

parcialmente do seu poder político para a manutenção, a longo prazo, do status 

quo24. Para o autor, a atuação dos juízes e tribunais não deve ser compreendida à 

margem das disputas políticas e morais. Na realidade, a jurisdição constitucional 

encontra-se no centro da disputa de poder25. 

Duas são as linhas argumentativas que explicam o porquê de os agentes 

políticos tradicionais abrirem mão do seu poder perante o Judiciário: uma tênue; 

outra densa. 

De acordo com a linha argumentativa tênue, o crescimento do poder político 

                                                      
24 Ibid., p. 38-39. 
25  HIRSCHL, Ran. The new constitutionalism and the judicialization of pure politics worldwide. 
Fordham Law Review, New York, v. 75, n. 2, 2006, p. 721. 
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dos juízes e tribunais é explicada a partir da lógica do mercado eleitoral: caso um 

partido político pretenda se manter no poder durante longo período, a tendência é de 

que ele enfraqueça o Poder Judiciário para que possa atuar de forma irrestrita. Por 

outro lado, caso um partido espere perder a sua posição de dominância política para 

um partido novo, a tendência é de que aquele fortaleça o Judiciário para que este 

obste a governabilidade do novo partido26. 

De acordo com a linha argumentativa densa, o crescimento do poder político 

dos juízes e tribunais só pode ser entendido a partir da análise do comportamento 

das elites políticas, econômicas e jurídicas. Essa linha densa é denominada de Teoria 

da Autopreservação Hegemônica por Hirschl27. A elite política, ao transferir parcela 

do seu poder para juízes e tribunais, visa a garantir, a longo prazo, uma maior 

estabilidade no seu lugar de poder perante a conjuntura política nacional. Por 

exemplo, quando abdica da sua capacidade política, controvérsias constitucionais 

sensíveis (como a legalização do aborto ou do consumo de maconha) não mais se 

encontram sob sua responsabilidade; mas sim sob a responsabilidade do Poder 

Judiciário. Assim, as elites políticas se blindam do efeito backlash advindo de 

decisões sobre dilemas políticos polêmicos28. A elite econômica, ao transferir parcela 

do seu poder para juízes e tribunais, visa a proporcionar a valorização de direitos 

civis, como os de liberdade e propriedade, o que acarreta em uma agenda neoliberal 

com mercados abertos, economia desregulada, anti-estatismo e anti-coletivismo. 

Isso removeria a rigidez do mercado, promoveria a privatização e a desregulação 

econômica e combateria formas de governo que seriam vistas como a de um Estado 

excessivamente inchado29. A elite jurídica, ao aceitar a transferência de poder do 

Executivo e Legislativo, visa a ampliar sua influência política e reputação 

internacional a partir de uma centralidade decisional de controvérsias que ditam os 

rumos políticos das sociedades contemporâneas30. 

Por fim, Hirschl afirma que esse processo de autopreservação hegemônica a 

partir do incentivo à judicialização da política apenas ocorre quando: a) a reputação 

                                                      
26 Ibid., p. 40-41. 
27 Ibid., 2007, p. 43. 
28 Ibid., p. 46. 
29 Ibid., p. 46. 
30 Ibid., p. 47-48. 
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do judiciário pelo seu profissionalismo, imparcialidade política e retidão é alta; b) o 

processo de indicação dos juízes que compõem as altas cortes é controlado pelas 

elites políticas hegemônicas; c) a jurisprudência das altas cortes reflete as 

propensões culturais e políticas das elites políticas 31 . Através de um tácito ou 

explícito acordo institucional entre as elites políticas, econômicas e jurídicas, os 

juízes e tribunais, ao longo do final do século XX e início do século XXI, passaram a 

interferir, diretamente, na resolução de impasses políticos não para garantirem a 

proteção das minorias, dos direitos ou das garantias fundamentais ou dos princípios 

constitucionais; mas sim para consolidar o poder de uma pequena elite que detém o 

poder de fato e que busca manter o status quo benéfico apenas para poucos. 

Exemplificando o exposto, em dezembro de 2015, após o então presidente da 

Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, em ato inicial, aceitar o pedido de 

impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff e estabelecer, de forma 

unilateral, que a votação para a escolha da Comissão Especial da Câmara seria 

procedida de forma secreta, o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) ajuizou a 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 378/DF (ADPF 378/DF)32, 

visando a questionar a constitucionalidade de determinados dispositivos da Lei 

1.079/50 e do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que disciplinam o rito 

do processo de impeachment no País. O PCdoB requereu, na ADPF 378/DF: a) o 

direito à defesa prévia de Dilma em todas as fases do processo de impeachment; a 

impossibilidade de aplicação dos dispositivos do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados; o impedimento da realização da eleição da Comissão Especial a partir de 

candidatura avulsa e voto secreto; a necessidade de dupla deliberação, em plenário, 

pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. 

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 378/DF, partindo do princípio da 

independência funcional dos Três Poderes previsto no artigo 2º da Constituição 

Federal de 198833, decidiu que a atuação da Corte Constitucional, perante o processo 

de impeachment de Dilma, se restringiria a resolver aspectos estritamente formais 

                                                      
Ibid.. 2007, p. 44. 
32 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 378. 
Acórdão de 17 dez. 2015. 
33 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário. 
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do rito processual, não adentrando na análise da matéria do caso, cuja competência 

recairia sobre o Congresso Nacional. Assim, o STF entendeu pela procedência parcial 

dos pedidos do PCdoB, alegando que o rito processual do impeachment do ex-

presidente Fernando Collor ocorrido em 1992 seria mantido no impeachment de 

Dilma. 

Em abril de 2016, após Eduardo Cunha estabelecer, com base no Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados, que a ordem de votação do recebimento (ou não) 

da denúncia do processo de impeachment de Dilma iniciaria com os estados do Sul 

e terminaria com os estados do Norte, diferindo do rito processual adotado no 

impeachment de Collor, o PCdoB ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade 

5.498/DF (ADI 5.498/DF)34, visando a questionar a constitucionalidade da decisão de 

Eduardo Cunha e a alterar a ordem de votação proposta. O PCdoB requereu, na ADI 

5.498/DF, que a ordem da votação do recebimento da denúncia do processo de 

impeachment de Dilma acontecesse de forma alternada entre os deputados do Norte 

e os do Sul, dando-se da seguinte forma: voto de um deputado do Norte; voto de um 

deputado do Sul; voto de um deputado do Norte; e assim por diante. Essa nova ordem 

de votação, de acordo com o PCdoB: resguardaria os princípios constitucionais do 

devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da impessoalidade; 

impediria a instauração de um “efeito cascata”, no qual os deputados que votassem 

posteriormente fossem influenciados pelos deputados que votassem anteriormente; 

e garantiria as condições necessárias para a concretização do procedimento político. 

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.498/DF, partindo do mesmo 

princípio de independência funcional do Três Poderes previsto no artigo 2º da 

Constituição Federal de 1988, decidiu que a atuação da Corte Constitucional, perante 

o processo de impeachment de Dilma, não poderia contrariar a vontade da Câmara 

dos Deputados, sendo, portanto, indevida. Assim, o STF entendeu pela 

improcedência dos pedidos do PCdoB, alegando que o rito processual do 

impeachment do ex-presidente Fernando Collor ocorrido em 1992 não seria mantido 

no impeachment de Dilma. 

                                                      
34 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.498. Acórdão de 14 abr. 
2016. 
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Em 04 de abril de 2018, poucos meses antes do período eleitoral daquele ano, 

o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus 152.752/PA (HC 152.752/PA), 

impetrado por Luiz Inácio Lula da Silva, decidiu pela constitucionalidade da execução 

da prisão provisória do ex-presidente a partir da sua condenação criminal em 

segunda instância decretada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em razão 

da prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro35. Lula alegou, no 

HC 152.752/PA, que, quando determinou o cumprimento da sua prisão provisória a 

partir de condenação em segunda instância, o colegiado do TRF-4 afrontou o 

princípio da presunção de inocência, albergado pelo inciso LVII do artigo 5º da 

Constituição Federal de 198836. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, em acórdão 

de relatoria do Ministro Edson Fachin, entendeu pela constitucionalidade da decisão 

de segunda instância a partir de uma interpretação extensiva do art. 5º, LVII, CF/88, 

impossibilitando, assim, a participação do pré-candidato de maior popularidade nas 

eleições presidenciais de 2018. 

As decisões do Supremo Tribunal Federal foram alvos de grande controvérsia 

não apenas no mundo jurídico. Atores políticos nacionais estiveram atentos a ela37, 

uma vez que o STF, a suposta “razão sem voto”38, através dos julgamentos da ADPF 

378/DF, da ADI 5.498/DF e do HC 152.752/PA, delimitou o percurso democrático a 

ser seguido pelo Brasil sem sequer estabelecer um real diálogo com o povo, 

verdadeiro soberano39. Entretanto, o que realmente aconteceu foi que o Supremo, sob 

o pretexto de estar decidindo controvérsias relacionadas a direitos fundamentais e 

princípios constitucionais, impossibilitou a governabilidade de dois presidentes da 

república e minou a possibilidade de real representação política popular, limitando o 

poder político do povo brasileiro, que depositou nesses dois representantes a sua 

                                                      
35 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Habeas Corpus 152.752. Acórdão de 04 abr. 2018. 
36 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LVII - ninguém será considerado 
culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória; 
37 Pesquisa “O julgamento de Lula”, realizada pela Diretoria de Análises de Políticas Públicas (DAPP) 
da Fundação Getúlio Vargas (FGV). On-line: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/20260/DAPP-Report-Julgamento-
de-Lula.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 31 mai. 2019. 
38 BARROSO, Luís Roberto. A razão sem voto: o Supremo Tribunal Federal e o governo da maioria. 
Revista Brasileira de Políticas Públicas, v. 5, Número Especial, 2015, Brasília, p. 23-50. 
39 ROUSSEAU, Jean Jacques. Do contrato social: ou princípios de direito político. São Paulo: RT, 2002. 
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soberania. Mais: o STF decidiu as questões acima mencionadas sob a influência de 

grupos políticos, econômicos e jurídicos que, em conjunto, firmaram um pacto para 

impossibilitar a quebra das antigas amarras políticas e para garantir a hegemonia 

dos mesmos atores políticos que sempre estiveram no poder. 

Isso posto, ao impossibilitar a participação política popular, o Supremo 

Tribunal Federal limitou o poder do povo pela tácita supressão dos seus direitos 

políticos fundamentais, o que garantiu a usurpação da soberania pelo exercício 

funcional do Poder Judiciário, que, ao longo deste século, passou a traçar o caminho 

político a ser percorrido pelo Brasil. Assim, não mais há o que se falar em democracia 

brasileira; mas sim em juristocracia brasileira, moldada pelos interesses particulares 

das elites políticas, econômicas e jurídicas. 

 

Conclusão 

 

O presente trabalho, a partir do estabelecimento dos seus pressupostos 

teóricos e do desenvolvimento dos seus argumentos, convergiu em quatro 

conclusões principais. 

Primeira, o fenômeno global da judicialização da política consiste na crescente 

interferência do Judiciário na resolução de controvérsias políticas que erguem e 

moldam as estruturas basilares das democracias contemporâneas. Esse fenômeno, 

de acordo com a teoria desenvolvida por Ran Hirschl, é subdivido em três faces que 

ditam a forma de atuação decisional do Judiciário. A judicialização da megapolítica, 

terceira face, consiste na intromissão dos juízes e tribunais sobre impasses políticos 

nucleares, que definem a identidade política de uma sociedade, e representa um alto 

risco social, colocando em xeque as credenciais democráticas da jurisdição 

constitucional e do controle de constitucionalidade. 

Segunda, em razão da nova conjuntura jurídico-política do Brasil 

redemocratizado, o Judiciário, exercendo um auto-imposto papel de promotor do 

welfare state e de transformador social, interferiu, de forma gradual, na resolução de 

conflitos constitucionais sensíveis. Ele, recorrentemente, por meio dos mecanismos 

de controle de constitucionalidade, decidiu controvérsias envolvendo direitos 

fundamentais, o que ocasionou a inflação institucional da função jurisdicional. 
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Finalmente, o Judiciário, Terceiro Gigante, passou a resolver impasses políticos 

nucleares, que moldaram a identidade nacional brasileira e traçaram o percurso 

democrático a ser trilhado pelo País. 

Terceira, três são as principais consequências da judicialização da política que 

merecem crítica sob um ponto de vista democrático: a) a judicialização da política 

resulta na sua contraparte direta, o fenômeno chamado de politização da justiça, que 

consiste na crescente interferência de pautas políticas e anseios populares nas 

tomadas de decisão dos membros do Judiciário; b) a judicialização da política 

resulta na extrapolação institucional pelo Judiciário e no descontrole sobre os efeitos 

sistêmicos das decisões judiciais. Ao decidirem questões de política pura, os juízes 

e tribunais ultrapassam as suas prerrogativas institucionais básicas e adentram nas 

funções executivas e legislativas, quebrando o equilíbrio da balança dos Três 

Poderes; c) a judicialização da política resulta na supressão da vontade popular. 

Mostra-se questionável que a decisão sobre um impasse cuja resolução resulte, 

diretamente, sobre as estruturas basilares de uma comunidade recaia na 

responsabilidade de agentes que não possuem qualquer tipo de legitimidade 

democrática. 

Quarta: ao decidir a ADPF 378/DF, a ADI 5.498/DF e o HC 152.752/PA, o 

Supremo Tribunal Federal minou a participação política e usurpou a soberania 

popular pela supressão dos direitos políticos fundamentais. Assim, as elites 

políticas, econômicas e jurídicas valeram-se da judicialização da política para 

manterem o status quo social e impossibilitarem a manifestação política do povo. 

Isso resultou, em última análise, no desmantelamento da democracia brasileira e na 

instauração de uma juristocracia. 
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RESUMO 
 
Com a emergência da democracia constitucional liberal como modelo de governança 
predominante no Estado de Direito, os autocratas tiveram que encontrar novas 
formas de ascender ao poder, que diferenciassem dos genuínos golpes de estado 
(tanques nas ruas, fechamento do congresso, golpes abruptos e violentos). Esses 
novos autocratas do século XXI utilizam do manto formal da legalidade e da 
constitucionalidade para chegar ao poder, ali permanecer e instituir o seu projeto 
autoritário. Assim, vencem eleições, utilizam emendas constitucionais ou até 
substituições da Constituição, convocam referendos e plebiscitos, utilizam decretos, 
medidas provisórias e leis para concentrar seus poderes, estender seus mandatos, 
enfraquecer as instituições de accountability e atacar paulatinamente os direitos 
fundamentais até que a democracia seja efetivamente derrubada. O Brasil, a partir 
da vitória de Jair Messias Bolsonaro, entrou na lista de países autocratas. A 
dificuldade de identificar esses novos regimes, dado que isoladamente as ações 
adotadas têm aparência de legalidade, faz com que seja necessário criar novos 
mecanismos que possam identifica-los e combate-los. Este artigo visa caracterizar 
essas novas formas de autocracia e analisar os novos modos de ataque aos direitos 
fundamentais, especialmente as liberdades. 
Palavras-chave: deterioração democrática; regimes híbridos; liberdades 
fundamentais. 
 
ABSTRACT 
 
With the emergence of liberal constitutional democracy as the predominant 
governance model in the rule of law, the autocrats had to find new ways to rise to 
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power, which differed from genuine coups d'état (tanks in the streets, closing of the 
congress, abrupt and violent coups). These new 21st century autocrats use the 
formal cloak of legality and constitutionality to come to power, to remain there and 
institute their authoritarian project. Thus, they win elections, use constitutional 
amendments or even substitutions to the Constitution, call referendums and 
plebiscites, use decrees, provisional measures and laws to concentrate their powers, 
extend their mandates, weaken accountability institutions and gradually attack 
fundamental rights until democracy be effectively overturned. Brazil, after the victory 
of Jair Messias Bolsonaro, entered the list of autocratic countries. The difficulty in 
identifying these new regimes, given that the actions taken in isolation have an 
appearance of legality, makes it necessary to create new mechanisms that can 
identify and combat them. This article aims to characterize these new forms of 
autocracy and analyze new ways of attacking fundamental rights, especially 
freedoms. 
Keywords: democratic decay; hybrid regimes; fundamental freedoms. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Indubitavelmente, o Brasil vive em um processo de deterioração democrática3, 

seguindo a tendência de muitos países, como Venezuela, Turquia, Hungria, Polônia, 

Egito, Japão e Estados Unidos4. Autores de áreas distintas (ciência política e direito 

constitucional), como Levistsky5, Ziblatt6, Schepelle7 e Alterio8 reconheceram que as 

quedas da democracia na contemporaneidade têm traços distintos daquela imagem 

clássica que nos vêm a mente: tanques nas ruas e golpes abruptos. As democracias 

morrem hoje mediante golpes gentis, com líderes (populistas) eleitos e seu processo 

de degradação é gradual, por meio de medidas que têm aparência de 

                                                      
3 BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz; INOMATA, Adriana. “Constitucionalismo abusivo e o ataque 
ao Judiciário na democracia brasileira”. In CONCI, Luiz Guyilherme Arcaro; DIAS, Roberto 
(organizadores): Crise das democracias liberais: perspectivas para os direitos fundamentais e a 
separação de poderes. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2019, páginas 421-442. 
4  Ver FREEDOM HOUSE. Freedom in the world 2020. 2020. Disponível em: 
https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-02/FIW_2020_REPORT_BOOKLET_Final.pdf. 
Acesso em 07 de setembro de 2020. 
5 LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. Como as democracias morrem. Rio de Janeiro: Zahar, 2018. 
6 Idem 
7  SCHEPPELE, Kim Lane. “Worst Practices and the Transnational Legal Order (How do Build a 
Constitutional “Democratorship” in Plain Sight)”. Background paper. Wright Lecture, University of 
Toronto, Nov. 2, 2016. Disponível em: https://www.law.utoronto.ca/utfl_file/count/docu2016.pdf 
Acesso em 20 de junho de 2020.  
8 ALTERIO, Ana Micaela. “Reactive vs Structural Approach: A Public Law Response to Populism.” 
Global Constitutionalism, vol. 8, no. 2, 2019, pp. 270–296, doi:10.1017/S2045381719000029. 

https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-02/FIW_2020_REPORT_BOOKLET_Final.pdf
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constitucionalidade e de legalidade. Fenômeno este identificado por Scheppele 9 

como “legalismo autocrático” em uma “democratorship”, o que os cientistas políticos 

já identificavam como “regimes híbridos” ou “competitive authoritarism”10.  

O que caracteriza esses fenômenos é uma preocupação por manter uma 

aparência de constitucionalidade. Usam a Constituição e as leis como disfarce. Isso 

torna muito mais difícil a identificação desses regimes e o momento em que 

realmente o sistema de direitos fundamentais e a própria democracia estão 

seriamente em risco. Além de que nos impõe uma revisão dos instrumentos jurídicos 

de controle. 

É de extrema relevância, então, que a comunidade, especialmente a jurídica, 

fique atenta aos sinais que demonstram a instauração de um regime autoritário 

nesses moldes para buscar evitar a queda completa da democracia e o 

desfacelamento dos direitos fundamentais. Assim, este trabalho objetiva descrever 

as características do modo contemporâneo de derrocada do regime democrático, 

trabalhando conceitos como legalismo autocrático11 e constitucionalismo abusivo12, 

de modo a identificar os riscos às liberdades fundamentais nesse novo contexto.  

 

2. DETERIORAÇÃO DEMOCRÁTICA NO CONTEXTO DO CONSTITUCIONALISMO 

LIBERAL: A ASCENSÃO DE AUTOCRATAS HIPÓCRITOS 

 

Para Fukuyama, no artigo “The end of history”, o fim da Guerra Fria representou 

o “fim da história” 13  com a vitória do constitucionalismo liberal como modo de 

governança e da democracia liberal frente às demais ideologias, como nazismo e 

fascismo. Desde então, formou-se um consenso mundial em torno dos parâmetros 

mínimos a serem respeitados pelos Estados para serem considerados democráticos: 

existência de Constituição como lei fundamental (“law of lawmaking”), separação de 

                                                      
9 SCHEPPELE, Op. Cit.   
10 LEVITSKY, Steven; Lucan WAY. Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War. 
New York: Cambridge University Press, 2010.  
11 SCHEPPELE, Kim Lane. “Autocratic Legalism”. The University of Chicago Law Review. Vol. 85. Issue 
2, March 2018. Disponível em: https://lawreview.uchicago.edu/publication/autocratic-legalism 
Acesso em 20 de junho de 2020. 
12 LANDAU, David. “Abusive Constitutionalism” (April 3, 2013). 47 UC Davis Law Review 189 (2013); 
FSU College Law, Public Law Research Paper No. 646. 
13 FUKUYAMA, Francis. “The end of history?” The national interest, n. 16, 1989, p. 3-18. 

https://lawreview.uchicago.edu/publication/autocratic-legalism
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poderes (sistema de check and balances), renovação do poder e garantia de 

liberdades civis e políticas. O modo como os Estados irão organizar suas 

constituições pode variar em relação à forma de governo, à forma de estado, ao 

catálogo de direitos fundamentais; porém é essa estrutura fundamental (a limitação 

do poder com vistas à garantia de direitos) – herança do constitucionalismo liberal 

– que constitui um Estado de Direito14. 

Em razão da formação desse consenso em torno do modo de governança 

liberal, os candidatos a autocratas tiveram que encontrar novos modos de ascender 

ao poder que não remetessem aos modos tradicionais: golpes abruptos e violentos, 

com a completa e sumária extinção das instituições democráticas.15 

Como existe uma preocupação em manter uma aparência de legitimidade e 

legalidade, esses candidatos autocratas se valem de um truque para não serem 

identificados como verdadeiros autocratas. Eles envolvem a confiança em torno de 

estereótipos rígidos sobre liberalismo e autoritarismo.  

As pessoas foram educadas com a ideia de golpe como aqueles tradicionais 

do século passado. Assim, consideram que os golpes serão realizados de modo 

catastrófico, abrupto, patente e violento. Por exemplo, Hitler declarou estado de 

emergência na Alemanha, suspendeu direitos e usurpou o poder do parlamento. O 

golpe militar no Brasil contou com tanques nas ruas, decretação do fim das eleições 

diretas e do pluripartidarismo e desenvolveu-se com perseguição e execução de 

opositores políticos, elaboração de uma nova constituição, decretação de estado de 

sítio, fechamento do congresso e censura dos meios de comunicação. 

Nesses modelos predominantes no século passado, a concentração de poder 

é brutal, manifesta e completa. Os líderes justificam suas ações em nome de uma 

ideologia autoritária e o início desses regimes autoritários se dá por meio de uma 

violenta aquisição do poder e destruição das instituições políticas de controle. 

Os autocratas legalistas, por outro lado, ascendem ao poder pelas vias legais, 

mediante um processo eleitoral democrático, e usam a retórica democrática e dos 

                                                      
14 NOVAIS, Jorge Reis. Contributo para uma teoria do Estado de Direito: do Estado de Direito Liberal 
ao Estado social e democrático de Direito. Coimbra: Almedina, 2006, p. 25. 
15 Hugo Chavez (Venezuela), Viktor Orbán (Hungria), Recep Tayyib Erdogan (Turquia) são exemplos de 
autocratas eleitos. 
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mecanismos do constitucionalismo em seu favor16. As vezes, a dificuldade está em 

distinguir uma ação dentro das regras do jogo constitucional de um constitutional 

hardball, quando utilizam as regras do jogo contra a própria Constituição e a 

democracia 17 , o que leva a deterioração 18  gradual da democracia e do sistema 

constitucional. “Eles seguem um caminho mais dócil, mais gentil, mas, no final, 

também destrutivo.”19 “[T]he new autocrats come to power not with bullets but with 

laws”20. 

É possível identificar um grupo de traços em comum que fazem desse um 

novo modo de ascender e governar: outsiders21 da política, eleitos pelo voto popular 

com discurso populista, emergem em momentos de crise econômica e forte 

polarização política. Uma vez eleitos, seus governos utilizam mecanismos 

constitucionais e legais existentes para corroer a ordem constitucional democrática, 

aumentando seu poder e enfraquecendo as instituições de accountability. Eles 

possuem uma retórica fortemente agressiva em relação às instituições de controle, 

emparelham o judiciário, perseguem seus opositores, atacam a imprensa e difundem 

o ódio contra as minorias. No entanto, preocupam-se em usar dos mecanismos 

legais e constitucionais para que seu regime tenha aparência de legalidade.22  

                                                      
16 Tushnet afirma que características do constitucionalismo podem ser instrumentais para líderes 
autoritários, como um judiciário aparentemente independente que esteja alinhado com seu governo, 
a liberdade de expressão, que pode revelar informações sobre o descontentamento popular e os 
líderes oposicionistas. (TUSHNET, Mark V., “Authoritarian Constitutionalism” (December 18, 2013). 
Harvard Public Law Working Paper No. 13-47, p. 59 e ss. Available at SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=2369518. Acesso em 10 de setembro de 2020 
17 Como um processo de impeachment ilegítimo. TUSHNET, Mark. “Constitutional Hardball”, 37 J. 
Marshall L. Rev. 523 (2004). Disponível em: https://dash.harvard.edu/handle/1/12916580 . Acesso 
em: 30 de julho de 2020.  
18 BALKIN, Jack M., “Constitutional Rot” (June 14, 2017). Can It Happen Here?: Authoritarianism in 
America, Cass R. Sunstein, ed. (2018, Forthcoming); Yale Law School, Public Law Research Paper No. 
604. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2992961 
19 SCHEPPELE, Kim Lane. “Autocratic Legalism”. The University of Chicago Law Review. Vol. 85. Issue 
2, March 2018, p. 572. Disponível em: https://lawreview.uchicago.edu/publication/autocratic-
legalism Acesso em 20 de junho de 2020. 
20 SCHEPPELE, Op. Cit, p. 582.. 
21 Podemos citar dois exemplos emblemáticos: Donald Trump e Jair M. Bolsonaro. Donald Trump era 
um empresário antes de ser eleito como Presidente dos Estados Unidos. Jair Messias Bolsonaro, 
embora já estivesse na carreira política há mais de duas décadas, não tinha destaque na política 
nacional e o partido ao qual pertencia não possuía uma bancada expressiva.  
22 “They take a kinder, gentler, but, in the end, also destructive path. They masquerade as democrats 
and govern in the name of their democratic mandates. They don’t destroy state institutions; they 
repurpose rather than abolish the institutions they inherited.  Their weapons are laws, constitutional 
revision, and institutional reform. Their ideology is often flexible. And they leave just enough dissent 
in play that they appear to be tolerant. Instead of a scorched-earth policy that obliterates all 

https://ssrn.com/abstract=2369518
https://dash.harvard.edu/handle/1/12916580
https://ssrn.com/abstract=2992961
https://lawreview.uchicago.edu/publication/autocratic-legalism
https://lawreview.uchicago.edu/publication/autocratic-legalism
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Trata-se de verdadeiras “democratorships”23 ou “democraturas”24 , ou seja, 

regimes autoritários híbridos25 que usam disfarces democráticos para instaurarem 

governos verdadeiramente autocráticos. Esses novos modos regimes combinam 

alguns aspectos da democracia com aspectos do autoritarismo, afastando de uma 

defesa sincera das normas constitucionais democráticas.  

Esses novos autocratas não são liberais. Podem ser de direita, como Viktor 

Orbán na Hungria, Jarosław Kaczyński na Polônia e Jair Bolsonaro no Brasil. Mas 

também podem ser de esquerda, como Hugo Chávez na Venezuela e Rafael Correa 

no Equador.  

David Landau26  denominou o uso recorrente de mecanismos de mudança 

constitucional (emendas constitucionais e substituição da Constituição) para 

corroer a ordem democrática como constitucionalismo abusivo. Os novos 

autocratas reformulam a ordem constitucional com mudanças sutis, que 

isoladamente não acionam o alerta da comunidade internacional, mas que 

conjuntamente propiciam que eles permaneçam no poder ou que obtenham o 

controle de instituições de checks and balances, como o Judiciário27.  No mesmo 

sentido,  Ana  Micaela  Alterio  identifica  o uso de instrumentos constitucionais para  

                                                      
opponents, one will find in these autocratically legalistic regimes a handful of small opposition 
newspapers, a few weak political parties, some government-friendly NGOs, and perhaps even a visible 
dissident or three (albeit always denigrated in the government-friendly media with compromising 
information—real or fake—so that hardly anyone can take these dissidents seriously). There is no state 
of emergency, no mass violation of traditional rights.104 To the casual visitor who doesn’t pay close 
attention, a country in the grips of an autocratic legalist looks perfectly normal. There are no tanks in 
the streets.” (SCHEPPELE, Op. Cit., p. 572.) 
23 “Democratorships are, as the term implies, suspended between democracy and dictatorship with 
features of both”. SCHEPPELE, Kim Lane. “Worst Practices and the Transnational Legal Order (How do 
Build a Constitutional “Democratorship” in Plain Sight)”. Background paper. Wright Lecture, University 
of Toronto, Nov. 2, 2016, p. 4. Disponível em: 
https://www.law.utoronto.ca/utfl_file/count/documents/events/wright-scheppele2016.pdf Acesso 
em 20 de junho de 2020.  
24 Conforme tradução dos professores Estefânia Barboza e Ilton Norberto Filho (BARBOZA, Estefânia 
Maria Queiroz; ROBL FILHO, Ilton Norberto. “Constitucionalismo abusivo: fundamentos teóricos e 
análise da sua utilização no Brasil contemporâneo”. Direitos Fundamentais & Justiça, n. 39, ano 12, 
jul./dez. 2018, Belo Horizonte, p. 79-97.) 
25 LANDAU, David. “Abusive Constitutionalism” (April 3, 2013). 47 UC Davis Law Review 189 (2013); 
FSU College Law, Public Law Research Paper No. 646, p. 199. 
26 Idem. 
27 Por exemplo, aumentando o número de ministros da Suprema Corte, de modo que o atual governo 
obtenha a maioria dos votos ou também diminuindo a idade para aposentadoria compulsória. 

https://www.law.utoronto.ca/utfl_file/count/documents/events/wright-scheppele2016.pdf
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atacar a democracia, concentrando poderes, como “populismo constitucional”28. 

Entre os exemplos dos novos regimes autocráticos citados e descritos pela 

doutrina 29 , temos: Russia, com Vladimir Putin; Venezuela, com Hugo Chávez; 

Equador, com Rafael Correa; Turquia, com Recep Tayyip Erdoğan, Hungria, com 

Viktor Orbán e Ponônia, com Jarosław Kaczyński. 

 

3. TÁTICAS USADAS PELOS AUTOCRATAS HIPÓCRITOS: COMO IDENTIFICÁ-LOS? 

 

Como esses autocratas usam métodos legais/constitucionais e a retórica da 

democracia, os observadores internacionais acham difícil de verificar quando eles 

ascendem ao poder. Assim, geralmente, esses regimes satisfazem esses atores, na 

medida em que são suficientemente (formalmente) democráticos para evitar 

sanções30.  

O problema de não identificar a tempo é o perigo de que isso seja feito tarde 

demais, quando a democracia já chegou completamente ao fim31. 

O primeiro passo para concluir que o regime democrático está sob ataque, 

nesses moldes, é identificar parâmetros para definir o grau democrático de um país 

e o perfil de seus governantes.  

Levitsky e Ziblat, na obra “Como as democracias morrem”, apresentam um 

teste (atualizado) que Juan Linz elaborou em 1978 que representa a “prova dos nove” 

para identificar políticos antidemocráticos. Segundo esse teste, existem quatro 

sinais de alerta que podem ajudar a identificar um político autoritário. “Um político 

que se enquadre mesmo em apenas um desses critérios é motivo de preocupação”32. 

 Os critérios para a prova dos nove são: 1) rejeição às regras democráticas do 

jogo (ou compromisso débil com elas); 2) negação da legitimidade dos oponentes 

                                                      
28 ALTERIO, Ana Micaela. “Reactive vs Structural Approach: A Public Law Response to Populism.” 
Global Constitutionalism, vol. 8, no. 2, 2019, pp. 270–296, doi:10.1017/S2045381719000029. 
29 SCHEPPELE, Kim Lane. Op cit.; LANDAU, David. Op. cit.  
30 LANDAU, David. “Abusive Constitutionalism” (April 3, 2013). 47 UC Davis Law Review 189 (2013); 
FSU College Law, Public Law Research Paper No. 646. 
31 SCHEPPELE, Kim Lane. “Autocratic Legalism”. The University of Chicago Law Review. Vol. 85. Issue 
2, March 2018. Disponível em: https://lawreview.uchicago.edu/publication/autocratic-legalism 
Acesso em 20 de junho de 2020. 
32 LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. Como as democracias morrem. Rio de Janeiro: Zahar, 2018, p. 
32. 

https://lawreview.uchicago.edu/publication/autocratic-legalism
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políticos, descrevendo-os como ameaça, criminosos e opostos à ordem 

constitucional vigente; 3) tolerância ou encorajamento à violência e 4) propensão à 

restringir as liberdades civis de seus oponentes, inclusive a mídia.33 

 De modo distinto, mas não incompatível, Landau 34  analisa o grau de 

democracia de um país a partir de duas dimensões distintas: a) a esfera eleitoral e o 

grau em que as figuras de oposição e situação competem em igualdade de condições 

e; b) a extensão da proteção dos direitos dos indivíduos e dos grupos minoritários. O 

retrocesso no campo eleitoral parece estar altamente correlacionado com o 

retrocesso em questões de direitos. Nesse sentido, essas duas dimensões podem 

servir de parâmetro para verificarmos se uma democracia está em risco. 

Para Scheppele 35  é possível identificar um kit de ferramentas que os 

autocratas legalistas usam (ou podem usar) e compartilham entre si: 

a) eles usam táticas de alteração ou substituição da constituição para 

permanecer no poder e/ou concentrar seus poderes36; 

b) eles lançam um ataque concertado a instituições cujo trabalho é verificar 

suas ações ou regras que o responsabilizam. Assim, por exemplo, 

                                                      
33 Interessante notar que à época das eleições presidenciais no Brasil, em 2018, Levitsky aplicou o 
teste ao então candidato à presidência da República Jair M. Bolsonaro, concluindo que Bolsonaro era 
“inequivocamente autoritário”, “mais abertamente autoritário do que Chávez, Fujimori, Erdogan ou  
Viktor Orban. Nenhum desses candidatos abraçou a ditadura da maneira como Bolsonaro faz”. 
Bolsonaro conseguiu preencher todos os critérios. (LEVITSKY, Steven. Bolsonaro ameaça a 
democracia brasileira. Folha de São Paulo. São Paulo, 31 de agosto de 2018. Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/steven-levitsky/2018/08/bolsonaro-ameaca-a-
democracia-brasileira.shtml Acesso em 30 de julho de 2020.)  
34 LANDAU, David. “Abusive Constitutionalism” (April 3, 2013). 47 UC Davis Law Review 189 (2013); 
FSU College Law, Public Law Research Paper No. 646, p. 195. 
35 SCHEPPELE, Kim Lane. “Autocratic Legalism”. The University of Chicago Law Review. Vol. 85. Issue 
2, March 2018, p. 556. Disponível em: https://lawreview.uchicago.edu/publication/autocratic-
legalism Acesso em 20 de junho de 2020. 
36 Hugo Chávez, na Venezuela, Rafael Correa, no Equador e Viktor Orbán, na Hungria, utilizaram seus 
primeiros mandatos para reescrever e até substituir a Constituição. Na Venezuela, a Constituição, feita 
por uma chavista, estabeleceu uma presidência forte, eliminou o Senado, deu poder ao presidente de 
convocar referendos para cassar os legisladores, proibiu financiamento de partidos políticos 
(enfraquecendo a oposição). Em 2009, conseguiu a provação da abolição dos limites para reeleição 
presidencial. No Equandor, Rafael Correa, assim que foi eleito, solicitou a convocação de uma nova 
assembleia constituinte. Aprovada em referendo, a nova constituição equatoriada aumentou os 
poderes do Presidente, deu-lhe poder de convocar referendos, vetar parcialmente as leis e concorrer 
as eleições mais uma vez. Na Hungria, assim que venceu as eleições obtendo 68% dos assentos no 
Parlamento, o partido Fidesz iniciou uma série de alterações na Constituição até elaborar uma nova. 
As alterações provocadas pelo partido Fidesz concentraram poder nas mãos do partido, removeram 
obstáculos para a elaboração de uma nova Constituição, atacaram a independência do judiciário, da 
mídia, e demais instituições de controle. 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/steven-levitsky/2018/08/bolsonaro-ameaca-a-democracia-brasileira.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/steven-levitsky/2018/08/bolsonaro-ameaca-a-democracia-brasileira.shtml
https://lawreview.uchicago.edu/publication/autocratic-legalism
https://lawreview.uchicago.edu/publication/autocratic-legalism


 
Adriana Inomata;  Estefânia Maria de Queiroz Barboza | 633  

 

 

promovem discurso de ataque ao judiciário, com vistas a desmoralizá-lo 

perante o público 37 ; promovem emparelhamento do judiciário, com 

aumento de juízes das cortes ou aposentadoria antecipada, etc;38 

c) a imprensa crítica do governo não é completamente censurada, mas é 

enfraquecida, pois tanto o governo quanto seus apoiadores não investem 

em publicidade nesses canais, inviabilizando, por vezes, sua 

sobrevivência;39 

d) eles não aniquilam totalmente seus oponentes, que, ao invés de serem 

presos, são, no caso dos estrangeiros, expulsos do país40; 

e) seus opositores não são perseguidos como nas ditaduras tradicionais. 

                                                      
37 É recorrente, no Brasil, o discurso do Presidente da República contra o Supremo Tribunal Federal, 
incitando, inclusive, o povo conta a corte constitucional brasileira. (FERNANDES, Talita; PUPO, Fábio. 
Bolsonaro volta a apoiar ato contra STF e Congresso e diz que Forças Armadas estão 'ao lado do 
povo'. Folha de S. Paulo. Brasília, 03 de maio de 2020. Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/ato-pro-bolsonaro-em-brasilia-tem-carreata-e-
xingamentos-a-moro-stf-e-congresso.shtml . Acesso em 07 de agosto de 2020.) 
38 Na Hungria, por exemplo, o partido de Viktor Orbán (Fidesz), o qual tinha a maioria no Parlamento, 
emendou a Constituição de modo a mudar a seleção de juízes do Tribunal Constitucional. Antes dessa 
alteração, a seleção dependia de um acordo entre os partidos sobre as nomeações dos candidatos às 
vagas. Após, bastava a aprovação de 2/3 do parlamento (facilmente obtido pelo governo) para que a 
nomeação fosse aprovada. Além disso, as alterações constitucionais alteraram a jurisdição do 
Tribunal constitucional de modo a retirar matérias relativas a questões fiscais e questões sobre 
distribuição de competência entre o Executivo e o Parlamento. Adicionalmente, o pacote de alterações 
ampliou o número de membros do Tribunal Constitucional, permitindo que Fidesz nomeasse a maioria 
dos membros da corte. (TUSHNET, Mark V., “Authoritarian Constitutionalism” (December 18, 2013). 
Harvard Public Law Working Paper No. 13-47, p. 66-67. Available at SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=2369518. Acesso em 10 de setembro de 2020)  
39 No Brasil, o presidente Jair Messias Bolsonaro tem atacado constantemente os jornalistas que o 
criticam, chegando a excluir a Folha de São Paulo da relação de veículos nacionais e internacionais 
exigidos em licitação para fornecimento de acesso digital ao noticiário da imprensa, em edital de 
pregão eletrônico publicado em 28 de novembro de 2019 (URIBE, Gustavo. Bolsonaro cumpre ameaça 
e exclui folha de licitação da presidência para assinatura de jornais. Folha de São Paulo. Brasília, 05 
de agosto de 2020. Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/11/bolsonaro-
cumpre-ameaca-e-exclui-folha-de-licitacao-da-presidencia-para-assinatura-de-jornais.shtml 
Acesso em 05 de agosto de 2020). Após pressão da mídia e da oposição, Bolsonaro revogou o edital 
que excluía o jornal, oito dias depois de o edital ter sido anunciado. Porém, já no dia 31 de outubro de 
2019, o Presidente havia determinado o cancelamento de todas as assinaturas da Folha de São Paulo 
no âmbito do governo federal. 
40 Em Cingapura, por exemplo, a Lei da Calúnia impõe maiores indenizações quando um funcionário 
do governo é acusado falsamente de corrupção. Os funcionários do governo puderam usa-la para 
requerer indenizações individuais por danos desses críticos ao governo. “A responsabilidade por 
danos é particularmente eficaz por causa de sua interação com as regras eleitorais de Cingapura, que 
tornam as pessoas com falências não apuradas inelegíveis para cargos públicos.” (Tradução livre. 
TUSHNET, Mark V., Authoritarian Constitutionalism (December 18, 2013). Harvard Public Law Working 
Paper No. 13-47, p. 17. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2369518. Acesso em 10 de 
setembro de 2020)  

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/ato-pro-bolsonaro-em-brasilia-tem-carreata-e-xingamentos-a-moro-stf-e-congresso.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/ato-pro-bolsonaro-em-brasilia-tem-carreata-e-xingamentos-a-moro-stf-e-congresso.shtml
https://ssrn.com/abstract=2369518
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/11/bolsonaro-cumpre-ameaca-e-exclui-folha-de-licitacao-da-presidencia-para-assinatura-de-jornais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/11/bolsonaro-cumpre-ameaca-e-exclui-folha-de-licitacao-da-presidencia-para-assinatura-de-jornais.shtml
https://ssrn.com/abstract=2369518
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f)  Nas autocracias legalistas, eles são demitidos de seus empregos ou são 

tão pressionados que desistem e vão embora do país41; 

g) os oponentes são assediados por acusações criminais42; 

h) as eleições são fraudadas de maneiras técnicas nos bastidores, ou 

alterações legais são realizadas para favorecer um partido; 

i) eles assumem um discurso populista, insistindo que falam em nome das 

maiorias que os levaram ao poder43.  

O diagnóstico dos regimes híbridos é problemático, pois os organismos 

internacionais e internos que observam os regimes democráticos costumam fazer 

análises fragmentadas, por check list. Nesse sentido, as análises são feitas 

isoladamente, medida por medida, no sentido de verificar se estão de acordo com os 

princípios liberais da democracia. Por exemplo, eles verificam se existem eleições 

periódicas, se existe uma Constituição, se aparentemente existem as instituições de 

controle, etc. Porém, muitos mecanismos que, isoladamente, podem ser 

considerados democráticos, ou pelo menos não violadores da democracia, quando 

analisado em conjunto com outros, podem promover grandes retrocessos 

democráticos. Por exemplo, uma emenda constitucional que permita o aumento do 

mandato presidencial, em si, não é violadora do princípio democrático, porém, 

quando combinada com outros dispositivos, por exemplo, diminuição da idade de 

aposentadoria dos juízes da corte constitucional, pode representar um conjunto de 

ações articuladas que concentram poderes nas mãos do Presidente  e  enfraquecem 

o Judiciário.  

                                                      
41 Na Turquia, há relatos de professores que foram exonerados de seus cargos sem o devido processo 
legal, como o que ocorreu com Dr. Murat Tuncer, ex-Reitor da Universidade Hacettepe em Ancara, o 
qual foi acusado levianamente pelo governo de participar da organização FETO, proibida no país. 
(EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION. Academic freedom in Turkey: EUA calls for the liberation of 
former Rector Murat Tuncer. 26 de nov. de 2019. Disponível em: https://eua.eu/news/428:academic-
freedom-in-turkey-eua-calls-for-the-liberation-of-former-rector-murat-tuncer.html)  
42 Em 2019, o governo turco prendeu estudantes por terem assinado a petição “Academics for Peace”. 
(Ibid) 
43 Durante a posse de Fábio Faria no Ministério das Comunicações, em 17 de junho deste ano (2020), 
o Presidente da República, Jair M. Bolsonaro, na presença do presidente da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia, e então presidente do STF, Dias Toffoli, declarou que “Povo é quem diz o que as 
instituições devem fazer”.  (GULLINO, Daniel; GRILLO, Marco. Presidente afirmou que Poderes 
precisam respeitar 'cada artigo' da Constituição. O Globo, Brasília, 17 de junho de 2020. Disponível 
em:https://oglobo.globo.com/brasil/povo-quem-diz-que-as-instituicoes-devem-fazer-diz-
bolsonaro-24484052 . Acesso em 05 de agosto de 2020.) 

https://eua.eu/news/428:academic-freedom-in-turkey-eua-calls-for-the-liberation-of-former-rector-murat-tuncer.html
https://eua.eu/news/428:academic-freedom-in-turkey-eua-calls-for-the-liberation-of-former-rector-murat-tuncer.html
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Deste modo, o diagnóstico deve ser contextual, articulado, e não fragmentado, 

pois a interação entre diferentes alterações promovidas pode ser fatal para o regime 

democrático. 

Scheppele44 propõe, assim, um novo padrão normativo pelo qual podemos 

avaliar os sistemas constitucionais de governo: uma democracia deve ser 

autossustentável. Isso significa que é preciso verificar se as ações governamentais 

estão impedindo que gerações futuras tenham autonomia de governo, ou que 

gerações futuras possam ter acesso ao poder. Na democracia autossustentável, as 

pessoas podem continuar, ao longo do tempo, a escolher seus líderes, 

responsabiliza-los e alternar o poder quando seus líderes as decepcionam.  

 

CONCLUSÃO 

 

No século XXI vemos que a história não teve seu fim com o encerramento da 

Guerra Fria e a vitória de um modelo hegemônico: o liberal. De fato, é a partir da 

hegemonia das democracias liberais que os novos autocratas buscam novas formas 

de chegar ao poder e deteriorar a democracia constitucional. Sabendo que as 

democracias constitucionais se tornaram o modelo de Rule of Law sedimentado 

globalmente, os novos autocratas usam disfarces legais e constitucionais para 

atacar o regime democrático, concentrando poderes e violando direitos 

fundamentais. 

Assim, esses novos populistas emergem ao poder mediante eleições 

relativamente livres. Após isso, adotam uma série de atos que a princípio são 

dotados de legalidade e de constitucionalidade com o fim de implementar seu projeto 

autoritário de poder.  

                                                      
44 Democracia autossustentável, para a autora, representa “um sistema em que as pessoas podem 
continuar ao longo do tempo escolhendo seus líderes, responsabilizando-os e alternando o poder 
quando os líderes decepcionam. A frustração temporária de uma maioria democrática em nome de 
um compromisso de longo prazo de garantir que as maiorias democráticas continuem a escolher seus 
líderes no futuro pode ser justificada levando a dignidade e a liberdade dos indivíduos – incluindo as 
minorias agora, bem como pessoas futuras mais tarde – como obrigações centrais da governança 
constitucional” (SCHEPPELE, Kim Lane. “Autocratic Legalism”. The University of Chicago Law Review. 
Vol. 85. Issue 2, March 2018, p, 557. Disponível em: https://lawreview.uchicago.edu/-legalism Acesso 
em 20 de junho de 2020.) 
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Como vimos, os modos de concentração de poder atualmente são mais sutis 

que os golpes de Estado do século passado. Ao invés de colocarem tanques nas ruas, 

fecharem o Congresso e cassarem expressamente as decisões do Tribunal 

Constitucional, eles aparelham o judiciário por meio de emendas constitucionais, por 

exemplo, aumentando o número de ministros da Corte; promovem uma série de 

reformas legais e constitucionais que paulatinamente lhe concentram poder (como 

permissão para reeleições e alterações na divisão de competência entre os poderes); 

fazem uma série de acordos nos bastidores para promover a maioria parlamentar e 

conseguem aprovação de leis que também favorecem o controle sob o parlamento. 

Eles não decretam pena de morte dos opositores e fechamento da imprensa, eles 

usam de mecanismos legais para enfraquece-los, por exemplo, utilizando a máquina 

do judiciário com ações de indenização ou criminalização de atos de protesto.   

Todas essas medidas analisadas isoladamente têm aparência de legalidade e 

constitucionalidade, o que torna muito mais difícil de detectar o risco à democracia 

e aos direitos fundamentais. Mas gradativamente vão minando as liberdades 

fundamentais que sustentam um regime democrático: as liberdades civis e políticas. 

Assim, a análise atual deve ser contextual, pois uma determinada medida, 

isoladamente, pode ter aparência de legalidade, porém, em determinado contexto, ela 

demonstra um instrumento de ataque à democracia e aos direitos fundamentais. 

Segundo Scheppele, somente um compromisso constitucional com a 

democracia autossustentável45 proíbe um líder eleito de simplesmente abolir futuras 

eleições e assim, implantar um regime inteiramente ditatorial.  

Não há Constituição e democracia sem proteção de direitos fundamentais. Em 

razão disso, tais direitos são alvos principais de ataques de regimes autoritários. 

Essa foi uma das grandes lições das revoluções liberais do século XVII e XVIII. Por 

isso, as instituições democráticas, especialmente as de controle necessitam estar 

atentas a esses ataques sutis ao regime democrático e criar novos mecanismos de 

proteção da democracia e dos direitos constitucionalmente garantidos.  

 

                                                      
45 SCHEPPELE, Kim Lane. Autocratic Legalism. The University of Chicago Law Review. Vol. 85. Issue 
2, March 2018, p, 557. Disponível em: https://lawreview.uchicago.edu/publication/autocratic-
legalism Acesso em 20 de junho de 2020. 

https://lawreview.uchicago.edu/publication/autocratic-legalism
https://lawreview.uchicago.edu/publication/autocratic-legalism
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RESUMO 
 

O presente trabalho desenvolveu-se com o objetivo de analisar e de problematizar 
os fundamentos jurídicos sobre os quais se assentaram o acórdão do Recurso 
Extraordinário (RE) 601.182 oriundo do Estado de Minas Gerais. Assim, procurou-se 
responder a seguinte pergunta-problema: os fundamentos teóricos utilizados no 
acórdão do RE 601.182 estão de acordo com o atual marco do Estado Constitucional? 
Com a finalidade de se responder a essa pergunta, utilizou-se o método de análise 
crítica, interna e externa, dos argumentos, buscando os fundamentos e contradições 
dos argumentos apresentados na decisão. Indagou-se quais seriam as teorias de 
base que dão suporte aos votos dos Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e 
ao parecer da Procuradoria-Geral da República nesse recurso, analisando-se cada 
voto proferido. Por fim, concluiu-se que alguns dos argumentos que levaram a 
decisão deveriam ser revistos e repensados a luz da atual dogmática dos direitos 
humanos e fundamentais e do marco do Estado Constitucional contemporâneo 
estabelecidos, no Brasil, com o advento da Constituição Federal de 1988. 
Palavras-chave: Restrição de direitos políticos. Presos. Substituição da pena de 
prisão por restritiva de direitos. Democracia. 
 
ABSTRACT 
 

This essay was developed with the objective of analyse the bases on the judgment 
of the Extraordinary Appeal (RE) 601.182 originated from the State of Minas Gerais. 
Thus, it was developed to answer the following question-problem: are the theoretical 
foundations used in the judgment of RE 601.182 in accordance with the current rule 
of Law framework? In order to answer this question, it was used the method of critical 
analysis of the arguments, internal and external, seeking the fundamentals and 
contradictions of the arguments presented in the decision. It was asked what are the 
basics theories that support the votes of the Justices of the Brazilian Supreme Court 
(STF) and the opinion of the Attorney General's Office on this appeal. Finally, it was 
concluded that some of the arguments that led to the decision should be reviewed 
and rethought in the light of the current dogmatics of human and fundamental rights 
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and the framework of the rule of Law established in Brazil, with the advent of the 1988 
Federal Constitution. 
Keywords: Disenfranchisement. Restriction of political rights by felony. Probation/ 
Parole. Democracy. 
 

1 Introdução 

 

Os fundamentos teóricos utilizados no acórdão do RE 601.182 em relação à 

suspensão dos direitos políticos estão de acordo com o marco do Estado 

Constitucional contemporâneo? Partindo-se dessa pergunta-problema o presente 

artigo tem como objetivo analisar e problematizar os argumentos desenvolvidos 

pelos Ministros em seus votos e pela Procuradoria-Geral da República (PGR) no 

Recurso Extraordinário (RE) 601.182/MG para decidirem pela suspensão dos direitos 

políticos no caso de substituição da pena privativa de liberdade (PPL) pela pena 

restritiva de direitos (PRD), prevista no art. 44 do Código Penal (CP). Este acórdão é 

particularmente interessante porque trata sobre a temática da suspensão dos 

direitos políticos e tem como ponto central da discussão as possíveis interpretações 

em torno da restrição prevista no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal1.  

Esse recurso foi julgado pelo plenário do STF em 2019, e embora tenha saído 

vitoriosa, por maioria de votos, a tese de que a suspensão dos direitos políticos é 

mandamento constitucional autoaplicável, tratando-se de consequência imediata da 

sentença penal condenatória2, é importante de se percorrer em revista aos principais 

argumentos jurídicos esgrimidos nos votos e no parecer da PGR desse acórdão para 

verificar o quanto eles se adequam ou não a atual dogmática dos direitos 

fundamentais e ao marco do Estado Constitucional contemporâneo. Ao se analisar o 

acórdão do RE 601.182/MG, utilizou-se o método de crítica interna e externa dos 

                                                      
1 Art. 15 da CF/88: “É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos 
casos de: [...] III – condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; [...]”. 
BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. 
2 Consoante se observa neste trecho: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 370 da repercussão 
geral, deu provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, 
Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Rosa Weber. Em seguida, por 
maioria, fixou-se a seguinte tese: ‘A suspensão de direitos políticos prevista no art. 15, inc. III, da 
Constituição Federal aplica-se no caso de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva 
de direitos’, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, vencido o Ministro Marco Aurélio. 
Não participou da fixação da tese o Ministro Gilmar Mendes. Ausente, justificadamente, o Ministro 
Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 08.05.2019.” BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal (Tribunal Pleno). Recurso Extraordinário (RE) 601.182 - Minas Gerais. 
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argumentos trazidos em seu bojo, buscando pelos seus fundamentos e contradições. 

Destaca-se, ainda, que os votos serão aqui analisados fora da ordem cronológica em 

que foram proferidos, agrupando-os pela similaridade da posição adotada ou dos 

argumentos utilizados. 

Por Estado Constitucional contemporâneo3, entende-se, aqui, aquele Estado 

que designa o tipo de comunidade política que está submetido a lei não apenas em 

seu sentido formal, mas também em seus conteúdos substanciais, de forma que não 

é apenas aquele Estado que respeita o princípio da legalidade, mas que agrega a este 

princípio uma pauta material de valores, nos quais os direitos fundamentais e a 

dignidade da pessoa humana desempenham um papel central4. 

2. Breve resumo do caso até chegar ao Supremo Tribunal Federal (STF):  

No caso em tela, o réu foi condenado por crime de uso de documento falso 

(art. 304 do Código Penal5), alegando que adquiriu uma carteira de motorista sem 

saber da sua falsidade. Assim, ele foi condenado à pena de dois anos de reclusão, 

em regime aberto, contudo teve a sua pena privativa de liberdade (PPL) substituída 

por duas penas restritivas de direito (PRD), conforme o art. 44 do CP6. O Tribunal de 

origem, Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG), em julgamento de apelação 

criminal, entendeu não ser aplicável ao caso em concreto a suspensão dos direitos 

                                                      
3  Neste trabalho, usa-se como sinônimos gerais as expressões Estado Constitucional 
(Verfassungsstaat), Estado Constitucional contemporâneo, Estado democrático de Direito 
(Rechtsstaat) e Estado de Direito (rule of Law). 
4 Desse modo, tem-se como principais elementos constitutivos do núcleo dessa noção de Estado 
constitucional contemporâneo: a) a vinculação do Estado a uma Constituição que possui supremacia 
no ordenamento jurídico; b) o princípio democrático regendo a organização da sociedade; c) um 
sistema de garantias e de direitos fundamentais calcados na dignidade da pessoa humana; d) os 
princípios da igualdade e da justiça social; e) a divisão de poderes e funções do Estado; f) a noção de 
segurança jurídica; e, por fim, g) a regra da legalidade, no qual a lei serve também como instrumento 
de desdobramento e ação transformadora do conteúdo material da Constituição. SILVA, José Afonso 
da. Curso de Direito Constitucional Positivo; STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. 
Ciência Política e Teoria do Estado; e SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, 
Daniel. Curso de Direito Constitucional. 
5 Art. 304 do Código Penal (CP): delito de uso de documento falso “Fazer uso de qualquer dos papéis 
falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302: Pena - a cominada à falsificação ou à 
alteração”. BRASIL. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. 
6 Art. 44 do Código Penal (CP), com a redação alterada pela Lei nº 9.714, de 1998: “As penas restritivas 
de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I – aplicada pena privativa 
de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à 
pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; II – o réu não for reincidente em 
crime doloso; III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, 
bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. [...]”. 
BRASIL. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. 
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políticos previstos no inciso III do art. 15 da CF/88, uma vez que houve a substituição 

da PPL por PRD.  

O TJ-MG aduziu que não haveria qualquer incompatibilidade da pena restritiva 

de direitos com o pleno exercício dos direitos políticos, e que, pela relevância desses 

direitos, só se poderia tolhê-los em situações que materialmente inviabilizem o seu 

exercício, o que não era o caso de réu que cumpria a sua pena em liberdade. O TJ-

MG invocou, ainda, os princípios da isonomia, da dignidade da pessoa humana e da 

individualização da pena, concluindo pela manutenção dos direitos políticos do 

apenado, ainda que permanecesse sob os efeitos da condenação criminal, mediante 

o cumprimento de penas restritivas de direitos7. Da decisão do TJ-MG, o Ministério 

Público Estadual de Minas Gerais recorreu ao Supremo Tribunal Federal.  

 

2 Fundamentos jurídicos do acórdão do RE 601.182/MG 

 

No parecer exarado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), defendeu-se 

a tese de que o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, teria estabelecido um 

mandado expresso de suspensão dos direitos políticos em caso de condenação 

criminal transitada em julgado, configurando-se em uma norma de eficácia plena e 

de incidência imediata, que não haveria abertura ou necessidade de 

complementação legislativa, e, se houvesse qualquer intermediação 

legislativamente regulamentando esse inciso, essa lei seria inconstitucional, 

independentemente se restringisse ou ampliasse a interpretação da hipótese do 

inciso III do art. 15 da CF/888. Dessa forma, expõe a PGR que não faria diferença o 

montante da pena imposta, tampouco a natureza da sanção criminal, uma vez que o 

condenado feriria o pacto social ao cometer o crime, devendo ter a sua capacidade 

                                                      
7 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno - meio eletrônico). Repercussão Geral no Recurso 
Extraordinário (RE) 601.182 RG / MG - Minas Gerais. 
8 Como se vê neste trecho: “O art. 15 - III é norma de eficácia plena; logo, independe, para efeito de 
sua imediata incidência e produção dos efeitos a que está vocacionado, de qualquer ato de 
intermediação legislativa; é norma de alta densidade. Aliás, não há, sequer, abertura à 
complementação legislativa, como ocorre com o art. 19-§9º, que prevê a possibilidade de lei 
complementar estabelecer outras hipóteses de inelegibilidade. Data vênia, eventual lei que tencione 
restringir ou ampliar as hipóteses de perda e suspensão dos direitos políticos seria inconstitucional”. 
BRASIL. Ministério Público Federal. Procuradoria-Geral da República. Parecer nº 001, de 02 de maio 
de 2019 ao Recurso Extraordinário nº 601182/MG. 
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de cidadão diminuída por este ato, justificando a restrição de seus direitos políticos. 

Ou seja, não seria a restrição da liberdade, com o recolhimento a prisão, que impediria 

o condenado de exercer os seus direitos políticos, mas, sim, o fato de que o 

condenado criminal romperia com o pacto social9. 

Ademais, a PGR aduziu que o constituinte originário não teria estabelecido 

qualquer distinção em relação a pena imposta, tampouco dispôs que a segregação 

seria o fundamento da incidência da restrição dos direitos políticos, bem como que 

este dispositivo não comportaria uma interpretação restritiva de seu alcance. Por 

isso, a restrição temporária dos direitos políticos não se revestiria de caráter 

arbitrário ou desproporcional, porque visaria a atender o interesse público. Reiterou-

se, por fim, que a restrição do art. 15, inciso III, tem como fundamento preservar a 

dignidade da representação democrática, reservando os cargos públicos eletivos 

apenas para cidadãos insuspeitos10. De forma geral, nesse mesmo sentido foram os 

votos dos Ministros Alexandre de Moraes – que se tornou o redator do acórdão – 

Ministro Edson Fachin, Ministro Luis Roberto Barroso, Ministra Cármen Lúcia, 

Ministro Ricardo Lewandowski e Ministro Gilmar Mendes. 

O Ministro Alexandre de Moraes, em seu turno, aludiu que a Constituição do 

Império foi a única carta constitucional brasileira a restringir a suspensão dos 

direitos políticos a determinados tipos de pena11, e que todas as demais previram a 

suspensão dos direitos políticos como consequência da condenação criminal, 

independentemente das espécies de pena aplicada; que a única das cartas 

constitucionais brasileiras que previu que a restrição dos direitos políticos teria 

eficácia limitada foi a Emenda Constitucional de 1969, uma vez que previu em seu 

                                                      
9 Nas palavras da PGR: “O condenado criminalmente fere o pacto social e tem sua capacidade de 
cidadão diminuída, daí a impossibilidade de votar e de ser votado; de participar e de influir na 
organização da vontade estatal, seja qual for a pena aplicada. A ratio é a condenação criminal e não 
a pena aplicada”. Idem. 
10 Nas suas palavras: “Alegações acerca da inexistência de limitações materiais para que o apenado 
com restritiva de direitos exerça os direitos políticos ou, ainda, que o crime cometido não é grave, são 
metajurídicas e não elidem a noção jurídica maior de que o condenado criminalmente rompe o pacto 
social. Tanto é assim que a improbidade civil, em que não há a imposição de pena privativa de 
liberdade, igualmente suspende os direitos políticos, inclusive no hodierno mecanismo da Lei da Ficha 
Limpa”. Idem. 
11 Art. 8 º da Constituição brasileira de 1824: “Suspende-so o exercicio dos Direitos Politicos I. Por 
incapacidade physica, ou moral. II. Por Sentença condemnatoria a prisão, ou degredo, emquanto 
durarem os seus efeitos.”. BRASIL. [Constituição (1824)]. Constituição Politica do Imperio do Brazil. 
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parágrafo 2º a edição de lei complementar regulando a matéria12; que a Constituição 

atual do Brasil previu a suspensão dos direitos políticos como consequência 

automática e inafastável da condenação criminal e que a suspensão dos direitos 

políticos duraria até a ocorrência da extinção da punibilidade, independentemente da 

reabilitação ou prova de reparação de danos (aliás, conforme previsto na súmula nº 

9 do TSE13); que a jurisprudência da Suprema Corte era no sentido de ser a restrição 

dos direitos políticos uma consequência imediata da condenação com trânsito em 

julgado; que, conforme advogava Pontes de Miranda nos Comentários à Constituição 

de 194614, o fundamento da suspensão dos direitos políticos não é a privação da 

liberdade, mas sim de ordem ética; que se o fundamento do art. 15, inciso III, fosse a 

privação de liberdade, a suspensão dos direitos políticos deveria deixar de ter 

incidência quando houvesse livramento condicional, que se o fundamento da norma 

fosse a impossibilidade material para a suspensão dos direitos políticos, só faria 

sentido justificar a suspensão do direito ao voto, mas não a do direito de ser votado,  

portanto, que não seria o recolhimento à prisão que justificaria a restrição dos 

direitos políticos, mas, sim, o juízo de reprovabilidade expresso na condenação15. 

                                                      
12 Art. 149 da Constituição brasileira de 1967, alterado pela Emenda Constitucional nº 1, de 1969: 
“Assegurada ao paciente ampla defesa, poderá ser declarada a perda ou a suspensão dos seus 
direitos políticos. [...] § 2º A perda ou a suspensão dos direitos políticos dar-se-á por decisão judicial: 
[...] c) por motivo de condenação criminal, enquanto durarem seus efeitos. § 3º Lei complementar 
disporá sôbre a especificação dos direitos políticos, o gôzo, o exercício a perda ou suspensão de todos 
ou de qualquer dêles e os casos e as condições de sua reaquisição”. BRASIL. [Constituição 
(1967)]. Emenda Constitucional nº 1 de 17 de outubro de 1969. 
13  Súmula nº 9 do TSE: “A suspensão de direitos políticos decorrente da condenação criminal 
transitada em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da pena, independendo de reabilitação 
ou de prova de reparação dos danos”. BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Súmulas do Tribunal 
Superior Eleitoral. 
14  Pela relevância de Pontes de Miranda no Direito brasileiro, cabe citá-lo em suas palavras: “A 
condenação criminal suspende, qualquer que seja ela, enquanto eficaz a sentença, os direitos 
políticos. Não só se a pena é restritiva da liberdade. O art. 135, §1º, II, fala de condenação criminal, 
enquanto durarem os seus efeitos. [...] Na Constituição Política do Império do Brasil, o art. 8º, 2º, 
entendia suspenso o exercício dos direitos políticos por sentença condenatória à prisão ou degrêdo. 
A Constituição de 1946, art. 135, §1º, II, fala de condenação. Não é a mesma coisa. Nem a ratio legis 
é a mesma. Ali, atendia-se à restrição à liberdade: prêso ou degredado, não poderia votar, nem exercer 
direitos políticos; em conseqüência, bastariam os efeitos adiantados. Aqui, não: qualquer sentença 
condenatória vasta; o fundamento é ético; em conseqüência, é preciso o trânsito em julgado”. PONTES 
DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. Comentários à Constituição de 1946. p. 209. 
15 Assim, o Ministro redator termina o seu voto apontando para a fixação da seguinte tese: “A regra de 
suspensão dos direitos políticos, prevista no art. 15, III, da Constituição Federal, é autoaplicável e 
consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado, independentemente 
da natureza da pena imposta (privativa de liberdade, restritiva de direitos, suspensão condicional da 
pena, dentre outras hipóteses)”. Voto do Ministro Alexandre de Moraes. BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal (Tribunal Pleno). Recurso Extraordinário (RE) 601.182 - Minas Gerais. 
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O Ministro Edson Fachin, por sua vez, aportou ao debate que à luz do §2º do 

art. 5º da Constituição de 1988 institui uma cláusula de abertura do ordenamento 

jurídico pátrio para os tratados e convenções internacionais, e que o Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos (PIDCP) 16  teria sido incorporado ao 

ordenamento jurídico pátrio por este dispositivo, devendo a Suprema Corte 

interpretar o dispositivo constitucional, também, de acordo com os tratados de 

direitos humanos17; que a Corte Europeia de Direitos Humanos já se debruçou sobre 

questões deste tipo, especialmente nos casos Hirst v. Reino Unido e Frodl v. Áustria, 

e a mesma linha foi seguida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso 

Yatama vs. Nicarágua 18 , todos os casos assentando que a razoabilidade e a 

fundamentação dessas restrições devem estar previstas em lei; que apesar desses 

julgados em âmbito internacional, o STF possui precedentes em linha diversa, no 

sentido de que no RE 179.502 de Relatoria do Min. Moreira Alves e julgado em 1995 

ficou assentado que a suspensão dos direitos políticos se daria ainda quando o 

condenado cumpre o período de provas da suspensão condicional da pena (sursis 

penal); que a matéria suscita fundada controvérsia e percepções distintas de um 

preceito constitucional; e, por fim, que o inciso III do art. 15 da CF/88 não parece 

agasalhar a interpretação que dê ao vocábulo “condenação” uma similitude com o 

modo pelo qual a sanção penal será cumprida, isto é, defendeu que a suspensão dos 

direitos políticos se daria independentemente do tipo de pena criminal a ser 

cumprida. O Ministro Edson Fachin acompanhou, assim, a divergência aberta pelo 

Ministro Alexandre de Moraes19. 

                                                      
16  O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP) foi adotado pela XXI Sessão da 
Assembleia Geral das Nações Unidas em 1966, entrando em vigor na ordem jurídica internacional em 
1976, sendo ratifica pelo Brasil e internalizado na ordem jurídica interna em 1992. 
17 Dois trechos do voto do Ministro Edson Fachin sobre este ponto merecem ser transcrito in verbis: 
“É certo que o dispositivo constitucional tido por violado não deve ser lido de forma isolada. É preciso 
interpretá-lo à luz do disposto no art. 5º, LIV, e § 2º, no que, respectivamente, garante o direito ao 
devido processo legal e invoca os tratados de direitos humanos como guia de interpretação da própria 
Constituição Federal”; “Ao interpretar esse artigo, o Comitê de Direitos Humanos afirmou que qualquer 
restrição aos direitos políticos deve ter por base critérios objetivos e razoáveis (CCPR/C/21/Rev. 
1/Add.7/par. 4). Além disso, reconheceu que é preciso que essas causas constem de leis as quais 
devem estabelecer precisamente quais são os critérios objetivos”. BRASIL. Supremo Tribunal Federal 
(Tribunal Pleno). Recurso Extraordinário (RE) 601.182 - Minas Gerais. 
18 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS (OEA). Corte Interamericana de Direitos Humanos 
(CIDH). Caso Yatama vs. Nicarágua. 
19  Sobre este julgamento da Corte Interamericana de Direitos humanos, ressalta o Ministro: “No 
julgamento do Caso Yatama v. Nicarágua, a Corte Interamericana assentou que a restrição do direito, 
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O Ministro Luís Roberto Barroso, por seu turno, aduziu que na teoria do Direito 

existem uma divisão das questões jurídicas em casos fáceis e caos difíceis, e que a 

controvérsia do presente julgado se enquadraria nos casos fáceis, uma vez que a 

dicção da norma do art. 15, inciso III seria inequívoca; que não se estaria diante de 

um princípio mas sim de uma regra, e que esta regra do inciso III seria bastante clara, 

apontando, para condenações criminais transitadas em julgado, independentemente 

do tipo de pena; que não se trataria de uma suspensão de direitos políticos com 

prazo ilimitado, sendo uma restrição de direito fundamental expressamente prevista 

na Constituição brasileira; e, encerrando, afirmou que o limite da interpretação seria 

a possibilidade semântica da norma, e que a norma do presente caso não daria 

margem para dúvidas. Assim, também votou com a divergência aberta pelo Ministro 

Alexandre de Moraes20. 

A Ministra Cármen Lúcia, em seu voto, afirmou que não seria plausível supor 

que somente o fato do recolhimento ao cárcere, e não o juízo de reprovabilidade 

expresso na condenação criminal, teria a capacidade de justificar o disposto no art. 

15, inciso III. Desse modo, votou com o Ministro Redator21. 

O Ministro Ricardo Lewandowski, por sua vez, defendeu que a restrição dos 

direitos políticos só se mostraria viável nas hipóteses taxativamente elencadas – 

numerus clausus – no art. 15 da CF/88 em nosso ordenamento jurídico, ou seja, 

somente em situações excepcionais é que a Carta Magna admitiria a privação dos 

direitos políticos do cidadão; que como o constituinte originário não fez nenhuma 

distinção, em qualquer hipótese de condenação criminal haveria a restrição dos 

direitos políticos; que o previsto no art. 15, inciso III, é preceito extremamente 

rigoroso, pois não distinguiria crimes dolosos de culposos, tampouco as espécies de 

pena; que a restrição dos direitos políticos previstas no art. 15, inciso III, seria um 

dispositivo autoaplicável e automático, decorrência direta dos efeitos da condenação. 

                                                      
nos termos do § 2º, deve (i) estar prevista em lei; (ii) não ser discriminatória; (iii) basear-se em critérios 
razoáveis; (iv) atender a um propósito útil e oportuno que a torne necessária para um imperativo 
interesse público; (v) ser proporcional a esse objetivo (Sentença de 23.06.2005, par. 206)”. Afirmou, 
ainda, que o critério de proporcionalidade deve atender ao que dispôs a Corte Europeia no caso Hirst 
v. Reino Unido. Voto do Ministro Edson Fachin. BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). 
Recurso Extraordinário (RE) 601.182 - Minas Gerais. 
20 Voto do Ministro Luís Roberto Barroso. Idem. 
21 Voto da Ministra Cármen Lúcia. Idem. 
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Assim, votou com o Redator22. 

O Ministro Gilmar Mendes, por seu turno, alegou que conquanto a conversão 

da pena restritiva de liberdade em restritiva de direitos seja uma medida alternativa, 

com o objetivo de evitar o aprisionamento de crimes de menor gravidade, isso não 

alteraria a natureza de sentença penal condenatória, mantendo todos os seus efeitos 

penais; que havia precedentes da Corte em casos de suspensão condicional da penal 

(sursis), instituto semelhante ao caso em análise. Assim, votou com o Min. Redator23. 

Por outro lado, o Relator, Ministro Marco Aurélio, ressaltou que se pagaria um 

preço módico por se viver em um Estado democrático de Direito, que esse preço seria 

o respeito irrestrito ao arcabouço normativo. Ademais, o Min. Relator asseverou que 

cumpria definir naquele julgamento se a suspensão dos direitos políticos deveria 

ocorrer em toda e qualquer condenação criminal transitada em julgado, enquanto 

durassem os seus efeitos. Asseverou que a norma constitucional prevista no art. 15 

inciso III estaria assentada em um binômio: em primeiro lugar deveria haver uma 

condenação criminal transitada em julgado; em segundo lugar, deveria se pensar na 

impossibilidade de o condenado continuar no meio social, vindo a permanecer em 

restrição de liberdade. Nesse sentido, não se deveria conferir alcance irrestrito e 

peremptório ao inciso III do art. 15, caminhando-se para a conclusão razoável de que 

a suspensão dos direitos políticos só poderia ocorrer, por este inciso, quando o 

condenado viesse a ter a sua liberdade de ir e vir cerceada pela condenação criminal. 

Isto é, quando o condenado viesse a ser beneficiado com a substituição da pena 

privativa de liberdade pela restritiva de direitos, deveria ter assegurado o seu direito 

de participação ativa na comunidade política, predicado inerente à cidadania. Nesse 

sentido, o Ministro questionou, por exemplo, se se estivesse diante de uma 

condenação penal por lesões corporais culposas decorrentes de um crime de 

trânsito, poderia ser extraído do preceito constitucional que essa condenação 

exigiria também uma suspensão dos direitos políticos desse réu. Questionou-se se 

seria aceitável uma interpretação nesse sentido da Constituição cidadã, 

respondendo que não. Para o Ministro, a única interpretação possível do art. 15, 

                                                      
22 Voto do Ministro Ricardo Lewandowski. Idem. 
23  Voto do Ministro Gilmar Mendes. BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). Recurso 
Extraordinário (RE) 601.182 - Minas Gerais. 
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inciso III, seria aquela que inviabilizasse o exercício dos direitos políticos apenas com 

o recolhimento do condenado ao cárcere24.  

Após, o Ministro Marco Aurélio colacionou doutrina de Dyrceu Aguiar Dias 

Cintra Junior que questionava: se o direito de votar e ser votado é uma das mais 

caras expressões da cidadania, teria o constituinte pretendido impor a sanção de 

limitação da cidadania indistintamente a todos os condenados? Isso implicaria 

impor a todos, igualmente, uma sanção acessória que, a depender do caso, teria 

efeitos mais severos que a própria sanção penal principal do delito; que tal posição 

acarretaria considerar a suspensão dos direitos políticos uma pena adicional, por 

mais que se queira dar-lhe uma feição de mera decorrência automática da 

condenação; que esta interpretação, mais severa e abrangente do art. 15 inciso III, 

produziria um grave descompasso com o preceito da individualização da pena, que 

também possuiria assento constitucional e deve orientar não somente o legislador, 

mas também o aplicador da pena criminal; que ao se adotar esse interpretação 

extensiva e severa, se romperia, também, com o critério da proporcionalidade que 

perpassa todo o ordenamento jurídico. Por fim, destaca que nada seria mais 

adequado do que restringir a suspensão dos direitos políticos a casos em que, por 

causa da condenação, o condenado estaria materialmente impossibilitado do 

exercício pleno de seus direitos de cidadania e isso ocorreria, efetivamente, apenas 

quando estivesse cumprindo pena privativa de liberdade25. Finalmente, concluiu-se 

expondo que além do regime fechado, ainda existiriam o regime semiaberto e aberto, 

questionando-se como se poderia conciliar a automaticidade da restrição dos 

direitos políticos para todo e qualquer crime com esses regimes menos gravosos de 

                                                      
24 Nas palavras do Ministro Marco Aurélio: “admitamos a condenação por lesões corporais culposas, 
um acidente de trânsito. Caminhar-se-á, da mesma forma, para conclusão sobre suspensão dos 
direitos políticos? Será esse o sentido de nossa Carta? Será que nossa Carta, numa interpretação 
socialmente aceitável, conduz a esse desiderato? A meu ver, não. A condenação criminal transitada 
em julgado, de que cogita o inciso III do art. 15, é aquela que inviabiliza, pelo recolhimento do 
condenado, o exercício dos direitos políticos”. Voto do Ministro Marco Aurélio. Idem. 
25 Nas palavras de Dyrceu Aguiar Dias Cintra Junior: “Assim sendo, e afastada por completo a ideia de 
sanção que possa à primeira vista emergir do comando constitucional, nada mais adequado que 
restringir a suspensão dos direitos políticos a casos em que por efeito da condenação, ou, em outras 
palavras, por causa dela, veja-se o sentenciado materialmente impossibilitado do exercício pleno de 
seus direitos de cidadania, de votar e ser votado. E isto se dá, exclusivamente, quando esteja preso, 
cumprindo efetivamente pena privativa de liberdade, situação que torna inviável, na prática, o exercício 
dos direitos políticos”. CINTRA JUNIOR, Dyrceu Aguiar Dias apud Ministro Marco Aurélio. BRASIL. 
Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). Recurso Extraordinário (RE) 601.182 - Minas Gerais. 
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cumprimento de pena privativa de liberdade. Isto é, aduziu que ao se adotar a 

corrente majoritária se estaria a admitir que o réu seria reintroduzido ao convívio na 

comunidade política, não como um cidadão pleno, mas, sim, como um cidadão de 

segunda classe, haja vista que, ainda, não poderia exercer os seus direitos políticos. 

Assim, o Ministro Relator terminou o seu voto no sentido de que se a pena criminal 

for convertida em restritiva de direitos, dever-se-ia afastar a incidência da suspensão 

dos direitos políticos previsto no art. 15, inciso III da Constituição Federal26. 

A Ministra Rosa Weber, no que lhe concerne, expôs que a questão a saber, no 

caso em tela, seria a de se uma condenação criminal conduziria ou não, automática 

e necessariamente, à suspensão dos direitos políticos dos condenados, ainda que 

não haja pena privativa de liberdade; que o pressuposto institucional norteador da 

resposta em questão só pode ser o da prevalência da Constituição Federal, que 

instituiu um Estado democrático de Direito assinalado pela busca da máxima 

efetividade dos direitos fundamentais; que o sufrágio possui um valor intrínseco e 

consagrado em todo regime democrático, que nada mais seria que um método de 

controle dos representantes levado a cabo pelos representados. A ministra ressaltou, 

também, que a adequada interpretação do art. 15 no tocante à incidência automática 

da restrição de direitos políticos assume tônica extremamente sensível para a 

própria compreensão da democracia e da amplitude da proteção aos direitos 

políticos sob a égide da Constituição Federal; que a Constituição no caput do art. 15, 

primeiramente, veda a cassação dos direitos políticos, prevendo apenas cinco 

hipóteses para a perda e suspensão desses direitos; que os direitos políticos são 

delineados no art. 14 da CF/88, tratando da aptidão para votar (capacidade eleitoral 

ativa) e das condições de elegibilidade (capacidade eleitoral passiva); que o 

brasileiro que não se encontre no gozo dos seus direitos políticos não pode votar em 

eleições, plebiscitos ou referendos, tampouco se candidatar a cargos públicos 

eletivos, dentre outras limitações27. 

A Ministra destacou, ainda, que os direitos políticos se configuram num 

conjunto de normas que disciplinam o exercício da soberania popular, e que há pelo 

menos três modos de exercício dos direitos políticos: pelo voto, pela elegibilidade e 

                                                      
26 Voto do Ministro Marco Aurélio. Idem. 
27 Voto da Ministra Rosa Weber. Idem. 
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pelo exercício de fiscalização do poder público. Bem como asseverou que embora o 

núcleo dos direitos políticos esteja nos atos de votar e ser votado em eleições, eles 

engendram uma gama bem maior de direitos como os de participar de plebiscitos e 

referendos, a iniciativa popular de leis, a ação popular e os direitos de organizar e 

participar de partidos políticos; que os direitos políticos passivos se compõe de 

condições positivas de elegibilidade e causas negativas de inelegibilidades. Expôs, 

ademais, que o dispositivo do art. 15 é endereçado ao legislador e que encerra uma 

vedação à cassação – ou uma garantia aos cidadãos de que não haverá cassação 

de seus direitos políticos – e uma autorização excepcional, ao admitir que a perda 

ou suspensão dos direitos políticos somente pode ocorrer nas hipóteses 

enumeradas nos incisos do art. 15. Ressaltou, também, que uma coisa é afirmar que 

a substituição da pena de privação de liberdade por restritiva de direitos não impede 

a suspensão dos direitos políticos, outra distinta é que a suspensão dos direitos 

políticos seria um efeito automático e necessário da condenação criminal28.  

Ademais, a Ministra afirmou que a leitura sistemática das hipóteses de 

restrição dos direitos políticos aliada a expressa vedação da sua cassação no caput 

é sugestiva de que as limitações aos direitos políticos não configuram sanções em 

si mesmas, contudo decorrências de ordem práticas dessas hipóteses, até pelo fato 

de que a Constituição consagra a regra de que não haverá pena sem prévia 

cominação legal29 – que exige uma lei em sentido estrito para estabelecer penas 

criminais –, bem como a regra de que a lei regulará a individualização da pena e a 

suspensão ou interdição de direitos30. Aduziu que os efeitos da condenação criminal 

não são automáticos e dependem de motivação por ocasião da sentença, devendo a 

restrição de direitos políticos ser motivada em sentença, assim como pela própria 

gravidade do efeito, não seria possível uma interpretação extensiva, devendo haver 

a sua incidência, como regra geral, apenas quando a própria lei especificar a restrição 

                                                      
28  Voto da Ministra Rosa Weber. BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). Recurso 
Extraordinário (RE) 601.182 - Minas Gerais. 
29 Art. 5º, inciso XXXIX da Constituição Federal de 1988: “não há crime sem lei anterior que o defina, 
nem pena sem prévia cominação legal”. BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República 
Federativa do Brasil. 
30 Art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal de 1988: “a lei regulará a individualização da pena e 
adotará, entre outras, as seguintes: [...] e) suspensão ou interdição de direitos”. Idem. 
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dos direitos políticos, em razão do bem jurídico tutelado31. Assim, a Ministra Rosa 

Weber negou provimento ao recurso extraordinário. 

Já o Ministro Luiz Fux, na antecipação de seu voto, aduziu que quando a lei é 

clara, cessa a interpretação (in claris cessat interpretativo); que a vontade 

constitucional foi clara e coerente com toda a sua axiologia, não sendo por outra 

razão que o § 9º do art. 14 da CF/88 prevê a probidade administrativa e a moralidade 

para o exercício do mandato32; que o exemplo do Ministro Marco Aurélio de uma 

pessoa condenada por acidente de trânsito evidentemente não seria uma infração 

incompatível com o exercício do mandato, entretanto que esse não era o caso sobre 

julgamento; que mesmo as decisões da jurisdição constitucional têm que passar 

pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que realmente seria 

uma injustiça impedir o exercício do mandato de alguém que eventualmente tenha 

cometido uma lesão corporal culposa ou um delito de menor potencial ofensivo. O 

Ministro expôs, ainda, que não haveria problema algum se o legislador ordinário, 

dentro de sua margem de apreciação, especificasse em quais casos a condenação 

criminal poderia levar a restrição dos direitos políticos, ainda que se considere o art. 

15, inciso III como sendo autoaplicável; e, por fim, aduziu que a denominada “Lei da 

Ficha Limpa”33 estabelece em quais crimes a gravidade seria a suficiente para gerar 

a restrição dos direitos políticos, dentre eles os crimes contra a administração 

pública, lavagem de dinheiro, corrupção, que são crimes muito diversos de um mero 

acidente culposo de trânsito. Assim, o Ministro Luiz Fux vota acompanhando a 

divergência, mas no sentido de que, para ele, apenas deveria gerar a restrição dos 

direitos políticos a condenação penal pelos crimes enumerados na “Lei da Ficha 

Limpa”34. 

                                                      
31 Voto da Ministra Rosa Weber. Idem. 
32 Art. 14, § 9º da Constituição Federal de 1988: “Lei complementar estabelecerá outros casos de 
inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a 
moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade 
e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, 
cargo ou emprego na administração direta ou indireta. BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da 
República Federativa do Brasil. 
33 BRASIL. Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010 (“Lei da Ficha Limpa”). Altera a Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que estabelece, de acordo com o § 9º do art. 14 da 
Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação e determina outras providências 
[...]. 
34  Voto do Ministro Luiz Fux. BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). Recurso 
Extraordinário (RE) 601.182 - Minas Gerais. 
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Já no voto propriamente dito, o Ministro Luiz Fux expôs que essa questão se 

trata de um verdadeiro “hard case” a ser solucionado pela Corte à luz das regras 

hermenêuticas que balizam a interpretação dos direitos fundamentais; que havia 

pelo menos três correntes interpretativas sobre o tema que poderiam ser assim 

sintetizadas: a) o art. 15, inciso III, seria norma autoaplicável e a suspensão dos 

direitos políticos efeito automático para toda e qualquer condenação criminal 

transitada em julgado, independentemente da pena aplicada; b) o art. 15, inciso III, 

embora uma norma autoaplicável e gerador da restrição automática dos direitos 

políticos deveria ser interpretado no sentido de conferir a máxima eficácia possível 

aos direitos fundamentais, razão pela qual a restrição desses direitos deveria ser 

sempre interpretada restritivamente – exceptiones sunt strictissimoe 

interpretationis –, e a restrição somente deveria ser aplicada quando incompatível 

com a pena imposta; c) o art. 15, inciso III, não seria autoaplicável, demandando uma 

regulamentação legal para a sua aplicação, tendo-se em conta uma interpretação 

sistemática da Constituição35. 

O Ministro, ainda, apresentou que mesmo se partindo da noção já consagrada 

da autoaplicabilidade do art. 15, inciso III, isso não impede que o legislador ordinário, 

dentro de uma margem de apreciação, interprete a Constituição delimitando o âmbito 

de incidência fática da suspensão dos direitos políticos; assim, ressaltou-se o papel 

do legislador democraticamente eleito na definição de “standards” gerais e abstratos 

que balizem a atuação jurisdicional; que a ponderação, em um Estado que leva a 

sério a democracia, deve ser realizada primariamente pelo legislador; que na lição de 

José Afonso da Silva o artigo 15, inciso III, estaria mais de acordo com as normas de 

eficácia contida, ou seja, aquelas que teriam aplicabilidade imediata, porém que 

poderiam ser restringidas por lei. Por fim, ressaltou-se que o legislador quando 

estabeleceu a Lei das Inelegibilidades36 já delimitou um parâmetro de incidência da 

                                                      
35 Voto do Ministro Luiz Fux. Idem. 
36 Conforme previsto no art. 1º, inciso I, alínea “e” e no §4º da Lei Complementar 64/90, alterada pela 
Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010 (“Lei da Ficha Limpa”): “São inelegíveis: I - para 
qualquer cargo: [...] e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por 
órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o 
cumprimento da pena, pelos crimes: 1. contra a economia popular, a fé pública, a administração 
pública e o patrimônio público; 2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de 
capitais e os previstos na lei que regula a falência; 3. contra o meio ambiente e a saúde pública; 4. 
eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; 5. de abuso de autoridade, nos casos 
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restrição dos direitos políticos por força do art. 15, inciso III, especificando um rol 

exaustivo de crimes que seriam capazes de gerar a inelegibilidade, excluindo desse 

rol crimes culposos, de menor potencial ofensivo e de ação penal privada. Assim, o 

Min. deu provimento ao recurso, contudo, fixando a seguinte tese: 

 

A suspensão de direitos políticos prevista no art. 15, III, da Constituição Federal 

revela natureza de norma autoaplicável, de “eficácia contida”, cuja extensão foi 

regulamentada pelo legislador infraconstitucional, nos termos da LC 64/90, art. 1º, 

I, “e”, c/c §4º, somente se operando a suspensão dos direitos políticos 

(elegibilidade, direito de voto e outros) nos crimes ali previstos37. 

 

Após todos os votos, os Ministros da Suprema Corte debateram acerca de qual 

deveria ser a tese, então, a ser fixada naquele julgamento, mormente no intuito de 

ajustar se toda e qualquer condenação criminal levaria a suspensão automática dos 

direitos políticos. Expuseram que a suspensão dos direitos políticos seria uma pena 

gravíssima e que havia dúvidas sobre a proporcionalidade da restrição dos direitos 

políticos principalmente para os casos de crimes com pouca gravidade, culposos ou 

de menor potencial ofensivo. Por fim, a tese fixada pela Corte (tema 370) foi a 

seguinte: “A suspensão de direitos políticos prevista no art. 15, inc. III, da 

Constituição Federal aplica-se no caso de substituição da pena privativa de liberdade 

pela restritiva de direitos”38. 

 

Considerações finais 

 

Como se verificou, os argumentos exarados tanto pela Procuradoria  Geral   da 

                                                      
em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública; 6. 
de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; 7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, 
racismo, tortura, terrorismo e hediondos; 8. de redução à condição análoga à de escravo; 9. contra a 
vida e a dignidade sexual; e 10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando”; “§ 4º A 
inelegibilidade prevista na alínea e do inciso I deste artigo não se aplica aos crimes culposos e àqueles 
definidos em lei como de menor potencial ofensivo, nem aos crimes de ação penal privada”. BRASIL. 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. Estabelece, de acordo com o art. 14, § 9º da 
Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação [...]. 
37  Voto do Ministro Luiz Fux. BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). Recurso 
Extraordinário (RE) 601.182 - Minas Gerais. 
38 Debates e extrato da ata da sessão de julgamento. Idem. 
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República quanto pela maioria dos ministros do Supremo vão ao encontro do 

entendimento majoritário da doutrina39 e da jurisprudência40 pátrias. Dessa forma, 

pode-se agrupar estes argumentos em torno de três ideias centrais: a) a de que o art. 

15, inciso III seria uma norma de eficácia plena, e, portanto, seria autoaplicável, 

independentemente de qualquer intermediação legislativa; b) a de que o condenado 

criminalmente estaria ferindo o pacto social ao cometer o crime e, por isso, teria 

justificada a diminuição na sua possibilidade de exercer a cidadania, condição que o 

impossibilitaria de votar e ser votado; c) a de que o constituinte não estabeleceu 

                                                      
39 Alguns exemplos da doutrina: “A suspensão dos direitos políticos não é pena acessória, e sim 
consequência da condenação criminal: opera-se automaticamente, independentemente de qualquer 
referência na sentença. [...] O constituinte não fez exceção alguma: em qualquer hipótese de 
condenação criminal haverá suspensão dos direitos políticos enquanto durarem os efeitos da 
sentença. Trata-se de preceito extremamente rigoroso, porque não distingue crimes dolosos dos 
culposos, nem condenações a simples penas pecuniárias. Também não distingue crimes de maior ou 
menor potencial ofensivo ou danoso. A condenação por contravenção, que também é crime, acarreta, 
assim, o efeito constitucional”. ZAVASCKI, Teori Albino. Direitos políticos: perda, suspensão e controle 
jurisdicional. Revista de Informação Legislativa. v. 31, 2014; de forma bastante semelhante é o que se 
vê em ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral: noções preliminares, elegibilidade e inelegibilidade [...] e 
em DE MORAES, Alexandre. Condenação Criminal e Suspensão dos Direito Políticos. 
40  Como se vê nestes excertos da jurisprudência do STF: “A norma inscrita no art. 15, III, da 
Constituição reveste-se de autoaplicabilidade, independendo, para efeito de sua imediata incidência, 
de qualquer ato de intermediação legislativa. Essa circunstância legitima as decisões da Justiça 
Eleitoral que declaram aplicável, nos casos de condenação penal irrecorrível, e enquanto durarem os 
seus efeitos, como ocorre na vigência do período de prova do sursis, a sanção constitucional 
concernente à privação de direitos políticos do sentenciado. [RMS 22.470 AgR, rel. min. Celso de Mello, 
j. 11-6-1996, 1ª T, DJ de 27-9-1996.]”; “À incidência da regra do art. 15, III, da Constituição, sobre os 
condenados na sua vigência, não cabe opor a circunstância de ser o fato criminoso anterior à 
promulgação dela a fim de invocar a garantia da irretroatividade da lei penal mais severa: cuidando-
se de norma originária da Constituição, obviamente não lhe são oponíveis as limitações materiais que 
nela se impuseram ao poder de reforma constitucional. Da suspensão de direitos políticos – efeito da 
condenação criminal transitada em julgado, ressalvada a hipótese excepcional do art. 55, § 2º, da 
Constituição, resulta por si mesma a perda do mandato eletivo ou do cargo do agente político. [RE 
418.876, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 30-3-2004, 1ª T, DJ de 4-6-2004.]”; “A inelegibilidade tem as 
suas causas previstas nos §§ 4º a 9º do art. 14 da Carta Magna de 1988, que se traduzem em 
condições objetivas cuja verificação impede o indivíduo de concorrer a cargos eletivos ou, acaso 
eleito, de os exercer, e não se confunde com a suspensão ou perda dos <direitos> <políticos>, cujas 
hipóteses são previstas no art. 15 da Constituição da República, e que importa restrição não apenas 
ao direito de concorrer a cargos eletivos (ius honorum), mas também ao direito de voto (ius sufragii). 
Por essa razão, não há inconstitucionalidade na cumulação entre a inelegibilidade e a suspensão de 
direitos políticos. [ADC 29, ADC 30 e ADI 4.578, rel. min. Luiz Fux, j. 16-2-2012, P, DJE de 29-6-2012.]”; 
e “No caso específico dos parlamentares, essa relação natural entre suspensão 
dos direitos políticos e perda do cargo público (...) não se estabelece como consequência natural. E a 
Constituição, no art. 55, § 2º, diz claramente que, nesses casos, a perda do mandato será decidida 
pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por (...) maioria absoluta, mediante provocação 
da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla 
defesa. [AP 565, rel. min. Cármen Lúcia, voto do min. Teori Zavascki, j. 8-8-2013, P, DJE de 23-5-
2014.]”. BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). A Constituição e o Supremo. 
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distinções em relação a pena imposta ao condenado, de forma que não caberia ao 

legislador ordinário, ou mesmo ao poder judiciário estabelecê-las. 

Por outro lado, os três Ministros que divergiram da tese majoritária o fizeram 

elaborando os seguintes argumentos: a) que cumpria definir naquele julgamento se 

toda e qualquer condenação criminal transitada em julgado deveria levar 

necessariamente a uma suspensão dos direitos políticos enquanto durassem os 

efeitos da pena, no sentido de que a suspensão dos direitos políticos não seria 

automática e independente da pena cominada, do tipo de crime (se doloso ou 

culposo) e do bem jurídico ofendido; b) que o Estado democrático de Direito, 

instituído no Brasil com a CF/88, exigiria a busca da máxima efetividade dos direitos 

fundamentais e, nesse sentido, o art. 15 encerraria, primeiramente, uma vedação à 

cassação dos direitos políticos (caput) e que seus incisos preveriam hipóteses 

excepcionas que deveriam ser interpretados de forma restritiva possível; c) que o 

inciso III do art. 15 deveria ser interpretado sistematicamente e em conformidade 

com o restante da Constituição, em especial com os incisos XXXIX e XLVI do art. 5º41; 

d) que a perda dos direitos políticos deveria ser fundamentada na sentença e apenas 

naqueles casos em que houvesse lei penal especificando a restrição deles em razão 

do bem jurídico tutelado; e) por fim, que o inciso III do art. 15 da Constituição seria 

um dispositivo que teve a sua extensão conformada pela edição da “Lei da Ficha 

Limpa”, que definiu quais seriam os crimes que aptos a gerar a suspensão dos direito 

políticos, ativos e passivos. 

Nesse sentido, destaca-se que os argumentos dos ministros que não 

obtiveram maioria de votos são bastante mais sólidos e em conformidade com o 

Estado constitucional contemporâneo, uma vez levam em conta que toda 

interpretação jurídica deve priorizar o todo da Constituição, a sua unidade de sentido, 

realizando uma concordância prática entre os dispositivos aparentemente 

contraditórias da Constituição42. Também, porque trazem consigo a noção de que a 

                                                      
41 Art. 5º, inciso XXXIX da CF/88: “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia 
cominação legal”; art. 5º, inciso XLVI da CF/88: “a lei regulará a individualização da pena e adotará, 
entre outras, as seguintes: [...] e) suspensão ou interdição de direitos”. BRASIL. [Constituição 
(1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. 
42  Nesse sentido, destaca Hesse, a conexão e interdependência dos elementos da Constituição 
demonstram que não se pode olhar somente uma única norma isolada, mas, sim, todas as normas 
constitucionais em seu conjunto; de tal modo que as contradições entre normas constitucionais 
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condenação criminal deve ser interpretada como uma condição necessária, mas não 

suficiente para que haja a restrição dos direitos políticos ativos e passivos dos 

condenados. 

Ademais, ressalta-se que os argumentos expostos no sentido de que o inciso 

III do art. 15 da CF/88 seria uma norma autoaplicável e de eficácia plena, não 

necessitando, ou, mesmo, invalidando uma conformação legislativa43, não condizem 

com a atual dogmática dos direitos humanos e fundamentais e estão em processo 

de gradual superação na doutrina pátria44. Nesse sentido, de acordo coma teoria dos 

princípios se, de um lado, não há norma constitucional completamente destituída de 

eficácia, por outro lado, todas as normas de direitos fundamentais são passiveis de 

restrição e regulamentação infraconstitucional45. Logo, carece de sentido qualquer 

distinção das normas constitucionais – em especial normas sobre direitos 

fundamentas – baseadas nas diferenças e possibilidades de restrições e 

aplicabilidade, não havendo falar em normas constitucionais completamente 

destituídas de eficácia como ocorria nas concepções clássicas de eficácia das 

normas constitucionais anteriores a CF/88. 

Ainda, realça-se que não merecem mais prosperar argumentos morais para a 

restrição dos direitos políticos que levem em conta que o condenado estaria ferindo 

o pacto social ao cometer o crime e que a restrição dos direitos políticos estaria 

baseada num fundamento estritamente ético de censura, haja vista que o juízo de 

reprovabilidade não deve ser feito em relação a pessoa do criminoso e sim em 

relação a conduta criminoso ou ao seu resultado. Assim, a condenação criminal não 

deve ser encarada como apta a justificar, por si só, a diminuição na possibilidade  do 

                                                      
devem ser evitadas e harmonizadas, bem como entre as normas constitucionais e as de direitos 
humanos consagrados na ordem internacional. HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional 
da República Federal da Alemanha. 
43 Tanto a distinção dicotômica de Ruy Barbosa de normas autoaplicáveis (autoexecutáveis) e não-
autoaplicáveis (não-autoexecutáveis) quanto a tricotômica de José Afonso da Silva de normas de 
eficácia plena, de eficácia contida e de eficácia limitada. 
44 É o que se verifica em Virgílio Afonso da Silva e Ingo Wolfgang Sarlet, dentre outros. SILVA, Virgílio 
Afonso da. O Conteúdo Essencial dos Direitos Fundamentais e a Eficácia das Normas 
Constitucionais. Revista de Direito do Estado; SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos 
Fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 
45  Nesse sentido, Virgílio Afonso da Silva chega a expor que, no limite, não se pode diferencias 
restrição de regulação, haja vista que toda regulação restringe o âmbito de proteção de um direito 
fundamental. SILVA, Virgílio Afonso da. O Conteúdo Essencial dos Direitos Fundamentais e a Eficácia 
das Normas Constitucionais. Revista de Direito do Estado. 
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condenado de exercer a sua cidadania em um regime democrático. 

Por fim, concluiu-se que alguns dos argumentos esgrimidos no acórdão do RE 

601.182 deveriam ser revistos, uma vez que, muitas vezes, se verifica uma falta de 

proporcionalidade na restrição dos direitos políticos dos condenados criminais no 

marco do Estado Constitucional contemporâneo. 
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Resumo 
 
O presente ensaio compromete-se a tecer breves notas em torno do julgamento do 
Recurso de Inconstitucionalidade nº 1405-2019 pelo Tribunal Constitucional 
Espanhol, sob a perspectiva da vulnerabilidade dos direitos fundamentais dos 
eleitores frente às novas tecnologias, sobretudo do direito fundamental à proteção 
de dados pessoais do cidadão. O recurso diz respeito à arguição de 
inconstitucionalidade de dispositivo da Lei Eleitoral que permitia aos partidos 
políticos - e consequentemente aos candidatos - o tratamento de dados pessoais 
dos eleitores de modo a viabilizar que se pudesse direcionar material publicitário 
consoante o viés ideológico identificado, inclusive com o uso de inteligência 
artificial. Dessa perspectiva, analisam-se, igualmente, os direitos fundamentais 
colidentes, a exemplo do direito à liberdade ideológica, liberdade de expressão, 
proteção de dados pessoais e o direito à participação política, tendo em vista a 
possibilidade de quebra da lisura do processo eleitoral em virtude do tratamento 
conferido aos dados pessoais dos eleitores, o que se coloca como um importante 
desafio à democracia. Por fim, colocam-se as questões debatidas no julgado sob a 
perspectiva teórica da matéria, com análise crítica das principais conclusões 
adotadas pelo Tribunal Constitucional Espanhol. 
Palavras-chave: Proteção de dados pessoais. Big data. Inteligência artificial. 
Democracia. 
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Abstract 
 
In the present study, we intend to make brief considerations about the judgment of 
the Unconstitutionality Appeal No. 1405-2019 judge by the Spanish Constitutional 
Court, under the perspective of the vulnerability of voters 'fundamental rights to new 
technologies, especially the fundamental right to the protection of citizens' personal 
data. The appeal concerns the claim of unconstitutionality of the provision of the 
Electoral Law that allowed political parties - and consequently candidates - to 
process voters' personal data in order to make it possible to target advertising 
material according to the ideological bias identified, including the use of artificial 
intelligence. From this perspective, the fundamental rights of collectors are also 
analyzed, such as the right to ideological freedom, freedom of expression, protection 
of personal data and the right to political participation, in view of the possibility of 
breaking the smoothness of the electoral process in virtue of the treatment given to 
voters' personal data, which poses an important challenge to democracy. Finally, the 
issues discussed in the judgment are placed under the theoretical perspective of the 
matter, with a critical analysis of the main conclusions adopted by the Spanish 
Constitutional Court. 
Keywords: Protection of personal data. Big data. Artificial intelligence. Democracy. 
 

 

1. Contextualização do problema: breves apontamentos sobre o antecedente fático 

 

Em 21 de novembro de 2018 foi aprovada, no pleno do Senado Espanhol, a 

Nova Lei Orgânica de Proteção de Dados e Garantia dos Direitos Digitais 

(LOPDGDD) por duzentos e vinte votos a favor e vinte e um contrários. Mediante a 

aprovação da referida Lei, se pretendeu adaptar o ordenamento jurídico espanhol 

ao Regulamento Geral de Proteção de Dados aprovado pelo Parlamento Europeu e 

Conselho, em 27 de abril de 2017, cuja aplicação estava prevista a partir de 25 de 

maio de 2018. Dentre as diversas questões contempladas pela Lei, uma, em 

especial, provocou intenso debate no cenário jurídico espanhol. A "disposición final 

tercera" que modificou o artigo 58 da Lei Orgânica do Regime Eleitoral Geral 

(LOREG), dando-lhe nova redação em relação a utilização de meios tecnológicos e 

dados pessoais nas atividades eleitorais. 

A nova Lei pretendeu regular o envio de propaganda eleitoral através de 

meios tecnológicos, como correio eletrônico, "Whatsapp" ou redes sociais, 

incorporando os mesmos aos já tradicionais meios físicos regulados pela LOREG. 

A nova Lei, porém, não se limita simplesmente a disciplinar o envio de propaganda 
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eleitoral, senão autoriza, também, aos partidos políticos recompilar informações 

sobre opiniões políticas através do uso de tecnologias sem o consentimento dos 

eleitores. Essa informação poderá ser utilizada para o envio de dita propaganda 

eleitoral personalizada igualmente por meios tecnológicos.  

A questão que de pronto se coloca é se a Lei permite aos partidos políticos a 

criação de base de dados dos eleitores com perfil ideológico, com envio de 

informações personalizadas orientada pela base de dados? Tão logo aprovada a Lei, 

a Agência Espanhola de Proteção de Dados (AEPD) se manifestou apontando que o 

dispositivo deveria ser objeto de uma interpretação restritiva e conforme à 

Constituição. O texto do polêmico da nova redação do artigo 58 da LOREG guarda 

alguma semelhança com o "considerando" nº 56, regulamentado pelo artigo 9.2, do 

Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais da União Européia, embora no 

direito comunitário não se encontre expressão semelhante a denominada 

“recopilación”.  

A peculiaridade do termo "reconpilación" encontrar-se presente apenas no 

artigo 58 "bis" da LOREG, implica em admitir o tratamento de dados pessoais dos 

eleitores relativos a opiniões políticas, "durante as atividades eleitorais" amparado 

"interesse público" e mediante "garantias adequadas", tudo com uso de novas 

tecnologias e inteligência artificial. A promulgação da Lei provocou intenso debate 

na comunidade jurídica espanhola, chegando o caso ao Tribunal Constitucional.  

 

2. Resumo do caso  

 

O caso envolve o Recurso de Inconstitucionalidade interposto pelo Defensor 

del Pueblo contra dispositivo da Lei Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), 

que permitia aos partidos políticos o tratamento de dados pessoais dos eleitores 

relativos a opiniões políticas. O recorrente alega que o dispositivo legal objeto de 

impugnação viola inúmeros direitos fundamentais dos eleitores, dentre os quais 

destaca o direito fundamental à liberdade de expressão, a liberdade ideológica, 

liberdade de comunicação e expressão, a proteção de dados pessoais e o direito à 

participação política. Aponta que a vagueza semântica do dispositivo impugnado 

acaba por causar grave insegurança jurídica.  
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O Advogado do Estado respondeu ao recurso apontando que o dispositivo 

impugnado está em consonância com o Regulamento da União Europeia sobre 

proteção de dados pessoais e que o objetivo da Lei é dar cabo à desregulamentação 

do prévio tratamento de dados pessoais por partidos políticos de dados relativos a 

opiniões políticas. Argumenta que o dispositivo não vulnera o direito à liberdade de 

expressão ou ideológica, pois não obriga ninguém a exercer a manifestação em 

nenhuma dimensão. Defende que conhecer a opinião política dos eleitores ajuda a 

traçar estratégias eleitorais, aperfeiçoando o exercício do direito ao sufrágio 

universal, o que resulta no melhor funcionamento do sistema democrático.  

 

3. Resumo da decisão 

 

Trata-se de decisão proferida no “Recurso de Inconstitucionalidad” número 

1405-2019, interposto pelo “Defensor del Pueblo2” contra o parágrafo primeiro do 

artigo 58 da Lei Orgânica nº 5/1985, de 19 de junho, do Regime Geral Eleitoral, 

incorporado a esta pela disposição final terceira, parágrafo segundo, da Lei 

Orgânica 3/2018, de 5 de dezembro, de Proteção a Dados Pessoais e Garantia dos 

Direitos Digitais. O dispositivo impugnado possui a seguinte redação: 

 

“Artículo 58 bis. Utilización de medios tecnológicos y datos personales en las 

actividades electorales. 

1. La recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las 

personas que lleven a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades 

electorales se encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se 

ofrezcan garantías adecuadas. 

                                                      
2  É um cargo de alto escalão das Cortes Gerais de Justiça, encarregado de defender direitos 
fundamentais e liberdades públicas da cidadania, supervisionando a atividades da administração 
pública espanhola. Sua atuação se dá mediante pedido de qualquer cidadão ou de ofício. O "Defensor 
del Pueblo", ainda, presta contas de sua gestão às Cortes Gerais em um informe anual e pode 
apresentar trabalhos monográficos sobre assuntos considerados graves, urgentes ou que requeiram 
especial atenção. Compreende também o âmbito de atuação do "Defensor del Pueblo" as funções de 
Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura, em virtude da ratificação, pelo Estado Espanhol, do 
Protocolo Facultativo da Convenção Contra Tortura e outras penas Cruéis, Desumanas ou 
Degradantes, adotado pelas Assembleia das Nações Unidas, em Nova York, em 18 de dezembro de 
2002. 
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2. Los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar 

datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público 

para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral. 

3. El envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de 

mensajería y la contratación de propaganda electoral en redes sociales o 

medios equivalentes no tendrán la consideración de actividad o comunicación 

comercial. 

4. Las actividades divulgativas anteriormente referidas identificarán de modo 

destacado su naturaleza electoral. 

5. Se facilitará al destinatario un modo sencillo y gratuito de ejercicio del 

derecho de oposición.” 

 

O recurso ataca precisamente o apartado 1 (com grifo) do artigo 58 da Lei 

Orgânica, por considerar que ele viola os artigos 9.3, 16, 18.4, 23 e 53.1. da 

Constituição Espanhola. O núcleo da discussão não diz respeito ao princípio da 

segurança jurídica, mas à violação do artigo 18.4 cumulado com o artigo 53.1 da 

Constituição Espanhola.  

A disposição legal impugnada autoriza os partidos políticos a coletar dados 

pessoais relativos a opiniões políticas das pessoas no período de suas atividades 

eleitorais. Como restou exposto, a demanda sustenta que o dispositivo é 

inconstitucional pelas seguintes razões: i) não determinou por si mesmo a 

finalidade do tratamento, fazendo menção genérica a “interesse público”; ii) não 

limitou o tratamento regulando pormenorizadamente as restrições ao direito 

fundamental, indicando, por exemplo, as fontes das quais se pode coletar os dados 

pessoais e as operações que se podem realizar com eles; iii) A Lei não estabeleceu 

quais são as garantias adequadas para proteção dos direitos fundamentais 

afetados; Devido a essas insuficiências, o preceito impugnado teria incorrido em 

dupla e simultânea violação, dos artigo 18.4 e 53.1, por infringir a reserva de lei e 

por não respeitar o conteúdo essencial do direito fundamental à proteção de dados 

pessoais.  

Junto à impugnação referida e à possível violação ao direito fundamental a 

proteção de dados pessoais (18.4 c/c 53.1 CE), núcleo da pretensão recursal, há 

alegação de violação a outros direitos fundamentais reflexos como a liberdade 
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ideológica (art. 16 CE), a participação política (art. 23 CE) e o princípio da segurança 

jurídica (art. 9.3 CE).  

Antes de adentrar no enquadramento constitucional da impugnação, o 

Tribunal expõe, sucintamente, o regime jurídico dos dados pessoais relativos a 

opiniões políticas das pessoas. Refere o Regulamento UE 2016/79, o Regulamento 

Geral de Proteção de Dados (RGPD) e a Lei Orgânica 3/2018, de 5 de dezembro, de 

proteção de dados pessoais e garantia dos direitos digitais (LOPDGDD). Na 

atualidade, essas fontes configuram, conjuntamente, forma direta ou supletiva do 

desenvolvimento do direito fundamental à proteção de dados de caráter pessoal a 

que fazem menção os artigos 18.4 e 81.1 da Constituição Espanhola. 

De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, artigo 9º, no 

âmbito da União Europeia, é vedado o tratamento de dados pessoais que revelem 

opiniões políticas. O mesmo artigo prevê, em seu ponto 2, que o tratamento dos 

dados pessoais é permitido quando se configurem algumas das circunstâncias 

previstas expressamente pelo regulamento (itens a) a j)). Algumas dessas 

circunstâncias possuem limites bastante específicos e outros dependem que os 

Estados-membro prevejam e regulamentem expressamente em seu âmbito de 

competências as situações apontadas.  

É bem verdade que o tratamento de categorias especiais de dados pessoais 

é um dos poucos âmbitos em que, de maneira expressa, o RGPD reconheceu aos 

Estados-membro "margem de manobra" na hora de "especificar suas normas”. Essa 

margem de configuração legislativa se estende tanto à determinação de causas que 

possibilitem o tratamento de dados especialmente protegidos, como à identificação 

do interesse público e apreciação da proporcionalidade do tratamento ao fim 

perseguido, respeitando o conteúdo essencial do direito à proteção de dados como 

ao estabelecimento de "medidas adequadas e específicas para proteção dos 

interesses fundamentais do interessado" (art. 9.2, g) RGPD). No plano comunitário, 

portanto, o Regulamento prevê uma obrigação concreta para que os Estados 

estipulem as garantias necessárias, nos casos em que se habilitem ao tratamento 

de dados pessoais especialmente protegidos.  

Ainda conforme decidiu o Tribunal, a primeira circunstância que habilitaria o 

tratamento de dados pessoais, no plano comunitário, seria o consentimento 
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explícito do interessado – artigo 9, letra a) - ponto 2 do RGPD. Todavia, o legislador 

Espanhol optou expressamente por excluir o consentimento do afetado como 

permissivo do tratamento de dados, conforme se depreende do artigo 9.1 do 

LOPDGDD. O tratamento dos dados contemplados nas letras g), h) i) do artigo 9.2 

do RGPD, devem estar amparados em norma com força de Lei, que poderá 

estabelecer os requisitos adicionais relativos à sua segurança e confidencialidade, 

conforme prevê o artigo 9.2 LOPDGDD. O artigo 58 bis da LOREG, cujo ponto 1 é 

objeto do recurso, contém uma modificação normativa introduzida pelo legislador 

ordinário, para tornar possível o tratamento de dados, ou seja, a “recopilación”, o 

que está vedado tanto pelo Direito da União Europeia, quanto pelo ordenamento 

jurídico Espanhol - artigo 9.2 da LOPDGDD. 

O preceito legal impugnado, conforme salienta o Tribunal, tem uma dupla 

singularidade: o destinatário e o objeto da habilitação. Por um lado, os sujeitos 

habilitados para o tratamento de dados não podem ser considerados meras 

pessoas jurídico-privadas, pois são instrumento fundamental para participação 

política e exercem "certa função pública" na sua condição de "organização social de 

relevância constitucional". Por esse motivo, a decisão destaca que é fundamental 

que o Tribunal garanta aos partidos políticos que tenham "abaixo de seus pés o solo 

firme do Estado de Direito, alheio a incerteza e à arbitrariedade". Por outro lado, os 

dados pessoais que se pretende tratar integram uma categoria especial de dados 

especialmente sensíveis, dignos de proteção especial para garantia dos direitos 

fundamentais.  

Considerando a especial posição constitucional dos sujeitos autorizados a 

tratar os dados bem como a especial sensibilidade dos dados pessoais afetados, 

deve-se precisar os parâmetros de enquadramento que possibilitem a resolver o 

conteúdo da impugnação: a violação, pelo legislador, da reserva de Lei e o conteúdo 

essencial do direito fundamental à proteção de dados pessoais. 

A decisão destaca claramente que o direito fundamental afetado é o da 

proteção de dados pessoais, desde uma dupla perspectiva: como direito 

fundamental autônomo direcionado a controlar o fluxo de informações que dizem 

respeito a cada pessoa; e como direito fundamental instrumental ordenado a 

proteção do também direito fundamental à liberdade ideológica. 
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A liberdade ideológica (art. 16.1 CE) teria uma dupla dimensão: a de livre 

manifestação de ideias ou posições políticas próprias ou de adesão a outras e, 

também, a de não ser obrigado a declarar sua ideologia. Abrange a prerrogativa do 

cidadão de modo individual ou coletivo, abandonar suas convicções ideológicas 

trocando-as por outras, mas também de manter em sigilo ou segredo suas posições 

sem qualquer espécie de coação ou perturbação, sobretudo por parte do Estado.  

O direito fundamental à proteção de dados pessoais, como os demais direito 

fundamentais, não possui caráter absoluto, destaca o Tribunal. Pode ser restringido 

por meio de Lei, sempre que a isso corresponda um fim de interesse geral e os 

requisitos e o alcance da restrição estejam suficientemente indicados na Lei, 

respeitando ao princípio da proporcionalidade. O Tribunal destaca, na decisão, dois 

requisitos destes limites: o primeiro é que toda ingerência estatal no âmbito dos 

direitos fundamentais e das liberdade públicas deve corresponder a um fim 

constitucionalmente legítimo ou encaminhar a proteção de um bem 

constitucionalmente relevante; em segundo lugar, toda ingerência estatal no âmbito 

dos direitos fundamentais e das liberdades públicas, ou em seu desenvolvimento, 

necessita de uma habilitação legal, ou seja, de reserva de Lei.  

Em virtude dos potenciais efeitos intrusivos nos direitos fundamentais 

afetados dos quais resultam o tratamento de dados pessoais, a jurisprudência do 

Tribunal Constitucional Espanhol exige do legislador que, além de cumprir os 

requisitos anteriormente estipulados, estabeleça garantias adequadas de tipo 

técnico, organizativo e procedimental, que prevejam os riscos, gravidades e 

mitiguem seus efeitos, pois somente assim se estaria a respeitar o conteúdo 

essencial do próprio direito fundamental objeto de restrição. 

Relativamente à garantia do conteúdo essencial do direito fundamental a 

proteção de dados pessoais, o Tribunal já decidiu que: i) a previsão legal e a 

legitimidade para o fim perseguido são necessários mas não suficientes para 

fundamentar a validade constitucional de uma regulação de tratamento de dados 

pessoais, sobretudo com uso da informática; ii) essas garantias são necessárias 

para o reconhecimento e identidade constitucional do direito fundamental à 

proteção de dados, para que os interesses juridicamente protegidos que constituem 

razão de ser do aludido direito fundamental resultem real e concretamente 
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protegidos; iii) a mera inexistência de garantias adequadas ou das mínimas 

garantias exigidas em Lei constituem, por si, uma ingerência no direito fundamental 

de gravidade similar ao que causaria uma intromissão direta em seu conteúdo 

essencial.  

As denominadas “garantias adequadas”, portanto, se fundamentam no 

respeito ao conteúdo essencial do direito fundamental. Essa garantia é 

especialmente importante quando o tratamento de dados pessoais afeta a 

categoria especial de dados, também denominados dados sensíveis, suscetíveis de 

comprometer a dignidade, liberdade e livre desenvolvimento da personalidade. As 

opiniões políticas são, assim, dados pessoais sensíveis cuja necessidade de 

proteção é superior ao de outros dados pessoais.  

Em conclusão, o Tribunal refere que existem três elementos que aglutinam a 

impugnação central do recurso de inconstitucionalidade e configuram uma dupla 

violação dos artigo 18.4 e 53.1 da CE: a primeira diz respeito à menção genética a 

interesse público,  sem determinar especificamente a finalidade do tratamento de 

dados pessoais que revelem opiniões políticas; a segunda refere que não há 

limitação ou tratamento limitando pormenorizadamente as restrições ao direito 

fundamental e a terceira que não se estabeleceram quais as garantias adequadas 

para proteção dos direitos fundamentais envolvidos.  

Ao final, decidiu o Tribunal que a Lei Orgânica 03/2018 não fixou, ela mesma, 

como impõe o artigo 53.1 da Constituição Espanhola, as garantias adequadas no 

que concerne especificadamente ao tratamento de dados pessoais relativos a 

opiniões políticas por partidos políticos no período de atividades eleitorais. Isso 

constitui grave ingerência ao direito fundamental de proteção de dados pessoais, 

gravidade similar ao que causaria uma intromissão direta ao seu conteúdo 

essencial. Por isso a declaração de inconstitucionalidade e nulidade deve estender-

se por toda parte 1 do artigo 58 da Lei Orgânica de Regime Eleitoral Geral, 

incorporado pela disposição final terceira, parte dois, da Lei Orgânica 3/2018 de 5 

de dezembro, de proteção de dados pessoais e garantia de direitos digitais.  
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4. Enquadramento da decisão em uma perspectiva teórica 

 

Feito um breve apanhado da decisão prolatada pelo Tribunal Constitucional 

Espanhol, cabe a análise dogmática de seus fundamentos a partir de uma 

perspectiva teórica. Prima facie, incumbe destacar que a decisão diz respeito de 

forma direta ao direito fundamental à proteção de dados pessoais e, de forma 

reflexa, aos direitos à liberdade ideológica, de manifestação, comunicação e 

expressão, à participação política e à igualdade. Para cogitar-se da possibilidade de 

restrição a um direito fundamental, como arguido no recurso que deu origem à 

decisão, é indispensável conhecer de seu conteúdo.  

O reconhecimento da proteção de dados pessoais como direito fundamental 

autônomo não deriva, salvo melhor juízo, de uma dicção explícita e literal na 

tradição constitucional ibero-americana. No direito brasileiro, por exemplo, decorre 

da consideração dos riscos que o tratamento automatizado de dados traz à 

proteção da personalidade à luz das garantias constitucionais de igualdade, 

liberdade e à proteção da intimidade e da vida privada3. O direito fundamental à 

proteção de dados pessoais protege, de algum modo, o vácuo que existe entre a 

tutela da privacidade da tutela das informações pessoais em si. O mesmo se dá na 

perspectiva da tradição jurídica espanhola. O desafio consiste em determinar 

quando esse direito é passível de restrição e qual seria o conteúdo de seu núcleo 

essencial, sobretudo quando confrontado com outro bem ou direito 

constitucionalmente protegido. Laura Schertel Mendes procurou definir dito direito 

fundamental como: 

 

“O direito à proteção de dados, como uma espécie de direito à personalidade, 

constitui um direito tanto de caráter negativo (direito de defesa), como de 

caráter positivo (direito à prestação). Negativo, por delimitar uma esfera de 

proteção que não pode sofrer intervenção do poder estatal ou privado, exigindo 

a abstenção do Estado nesse âmbito. Positivo, por ensejar também a 

obrigatoriedade de uma ação do Estado para garantir tal proteção. Isso 

                                                      
3 DONEDA, Danilo. A proteção de dados pessoais como direito fundamental. Revista Espaço Jurídico. 
Joaçaba. v. 12. n.2. jul./dez. 2011. p. 103. 
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significa, sob o ponto de vista de seu caráter negativo, que nenhuma lei poderá 

ser promulgada de modo a eliminar esse direito fundamental, sob pena de vir a 

ser considerada inconstitucional e ser declarada nula. Ademais, à luz do seu 

caráter positivo, o direito fundamental à proteção de dados pessoais enseja um 

dever de proteção do Estado, tal como a edição de lei que regulamente o 

assunto. Nesse caso, compreende-se que o direito é garantido 

constitucionalmente, e que a sua densificação e conformação dependem da 

ação estatal. No que diz respeito à sua eficácia, pode-se afirmar que o direito 

fundamental à proteção de dados tem eficácia horizontal, aplicando-se também 

às relações privadas4.” 

 

A dimensão negativa e positiva do direito fundamental à proteção de dados 

pessoais se coloca como fundamental à compreensão da problemática posta na 

Sentença do Tribunal Constitucional Espanhol nº 1405-2019, já que o dever de se 

abster de violar dito direito fundamental à proteção de dados pessoais e de 

promover a sua proteção incumbem, igualmente, ao Estado. Isso não significa, 

como bem destacou o Tribunal Constitucional Espanhol, que o direito não possa ser 

passível de restrição.  

No que se convencionou denominar de teoria geral dos direitos fundamentais 

verifica-se, do ponto de vista dogmático, a elucubração teórica que sustenta a 

restrição de direitos fundamentais.  Para a teoria interna, um direito fundamental 

existe, desde sempre, com o seu conteúdo (pré)determinado. O direito “já “nasce” 

com os seus limites5”, razão pela qual se encontra na doutrina em referência à 

referida teoria, a constatação da existência de limites imanentes. Esses limites não 

admitem influências externas, tais como a colisão com outros direitos 6 . Assim 

compreendida, a fixação dos limites é um processo interno, imanente ao próprio 

direito. Desta perspectiva, os direitos fundamentais possuem a estrutura de regras7 

                                                      
4 MENDES, Laura Schertel. O direito fundamental à proteção de dados pessoais. Revista de Direito 
do Consumidor. vol. 79. 2011. p.19 
5  SARLET, Ingo Wolfgang. Eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. rev. atual. ampl. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2011. p. 388. 
6 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2.ed. 
São Paulo: Malheiros, 2010. p. 128. 
7 “Rules are norms that require something definitively. They are definitive commands. Their form of 
application is subsumption. If a rule is valid and applicable, it is definitively required that exactly what 
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e não de princípios, ou seja, têm uma validade estrita – sem qualquer influência 

externa –, seguem o raciocínio “tudo ou nada 8 ” e não são passíveis de 

sopesamento9 ou restrição10. 

Tendo tal compreensão como paradigma, significa que o exercício de um 

direito fundamental resulta em uma garantia definitiva, porque em nenhuma 

circunstância tal direito deixará de ser protegido. Expresso, pois, de outro modo, “a 

teoria interna tem o ônus de demonstrar a possibilidade de se fundamentar a 

limitação de direitos ’a partir de dentro’, de forma a excluir a necessidade de 

restrições externas 11 ”. Decorrem da teoria interna, duas vertentes que buscam 

fundamentar a limitação interna dos direitos fundamentais. Trata-se dos limites 

imanentes e da teoria institucional.  

Os limites imanentes visam a flexibilizar a ideia de direitos absolutos que, em 

uma primeira leitura, pode parecer atrelada à teoria interna da restrição de direitos 

fundamentais, já que, nela, os direitos funcionam como regras aplicadas sob a 

lógica “tudo-ou-nada”. Os limites dos direitos fundamentais, sob tal perspectiva, 

são ditados pela própria Constituição de forma explícita ou implícita, o que encontra 

ressonância na jurisprudência brasileira do Supremo Tribunal Federal, embora sem 

o recurso teórico explícito12. 

                                                      
it demands be done. If this is done, the rule is complied with; if this is not done, the rule is not complied 
with. By contrast, principles are norms requiring that something be realized to the greatest extent 
possible, given the factual and legal possibilities at hand. Thus, principles are optimization 
requirements. As such, the are characterized by the fact that they can be satisfied to varying degrees, 
and that the appropriate degree of satisfaction depends not only on what is factually possible but 
also on what is legally possible.” ALEXY, Robert. The Construction of Constitucional Rights. Law & 
Ethics of Human Rights. Vol. 4. Iss. 1. Art. 2. 2010.  p.21. 
8 “A diferença entre princípios jurídicos e regras jurídicas é de natureza lógica. Os dois conjuntos de 
padrões apontam para decisões particulares acerca da obrigação jurídica em circunstâncias 
específicas, mas distinguem-se quanto à natureza da orientação que oferecem. As regras são 
aplicáveis à maneira tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, 
e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada 
contribui para a decisão” DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São 
Paulo: Martins Fontes, 2002.  p. 39.  
9 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2.ed. 
São Paulo: Malheiros, 2010. p. 129. 
10  SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 2.ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 389. 
11 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2.ed. 
São Paulo: Malheiros, 2010. p. 130. 
12 “No caso Ellwanger, por exemplo, ao tratar dos limites do exercício dos direitos fundamentais, o 
Min. Maurício Corrêa recorre à seguinte ideia: “Como sabido, tais garantias, [liberdade de expressão 
e pensamento] como de resto as demais, não são incondicionais, razão pela qual devem ser 
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O termo “limite” é utilizado, exatamente, com a finalidade de evitar o equívoco 

de tratar-se de restrição de um direito já limitado.  Noutras palavras, os limites 

imanentes apenas declaram aquilo que, de alguma forma, vem previsto pela 

Constituição13, a exemplo da imunidade profissional do advogado no exercício da 

profissão, que já encontra limitação prescrita no próprio texto constitucional, no 

exemplo brasileiro14 15.  

Já a teoria institucional, ocupa-se com o problema da preservação do 

conteúdo essencial dos direitos fundamentais, quando ocorra alguma limitação. 

Para isso, recorre-se à ideia de uma instituição, ou seja, “direitos fundamentais 

seriam instituições no sentido de instituição-coisa e de ideia-diretriz presente no 

meio social16”. A eficácia dos direitos fundamentais, segundo a teoria institucional, 

é um processo disperso no meio social e definido por ele, sendo que desse processo 

participam não só os titulares dos direitos, mas também o legislador. Os direitos 

fundamentais, compreendidos em um caráter institucional, desvinculam-se da 

vontade subjetiva do titular em exercê-lo, passando a ser compreendidos como 

uma “coisa social objetiva 17 ”. Com a teoria interna – e com as vertentes já 

examinadas que decorrem dela - concorre a teoria externa.  

A   teoria   externa   procura  fundamentar   uma   distinção  entre  os  direitos  

                                                      
exercidas de maneira harmônica, observados os limites traçados pela própria Constituição Federal 
(CF, art. 5º, §2º, primeira parte)”. Em sentido muito semelhante, pela definição dos limites imanentes 
no caso da liberdade de manifestação de pensamento, o Min. Ilmar Galvão pronunciou-se na ADI 
869: “Ementa (...) Limitações à liberdade de manifestação do pensamento , pelas suas variadas 
formas – Restrição que há de estar explícita ou implicitamente prevista na própria Constituição”. 
SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2.ed. São 
Paulo: Malheiros, 2010. p.131 
13 SCHÄFER, Jairo Gilberto. Direitos fundamentais: proteção e restrições. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado. 2001. p. 62 
14 Art. 133, da Constituição Federal de 1988 -  O advogado é indispensável à administração da justiça, 
sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. 
15  Sobre o tema é conveniente citar o acórdão paradigmático do Supremo Tribunal Federal no 
julgamento da ADI 1127, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. RICARDO 
LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2006, onde a matéria enfrentou extenso debate. 
16 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2.ed. 
São Paulo: Malheiros, 2010.  p.135. 
17 HÂBERLE, Peter. Die Wesengehaltgarantie des Art. 19 Abs.2 Grundgesetz: Zugleich ein Beitrag zum 
institutionellen Verständnis der Grundrecht und zum Lehre vom Gesetzesvorbehalt. 3.ed. Heidelberg: 
C.F. Müller, 1983. p.106-107. Apud: SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo 
essencial, restrições e eficácia. 2.ed. São Paulo: Malheiros, 2010.  p.136. 
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fundamentais e as restrições que lhes são impostas18, para, ao final, chegar no 

sopesamento como forma de solução das colisões entre direitos fundamentais e a 

aplicação da regra da proporcionalidade 19 . Na referida teoria, portanto, há uma 

“posição prima facie e uma posição definitiva, a primeira correspondendo ao direito 

antes de sua limitação, a segunda equivalente ao direito já limitado.20” 

Por isso, afirmar-se que, entre a teoria externa e a teoria dos princípios, há 

uma estreita relação21, porque a ideia de “mandamentos de otimização22” traduz 

essa tendência expansiva, sujeita a contenções pela via de restrições em virtude da 

colisão até mesmo com outros interesses constitucionais. A definição do conteúdo 

do direito, de acordo com a teoria externa, somente pode ser definida após 23  o 

sopesamento ou a aplicação da regra da proporcionalidade, ao contrário da teoria 

interna, que define a priori os limites do direito. A definição do conteúdo, por 

conseguinte, é feita no caso concreto, a partir de condições fáticas e jurídicas 

existentes24.  

Algumas das restrições aos direitos fundamentais podem dar-se pela via da 

legislação, a exemplo da restrição ao sigilo de correspondência expressamente 

prevista no artigo25 10º da Lei 6.538 de 1978, bem como no artigo 41 da Lei 7.210 

                                                      
18  SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. rev. atual. ampl. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2011. p.389. 
19 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2.ed. 
São Paulo: Malheiros, 2010. p. 138. 
20  SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. Ibidem. 
21 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2.ed. 
São Paulo: Malheiros, 2010.  p.139.  
22  ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios 
Consitucionales. 1993. p. 86. 
23 SCHÄFER, Jairo Gilberto. Direitos fundamentais: proteção e restrições. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado. 2001. p.62. 
24 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2.ed. 
São Paulo: Malheiros, 2010. p. 140.  
25  Art. 10º - Não constitui violação de sigilo da correspondência postal a abertura de carta: 
I - endereçada a homônimo, no mesmo endereço; 
II - que apresente indícios de conter objeto sujeito a pagamento de tributos; 
III - que apresente indícios de conter valor não declarado, objeto ou substância de expedição, uso ou 
entrega proibidos; 
IV - que deva ser inutilizada, na forma prevista em regulamento, em virtude de impossibilidade de 
sua entrega e restituição. 
Parágrafo único - Nos casos dos incisos II e III a abertura será feita obrigatoriamente na presença 
do remetente ou do destinatário. 
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de 1984, já referido. Em contrapartida, outras restrições operam-se com 

fundamento nos princípios26. Neste particular, leciona Ingo Wolfgang Sarlet: 

 

“No que diz respeito às espécies de limitações, registra-se substancial 

consenso quanto ao fato de que os direitos fundamentais podem ser 

restringidos tanto por expressa disposição constitucional como por norma legal 

promulgada com fundamento na Constituição. Da mesma forma, há quem 

inclua uma terceira alternativa, vinculada à possibilidade de se estabelecer 

restrições por força de colisões entre direitos fundamentais, mesmo inexistindo 

limitação expressa ou autorização expressa assegurando a possibilidade de 

restrição pelo legislador. Embora tal hipótese possa ser subsumida na segunda 

alternativa, considera-se que a distinção entre os três tipos de limites referidos 

torna mais visível e acessível o procedimento de controle da atividade restritiva 

de cada caso27.” 

 

Assim expresso, atém-se, no caso presente, à hipótese de restrição do direito 

fundamental à proteção de dados pessoais28, que é passível de limitação decorrente 

do conflito com outros direitos fundamentais ou interesses constitucionalmente 

tutelados 29 , ainda que não expressamente previstos pela Constituição 30 .  Esse 

parece ser o caso do conflito que se estabelece com o direito à proteção de dados 

pessoais dos eleitores e o suposto interesse público dos partidos políticos no 

tratamento de dados desses eleitores.  

 

 

 

                                                      
26 Segundo Virgílio Afonso da Silva, “Materialmente falando, as restrições a direitos fundamentais 
são sempre baseadas em princípios”. SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo 
essencial, restrições e eficácia. 2.ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p.142. 
27  SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. rev. atual. ampl. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2011. p. 391-392. 
28 Exceto nos casos de estado de defesa e estado de sítio, conforme artigo 136, 1º, I, “b”; artigo 139, 
III, da Constituição Federal.  
29 SCHÄFER, Jairo Gilberto. Direitos fundamentais: proteção e restrições. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado. 2001. p. 62-63. 
30   MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocênio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; 
Hermenêutica Constitucional e Direitos Fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica. 2000. p. 240. 
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5. Análise crítica da decisão a partir do referencial teórico adotado 

 

Conforme se depreende da decisão objeto de análise, o Tribunal 

Constitucional Espanhol referiu que a Lei 3/2018 não teria fixado, por ela mesma, 

conforme impõe o artigo 53.1 da Constituição Espanhola, as garantias adequadas 

no que concerne ao tratamento de dados pessoais relativos a opiniões políticas por 

partidos políticos durante suas atividades eleitorais. Isso provocaria semelhante 

violação direta ao núcleo essencial do referido direito fundamental, razão pela qual 

entendeu por bem declarar contrário à Constituição Espanhola o dispositivo 

impugnado (art. 58 da LOREG).  

Vale dizer que da perspectiva da possibilidade de restrição dos direitos 

fundamentais envolvidos e da aplicabilidade do princípio ou regra 31  da 

proporcionalidade, há de se evoluir da "reserva legal” para o da “reserva da lei 

proporcional”, com escolha da melhor solução para defesa do Estado Democrático 

de Direito32. A reserva legal, em matéria de direitos fundamentais, representa os 

limites de atuação do legislador, isto é, em que medida poderá o legislador buscar 

a concretização de determinados fins que justifiquem uma restrição no âmbito de 

proteção dos direitos fundamentais e, de outra parte, em que medida poderá utilizar 

a lei como meio de alcançar os fins almejados33. 

O princípio ou dever da proporcionalidade tem seu conteúdo demarcado em 

três níveis, ou seja, a Lei para corresponder ao princípio da reserva da Lei 

proporcional deverá ser simultaneamente: adequada (geeignet), necessária 

(notwendig) e razoável (angemessen), ou, ainda, adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito34. 

A vinculação da proporcionalidade à ideia de proporção é indutora de um  erro 

                                                      
31  Para melhor compreensão da distinção que os limites do presente ensaio não nos permite 
aprofundar ver: ÁVILA, Humberto Bergman. A distinção entre princípios e regras e a redefinição do 
dever de proporcionalidade. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro. nº 215. jan/mar. 1999. 
passin.   
32 SCHOLLER, Heinrich. O princípio da proporcionalidade no direito constitucional e administrativo 
da Alemanha. Tradução de Ingo Wolfgang Sarlet. Revista Interesse Público. nº 2. 1999. p. 95 
33 SCHOLLER, Heinrich. O princípio da proporcionalidade no direito constitucional e administrativo 
da Alemanha. Tradução de Ingo Wolfgang Sarlet. Revista Interesse Público. nº 2. 1999. p. 96 
34 SILVA, Luís Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais. vol. 798. 2002. 
p. 7. 



 
Guilherme Augusto Pinto da Silva | 679  

 

 

bastante comum. A proporcionalidade “não se confunde com a ideia de proporção 

em suas mais variadas manifestações 35 ”. Condição para sua aplicação é uma 

relação entre um meio e um fim, sem a qual a fase de análise dos critérios que 

decorrem dele é inviabilizada. O segundo problema refere-se à clareza da técnica 

da proporcionalidade quanto ao seu funcionamento36. Embora seja uníssona – ao 

menos na doutrina, – que, da proporcionalidade, derivam os critérios 37  de 

adequação, necessidade e proporcionalidade, não há a mesma clareza acerca do 

significado atribuído a esses critérios. 

O critério da adequação 38  consiste na análise da idoneidade da técnica 

utilizada para atingir o fim almejado por determinado meio39. Há quem entenda, 

todavia, que não há necessidade de atingir propriamente o fim almejado, mas que 

bastaria fomentar a realização do objetivo perseguido40. Virgílio Afonso da Silva, por 

exemplo, avalia que a realização completa do fim perseguido é contraproducente, já 

que, dificilmente, será possível prever se uma medida se realizará de acordo com o 

objetivo ao qual se propõe41.  

Já o critério da necessidade exige, em certa medida, um teste comparativo42 

com relação a outros meios que possam ser utilizados – ainda que a execução seja 

mais onerosa, mas igualmente eficaz –, mas que preserve em maior medida o 

direito fundamental objeto da restrição. A restrição a um direito fundamental, pois, 

                                                      
35 AVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 5ª São 
Paulo: Malheiros. 2006. p.149. 
36 AVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 5ª São 
Paulo: Malheiros. 2006. p.149. 
37 Há quem denomine de princípios da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido 
estrito, como, aliás, prefere STEINMETZ, Wilson. Princípio da proporcionalidade e atos de autonomia 
privada restritivos de direitos fundamentais. In: SILVA, Virgílio Afonso da. (Org.). Interpretação 
Constitucional. 1ª Ed. São Paulo: Malheiros. 2010. p. 12-53. 
38  Também denominado princípio da adequação; princípio da idoneidade ou princípio da 
conformidade. 
39  SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. rev. atual. ampl. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2011. p. 397.  
40 Neste sentido: SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e 
eficácia. 2.ed. São Paulo: Malheiros, 2010 p. 170;  também AVILA, Humberto. Teoria dos princípios: 
da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 5ª São Paulo: Malheiros. 2006, dentre outros. 
41 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2.ed. 
São Paulo: Malheiros, 2010. p. 170.  
42 AVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 5ª São 
Paulo: Malheiros. 2006.  p. 158.  
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atende ao critério da necessidade quando não é possível alcançar nenhuma outra 

restrição igualmente efetiva que limite menos o direito fundamental em questão43. 

Vencidos os critérios da adequação e da necessidade, vale salientar que uma 

medida por ser adequada e necessária, mas desproporcional. Com a finalidade de 

evitar a desproporcionalidade na restrição de direitos fundamentais, exige-se, como 

última fase de aplicação, a análise da proporcionalidade em sentido estrito44, ou 

seja, de uma análise comparativa entre os meios utilizados e os fins perseguidos, o 

que, para muitos, tem sido chamado de razoabilidade, justa medida 45  ou, 

equivocadamente, de sopesamento46.   

Essa é uma tarefa que incumbe ao legislador ordinário, o que não significa 

que o resultado dessa tarefa não possa a ser alvo de impugnação específica em 

sede de controle de constitucionalidade, como foi no caso da presente sentença 

1405-2019, proferida pelo Tribunal Constitucional Espanhol. De plano já convém 

afastar o exame da perspectiva do princípio, regra ou dever de proporcionalidade 

nos casos em que verificada a incidência da teoria interna, ou dos limites imanentes 

anteriormente abordada. Há manifesta incompatibilidade. Não há como restringir 

um direito fundamental que já tem traçados os seus limites.  

Em um balanceamento entre o direito à proteção de dados pessoais dos 

eleitores, corolário dos direitos da personalidade e da liberdade ideológica, e o 

suposto interesse público dos partidos políticos, não há como atribuir como 

possível a ingerência no núcleo essencial da esfera privada do eleitor sem uma 

justificativa plausível.   

                                                      
43 STEINMETZ, Wilson. A vinculação dos particulares a direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros. 
2004. p. 213. 
44  Não se desconhece de teses que argumentam ser possível a aplicação do princípio da 
proporcionalidade através do exame dos critérios da adequação e da necessidade apenas, 
dispensando a análise da proporcionalidade em sentido estrito. Bernhard Schlink (SCHLINK, 
Bernhard. Direitos fundamentais. Trad. Bodo Pieroth. Saraiva. 2012), com apoio em Habermas, 
entende que a aplicação do princípio da proporcionalidade em sentido estrito é desnecessária e 
critica a aplicação, porque analisa que inexistem standards racionais de balanceamento. Cf. ALEXY, 
Robert. The Construction of Constitucional Rights. Law & Ethics of Human Rights. Vol. 4. Iss. 1. Art. 
2. 2010. p. 22-23.  
45  SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. rev. atual. ampl. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2011. p. 398.  
46 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2.ed. 
São Paulo: Malheiros, 2010. p. 178.  
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“Avulta, pois, a noção de que cada intérprete sistemático deve encarnar a 

condição de protetor dos princípios constitucionais e lutar contra arbitrariedades e 

desproporcionalidades 47 ”, em especial, nas relações de poderes privados. Essa 

análise em torno dos pesos dos direitos em jogo ocorre de forma genérica e em 

abstrato. Nada afasta a análise específica de caso concreto em que tal disposição 

possa ser invertida48, desde que atendidos os pressupostos explicitados, sobretudo, 

quanto à necessidade de fundamentação constitucional e atendimento à 

proporcionalidade e dos critérios que decorrem, para legitimar restrições de direitos 

fundamentais.  

 

Considerações finais 

 

Da análise até então realizada, percebe-se que o Tribunal Constitucional 

Espanhol andou bem em limitar o tratamento de dados pessoais dos eleitores que 

digam respeito às convicções ideológicas ao argumento de violação ao núcleo 

essencial do direito fundamental à proteção de dados pessoais. Viu-se que a de 

uma perspectiva teórica, nenhum direito fundamental é absoluto, embora o Tribunal 

não tenha acudido preocupação em justificar a decisão à luz da doutrina 

constitucional, sobretudo no sentido de determinar o conteúdo desdobramentos da 

proporcionalidade.  

Em perspectiva comparada, chama atenção o fato de a Constituição 

Espanhola prever expressamente um direito fundamental à liberdade ideológica, 

dispositivo que não encontra correspondência na Constituição Brasileira. Em 

comum a ambas tradições jurídicas, todavia, está o direito fundamental à proteção 

de dados pessoais que decorre da abertura do catálogo de direitos fundamentais.  

Relativamente ao enquadramento teórico dos direitos fundamentais 

envolvidos no julgamento do Recurso em estudo, percebe-se a ausência de 

dogmática constitucional adequada acerca do exame do princípio ou dever da 

proporcionalidade. Embora o direito fundamental à proteção de dados pessoais 

                                                      
47 FREITAS, Juarez. A interpretação sistemática do direito. 4.ed. São Paulo: Malheiros. 2004. p. 242. 
48 A prática de crimes contra segurança nacional, pode alterar substancialmente o quadro dos pesos 
genéricos em vista do ingresso de pesos específicos no balanceamento, inerentes à própria 
segurança e integridade do processo de sufrágio universal.  
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tenha uma dimensão positiva e negativa e, ainda, possa ser visto da perspectiva de 

restrição quando conflito com outro direito constitucionalmente protegido, o 

Tribunal Constitucional não fundamenta suas conclusões desta perspectiva. Ainda, 

não indica expressa ou tacitamente o uso da teoria adotada para restringir o direito 

fundamental à proteção de dados pessoais e com qual direito fundamental há 

conflito expresso. 

Nesta perspectiva, a doutrina constitucional indica a teoria interna, da qual 

decorre a teoria dos limites imanentes e a teoria institucional e a teoria externa, na 

qual se defende o exame do direito fundamental objeto de restrição à luz do 

princípio da proporcionalidade. Por fim, quanto ao enquadramento da problemática 

julgada ao princípio da proporcionalidade, demonstrou que a preservação do núcleo 

essencial do direito fundamental à proteção de dados pessoais dos eleitores 

atendeu ao critério da necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido 

estrito.  

 

REFERÊNCIAS 

 

ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios 
Consitucionales. 1993.  
 
ALEXY, Robert. The Construction of Constitucional Rights. Law & Ethics of Human 
Rights. Vol. 4. Iss. 1. Art. 2. 2010.   
 
ÁVILA, Humberto Bergman. A distinção entre princípios e regras e a redefinição do 
dever de proporcionalidade. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro. nº 
215. jan/mar. 1999.  
 
AVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios 
jurídicos. 5ª São Paulo: Malheiros. 2006. 
 
STEINMETZ, Wilson. Princípio da proporcionalidade e atos de autonomia privada 
restritivos de direitos fundamentais. In: SILVA, Virgílio Afonso da. (Org.). 
Interpretação Constitucional. 1ª Ed. São Paulo: Malheiros. 2010.  
 
DONEDA, Danilo. A proteção de dados pessoais como direito fundamental. Revista 
Espaço Jurídico. Joaçaba. v. 12. n.2. jul./dez. 2011.  
 
FREITAS, Juarez. A interpretação sistemática do direito. 4.ed. São Paulo: Malheiros. 
2004.  



 
Guilherme Augusto Pinto da Silva | 683  

 

 

HÂBERLE, Peter. Die Wesengehaltgarantie des Art. 19 Abs.2 Grundgesetz: Zugleich 
ein Beitrag zum institutionellen Verständnis der Grundrecht und zum Lehre vom 
Gesetzesvorbehalt. 3.ed. Heidelberg: C.F. Müller, 1983. apud: SILVA, Virgílio Afonso 
da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2.ed. São 
Paulo: Malheiros, 2010.   
 
MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocênio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo 
Gonet; Hermenêutica Constitucional e Direitos Fundamentais. Brasília: Brasília 
Jurídica. 2000.  
 
MENDES, Laura Schertel. O direito fundamental à proteção de dados pessoais. 
Revista de Direito do Consumidor. vol. 79. 2011.  
 
SARLET, Ingo Wolfgang. Eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos 
direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. rev. atual. ampl. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011.  
 
SCHÄFER, Jairo Gilberto. Direitos fundamentais: proteção e restrições. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado. 2001.  
 
SCHLINK, Bernhard. Direitos fundamentais. Trad. Bodo Pieroth. Saraiva. 2012. 
 
SCHOLLER, Heinrich. O princípio da proporcionalidade no direito constitucional e 
administrativo da Alemanha. Tradução de Ingo Wolfgang Sarlet. Revista Interesse 
Público. nº 2. 1999. 
 
SILVA, Luís Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais. 
vol. 798. 2002.  
 
SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e 
eficácia. 2.ed. São Paulo: Malheiros, 2010. 
 
STEINMETZ, Wilson. A vinculação dos particulares a direitos fundamentais. São 
Paulo: Malheiros. 2004.  
 
STEINMETZ, Wilson. Princípio da proporcionalidade e atos de autonomia privada 
restritivos de direitos fundamentais. In: SILVA, Virgílio Afonso da. (Org.). 
Interpretação Constitucional. 1ª Ed. São Paulo: Malheiros. 2010.  
 
 
 
 
 
 



 



 

39. POLÍTICA E FEMINISMO: A NECESSIDADE DE EFETIVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO 

DAS MULHERES NO CAMPO POLÍTICO PARA ALÉM DAS COTAS 

 

POLICY AND FEMINISM: THE NEED FOR EFFECTIVENESS OF WOMEN'S 

PARTICIPATION IN THE POLITICAL FIELD BEYOND QUOTAS 

 

https://doi.org/10.36592/9786581110451-39  

 

Débora Garcia Duarte 1 

Valter Foleto Santin2 

RESUMO 
 
A participação ínfima das mulheres na política brasileira ainda traduz um grande 
desafio para a igualdade de gênero. Nesse sentido, o estudo destina-se a proceder 
à análise da sub-representatividade das mulheres na política nacional, bem como 
os desafios para a concretização real da lei de cotas. A pesquisa utilizou o método 
de abordagem indutivo-dedutivo, os métodos de procedimento comparativo, a 
técnica de documentação indireta e, principalmente, a pesquisa bibliográfica. A 
conclusão ratifica a necessidade de reconhecimento da mulher nas esferas 
públicas, a discussão das pautas de gênero e a busca pela garantia da igualdade 
como instrumento da efetivação da democracia. 
Palavras-chave: Mulher; Igualdade; Representação; Política; Feminismo. 
 
ABSTRACT 
 
The very small participation of women in Brazilian politics still represents a major 
challenge for gender equality. In this sense, the study aims to analyze the 
underrepresentation of women in national politics, as well as the challenges for the 
real implementation of the quota law. The research used the method of inductive-
deductive approach, the methods of comparative procedure, the technique of 
indirect documentation and, mainly, the bibliographic research. The conclusion 
confirms the need for recognition of women in public spheres, the discussion of 
gender guidelines and the search for guarantee of equality as an instrument for the 
effectiveness of democracy. 
Keywords: woman; Equality; Representation; Policy; Feminism. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

A sub-representação feminina, em pleno século XXI ainda é um desafio 

latente na esfera pública nacional. Embora as conquistas feministas no que se 

refere ao direito ao voto, a igualdade formal no casamento, o acesso ao mercado de 

trabalho, inúmeras são as dificuldade de efetiva representação política da mulher. 

A fim de demonstrar os obstáculos e a sub-representação feminina, o estudo 

inicialmente trará algumas considerações históricas a respeito da cultura patriarcal 

e de como ela desenvolveu a figura da mulher de forma anônima e dependente da 

vontade masculina. Revelando que os reflexos desse padrão de cultura misógina 

prejudica e dificulta o acesso da mulher nas esferas públicas de poder. 

Mais adiante, o estudo trará alguns dados que comprovam a sub-

representação e alguns desafios políticos que obstam a concretização e 

empoderamento da mulher na seara política. Embaraçando o discurso de pautas 

voltadas a situações do ser mulher e dilatando o alcance a igualdade.   

O objetivo aqui traçado, é denunciar que apesar do compromisso assumido 

pelo Estado brasileiro no sentido de incentivar a participação política feminina, 

somente a lei de cotas, embora necessária, não é suficiente para o empoderamento 

político da mulher, sendo imprescindível a adoção de políticas públicas que 

contornem essas barreiras fáticas ao exercício do direito fundamental à 

participação política feminina.  

Para tanto, foi utilizado o método de abordagem indutivo-dedutivo, partindo 

do ponto geral que é a desigualdade de gênero no Brasil e a sub representação da 

mulher na política, através dos métodos de procedimento comparativo, a técnica de 

documentação indireta e, principalmente, a pesquisa bibliográfica. 

 

2. POLÍTICA E FEMINISMO: A LUTA POR DIREITOS  

 

A conquista feminina pelo voto representou a primeira vitória das mulheres 

na luta pelo reconhecimento de sua cidadania. Todavia, mesmo sendo maioria na 

população e também no eleitorado brasileiro, as mulheres ainda sofrem com uma 
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representação mínima na política se comparada à dos homens, resultado de uma 

série de fatores sociais, culturais e políticos. 

Em pleno século XXI inúmeras são as situações violentas pela qual a mulher 

ainda é exposta, desde as relações entre os ciclos familiares, casamento, 

relacionamentos, até nas relações de trabalho e amizades, o que evidencia o quanto 

nossa sociedade, de maneira habitual, reflete os princípios misóginos do poder 

patriarcal. Conforme elencado por Velasco, o cenário de castração política das 

mulheres é oriundo de processos sociais discriminatórios e excludentes que 

transbordam para a arena política3. 

Inúmeras desigualdades ainda fazem parte da realidade feminina, 

consequência de um problema estrutural de sub-representação da mulher nos 

espaços públicos, sendo, portanto, impossível se discutir teoria política sem levar 

em consideração as questões de gênero e seu desenvolvimento. 

 Nesse sentido, conforme Biroli e Miguel, como corrente intelectual o 

feminismo em suas várias vertentes, combina a militância pela igualdade de gênero 

com a investigação relativa às causas e aos mecanismos de reprodução da 

dominação masculina4. 

Nas palavras de Simone de Beauvoir: 

 

A fêmea é fêmea em virtude de certa carência de qualidades, como disse 

Aristóteles. Devemos considerar o caráter das mulheres como sofrendo de certa 

deficiência natural. E são Tomás, depois dele, decreta que a mulher é um homem 

incompleto, um ser ocasional. A humanidade é masculina, e o homem define a 

mulher não em si, mas relativamente a ele, ela não é considerada um ser 

autônomo, diz Michelet.5 

                                                      
3  VELASCO, Clara; OLIVEIRA, Leandro. Número de mulheres eleitas se mantém no Senado, mas 
aumenta na Câmara e nas Assembleias Legislativas. G1, 2018. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/eleicao-em-numeros/noticia/2018/10/08/no-de-
mulheres-eleitas-se-mantem-no-senado-mas-aumenta-na-camara-e-nas assembleias.ghtml> 
Acesso em: 20 de julho de 2020. 
4 BIROLI, Flávia; MIGUEL, Luís Felipe. Feminismo e Política: uma introdução. p. 17. Ed, Boitempo, 
2015.  
5 BEAUVIOIR, Simone de. O Segundo Sexo. Fatos e Mitos. p. 199. Ed. Nova Fronteira. 3° ed. Rio de 
Janeiro 2016. 
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Podemos observar que o poder que historicamente se construiu pelas mãos 

masculinas, foi transformado em violências e privações. Que a figura feminina 

sempre foi taxada como incompleta, incapaz e, por esse motivo, sempre precisou 

de outro (figura masculina) para decidir sobre sua vida e controlar a sua voz.  

Podemos tomar como exemplo dessa construção de exclusão da mulher no 

decorrer da história, os conceitos da civilização grega e romana, ideais fundadores 

de democracia e legislação, os quase reproduzem a visão do espaço público como 

um local feminino, suprimindo a mulher da categoria de cidadão. 

 

Na polis grega, a esfera pública era essencialmente a esfera da política, para 

qual eram eleitos somente os homens livres. Escravos e mulheres não podiam 

estar entre aqueles que se dedicavam à vida ativa, à ação, ao discurso. 

Passaram-se séculos e se impuseram novas formas de governo, persistindo, 

entretanto, a histórica exclusão das mulheres do espaço público. Reduzidas ao 

espaço privado, a situação vivida pelas mulheres na sociedade européia do 

século XVII e XIX não diferencia muito de sua situação na sociedade greco-

romana ou na Idade Média [...] A condição feminina, vivida nas diferentes 

classes e status de uma sociedade fundada por homens, somente pode buscar 

um caminho próprio, de ampla reformulação política, jurídica e social, depois 

dos acontecimentos revolucionários do fim do século XVIII.6 

 

Destaca-se que a normalização de comportamentos machistas e 

conservadores, os quais acarretam em opressão da mulher, deve-se a uma 

construção histórica onde se sobrepõe o poder patriarcal. 

A ordem social funciona como uma imensa máquina simbólica, tendendo a 

ratificar a dominação masculina na qual se funda: é a divisão social do trabalho, 

distribuição muito restrita das atividades atribuídas a cada um dos dois sexos, de 

seu lugar, seu momento, seus instrumentos7. Com base nesse conceito, é assertivo 

afirmar que a violência simbólica encontra-se enraizada na sociedade onde a ordem 

                                                      
6MARTIN, Nuria Belloso. Os novos desafios da cidadania/ Nuria Belloso Martin; tradução de Clóvis 
Gorczevski – Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2005.  
7 SAFFIOTI, Heleieth I.B. Contribuições feministas para o estudo da violência de gênero. Dossiê: 
feminismo em questão, questões do feminismo. 2001. Disponível em < 
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-83332001000100007> Acesso em 20/08/2020.  
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hierárquica do patriarcado se faz presente mesmo quando não se tem a presença 

masculina. 

Bourdieu8 alerta que esta violência simbólica manifestada pela adesão do 

dominado ao dominante ocorre porque ele não dispõe de outros instrumentos 

senão aqueles incorporados pela relação de dominação que foi transformada em 

algo natural. 

Em que pese alguns discursos de senso comum apresentarem o feminismo 

e sua pauta de representação feminina política como um movimento superado, 

levando em consideração a conquista feminina por direitos políticos (voto), pelo 

acesso à educação, a igualdade formal no casamento e a presença diversificada no 

mercado de trabalho, ainda são evidentes os reflexos da cultura patriarcal em nosso 

país, os quais apresentam-se, por exemplo, através da ínfima representação da 

mulher na política.  

Muitas mulheres ainda têm dificuldades de ocupar cargos de poder, serem 

eleitas ou terem voz ativa nas tomadas de decisões políticas. Isso acontece devido 

à exclusão histórica das mulheres na política e que reverbera, até hoje, no nosso 

cenário de baixa representatividade feminina no governo9.  

O principal empecilho para a solução do problema aqui apresentado 

encontra-se no fato de que, numa sociedade conservadora e patriarcal, não se faz 

prioridade o interesse por causas femininas. Pautas como 

assédio, aborto, maternidade e carreira, devem ser incluídas nos discursos 

políticos, e devem ser feitas através do lugar de fala da mulher, refletindo na 

execução eficiente de políticas públicas que considerem as questões do ser mulher. 

A perpetuação desse pensamento possibilita a restrição da mulher ao lar, 

dificultando assim, sua inserção de forma igualitária em todas as esferas sociais: 

educacional, profissional, política, entre outras. 

 

 

3. A REPRESENTAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA COMO EXERCÍCIO DEMOCRÁTICO 

                                                      
8 BOURDIEU, Pierre. A Dominação Masculina. Tradução: Maria Helena Kuhner. 5ª Ed. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2007. 
9 FLORENTINO, Karoline. Representatividade das mulheres na política. POLITIZE.  2018. Disponível 
em < https://www.politize.com.br/mulheres-na-politica/> Acesso em 29/09/2020. 

https://www.politize.com.br/trilhas/sistemas-de-governo/
https://www.politize.com.br/violencia-contra-a-mulher-questoes-vitais/
https://www.politize.com.br/aborto-entenda-essa-questao/
https://www.politize.com.br/licenca-maternidade-o-que-e/
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Durante muito tempo as mulheres ficaram totalmente excluídas da vida 

política, pois o direito ao voto e a participação social eram restrito aos homens.  

Com a promulgação da primeira Constituição do período imperial (1824), o 

voto foi concedido a todos os cidadãos brasileiros, no gozo de seus direitos 

políticos e aos estrangeiros naturalizados, e mesmo sem haver proibição expressa 

quanto ao voto feminino, o texto constitucional era interpretado de forma 

excludente, pois as mulheres não eram consideradas cidadãs para fins eleitorais, 

porque eram vistas como subordinadas aos interesses e decisões masculinas (pais 

e maridos). 

No Brasil, destaca-se o pioneirismo da professora Deolinda Daltro, que em 

1910 fundou o Partido Republicano Feminino. No ano de 1917, foi apresentado à 

Câmara Federal pelo Deputado Maurício de Lacerda e representou o primeiro projeto 

de lei relacionado ao sufrágio feminino, justificando a comprovada capacidade da 

mulher em diferentes ramos10. 

Os movimentos para disseminação do direito ao voto feminino se 

intensificaram com a Revolução de 1930, por meio da reforma eleitoral, reivindicada 

pelos apoiadores da Aliança Liberal. Em 24 de fevereiro de 1932, Getúlio Vargas 

promulga o Decreto n° 21.076, instituído no Código Eleitoral Brasileiro e incorporado 

às Cartas Constitucionais posteriores, aprovando o voto feminino. No entanto, o 

Código só permitia que votassem, as mulheres casadas (com autorização do 

marido), viúvas, e solteiras com renda própria. 

No entanto, as restrições ao pleno exercício do voto feminino só foram 

eliminadas do Código Eleitoral em 1934, e a sua obrigatoriedade só foi estendida às 

mulheres em 1946. 

A luta pelo direito das mulheres visava a modificação da imagem 

domesticada da mulher, que passaria da vida familiar às atividades políticas, 

públicas, e a luta pela regulamentação dos dispositivos da legislação ordinária de 

acordo com os direitos e obrigações constitucionais das cidadãs. 

                                                      
10  SANTOS, Maria Laura Lopes Nunes; SOUZA SÁ Sérvula Isadora. A Sub-Representatividade 
Feminina na Política e a Lei de Cotas. 2019. Disponível em < 
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-eleitoral/a-sub-representatividade-feminina-na-
politica-e-a-lei-de-cotas/> Acesso em 05 de agosto de 2020. 
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Depois de terem alcançado o direito ao sufrágio, o grande desafio das 

sufragistas foi obter a efetiva participação das mulheres nas eleições, haja vista que 

a conquista do direito de votarem e serem votadas não garantiu o ingresso delas na 

vida política. A conquista do voto não foi suficiente para resolver a situação das 

desigualdades de gênero, sejam nos aspectos sociais, econômicos e/ou políticos. 

Somente no ano de 1975 é que o feminismo brasileiro conseguiu abrangência 

e consequentemente maior relevância. Tal destaque se deu em função da definição 

dada pela Organização das Nações Unidas (ONU), como o “Ano Internacional da 

Mulher”. A partir deste momento, o movimento feminista, antes caracterizado como 

composto por ações de grupos específicos e isolados, foi reconhecido e ganhou 

destaque, sendo realizados diversos eventos no sentido de institucionalização do 

movimento feminista.  

Mais tarde, em 1979, com o reconhecimento da Convenção para Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que a desigualdade entre os 

sexos na ocupação de cargos públicos era uma realidade e, estipularam que as 

mulheres devem ter iguais condições de serem elegíveis aos cargos eletivos, assim 

como devem participar, nas mesmas condições que o homem, da vida política, 

social, econômica e cultural de seu país, cabendo aos Estados adotar mecanismos 

para promover essa igualdade11. 

No ano de 1985 foi criado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 

(CNDM), vinculado ao Ministério da Justiça, que permaneceu apenas até 1989. Este 

Conselho consolidava as demandas do movimento feminista, tais como luta por 

creches, sexualidade e direito reprodutivo. Além disso, teve uma importante atuação 

na Assembleia Nacional Constituinte, através da elaboração da “Carta das 

Mulheres” que representou um documento completo acerca das demandas do 

movimento, levando ao parlamento brasileiro a principal conclusão da campanha: 

“Constituinte pra valer tem que ter direitos das mulheres”12. 

                                                      
11 MIRANDA. Mariana Araújo. Participação Das Mulheres na Política: À Busca Pela Concretização da 
Igualdade de Gêneros Como Instrumento da Efetivação da Democracia. 2019. Disponível em < 
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-eleitoral/participacao-das-mulheres-na-politica-
a-busca-pela-concretizacao-da-igualdade-de-generos-como-instrumento-da-efetivacao-da-
democracia/ > Acesso em 15 abr. 2020 
12  SANTOS, Maria Laura Lopes Nunes; SOUZA SÁ Sérvula Isadora. A Sub-Representatividade 
Feminina na Política e a Lei de Cotas. 2019. Disponível em < 
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A partir daí, deputadas e senadoras formaram a aliança suprapartidária que 

serviu de elo entre os constituintes e os movimentos de mulheres e que passou a 

ser denominada de “Lobby do Batom”, que foi responsável pelo atendimento de 80% 

das suas demandas, dentre elas, a igualdade de direitos entre homens e mulheres, 

o direito à licença maternidade de 120 dias, a ampliação dos direitos civis, sociais e 

econômicos das mulheres, a igualdade de direitos e responsabilidades na família, a 

proibição da discriminação da mulher no mercado de trabalho, entre outros. 

Diante de todo esse cenário de luta e tímidas conquistas, a Constituição 

nacional vigente (1988), em seu art. 3º, inciso IV, determina como objetivo 

fundamental da República Federativa do Brasil, promover o bem de todos sem 

preconceito ou distinção de sexo13. 

No ano de 2010 um marco histórico na luta de representatividade feminina, o 

Brasil elegeu a primeira presidenta do país. Da mesma forma, no ano de 2016, essa 

mesma mulher foi retirada do cargo, por meio de um processo de impeachment, 

durante seu segundo mandato. Processo marcado por inúmeras atitudes que 

distanciavam-se da teoria política e adentravam o campo da discriminação de 

gênero, demonstrando que a sociedade atual representa o domínio de uma minoria 

quantitativa sexista e opressora, apesar do regime democrático vigente. 

Nesse cenário, promover a garantia do bem-estar, da vida digna, sem, 

contudo, garantir uma atuação social efetiva feminina, através de uma concreta 

representação, não se faz suficiente, resultando apenas em promessas sem efeito. 

Não basta garantir-se o direito à vida, o respeito e bem-estar, por si só, para 

se considerar um ser humano como sujeito de direitos. Faz-se necessário o acesso 

a direitos e garantias fundamentais, como, por exemplo, a participação na vida 

política e, a fim de trazer a pauta situações que afetam todas as classes em suas 

diferentes configurações. Somado a isso, necessário ainda, a concretização desta 

participação com dignidade. 

 

                                                      
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-eleitoral/a-sub-representatividade-feminina-na-
politica-e-a-lei-de-cotas/> Acesso em 05 de agosto de 2020. 
13 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: IV - promover o bem 
de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação. 
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4. A LEI DE COTAS DE GÊNERO E A FALSA IDEIA DE REPRESENTAÇÃO 

 

A lei de cotas de gênero na política foi desenvolvida com intuito de resguardar 

a posição das mulheres que, sobretudo, por razões ligadas à tradição cultural, não 

desfrutam de espaço relevante no cenário político brasileiro, em geral controlado 

por homens. 

Referida lei, de acordo com Miranda14, constitui-se como ação afirmativa de 

igualdade para o aumento da participação das mulheres no poder, mas ressalta que 

não é somente por meio dessa política que teremos plena igualdade entre homens 

e mulheres. 

Nas eleições de 2018, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 

o número de mulheres eleitas para o Senado se manteve em relação ao ano de 2010 

sendo eleitas 07 senadoras, correspondente a 7%. Apesar disso, nenhuma mulher 

foi eleita para o Senado em 20 estados – em três deles, Acre Bahia e Tocantins, não 

houve candidatas15. 

De acordo com dados apresentados por Velasco, na Câmara e nas 

Assembleias a presença feminina aumentou com a exigência das cotas. Na Câmara, 

houve um aumento de 51% no número de mulheres eleitas em relação a 2014. 

Foram eleitas 77 deputadas neste ano de 2018, correspondente a 15% de mulheres 

na sua composição. Apesar do aumento no número de deputadas federais, três 

estados não elegeram nenhuma mulher para o cargo: Amazonas, Maranhão e 

Sergipe. Considerando os deputados estaduais, foram eleitas 161 deputadas, um 

aumento de 35% em relação a 2014. Alguns casos chamam atenção, como o do 

Mato Grosso do Sul, dos 24 deputados estaduais eleitos, não há nenhuma mulher.  

                                                      
14 MIRANDA. Mariana Araújo. Participação Das Mulheres na Política: À Busca Pela Concretização da 
Igualdade de Gêneros Como Instrumento da Efetivação da Democracia. 2019. Disponível em < 
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-eleitoral/participacao-das-mulheres-na-politica-
a-busca-pela-concretizacao-da-igualdade-de-generos-como-instrumento-da-efetivacao-da-
democracia/ > Acesso em 15 abr. 2020. 
15 VELASCO, Clara; OLIVEIRA, Leandro. Número de mulheres eleitas se mantém no Senado, mas 
aumenta na Câmara e nas Assembleias Legislativas. G1, 2018. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/eleicao-em-numeros/noticia/2018/10/08/no-de-
mulheres-eleitas-se-mantem-no-senado-mas-aumenta-na-camara-e-nas assembleias.ghtml> 
Acesso em: 20 de julho de 2020. 
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Com vistas a dar mais efetividade e eficácia ao modelo de proteção jurídica 

à participação política da mulher, o STF, na ADI 5.617, e o TSE decidiram, para as 

eleições de 2018, uma destinação de pelo menos 5% do Fundo Partidário para 

incentivar a participação feminina na política e de no mínimo, 30% de recursos do 

Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do tempo de 

propaganda gratuita devem ser destinados às candidaturas femininas16. 

Já com essas mudanças, nas eleições de 2018 tivemos um aumento de 

candidatas mulheres, mas esse crescimento ainda não foi capaz de aumentar 

expressivamente o número de mulheres eleitas, resultando em cerca de 10% das 

cadeiras em disputa desde a década de 1990. 

Referidas cotas podem ser consideradas como uma medida de política 

pública, uma vez que buscam garantir os direitos de uma minoria específica. No 

entanto, ainda podem ser consideradas como um benefício pequeno para as 

mulheres.  

Nesse sentido, completa a autora:  

 

Podem ser um direito adquirido, mas não garantido, pois na ceara política a 

dominação ainda é masculina, e o número de mulheres que se candidatam e o 

das que são eleitas é ínfimo17 

 

Além dos obstáculos para efetivação dessa participação, a representação 

feminina na política ainda sofre com as chamadas “candidaturas laranjas”, a cada 

eleição denúncias sobre o preenchimento fraudulento ou mesmo fictício dessas 

candidaturas femininas começaram a aparecer. 

                                                      
16 MIRANDA. Mariana Araújo. Participação Das Mulheres na Política: À Busca Pela Concretização da 
Igualdade de Gêneros Como Instrumento da Efetivação da Democracia. 2019. Disponível em < 
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-eleitoral/participacao-das-mulheres-na-politica-
a-busca-pela-concretizacao-da-igualdade-de-generos-como-instrumento-da-efetivacao-da-
democracia/ > Acesso em 15 abr. 2020. 
17 MIRANDA. Mariana Araújo. Participação Das Mulheres na Política: À Busca Pela Concretização da 
Igualdade de Gêneros Como Instrumento da Efetivação da Democracia. 2019. Disponível em < 
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-eleitoral/participacao-das-mulheres-na-politica-
a-busca-pela-concretizacao-da-igualdade-de-generos-como-instrumento-da-efetivacao-da-
democracia/ > Acesso em 15 abr. 2020. 
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Segundo Gomes18, a fraude consiste em lançar candidaturas femininas que 

na realidade não irão disputar o pleito, são apenas candidatas fictícias para que o 

partido se adeque as exigências legais. Para exemplificar, de acordo com Miranda19, 

os nomes das mulheres são arrolados na lista do partido somente para atender à 

necessidade de preenchimento da quota mínima de 30%, proporcionando com isso, 

a presença do partido e de seus candidatos nas eleições. Trata-se, portanto, de uma 

forma de burlar a regra legal que instituiu a ação afirmativa direcionada ao aumento 

da participação feminina na política. 

Sobre o tema, nas palavras de Gomes20: 

 

Embora esse tipo de fraude se perfaça na fase de registro de candidatura, em 

geral os indícios de sua ocorrência ficam mais palpáveis depois do pleito, sendo 

evidenciados por situações como a ausência de votos à candidata, a não 

realização de campanha, a inexistência de gasto eleitoral, a não transferência 

nem arrecadação de recursos, nestes últimos casos a prestação de conta 

aparece zerada (GOMES, 2019, p. 421). 

 

Ao invés de "cumprir o espírito da lei", que tem o intuito de aumentar o número 

de mulheres no Legislativo, os partidos passaram a usar cada vez mais laranjas 

para burlar a regra. 

Almeida21 preconiza que, não obstante as várias alterações legislativas, o 

Brasil ainda não conseguiu reverter esse quadro de sub-representatividade da 

mulher na política, diferente de outros países latino-americanos que adotaram 

medidas semelhantes (como a Argentina e a Bolívia). Isso porque esses países 

reforçaram seus modelos legislativos de proteção. 

                                                      
18 GOMES, J. J. Direito Eleitoral. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2019. 
19 MIRANDA. Mariana Araújo. Participação Das Mulheres na Política: À Busca Pela Concretização da 
Igualdade de Gêneros Como Instrumento da Efetivação da Democracia. 2019. Disponível em < 
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-eleitoral/participacao-das-mulheres-na-politica-
a-busca-pela-concretizacao-da-igualdade-de-generos-como-instrumento-da-efetivacao-da-
democracia/ > Acesso em 15 abr. 2020. 
20 GOMES, J. J. Direito Eleitoral. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2019 
21 ALMEIDA, Jéssica Teles de. A proteção jurídica da participação política da mulher: fundamentos 
teóricos, aspectos jurídicos e propostas normativas para o fortalecimento do modelo brasileiro. 
Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós Graduação em Direito, 
Fortaleza, 2018. 214 f. 
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Na maioria das situações onde se verifica a existência de candidaturas 

laranjas, visualiza-se mulheres que são filiadas aos partidos e que concordam em 

ter o nome registrado na eleição mas estão cientes de que não haverá qualquer 

empenho da legenda ou recursos para que seja eleita. Aceitam a situação com a 

promessa de serem candidatas efetivas na eleição seguinte, com a falsa ideia de 

alcançar um lugar de fala. 

Embora existentes inúmeras barreiras para a concreta efetivação da mulher 

na política através da ação de cotas, defende-se nesse estudo que a solução não 

se encontra em extinguir as cotas, justamente porque elas representam uma 

política pública de inserção da mulher nas esferas de gestão e política, na conquista 

pelo espaço público, mas sim em garantir fiscalização eficaz e punição severa aos 

partidos que não cumprirem a lei devidamente.  

Necessário reconhecer que a legislação que atribui as cotas as mulheres 

consiste em um avanço e uma conquista no que diz respeito a participação política, 

tendo em vista a distância entre o reconhecimento político masculino e a presença 

e voz ativa feminina. Mas a mera exigência das cotas, por si só, não é suficiente 

para garantir a mulher seu espaço ativo na política, com pautas relacionadas as 

necessidades de gênero, sendo necessário um fortalecimento de sua participação 

a fim de adequá-la às normas e garantias constitucionais. 

 

CONCLUSÃO 

 

A partir de todo cenário apresentado, de um histórico cultural de eliminação 

e de exclusão da figura da mulher como ser político, mostra-se necessário o 

amadurecimento constitucional para promoção da igualdade de gênero. 

Frente aos dados apresentados, nota-se o quão preocupante se faz essa falta 

de representatividade feminina nos setores públicos, uma vez que a posição de 

agente participativo da mulher demonstra-se fundamental para a garantia de sua 

liberdade e, consequentemente, de seu poder de livre escolha. 

Embora a lei de cotas represente uma das conquistas da mulher na 

representação pública, ela não consiste, por si só, em medida eficaz de participação 

nas esferas políticas. Isso porque o discurso de efetivação da igualdade feminina 
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deve ser visto em conjunto com o combate das estruturas patriarcais, o qual é 

promovido pela vertente política do movimento feminista.  

É preciso reconhecer que a sub-representação da mulher silencia seu local 

de fala e sua capacidade de gerir os ditames da vida pública. Trata-se de se 

reconhecer um problema histórico e implementar uma reforma política urgente 

onde grupos minoritários estejam realmente incluídos em números e real 

participação no cenário político brasileiro, com pautas que de fato lhe afetam, tais 

como abusos, aborto, dupla jornada, piso salarial.  

Garantir a efetiva participação política efetiva para além das cotas é o 

exercício da própria democracia que se inicia com a questão dos direitos das 

mulheres, mas que avança pondo em questão todos os que sofrem com cenários 

em que o poder não passa de um exercício da violência. 

O Estado Democrático de Direito deve estar atento às desigualdades que 

estão na base da estrutura social sobre a qual esse mesmo Estado se estabelece. 

Não sendo possível falar em igualdade sem refletir sobre gênero. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, Jéssica Teles de. A proteção jurídica da participação política da mulher: 
fundamentos teóricos, aspectos jurídicos e propostas normativas para o 
fortalecimento do modelo brasileiro. Dissertação (mestrado) – Universidade 
Federal do Ceará, Programa de Pós Graduação em Direito, Fortaleza, 2018. 214 f. 
 
BEAUVIOIR, Simone de. O Segundo Sexo. Fatos e Mitos. Editora Nova Fronteira. 3. 
ed. Rio de Janeiro 2016. 
 
BIROLI, Flávia; MIGUEL, Luís Felipe. Feminismo e Política: uma introdução. Editora 
Boitempo, 2015. 
 
BRASIL. Senado Federal. Mais mulheres na política. 2ª ed. Brasília. Disponível em 
<http://www12.senado.leg.br/senado/procuradoria/publicacao/2a-edicaodo-
livreto-mais-mulheres-na-politica >. Acesso em: 20 de maio de 2020. 
 
______. [(Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília, DF: Senado, 1988. [2016]. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: e 
de julho de 2020. 
 



 
698 | Anais da VII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2020) 

 

BOURDIEU, Pierre. A Dominação Masculina. Tradução: Maria Helena Kuhner. 5. ed. 
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 
 
COSTA, Ilton Garcia da; CORRALES, Eluane L.; MANFRE, Gabriele D. L. . Caminhos 
para Mudanças: Diálogos entre Criminologia, Abolicionismos Penais e Justiça 
Restaurativa. Revista Brasileira De Ciências Criminais, v. 170, p. 143-162, 2020. 
 
FLORENTINO, Karoline. Representatividade das mulheres na política. POLITIZE.  
2018. Disponível em < https://www.politize.com.br/mulheres-na-politica/> Acesso 
em 29/09/2020. 
 
GOMES, J. J. Direito Eleitoral. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2019 
 
MARTIN, Nuria Belloso. Os novos desafios da cidadania. Tradução de Clóvis 
Gorczevski – Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2005. 
 
MIRANDA. Mariana Araújo. Participação Das Mulheres na Política: À Busca Pela 
Concretização da Igualdade de Gêneros Como Instrumento da Efetivação da 
Democracia. 2019. Disponível em <https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-
eleitoral/participacao-das-mulheres-na-politica-a-busca-pela-concretizacao-da-
igualdade-de-generos-como-instrumento-da-efetivacao-da-democracia/ > 
Acesso em 15 abr. 2020. 
 
SAFFIOTI, Heleieth I.B. Contribuições feministas para o estudo da violência de 
gênero. Dossiê: feminismo em questão, questões do feminismo. 2001. Disponível 
em < http://dx.doi.org/10.1590/S0104-83332001000100007> Acesso em 
20/08/2020.  
 
SANTIN, Valter Foleto. Igualdade constitucional na violência doméstica. Justitia, 
2006. Disponível em < http://www.revistajustitia.com.br/artigos/57dy49.pdf>. 
Acesso em 08 set 2020 
 
SANTOS, Maria Laura Lopes Nunes; SOUZA SÁ Sérvula Isadora. A Sub-
Representatividade Feminina na Política e a Lei de Cotas. 2019. Disponível em < 
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-eleitoral/a-sub-
representatividade-feminina-na-politica-e-a-lei-de-cotas/> Acesso em 05 de 
agosto de 2020. 
 
VELASCO, Clara; OLIVEIRA, Leandro. Número de mulheres eleitas se mantém no 
Senado, mas aumenta na Câmara e nas Assembleias Legislativas. G1, 2018. 
Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/eleicao-em-
numeros/noticia/2018/10/08/no-de-mulheres-eleitas-se-mantem-no-senado-
mas-aumenta-na-camara-e-nas assembleias.ghtml> Acesso em: 20 de julho de 
2020. 



 

 40. "FAKE ELEIÇÕES": ORDEM DA DESINFORMAÇÃO E SEUS IMPACTOS 

DEMOCRÁTICOS 

 

"FAKE ELECTIONS": ORDER OF DISINFORMATION AND ITS DEMOCRATIC IMPACTS 

 

https://doi.org/10.36592/9786581110451-40  

 

Mariana Carolina Lemes 

 Daniel Roxo de Paula Chiesse  

 

RESUMO 
 
Estabelecendo como motivação central da pesquisa a democracia, pretende-se 
responder como os impactos negativos da desordem da informação nas eleições 
podem ser enfrentados. Investiga-se a manipulação do eleitorado, apresentando 
como hipótese a necessidade da identificação, rastreio e combate da ordem da 
desinformação, evitando a manipulação da deliberação democrática a partir da 
exploração da desinformação dos eleitores através dos algoritmos e das milícias 
digitais, com o objetivo geral de evidenciar os impactos da desordem da informação 
na integridade das eleições. A pesquisa qualitativa, de método indutivo, foi 
desenvolvida de modo prospectivo, através do estudo da literatura e análise de 
documentos, evidenciando que os caminhos trilhados desde a quarta revolução 
industrial e a influência da desordem da informação influenciam e amplificam o 
processo de corrosão da deliberação política democrática. Conclui-se que a 
desordem da informação inflige risco à democracia e ao processo emancipatório dos 
indivíduos e que os eleitores vêm sofrendo uma progressiva redução de seus poderes 
políticos, num processo acelerado de sujeição e submissão dos cidadãos. O combate 
à desinformação não é censura, mas reafirmação da validade e eficácia da liberdade 
de expressão enquanto direito fundamental. A desordem da informação implica 
supressão do potencial crítico e emancipatório dos cidadãos, sendo a alfabetização 
midiática e informacional (AMI) instrumento eficaz para combater a desordem da 
informação em época de campanha eleitoral. O enfrentamento das milícias digitais 
financiadas pelo governo e ciber mercenários impõe, porém, cautelas, de modo que 
não se prestem a silenciar ativistas e minorias.    
PALAVRAS-CHAVE: Democracia; Eleições; Fake news; Grupos de governança 
multistakeholder; Milícias digitais.  
 
ABSTRACT 
 
Establishing democracy as the central motivation of the research, it is intended to 
answer how the negative impacts of the information disorder in the elections can be 
faced. The manipulation of the electorate is investigated, presenting as a hypothesis 
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the necessity of identifying, tracking and combating the order of disinformation, 
avoiding the manipulation of democratic deliberation from the exploitation of voters' 
disinformation through algorithms and digital militias, with the general objective to 
highlight the impacts of the information disorder on the integrity of the elections. 
Qualitative research, with an inductive method, was developed prospectively, through 
the study of literature and document analysis, showing that the paths taken since the 
fourth industrial revolution and the influence of information disorder influence and 
amplify the corrosion process of deliberation democratic politics. It is concluded that 
the disorder of information inflicts risk to democracy and to the emancipatory 
process of individuals and that voters have been suffering a progressive reduction of 
their political powers, in an accelerated process of subjection and submission of 
citizens. The fight against disinformation is not censorship, but a reaffirmation of the 
validity and effectiveness of freedom of expression as a fundamental right. The 
disorder of information implies the suppression of the critical and emancipatory 
potential of citizens, and media and information literacy (AMI) is an effective 
instrument to combat information disorder during election campaigns. The 
confrontation of government-funded digital militias and cyber mercenaries, however, 
requires caution, so that they do not lend themselves to silence activists and 
minorities. 
KEYWORDS: Democracy; Elections; Fake news; Multistakeholder governance groups; 
Digital militias. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O aumento massivo da desinformação preocupa diversos países e 

organismos internacionais, especialmente quando associado a campanhas 

eleitorais, sendo diretamente associado com o crescimento do populismo. As 

distorções infligidas ao debate público e, consequentemente, à democracia, podem 

influenciar a deliberação democrática e o destino social das nações através de 

milícias digitais e do mercado das fake news, cujo principal instrumento são as 

mídias sociais. Prova maior disso são as medidas recentemente anunciadas por 

Twitter, Facebook e Google, voltadas a coibir a desordem de informação no processo 

eleitoral estadunidense e o caos pós-eleição. 

Estabelecendo como motivação central da pesquisa a democracia, pretende-

se responder como os impactos negativos da desordem da informação nas eleições 

podem ser enfrentados. Tomando como tema o fenômeno da proliferação de notícias 

falsas em períodos eleitorais, apresenta-se a relação direta entre desordem da 

informação e integridade das eleições democráticas. Assim, presente a variável 

independente 'desordem da informação' (x), menor a proteção dos pleitos, ou seja, a 
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escolha democrática de representantes do poder do povo (y). Ou seja, "se x, y". A 

partir desta premissa-problema e, considerando que a desordem da informação vem 

sendo promovida e amplificada por milícias digitais, que se prevalecem de 

inteligências artificiais - especialmente sistemas de aprendizado de máquinas e 

robôs - para manipular o eleitorado e corroer a democracia, coloca-se como hipótese 

a necessidade da identificação, rastreio e combate a impactos negativos da 

desordem da informação e a governança multistakeholder como instrumento eficaz 

para combater a desordem da informação nas campanhas eleitorais, evitando a 

manipulação da deliberação democrática a partir da exploração da desinformação 

dos eleitores através dos algoritmos e das milícias digitais. 

É objetivo geral do trabalho evidenciar os impactos da desordem da 

informação na integridade das eleições. Os objetivos específicos da pesquisa estão 

voltados ao atendimento de questões mais particulares. Primeiro, busca-se discutir 

a democracia e a integridade das eleições como estandarte da legitimidade 

democrática da sociedade, argumentando que as informações falsas e maliciosas e 

as milícias digitais devem ser reconhecidas como uma questão social que traz 

transtornos, exigindo grande esforço e determinação para ser solucionado, sendo 

objeto de pesquisas científicas e discussões acadêmicas. Avançando, num segundo 

momento apresenta-se a alfabetização midiática e informacional como instrumento 

eficaz de enfrentamento à ordem da desinformação para, por fim, apontar a 

governança multistakeholder como corolário desta necessária identificação, rastreio 

e combate aos impactos negativos da desordem da informação. 

A pesquisa qualitativa, de método indutivo, foi desenvolvida de modo 

prospectivo, através do estudo da literatura e análise de documentos, à procura de 

uma resposta coerente para a dúvida apresentada, evidenciando que os caminhos 

trilhados desde a quarta revolução industrial e a influência da desordem da 

informação influenciam e amplificam o processo de corrosão da deliberação política 

democrática.   

Conclui-se que a desordem da informação é um risco para as eleições e a 

democracia e que os eleitores vêm sofrendo uma progressiva redução de seus 

direitos políticos, num processo acelerado de sujeição e submissão dos cidadãos. 
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2 DEMOCRACIA E INTEGRIDADE DAS ELEIÇÕES 

 

O século XXI vem sendo marcado por forte crise democrática, com a ascensão 

de movimentos da direita[1], populismo[2] e recrudescimento de políticas sociais. Este 

fenômeno, que tem as eleições estadunidenses de 2016 e o escândalo da Cambridge 

Analytics como marco, é reputado consequência daquilo que se vem denominando 

pós-verdade, ou seja, a priorização de fatos subjetivos (como emoções e crenças 

pessoais), em detrimento de fatos objetivos quando se trata de moldar a opinião 

pública, donde a preocupação dos estudiosos da democracia quanto à influência dos 

negócios da fake news e dos algoritmos na manipulação de resultados em cenários 

eleitorais, promovendo e amplificando a desordem da informação. 

De acordo com a The Economist Intelligence Unit (EIU)[3], a democracia estaria 

em retirada; o escore democrático global caiu de 5.88, em 2018, para 5.44, em 2019, 

o pior índice desde a primeira publicação do índice. O Brasil ocupa, atualmente, a 

posição de número 52 no ranking, com 6.86 pontos, caracterizando-se como uma 

democracia imperfeita (flawed democracy), seguindo a tendência de regressão 

democrática da América Latina e África Sub-Sahariana. O índice avalia o processo 

eleitoral e pluralismo, liberdades civis, funcionamento do governo, participação 

política e cultura política, classificando os países em democracias plenas, 

democracias imperfeitas, regimes híbridos e regimes autoritários. No quesito 

processo eleitoral e pluralismo, o Brasil logrou alcançar 9.58 pontos, mas obteve 5.36 

pontos no funcionamento de governo, 6.11 pontos na participação política, 5.00 na 

cultura política e 8.24 nas liberdades civis, sendo que, desde 2011 o Brasil despencou 

7 posições. 

As eleições caracterizam-se como um dos índices que mensuram a 

democracia brasileira. Além da representatividade almejada para a narrativa 

contínua de formação e desenvolvimento social, a democracia encerra os valores 

fundamentais que inspiram e norteiam a sociedade, figurando as eleições como um 

procedimento através do qual são constituídos os representantes do povo, 

produzindo uma justificação amplamente admitida em determinado lapso 

temporal.[4-7] O resultado do processo eleitoral deve ser reflexo do pensamento e a 

vontade livre da maioria, exercício de cidadania garantido através da livre circulação 
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de ideias e informações, que em nada se confunde com a desordem da informação, 

e, mais especificamente, com a desinformação e as informações maliciosas. 

Também preocupa o fato de que milícias digitais se prevalecem da ordem da 

desinformação para minar a política e acirrar a intolerância, efeito potencializado 

pelas crises política, econômica e social nacional, encontrando seu ápice na 

manipulação do eleitorado e erosão democrática.  

No cenário democrático, há uma preocupação democrática de assegurar tanto 

a integridade do pleito quanto a liberdade de expressão durante o processo eleitoral, 

bem como, ainda, de zelar por uma imprensa livre, assegurando vigência ao 

fundamento da soberania popular.[8] A integridade do pleito eleitoral, em específico, 

pode variar desde eleições livres e justas até eleições de fachada, marcadas pela 

manipulação e fraude, sendo a integridade eleitoral objeto de interesse crescente 

mas, de difícil mensuração, demandando a conceituação de 'integridade eleitoral', a 

adoção de indicadores e, a análise de dados.[9] Dentre os princípios que compõem o 

padrão internacional para eleições, contribuindo para o estudo da integridade das 

eleições, estão o respeito aos direitos e oportunidades de participar das questões 

públicas através de partidos políticos, organizações da sociedade civil e voto para a 

eleição de representantes. Na sequência, aparecem o direito e igual oportunidade de 

voto, ditando que apenas restrições razoáveis devem ser impostas (como idade 

mínima para candidatura), e de ser eleito, conclamando a escolha livre dos 

candidatos, sem restrições desarrazoadas ou discriminatórias, como requisitos de 

filiação partidária, educação ou residência. A periodicidade das eleições, com o 

estabelecimento de ciclos eleitorais também deve ser observada,  bem como o direito 

de sufrágio universal, de modo que o direito de votar seja tão inclusivo quanto 

possível para os cidadãos adultos, com equidade no sufrágio (one man, one vote) e 

voto secreto, sem a possibilidade de correlação entre voto e eleitor para a prevenção 

de coerções, corrupção ou intimidação.  

Candidatos, partidos e eleitores devem ter assegurado o direito de participar 

do processo eleitoral em pé de igualdade, sem discriminação de raça, sexo, cor, 

idioma, religião, opinião política, origem nacional, propriedade, nascimento ou status, 

com igualdade entre homens e mulheres.[10] Da mesma forma, a liberdade de 

associação, que assegura o direito dos candidatos de organizar comícios e 
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encontros durante a campanha, deve ser observada, embora algumas restrições 

como segurança social e ordem pública sejam reconhecidas como razoáveis. Além 

disso, os candidatos devem ter assegurada a liberdade de deambulação para suas 

campanhas, tal qual os eleitores, usufruindo liberdade de opinião e expressão.  

Os padrões internacionais propostos para as eleições incluem o direito à 

segurança de candidatos e ativistas durante as campanhas, a obrigação das 

autoridades eleitorais de serem transparentes em suas operações, tal como partidos, 

candidatos e organizações civis (direito à transparência e direito de informação), a 

prevenção da corrupção, império da lei, acesso à justiça, com julgamentos imparciais 

e independentes e, as providências estatais necessárias para impedir a restrição e 

promover a proteção dos direitos elencados[11], oferecendo um panorama mínimo 

daquilo que se espera de um processo eleitoral íntegro.  

A integridade eleitoral é mensurada através de uma ampla variedade de 

contextos institucionais e possui relação direta com as ondas de democratização.[9] 

Isso porque, a despeito de cada vez mais países serem considerados regimes 

democráticos, nem todos são democracias eleitorais. A muitas dessas democracias 

faltam garantias de exercício das liberdades civis e de outros aspectos comumente 

associados às escolhas democráticas, como instituições de accountability 

horizontal e empoderamento do Estado de Direito.[9] Ademais, as tecnologias de 

informação e comunicação (TICs) vêm revolucionando também o cenário e o 

ativismo eleitoral. Dentre os desafios enfrentados pela democracia na quarta 

revolução industrial estão as milícias digitais. Através delas se propagam notícias 

falsas - inclusive detrimentosas de reputações -, primeiro atacando a credibilidade 

dos opositores e, depois, intimidando-os. Após minada a reputação do alvo, os 

ataques se transformam em ameaças físicas a ele próprio e seus familiares. A 

alegação é de uma guerra em prol dos costumes e do governo, na qual o que importa 

é a destruição do inimigo, mesmo que para isso sejam necessárias mentiras e 

ataques ultrajantes.[12]  

O fenômeno das milícias digitais financiadas pelo governo e dos mercenários 

digitais se presta a coletar informações sobre ativistas, interromper os canais de 

comunicação, inundar a conversa online para abafar a oposição, implantar o poder 

coercitivo do Estado com base nas informações coletadas e, mobilizar milícias 
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digitais para intimidar ativistas online. A confiança que os governos depositam nas 

milícias digitais permite que contornem os limites de sua autoridade legítima, o que 

representa uma grave ameaça ao Estado de Direito, já que, na atualidade, os 

governos podem buscar conter a oposição utilizando as mesmas tecnologias que 

anteriormente empoderaram ativistas políticos e impuseram freios ao poder do 

governo. Os esforços desses governos enfocam a vigilância e a privacidade, 

exercendo dominação digital. Lesam não apenas a privacidade individual, mas 

também a liberdade, impondo retrocessos aos direitos políticos. Mais: os governos 

- notadamente os de extrema direita - têm se prevalecido de atores privados ou 

grupos pró-governo voluntários e/ou pagos, controlando-os e dirigindo-os, ou 

mesmo apenas apoiando-os ou tolerando, para que se envolvam em atividades 

online. A voluntariedade ou não dessas “ciber milícias”, “vigilantes digitais” ou 

“exércitos eletrônicos”, como também são denominados,  traz importantes 

consequências na aferição da legalidade da prática, sendo que a vigilância 

financiada (crowdsourced) impõe pouco ou nenhum custo à vigilância exercida 

contra ativistas. A China chegou a editar leis antiterroristas para encorajar a 

população a relatar conteúdos terroristas, inclusive digitais, penalizando a retenção 

de informações, tendo os grupos de direitos humanos repudiado a ação, que facilita 

motivações políticas, abuso e perseguição de dissidentes políticos e minorias.[13]  

Diante desse quadro de propagação de notícias falsas por parte de milícias 

digitais organizadas, seja de modo orgânico ou induzido pelos grupos de poder, 

verifica-se a enorme importância de se criar mecanismos de controle para que as 

escolhas democráticas não sejam viciadas, identificando-se que um meio bastante 

eficiente é justamente a correta informação através de mecanismos oficiais visando 

instruir de modo adequado a população, possibilitando que esta consiga, per si, 

identificar e combater a desinformação. 

 

3 A ALFABETIZAÇÃO MIDIÁTICA E INFORMACIONAL COMO INSTRUMENTO DE 

COMBATE À ORDEM DA DESINFORMAÇÃO NAS ELEIÇÕES 

 

A quarta revolução industrial deflagrou o que Martini[14] denomina de "modo 

matemático-lógico de resolução de problemas", utilizando os algoritmos como 
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instrumento de opressão social[15], motivo pelo qual O'Neil[16] os identifica como 

"instrumentos matemáticos de destruição". A confiança que se deposita em 

percepções e impressões subjetivas nos tempos digitais requer a reflexão filosófica 

do diagnóstico de injustiça, invocando a necessidade de exame crítico para a 

validação das conclusões alcançadas, notadamente quando a exploração da 

revolução digital promovida nas últimas décadas está voltada para a obtenção de 

dados pessoais massivos dos indivíduos (big data) e seu emprego destinado à 

manipulação de votos[17], comandando a necessidade de freios aos impactos 

negativos da desordem da informação. 

As implicações de campanhas de desinformação a longo prazo preocupam. O 

projeto, desenvolvimento e implantação de tecnologias e, especificamente, de 

sistemas algorítmicos com capacidade automatizada de coleta de dados, análise, 

tomada de decisão, otimização ou aprendizado de máquina deve conformidade com 

os direitos humanos e as liberdades fundamentais, de modo a amplificar seus efeitos 

positivos e minimizar os negativos.  

A crescente dependência dos sistemas algorítmicos impõe preocupações 

acerca da não perpetuação de desequilíbrios raciais, de gênero, sociais e da força de 

trabalho ainda não superados pela humanidade e, exige que o desenvolvimento das 

tecnologias digitais esteja em conformidade com os valores sociais e à supervisão 

democrática. Não por outro motivo, o COE aprovou a Recomendação CM/Rec (2020) 

1 do Comitê de Ministros aos Estados membros sobre os impactos dos sistemas 

algorítmicos sobre os direitos humanos, reafirmando que as normas do Estado de 

Direito que regem as relações públicas e privadas também deve ser observadas no 

contexto dos sistemas algorítmicos, dentre os quais cabe lembrar a legalidade, a 

transparência, a previsibilidade, a responsabilidade e a supervisão.[18] 

Dados obtidos e tratados através de linhas algorítmicas podem prever e 

mesmo modificar comportamentos[19], aprendendo com os usuários e utilizando a 

própria sociedade para estabelecer controle emocional[20] sobre os eleitores, criando 

e impulsionando notícias para a manipulação dos votos através de empresas 

especializadas, mercantilizando as fake news e o crowdsourcing. Esse modelo de 

negócios, rentável, ilegal e anônimo[21], também propicia o enraizamento das milícias 

digitais e a lavagem de dinheiro.[22] A investigação do papel das redes sociais como 
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instrumento de manipulação do eleitorado evidencia que, embora cidadãos e 

representantes políticos devam justificativas mútuas, a ordem da desinformação 

manipula o poder de livre escolha e, consequentemente, o voto do eleitor, baseando 

o debate político em inverdades e fraudes.  

A objetividade e precisão dos algoritmos na corrosão da finalidade das 

eleições encerra uma das preocupações que vêm agitando a sociedade atual. O 

grande valor econômico dos algoritmos no mercado de tecnologia de informação e 

comunicação e, a opacidade desses códigos invisíveis, apontam como a 

comunicação democrática vem sendo influenciada e manipulada através de 

campanhas maliciosas, fazendo com que o processo de escolha dos representantes 

do povo se transforme em verdadeiro mercado de análise de dados do eleitorado. A 

manipulação do eleitorado a partir da desordem da informação deflagra um processo 

de muito maior sujeição e submissão dos cidadãos, contribuindo para a derrocada 

da democracia e do processo emancipatório dos indivíduos, o que faz ponderar sobre 

a influência digital, indagando se o poder e o governo já não estão sendo exercidos 

pelos donos das informações coletadas e processadas.[23] 

Como se verifica, as fake news já não esclarecem o complexo fenômeno de 

agressão ao direito de informação e o prejuízo às decisões democráticas num 

contexto de desordem da informação guiado por títulos de isca, conteúdos de pré-

visualização, segmentação, utilização de ferramentas legítimas ou não, e, plataforma 

de publicação de notícias falsas ou maliciosas que dão suporte à motivação velada 

de seu conteúdo, como é o caso dos propósitos políticos[21], propalando-as, seja pela 

manipulação ou mesmo em razão das crenças e convicções pessoais de cada 

indivíduo (viés de confirmação), de modo a alimentar o "ciclo da opinião pública". 

Os instigadores das campanhas de manipulação atuam com o escopo de 

mudar a opinião do público e combiná-las com as das notícias falsas. São 

identificadas 7 fases nesse processo: reconhecimento, armamento, entrega, 

exploração, persistência, manutenção, ações sobre o objeto e reforço, todas voltadas 

para a realização dos objetivos identificados, público-alvo e influência. 

A partir dos dados captados dos usuários e da análise dessas informações, 

pode-se compreender como os usuários percebem os acontecimentos ao seu redor 

e eventos históricos, atuando de modo a influenciar seu alvo a partir de "ameaças" a 
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seu bem-estar e saúde própria ou da família, como é o caso do 'inimigo externo'. 

Conhecedor do público-alvo, os instigadores utilizam a desordem da informação 

como arma, com ataques massivos que atuam com a finalidade de desestabilizar 

sistemas de crenças atuais do alvo para, depois, utilizar a pressão social, o efeito 

manada e o medo da alienação social para persuadir indivíduos ou grupos, podendo 

se beneficiar de autoridades respeitadas pelo indivíduo-alvo. Deste modo, até 

mesmo ideias inicialmente inconcebíveis passam, paulatinamente, a serem 

consideradas radicais, aceitáveis e sensatas, convertendo-se, depois, em populares 

e políticas[21], como na “janela de overton”, também conhecida como janela do 

discurso. 

A desordem da informação pode ser dividida em informações inverídicas (mis-

information), desinformação (dis-information) e informações maliciosas (mal-

information). As informações inverídicas se baseiam em conexões falsas entre fatos 

ou conteúdos ilusórios, enganadores, que não foram criados com a intenção de 

causar prejuízo. A desinformação, por seu turno, se refere a informações em 

contextos falsos, conteúdos mentirosos que se aproveitam da credulidade e da 

ignorância do indivíduo, situando-se numa zona gris entre as informações 

inverídicas e as maliciosas, entre o falso e o prejudicial. Já a informação maliciosa é 

nociva, prejudicial, sendo exemplos os vazamentos, o assédio e o discurso do ódio.[24] 

A ordem da desinformação corrompe o direito de liberdade de expressão e nega o 

direito de informação, possuindo impacto ainda mais nocivo em contextos eleitorais, 

na medida em que podem deturpar os resultados dos pleitos.[8] 

Capturados o aprendizado da política e o processo de livre decisão dos 

eleitores, o sistema democrático é corrompido a partir de seu componente subjetivo, 

afetando a justiça, constatação flagrante de que a democracia não está preparada 

para as inovações trazidas pelos algoritmos.[17] Sem argumentação racional, o 

diagnóstico popular  enfraquece, favorecendo mais e novos prejuízos para a troca 

aberta de ideias e a identificação de injustiças, implicando perda civilizatória, de 

modo que onde existe desordem da informação há um decréscimo democrático, 

fruto de variados problemas e deficiências políticas e sociais - inclusive midiática - 

acumulados ao longo dos anos. 
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4 IDENTIFICAÇÃO, RASTREIO E COMBATE A IMPACTOS NEGATIVOS DA DESORDEM 

DA INFORMAÇÃO E GOVERNANÇA MULTISTAKEHOLDER 

 

A desordem da informação se tornou um negócio rentável, que se mantém das 

receitas obtida com publicidade e diversas outras fontes de captação de recursos, 

as quais incluem subsídios governamentais, crowdfunding (vaquinhas), designações 

de impostos (parte do imposto de renda enviado para ONG da escolha do 

contribuinte), doações e vendas de mercadorias.[25]   

A partir dos estudos promovidos pelo Conselho da Europa, Unesco e do projeto 

Business of Misinformation em 6 países do leste europeu (Bósnia e Herzegovina, 

Hungria, Moldávia, Romênia, Sérvia e Eslováquia) pode-se concluir que a imprensa 

formal não detém meios para competir com os “gigantes da desinformação” e os 

sites anônimos com finalidade lucrativa e sem nenhum conteúdo jornalístico 

verdadeiro. Em países como a Hungria e Moldávia, a própria mídia convencional foi 

cooptada pela desinformação, sendo que na primeira, o financiamento estatal é uma 

das principais fontes de arrecadação.[24]   

Uma das conclusões extraídas do estudo é a de que os sites de desinformação 

sobrevivem graças aos recursos captados diretamente, através da venda de 

publicidade, ou da plataforma de vendas de anúncios do Google, razão pela qual 

algumas dessas páginas possuem difícil navegação, sendo o conteúdo criado 

apenas um veículo para a exibição publicitária.  

A rápida disposição de localizadores uniformes de recursos (URLs) é outra 

característica do negócio da desinformação; os endereços de rede são rapidamente 

substituídos e sites aparecem e desaparecem em ritmo acelerado para burlar ações 

legais e bloqueios de empresas que comercializam anúncios. Em muitos casos, um 

indivíduo ou entidade é proprietário de inúmeras páginas ou perfis de desinformação, 

sendo alguns atribuídos a políticos na ativa ou não. A prioridade é a identificação dos 

indivíduos e empresas exploradoras de sites de desinformação, priorizando o 

rastreamento da propriedade e financiamento, considerada uma medida 

proporcional diante da colisão da liberdade de expressão com o direito à informação, 

que, inclusive, prioriza a voz do jornalismo sério e das vozes críticas.[25]  
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A imprensa oficial deve produzir um jornalismo sério e crítico, promovendo a 

educação contínua de jornalistas, enfatizando a ética. Os anunciantes devem ser 

esclarecidos sobre as consequências nefastas da veiculação de publicidades em 

páginas mantidas com o intuito de promover e explorar a desinformação. Os eleitores 

- público-alvo da desordem da informação - devem receber alfabetização midiática. 

O tripé formado pela imprensa, anunciantes e público-alvo deve receber uma 

proteção mínima estatal, demandando a produção de legislação acerca do tema.  

Em meio a este cenário desolador, a resposta mais eficaz contra a exploração 

da desinformação está no tripé imprensa oficial, anunciantes e eleitores, 

estabelecendo proteções mínimas a serem oferecidas pelo Estado através de 

legislação e controle, pois garantir o direito à informação é ressignificar o livre-

arbítrio na era digital; somente livre das algemas da desinformação o eleitorado pode 

pretender eleger, de forma livre e isenta de vícios ou manipulações, seus 

representantes. 

Arma mais eficaz que a supressão ou a censura é a imunização contra as fake 

news. Segundo o TSE, a desinformação divulgada em larga escala desafia as nações 

democráticas, sendo uma preocupação internacional e uma das prioridades da 

justiça eleitoral, que desde 2017 possui um Conselho Consultivo sobre Internet e 

Eleições, voltado à pesquisa e estudo da matéria, tendo sido editadas, em 2018, 

resoluções voltadas ao desestímulo da propagação de notícias falsas no processo 

eleitoral e, assinados acordos de colaboração com partidos políticos, voltados à 

manutenção de ambiente de higidez internacional e repúdio a utilização de 

conteúdos falaciosos nas campanhas, atuando contra a proliferação da 

desinformação.  

Também foram firmadas parcerias com representantes especialistas em 

marketing político, com vistas à promoção de um ciclo eleitoral transparente, livre da 

disseminação de desinformação. Os juízes auxiliares também atuaram neste 

controle, apreciando pedidos de retirada de conteúdos da internet e, remetendo aos 

órgãos de investigação notícias sobre fatos supostamente ilícitos e seus 

responsáveis, para apuração. Um dos maiores problemas enfrentados no combate à 

desinformação é a velocidade da sua propagação, a exigir uma resposta célere no 

julgamento dos pedidos.  
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Outro problema enfrentado pelo TSE foi a disseminação de informações 

maliciosas, desacreditando a Justiça e o processo eleitoral. As medidas de 

enfrentamento adotadas pelo TSE empregaram a informação como aliada, alertando 

contra a desinformação e, disponibilizando links que os redirecionavam para páginas 

de agências de checagem. Além disso, o TSE produziu vídeos sobre o assunto, 

veiculados nas redes sociais e buscou divulgar informações sérias, apuradas com 

rigor. Os resultados das experiências angariadas com as eleições de 2018 e debates 

posteriormente oportunizados durante o Seminário sobre fake news e eleições, 

realizado com o apoio da União Europeia, constituem valiosa reflexão sobre ações e 

estratégias a serem adotadas para as eleições de 2020[8], máxime considerando que 

o projeto da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na 

Internet, com normas para as redes sociais e serviços de mensagem como whatsapp 

e telegram, que segue em trâmite junto ao Congresso Nacional (PL 2.630/2020) e 

tem por finalidade evitar que notícias falsas possam causar danos individuais ou 

coletivos e à democracia. 

Com o crescimento das mídias sociais e o aumento do poder destas como 

fornecedoras de informações, amplia-se o risco de captura da informação e 

supressão da imprensa formal, asfixiada e conduzida a um cenário de escassez de 

recursos humanos. Muitos políticos fomentam a desordem de informação com o 

intuito de enfraquecer a imprensa e salvaguardar seus interesses, enquanto 

alardeiam o combate (simulado) à desinformação. Também a falta de transparência 

de dados públicos e o elevado desconhecimento da população sobre dados públicos 

contribui para a poluição da informação, mostrando-se imprescindível o 

aperfeiçoamento dos instrumentos de publicização. Finalmente, deve ser enfrentado 

o analfabetismo midiático dos cidadãos.[8] 

Verifica-se, portanto, que a análise ex-post-factum dos dados coletados pelos 

diversos pesquisadores da desinformação permite, assim, formular análise ex-post-

factum (hipótese) para estabelecer que onde não existe um jornalismo sério e crítico, 

a ordem da desinformação vigora.  

Identificadas as variáveis independentes, é possível a formulação de uma 

estratégia eficiente de combate à desordem da informação, que deve envolver as 

várias partes interessadas, cabendo destacar a imprensa formal, os anunciantes e 
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os cidadãos (eleitores), juntamente com os políticos, a Administração Pública e 

entidades da organização civil, essa através de grupos de governança 

multistakeholder (ou de múltiplas partes interessadas) surgidos nos últimos anos 

devido ao seu potencial para construção de um consenso eficaz, compartilhamento 

de conhecimento e representação de interesses (FRANSEN; KOLK, 2007). 

 

CONCLUSÕES 

 

O destino social das nações reside, atualmente, em estratégias baseadas na 

utilização da desordem da informação. Em tempos de inteligência analítica de Big 

Data, o processo decisório vem se transformando em verdadeiro mercado de análise 

de dados, comprometendo a autonomia no processo democrático de tomada de 

decisões políticas. A desordem da informação inflige risco à democracia e ao 

processo emancipatório dos indivíduos; os eleitores vêm sofrendo uma progressiva 

redução de seus direitos políticos, num processo acelerado de sujeição e submissão 

dos cidadãos. O combate à desinformação não é censura, mas reafirmação da 

validade e eficácia da liberdade de expressão enquanto direito fundamental. A 

desordem da informação implica supressão do potencial crítico e emancipatório dos 

cidadãos, sendo a alfabetização midiática e informacional (AMI) instrumento eficaz 

para combater a desordem da informação em época de campanha eleitoral, 

assegurando, assim, a integridade das eleições. O enfrentamento das milícias 

digitais financiadas pelo governo e ciber mercenários impõe, porém, cautelas, de 

modo que não se prestem a silenciar ativistas e minorias; as medidas de 

identificação, rastreio e combate não devem se prestar a albergar motivações 

políticas e perseguições, nem como instrumento de burla aos limites do poder e da 

autoridade do governante. 
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RESUMO 
 
Nada vem do nada, e por isso a importância de se perquirir as origens da 
desinformação que aflige a sociedade contemporânea, enquanto fruto das cercas 
artificiais e dos fluxos informacionais que são (im)postos pela sociedade digital. 
Assim, o presente texto tem por objetivo investigar a correlação entre o fenômeno 
das fake news e a nova arquitetura comunicacional das mídias digitais, enfatizando 
o papel das plataformas intermediárias como mediadores sociais de informação, 
bem como seus principais reflexos à democracia. Por meio de pesquisa bibliográfica 
e análise de dados, foi possível concluir que apesar de não ser algo novo na história 
da humanidade, a manipulação intencional de fatos, notícias e contextos, ganhou 
novos contornos a partir da Revolução da Internet (RI), sendo que a desinformação 
do Século XXI pode ser compreendida como um produto desse contexto. Ainda que 
outros fatores sociais tenham contribuído para o cenário informacional atual, o efeito 
viral impresso pela velocidade e escala é que lhe confere a dimensão atual e o status 
de novidade. Nesse sentido, faz-se necessário pensar formas de enfrentamento a 
esse fenômeno contemporâneo, visando salvaguardar a efetividade das liberdades 
de expressão e informação, e por consequência, o debate público de qualidade, 
enquanto fundamentos do Estado Liberal Democrático de Direito. 
PALAVRAS CHAVE: Fake news; Novas tecnologias; Democracia. 
 
ABSTRACT 
 
The relevance of searching the sources of the misinformation that afflicts 
contemporary society is the result of artificial fences and information flow that are 
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imposed by the digital society. This text aims to investigate the correlation between 
the phenomenon of fake news and the new communicational architecture of digital 
media, emphasizing the role of intermediate platforms as social mediators of 
information as well as their main reflexes to democracy. According to  data analysis, 
it was possible to conclude that despite not being something new in the history of 
humanity, the intentional manipulation of facts, news and contexts, has gained new 
contours since the Internet Revolution (IR) and the misinformation of the 21st century 
can be understood as a product of this context. Although many social factors have 
contributed to the current informational scenario, the speed and scale  give it the 
current dimension and the novelty status. Thus it is necessary to think about ways to 
confront this contemporary phenomenon and protect the effectiveness of the liberty 
of expression and information and consequently the public debate of quality as 
foundations of the Liberal Democratic State of Law. 
KEYWORDS: Fake news; New technologies; Democracy. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A livre expressão põe-se como garantia à livre circulação “de” e ao direito “à” 

informação, constituindo ambas peças fundamentais do sistema de deliberação 

pública das democracias liberais. É a partir das liberdades de expressão e 

informação, bem como do direito à ser “bem” informado, que se possibilita o 

exercício da autonomia decisória e nasce a formação da opinião pública, posto que 

o pensar não é tarefa meramente individual e está atrelado à intersubjetividade que 

as liberdades comunicativas propiciam 3 . O princípio do discurso, portanto, é 

intrínseco às condições de socialização comunicativa em geral e do próprio sistema 

de direitos fundamentais. 

Tais garantias constituem ainda um fundamento indissociável da 

autodeterminação, na sua forma individual ou coletiva. E a profunda alteração nas 

estruturas dos meios de comunicação que Revolução da Internet (RI), no sentido 

dado por Stefano Rodotà4 operou - em especial pelas possibilidades de circulação 

da informação postas pelas novas tecnologias - afeta diretamente a formação da 

sociedade, dados os reflexos na forma de viver, conviver e relacionar-se dos 

indivíduos, tomada ainda a globalização e a nova lógica  do  mercado,  que  culminou 

                                                      
3  MIRANDA, Pontes. Democracia, Liberdade, Igualdade (os Três Caminhos). Campinas: Bookseller, 
2001. 
4  RODOTÀ, Stefano. Il diritto di avere diritti. Roma-Bari: Laterza, 2012. 
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com o advento da chamada sociedade informacional5.   

Da era analógica da comunicação em massa, sob a égide da televisão, do rádio 

e do jornal, passou-se à era digital, bem representada pelo duopólio Facebook e 

Google, na qual impera a circulação personalizada de informação, retroalimentada 

pelos rastros deixados a cada interação nas plataformas digitais.   

Neste espectro, viu-se emergir uma onda crescente de disseminação de 

desinformação, sob a alcunha de fake news, o que apesar de não ser algo novo, 

passou a reverberar com mais intensidade a partir da tecnologia da web aberta, 

principalmente pelo caráter instantâneo e sem fronteiras que passou a gozar a 

comunicação baseada em plataformas digitais. Como exemplo dramático, temos as 

eleições estadudinenses de 2016, o Brexit inglês e ainda a campanha presidencial 

brasileira de 2018. Por conta disso é que se optou por problematizar, no presente 

trabalho, a relação entre a (des)informação na era digital e as fake news e seu 

impacto sobre os direitos humanos, em particular a liberdade de expressão e a 

liberdade de/direito à informação. 

Tem-se como objetivo esclarecer o que são fake news, a partir do papel das 

liberdades comunicacionais na sociedade atual, principalmente com advento das 

tecnologias de informação, bem como seus possíveis reflexos na democracia. 

Do ponto de vista metodológico, explorou-se as técnicas de pesquisa 

bibliográfica e documental, que serviram para estruturar o trabalho nas seguintes 

etapas:  i) A comunicação como direito humano, e sua relação com a liberdade de 

expressão e a liberdade “de” e o direito “à” informação; na sequência  ii) o texto 

discorre sobre o poder que se forma com a comunicação em rede, principalmente a 

partir das plataformas digitais, trazendo aspectos desse novo cenário em que se 

desenvolve os fenômenos de consumo e distribuição de informação; iii) enfrenta-se 

o tema das fake news, correlacionando-o ao modo de circulação da informação na 

sociedade digital, elencando os principais reflexos na democracia. Ao final, são 

ofertadas as notas conclusivas. 

 

                                                      
5  SANCHEZ BRAVO, Alvaro.  Internet y la sociedade europea de la informacion: implicaciones para los 
ciudadanos. Servilha: Ed. Universidade de Sevilla, 2001. 
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1 OS DIREITOS HUMANOS E A COMUNICAÇÃO 

 

Em 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas 

proclamou a Declaração Universal de Direitos Humanos6 , a qual traz 30 artigos 

elencando aqueles direitos que foram considerados essenciais para o ser humano, 

independente de raça, credo, gênero ou mesmo posição social e significa um ideal a 

ser alcançado por todos os povos e nações. 

Para Norberto Bobbio7, a Declaração Universal dos Direitos Humanos carrega, 

pela primeira vez na história, um sistema de valores universal - de fato - a medida 

em que houve um consenso geral sobre sua validade e capacidade de reger a 

humanidade para a formação de uma sociedade de homens livres e iguais. O autor 

defende, ainda, que os direitos humanos não são taxativos, e sim um produto da 

civilização, suscetíveis de transformação e ampliação, estando em aperfeiçoamento 

constante. 

Inúmeros e complexos são os fatores que levaram à elaboração desse 

documento, ainda em 1948 pela Organização das Nações Unidas, mas se reputam 

ao sentimento liberal dominante à época e ainda às atrocidades da Segunda Grande 

Guerra Mundial, as principais razões sociais e históricas a justificar a adoção de uma 

Declaração Universal de direitos humanos visando o advento de um mundo livre e 

melhor. 

Nesse momento, referiam-se à garantia de liberdades, as quais Norberto 

Bobbio definiu como obrigações puramente negativas, por implicarem em abstenção 

de determinados comportamentos, pelo Estado ou terceiros, no que veio a se 

denominar de direitos individuais e subjetivos, e também aos chamados direitos 

sociais, relacionados a poderes e obrigações positivas - por imposição -, o que 

inclusive o autor julga como uma antinomia, já que “Quanto mais aumentam os 

poderes dos indivíduos, tanto mais diminuem as liberdades dos mesmos 

indivíduos” 8 . Mas já, também, inauguravam-se os conteúdos ligados à questão 

ambiental, compreendidos na esteira das sociedades desenvolvidas e as 

                                                      
6  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU.  Declaração Universal de Direitos Humanos. 
Resolução da Assembleia Geral da ONU 217 A (III), 10 de dezembro de 1948.  
7  BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p.18. 
8  BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.  p. 14-15 
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externalidades de um modo de produção que gera não só o esgotamento de recursos 

como também o enquinamento do planeta. 

Todavia, para além da postulação enquanto direitos humanos, fazia-se 

necessária a promulgação de legislações que regulassem as matérias ali tratadas. 

Claro que a criação de leis internas não garante por si só a efetivação desses direitos, 

mas sem essa reafirmação, acabariam fadados à inoperância, devido aos óbices 

impostos cotidianamente a sua fruição pelos cidadãos. Nesse sentido: 

 

As cartas de direito, enquanto permanecem no âmbito do sistema internacional 

do qual promanam, são mais do que cartas de direitos no sentido próprio da 

palavra: são expressões de boas intenções, ou, quando muito, diretivas gerais de 

ação orientadas para um futuro indeterminado e incerto, sem nenhuma garantia, 

de realização além da boa vontade dos Estados, e sem outra base de sustentação 

além da pressão da opinião pública internacional ou de agências não estatais 

[...]”9  

 

No que tange às liberdades comunicacionais, tomado em sua especificidade 

dado o objeto da presente pesquisa, o artigo 19 da DUDH estabelece que “Todo ser 

humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade 

de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e 

ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras”. 

O dispositivo garante a liberdade de difundir informações e ideias, por 

qualquer meio de expressão, e implica, também, na liberdade de manter as próprias 

opiniões. Nesse norte, possibilita conhecer o que acontece no campo social e fornece 

meios para que se exerça a cidadania de forma mais crítica, a partir da interação de 

forma livre e consciente no debate público.  

Rawls escreveu sobre a importância da comunicação e por conseguinte, da 

mútua influência, nesse processo de construção democrática, enfatizando como 

seus pressupostos a liberdade de expressão e a assembleia, a liberdade de 

pensamento e a consciência10. E isso tudo está correlacionado à própria autonomia 

do ser humano e sua capacidade de cognição. Pontes de Miranda, por sua vez, traz 

                                                      
9  BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 37 
10 RAWLS, John. Uma teoria da justiça. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. P. 225 
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a polivalência do “pensar” atrelada à intersubjetividade, pois viabiliza que as ideias 

internas sejam amealhadas ao que se apreende com a interação com o outro11. 

Nesse sentido também, e no contexto de sua doutrinação, Warat destaca que a 

subjetividade é o produto das diferentes experiências que constituem o indivíduo, o 

que reafirma a comunicação como uma via de mão dupla e o “reconhecimento 

intersubjetivo como fundante do coletivo”12. 

Neste espectro, tem-se que o sistema de comunicação mantém forte relação 

com os mecanismos de poder, pois utilizam seu ferramental para imprimir a visão de 

mundo (ou de negócio) daqueles que o operam13 e, se utilizado de forma perniciosa, 

podem se tornar verdadeiros instrumentos de ‘cabresto político e cultural’. 

E com a revolução digital, vê-se emergir, conectando-se a essa estrutura de 

comunicação e poder, o que Éric Sadin14 define como um novo modelo industrial, o 

qual se sustenta na organização algorítmica da vida coletiva, através da construção 

de perfis de comportamento e da circulação de informação altamente personalizada, 

o que detém alto potencial de influir na formação da cultura da sociedade, ainda que 

as liberdades individuais estejam formalmente asseguradas. E é sobre essa 

interferência no debate público, através do controle que as novas mídias exercem 

sobre o indivíduo, principalmente com os avanços tecnológicos no que tange à 

comunicação social, que se debruça a segunda parte do presente trabalho.   

 

10. AS PLATAFORMAS DE INTERNET E O PODER DA MÍDIA EM TRANSFORMAÇÃO  

 

Com os avanços da tecnologia das telecomunicações, principalmente a partir 

da década de 90, emergiu o que foi chamado de ‘sociedade da informação’15, tendo 

a internet como seu símbolo emblemático. Passou-se a observar a difusão de uma 

quantidade imensurável de informações, em tempo real e sem limites de fronteira, 

                                                      
11 MIRANDA, Pontes. Democracia, Liberdade, Igualdade (os Três Caminhos). Campinas: Bookseller, 
2001. 
12  WARAT, Luis Alberto. Educação, direitos humanos, cidadania e exclusão social: fundamentos 
preliminares para uma tentativa de refundação. pos. 594-762. 
13 
14 SADIN, Éric. La Silicolonización del mundo: la irresistible expansión del liberalismo digital. Buenos 
Aires: Caja Negra Editora, 2018. p. 85 
15 SANCHEZ BRAVO, Alvaro.  Internet y la sociedade europea de la informacion: implicaciones para los 
ciudadanos. Servilha: Ed. Universidade de Sevilla, 2001. 
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elevando o direito à liberdade de expressão e informação a uma nova dimensão, não 

apenas individual-liberalista, mas de natureza coletiva-democrática, configurando 

em verdadeiro “direito do povo ser bem-informado”16. 

E diante dessa ruptura midiática que ocasionou profundas transformações na 

forma de comunicação entre os indivíduos, com a hierarquia deixando de ser fator 

crucial, foi dado início à era da comunicação horizontal, com a formação de novos 

paradigmas a partir da morfologia em rede que passou a permear as relações 

sociais. 

Embora a web tenha nascido com fins militares em 1969 17  - quando da 

primeira transmissão de mensagens à distância entre computadores, viu-se 

expandir nas décadas seguintes no afã de ser uma rede intrinsicamente 

democratizante, em verdadeira bandeira de emancipação da grande mídia (entenda-

se: rádio, televisão e jornal). A partir das novas formas de comunicação 

possibilitadas, todos passaram a ser simultaneamente remetentes e destinatários, 

no exercício de uma pretensa simetria no diálogo18.   

E sob a alegação de fornecer uma melhor experiência de interação na rede 

mundial de computadores, passou-se a monitorar toda ação do usuário nesse 

espaço, com os dados extraídos a cada clique ou mesmo fornecidos pelos vários 

dispositivos conectados à rede (IoT)19 , o que passou a servir para customizar o 

mundo digital que cerca cada um. A partir da formação dessas “data-bases” e dos 

mecanismos cognitivos possibilitados pelas novas tecnologias, os resultados 

esperados passam a ser adiantados a cada usuário, em predileção20, o que configura 

                                                      
16 NOBRE, Freitas. Imprensa e liberdade: os princípios constitucionais e a nova legislação. São Paulo: 
Summus, 1988. p. 33 
17 CASTELLS, Manuel. A galáxia da internet: reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade. Rio 
de Janeiro: Zahar, 2003. p. 13-19 
18 É o que Castells denomina autocomunicação, na qual se observa a pulverização de autoria. In: 
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 2016. p. 11-20. 
19 Para Eduardo Magrani, a IoT ou “A internet das coisas, à parte maiores rigores semânticos, é um 
termo que acaba evocando o aumento da comunicação entre máquinas pela internet (M2M, ou 
machine-to-machine, que recentemente ultrapassou em volume a comunicação interpessoal pela 
internet), o desenvolvimento de diversos utensílios (desde os prosaicos exemplos das geladeiras ou 
torradeiras ligadas à internet), além de microdispositivos, como sensores que, dispostos das mais 
diversas maneiras para captar dados a partir de seu ambiente, tornam-se partes integrantes da 
internet”.  In: MAGRANI, Eduardo. A internet das coisas. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2018. p. 11 
20 O recente documentário “O dilema das redes sociais” trata dessa questão de uma forma muito clara, 
a partir de depoimentos de pessoas ligadas à criação e gestão dessas tecnologias. In: O DILEMA das 
redes. Direção: Jeff Orlowski. Barueri: Netflix Brasil, 2020.  

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_pt-BRBR889BR889&sxsrf=ALeKk03eCprT2rJSD8VYQaemolXnqH78Ow:1599736148243&q=jeff+orlowski&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMwyT7dISrJMUeLSz9U3yLJIM8gw0BLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1h5s1LT0hTyi3Lyy4uzM3ewMgIAkvjUIEgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwijpebGud7rAhWIH7kGHQh7C3IQmxMoATAYegQIEBAD
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verdadeira ‘formação’ de consumidores – de produtos e de informação -  

propriamente falando, lógica  inclusive que já foi objeto de reflexões por Baudrillard, 

quando tratou – embora se referindo às massas -  da relação entre o escoamento da 

demanda e a formação do poder, enfatizando a receptividade pelo público-destino 

como um ponto chave 21. 

 Também a partir da agregação desses dados e da identificação de 

correlações, o comportamento individual passou a ser analisado e catalogado por 

perfis de personalidade, sempre sob a promessa de mais liberdade. Como expôs 

Mozorov, com a regulação algorítmica as plataformas acabaram por construir uma 

“cerca invisível de arame farpado” ao redor da vida de cada usuário, ou mesmo dos 

grupos, considerando a segregação por interesses e afinidades operada pelos 

mecanismos de Inteligência Artificial 22 . Lassale remete essa configuração do 

ambiente digital ao retorno à menoridade, com o cidadão capaz passando a ter sua 

liberdade assistida23. 

As maiores ameaças ao sistema democrático atual parecem, assim, brotar da 

própria relação privado x privado, pois as grandes corporações ligadas à Internet não 

denotam ter compromisso em sustentar a liberdade de expressão e informação, 

estando focados predominantemente em aumentar o tempo de permanência nas 

redes e envolver o maior número de pessoas possível, tudo para extrair todo tipo de 

informação/dado que possa reverter algum valor comercial. 

E assim criam um habitat onde é estimulado o consumo adaptado ao 

interesses e anseios de cada usuário, afastando o que não condiz com seus pontos 

de vista, de forma que sobra um reduzido espaço para os embates que despertam a 

troca democrática de ideias e produzem conhecimento e autonomia24 , pautados 

sobretudo no pensamento crítico. Por essa cartografia da rede, tecnologia não 

necessariamente reflete em progresso social, pois a partir dessas cercas ideológicas 

                                                      
21 BRAUDRILLARD, Jean. À sombra das maiorias silenciosas. O fim do social e o surgimento das 
massas. São Paulo: Brasiliense, 1985. p. 16 
22 MOZOROV, Evgeny. Big Tech: A ascensão dos dados e a morte da política. São Paulo: Ubu, 2018. p. 
323-342 
23 LASSALLE, José María. Ciberleviatã: el colapso de la democracia liberal frente a la revolución digital. 
Barcelona: Arpa, 2019. p. 71-88 
24 PARISIER, Eli. The Filter Bubble: How the New Personalized Web Is Changing What We Read and 
How We Think. Londres: Penguin Books, 2011. 
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digitalmente arquitetadas pelas plataformas intermediárias, perde-se muito da 

complexidade das relações humanas e do contato com a hiperculturalidade, já que 

as pessoas são aglomeradas por similitudes, fechando-se com relação às realidades 

de vida que se encontram fora do grupo. Essa produção de unidade não é algo 

característico nem da natureza nem da cultura, que são intrinsicamente geradores 

de diferenças25. 

Assim, embora a Internet tenha sido constitutivamente democrática na sua 

concepção, arquitetada em torno do fluxo aberto e livre de ideias, diante da formação 

de um mercado entorno da monetização da informação, sobressai-se na atualidade 

o interesse das grandes empresas na venda do “ouro da era digital” (entenda-se: os 

dados coletados) para publicidade26. Como sustentou Pariser27, essa personalização 

ressoa em um mundo isolado e ecoante, no qual não é o indivíduo que escolhe 

ativamente o canal com o qual interage, mas os filtros algorítmicos que escolhem 

grande parte do que vai ser mostrado a ele, sendo ainda desconhecidos os caminhos 

para evitar esse determinismo informacional.  As plataformas parecem agora ser os 

próprios cidadãos, e a autoridade passa aos algoritmos28. 

O Estado do Bem estar Social que deveria oferecer as melhores condições 

para a prosperidade humana, parece fraquejar perante esse cenário de 

direcionamento eletrônico que vem sendo aplicado pelas grandes corporações 

digitais, no qual o ambiente passa a atuar sobre o cidadão, instigando-o na direção 

“certa”, em total desvinculação dos meios aos fins29 , sendo desconsiderados os 

próprios fundamentos do ser social, definidos por Supiot, como a  individualidade,  a 

                                                      
25HAN, Byung-Chul. Sociedade da Transparência. Trad. Enio Paulo Giachini. Rio de Janeiro: Vozes, 
2018. 
26  Para Mozorov, os dados - enquanto resíduo digital das inúmeras redes e relações sociais, 
econômicas e culturais que se entrecruzam - podem ser considerados os recursos mais importante 
do século XXI, e viabilizam o modelo de negócio das plataformas intermediárias de Internet, baseado 
na publicidade. InI: MOZOROV, Evgeny. Big Tech: A ascensão dos dados e a morte da política. São 
Paulo: Ubu, 2018. pos. 2028. 
27 PARISIER, Eli. The Filter Bubble: How the New Personalized Web Is Changing What We Read and 
How We Think. Penguin Books: 2011. 
28 LASSALLE, José María. Ciberleviatã: el colapso de la democracia liberal frente a la revolución digital. 
Barcelona: Arpa, 2019. p. 101. 
29 MOZOROV, Evgeny. Big Tech: A ascensão dos dados e a morte da política. São Paulo: Ubu, 2018. 
pos. 970/1247. 
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subjetividade e a personalidade30.  

É salutar observar que os velhos instrumentos de manipulação não 

desapareceram, apenas se transformaram, definindo-se em novos termos na atual 

organização em rede. A intermediação na comunicação ganhou, pois, uma roupagem 

modernizada, capaz agora de imprimir um efeito viral a tudo que se coloca na rede, 

pautado sobretudo numa comunicação altamente individualizada, capaz de incitar 

emoções31. 

E assim, a partir das novas tecnologias da informação, fala-se do surgimento 

de um “poder telemático”, pelo qual “alguns, ao invés de terem sua privacidade 

protegida contra o olhar dos detentores dos poderes técnico e econômico, passam a 

ser cada vez mais escrutináveis e catalogáveis”. Os data-doubles passam a formar 

uma “versão digitalizada do ser humano”, com base nas informações por ele 

disponibilizadas de maneira consciente ou não, e são responsáveis por estabelecer 

relações antidemocráticas de visibilidade, controle e poder32.  

 E, considerando que o processo de obtenção de conhecimento brota da 

complexidade do contexto social e cultural, no qual os próprios sistemas de 

informação também sofrem a influência do meio, numa linha de retroalimentação33, 

tem-se a afetação direta da democracia. E nesse ponto, apesar das liberdade de 

expressão e informação previstas nas Declarações de direitos internacionais e 

reafirmadas na legislação nacional, dado o controle do fluxo comunicacional pelas 

plataformas intermediárias de internet, é possível falar no afastamento entre poder e 

homem, com esse passando a ser objeto de poder, e não o seu sujeito, posto que – 

apoiando-se nos ensinamentos antecipadores de Warat – o homem parece ter 

encontrado sua felicidade e sua autonomia, justamente onde reside  sua  servidão34, 

                                                      
30 SUPIOT, Alain. Homo jurídicos: Ensaio sobre a antropológica do direito. São Paulo: Martins Fontes, 
2007. 
31 Para Tristan Harris: “mídias sociais não são apenas uma ferramenta esperando o uso, elas tem os 
próprios objetivos e formas específicas de alcança-los, usando sua psicologia contra você” In: O 
DILEMA das redes. Direção: Jeff Orlowski. Barueri: Netflix Brasil, 2020. 
32 MENEZES NETO, Elias Jacob de. BOLZAN DE MORAIS, Jose Luis. Direitos fundamentais, democracia 
e surveillance: as insuficiências do modelo estatal na sociedade em rede. In: 2º CONGRESSO 
INTERNACIONAL DE DIREITO E CONTEMPORANEIDADE. Mídias e Direito da Sociedade em Rede. 
Edição 2013, Anais [...]. Santa Maria, RS, 4-6 jun. 2013. p. 894/897) 
33 Pos 3643 coimbra – confirmar autor 
34  WARAT, Luis Alberto. Educação, direitos humanos, cidadania e exclusão social: fundamentos 
preliminares para uma tentativa de refundação. pos.238 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_pt-BRBR889BR889&sxsrf=ALeKk03eCprT2rJSD8VYQaemolXnqH78Ow:1599736148243&q=jeff+orlowski&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMwyT7dISrJMUeLSz9U3yLJIM8gw0BLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1h5s1LT0hTyi3Lyy4uzM3ewMgIAkvjUIEgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwijpebGud7rAhWIH7kGHQh7C3IQmxMoATAYegQIEBAD
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ainda que observada a sua voluntariedade na era digital.  

 

11. A DESINFORMAÇÃO NA ERA DIGITAL 

 

Foi a partir dessa mudança de paradigma informacional, da mídia tradicional 

para a mídia digital, que se viu sobressair o fenômeno denominado fake news. 

Entretanto, é cediço que a propagação de mentiras ou o falseamento de contextos 

para manipulação da vontade pública não é fato novo na história. A novidade é o 

meio, ainda que não possa ser considerado um produto exclusivo das plataformas 

digitais. 

Faz-se oportuno, prioritariamente, construir um conceito do que vem a ser as 

fake news, haja vista a inadequação do termo, como trouxe o Relatório do Hight Level 

Group – HLEG para a Comissão Europeia, publicado em 2018, ao sugerir sua 

designação por desinformação, assim definindo-a: “Disinformation as defined in this 

Report includes all forms of false, inaccurate, or misleading information designed, 

presented and promoted to intentionally cause public harm or for profit” 35. 

Pode-se dizer, então, que se trata da mentira qualificada pelo dano e dolo, isto 

é, os fatos manifestamente manipulados, que muitas vezes apresentam-se como 

“pegadinhas” inofensivas em busca de visualizações e, em sua forma mais tóxica, 

são capazes de desmoralizar pessoas e instituições, resultando numa crise 

generalizada de credibilidade.  

Por outro lado, há alguns tópicos que não devem ser considerados fake news: 

a manchete sensacionalista, a expressão de juízo valor ou mesmo a opinião, ainda 

que em tom agressivo. Mister se faz diferenciar o fato falso de uma opinião, a qual 

nunca é falsa, pois é sempre seletiva e carrega a verdade pessoal do interlocutor. 

Justifica-se a característica viral que pode ser atingida pela mídia digital, 

pelos planos emocionais que é capaz de atingir, o que é capaz de elevar o seu alastre 

a uma verdadeira epidemia. Nenhuma outra mídia é capaz desse alcance36.  

                                                      
35 EUROPEAN Comission. A multi-dimensional approach to disinformation. Report of the independent 
High level Group on fake news and online disinformation. Luxemburgo: Publications Office of the 
European Union, 2018. 
36 HAN, Byung-Chul. Sociedade da Transparência. Rio de Janeiro: Vozes, 2018. p. 99. 
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Bourdieu fala sobre o poder das mídias em criar extremos, e apesar de referir-

se à televisão enquanto meio dominante à época, é perfeitamente aplicável ao que 

visualizamos hoje em relação às plataformas digitais: 

 

A potenciação desse perigo ocorre em virtude do fato de que o poder de 

“evocação” exercido pela mídia tem efeitos de “mobilização”. A mídia pode fazer 

existir ideias ou representações, mas também grupos. As variedades, os 

incidentes ou os acidentes cotidianos podem estar carregados de implicações 

políticas, éticas etc. Capazes de desencadear sentimentos fortes, 

frequentemente negativos, como o racismo, a xenofobia, o medo-ódio do 

estrangeiro, e a simples narrativa, [...] implica sempre uma construção social da 

realidade capaz de exercer efeitos sociais de mobilização (ou de 

desmobilização) 37 . 

 

As implicações que surgem a partir da saga algorítmica sobre a subjetividade 

humana são imensuráveis, pois ao utilizar os dados para desenvolver sentimentos, 

inclusive medo e insegurança, acabam por gerar uma perspectiva unilateral da 

situação, que resultam no desenvolvimento predominante de percepção binária e 

limitada, capaz de inflar o discurso de ódio e a dicotomia. E o ódio vende bem mais 

que a solidariedade38.  

O modus operandi das fake news é justamente conduzir os cidadãos-

usuários-consumidores através de suas emoções, neutralizando a sua 

racionalidade39, e assim proliferar com forte intensidade. Embora as notícias falsas 

possam ser disseminadas pelos meios tradicionais de comunicação, é nesse meio 

que a ação ganha uma nova proporção. E o alto poder de distorção do debate público 

transforma-a num golpe aos melhores anseios democráticos. 

O que se tem, diante desse cenário, é cada vez mais o distanciamento entre 

verdade e informação, com essa passando ao status de mercadoria, algo a ser 

                                                      
37 BOURDIEU, Pierre. Sobre a televisão. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1997. p. 28. 
38 MOZOROV, Evgeny. Big Tech: A ascensão dos dados e a morte da política. São Paulo: Ubu, 2018. 
Pos. 83. 
39 GROSS, Carissa Piterman. Fake news e democracia: discutindo o status normativo do falso e a 
liberdade de expressão. In: Fake News: a conexão entre a desinformação e o direito. Coord. Diogo 
Rais. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 168. 
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consumido, no qual cresce o desinteresse pelo real, e a mentira passa a ser a nova 

verdade40.  

Para Harari trata-se de um problema muito maior do que supomos, com a 

ficção tornando-se um instrumento de união de pessoas, sendo cada vez mais difícil 

a sua distinção do real, pois “uma mentira dita uma vez continua uma mentira, mas 

uma mentira dita mil vezes torna-se verdade”41. E, no mundo digital, uma vez mentira, 

sempre verdade. O autor faz a ressalva ainda de que informação confiável 

geralmente é paga, pois quando a notícia é gratuita, a maior probabilidade é que o 

produto seja o leitor. E, com isso, a construção da opinião pública resta diretamente 

afetada. 

Castells, na obra “O Poder da Comunicação”, reflete sobre a importância de se 

conhecer a estrutura em que se dá o poder em razão de estar atrelado ao marco 

social, cultural e político em que todos vivemos. O autor procura demonstrar que o 

âmbito em que se constrói o poder é, sobretudo, a mente humana e a batalha para 

influenciar nossas mentes dá-se no espaço da comunicação42.  

Verifica-se, pois, que as relações de poder que se instalam no meio digital são 

completamente diferentes das advindas das mídias de massa tradicional, na qual os 

destinatários recebiam passivamente a informação, sem ter espaço para 

contraposição. Surge agora um poder não regulado, não condizente com o modelo 

contemporâneo de Estado, capaz de tecnologicamente influenciar e controlar os 

atores sociais, a partir da descontextualização espaço-temporal dos dados. Basta o 

acesso aos dados para que a informação passe a não ser mais informativa, e sim 

deformadora43. 

O Relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento sobre 

Desenvolvimento Humano de 2002, já apontava:  

 

                                                      
40 Castells registra que os ventos do novo mundo conduzem a uma galáxia de comunicação dominada 
pela mentira, ao que alguns agora denominam de “pós-verdade”. In: CASTELLS, Manuel. Ruptura: a 
crise da democracia liberal.  Rio de janeiro: Zahar, 2018. pos. 46 
41 HARARI, Yuval Noah. 21 lições para o século 21. São Paulo: Companhia das letras, 2018. p. 287-
303  
42 CASTELLS, Manuel.  O Poder da comunicação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015. 
43 HAN, Byung-Chul. Sociedade da Transparência. Rio de Janeiro: Vozes, 2018. p. 77-106. 
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É possível que nenhuma reforma seja tão significativa para fazer as instituições 

democráticas funcionarem quanto a reforma da mídia: a construção de meios de 

comunicação diversos e pluralistas livres e independentes, que alcancem acesso 

e divulgação em massa, e que apresentem informações precisas e imparciais44.  

 

O que se pretende aqui é enfatizar que, para a elaboração de qualquer plano 

de ação visando o enfrentamento desse fenômeno da era moderna, é necessário, 

antes de tudo, compreender a origem da questão como fruto da revolução digital que 

estamos imersos e, consequentemente, da nova arquitetura comunicacional 

(im)posta pelas grandes corporações ligadas às plataformas de Internet.  

A partir da interferência operada pelos mecanismos de inteligência artificial 

no debate público e no sistema de formação de opinião, a subjetividade humana é 

afetada, bem como a capacidade de decidir por si mesmo. E isso reflete diretamente 

na quebra dos fundamentos democráticos da cidadania. O desafio que se impõe, 

sobretudo, é tecnológico, sob pena da submissão da política ao poder algoritmo45, e 

consequente, arrefecimento da crise do Estado Democrático de Direito. 

Assim, antes de se cogitar “uma bala de prata” capaz de solucionar o 

problema, é importante refletir sobre a arquitetura da Internet, a qual tem grande 

responsabilidade pelas causas e efeitos desse fenômeno.  

 

4 PARA FINALIZAR... 

 

A presente pesquisa aponta que a complexidade da sociedade contemporânea 

muito está atrelada às novas mídias digitais e a forma com que a tecnologia exerce 

poder na formação da opinião pública, restando clara a influência que as plataformas 

digitais vêm exercendo no fluxo de informações. A partir da mediação entre os atores 

que exercem, resta evidente a afetação aos processos de formação e 

                                                      
44 PNUD. Relatório sobre Desenvolvimento Humano, 2002: aprofundar a democracia em um mundo 
fragmentado. New York: Oxford University Press, 2002. Apud MENDEL, Toby. Liberdade de 
informação: um estudo comparado. 2 ed. Brasilia: UNESCO, 2009. p. 75.  
45 BOLZAN DE MORAIS, José Luis. O estado de direito “confrontado” pela “revolução da internet”! In: 
Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM, Santa Maria, RS, v. 13, n. 3, p. 876-903, dez. 2018. 
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desenvolvimento dos indivíduos, e por conseguinte, às construções sociais e 

políticas.  

A importância das liberdades comunicacionais dá-se precipuamente ao 

promover a autonomia discursiva do indivíduo e a diversidade na esfera pública, 

assegurando ao cidadão tomar decisões bem informado. Extrai-se que os novos 

circuitos informativos, a partir da regulação algorítmica, não contribuem para o 

desenvolvimento de debates dialéticos e, portanto, prejudicam a construção do 

pensamento e o exercício dessas liberdades. E mais, levam a novas formas de 

manipulação, ao ressignificar o processo de circulação da informação, sejam falsas 

ou verdadeiras, dado que a forma de atuar das novas mídias, mediante a tríade 

dados-algoritmos-inteligência artificial, possibilita a categorização do 

comportamento das massas e cria o ambiente perfeito para a disseminação e 

compartilhamento de (des)informação, a partir do inconsciente dos indivíduos.  

E isso traz reflexos também à legitimidade do processo eleitoral, tendo em 

vista que abre espaço para vícios na formação da vontade do eleitor, a partir da 

fabricação/apresentação de cenários e realidades falsos ou recortados, colocando 

em xeque não só efetividade do direito fundamental “de” e “à” informação, como 

também os direitos políticos e a concretização da soberania popular.  

A partir dessa investigação preliminar, com foco no desafio tecnológico 

imposto na atualidade, entende-se que mudanças no sistema de comunicação serão 

cruciais para os esforços de garantia à efetividade da democracia, sendo 

imprescindível que se mantenham espaços públicos neutros para discussão, pois é 

a análise de pontos de vistas diversos e fundamentados que possibilita reduzir o 

efeito danoso desse fenômeno. A internet nasceu para ser uma revolução, então que 

seja transparente, democrática e participativa. 
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RESUMO 
 
A facilidade da troca de informações via Internet tanto traz facilidade para uma rápida 
comunicação e agilidade no ramo de negócios, quanto pode colocar a privacidade, 
intimidade e a segurança das pessoas em risco. O avanço tecnológico traz 
benefícios, entretanto diversas práticas ilegais e criminosas encontram um lugar 
propício para sua proliferação. O presente artigo trata dos crimes praticados na dark 
web, a parte mais profunda da internet, ambiente marcado pelo uso da criptografia e 
do anonimato de seus usuários. Nesse sentido, busca-se compreender que o 
aumento dos crimes cibernéticos se torna cada vez mais evidente e a legislação atual 
nacional não demonstra ser suficientemente efetiva para coibir a atuação desses 
criminosos. Dessa forma, como afirmam Rezer e Fortes, sabendo que a sociedade de 
risco continuará convivendo com o crescimento tecnológico, e que não há como 
pará-lo, necessita-se de legislações que protejam os usuários e que delimitem até 
onde esses avanços podem evoluir. Atualmente não há uma legislação brasileira 
específica para a proteção dos usuários das “coisas”, conectadas a internet. Assim, 
surge a oportunidade de pautar esse tema para a criação de novas leis, sem aguardar 
que impactos extremos aconteçam. 
Palavras-chaves: Dark web. Crimes cibernéticos. Tipificação específica criminal.  

 
ABSTRACT 
 
The ease of exchanging information via the Internet both facilitates quick 
communication and agility in the business sector, as well as putting the privacy, 
intimacy and security of people at risk. Technological advances bring benefits, 
however, several illegal and criminal practices find a favorable place for their 
proliferation. This article deals with crimes committed on the dark web, the deepest 
part of the internet, an environment marked by the use of cryptography and the 
anonymity of its users. In this sense, we seek to understand that the increase in cyber 
crimes is becoming increasingly evident and the current national legislation does not 

                                                      
1 Doutorando no Programa de Direitos Fundamentais e Democracia do Centro Universitário Autônomo 
do Brasil.  
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prove to be effective enough to curb the actions of these criminals. Thus, as stated 
by Rezer and Fortes, knowing that the risk society will continue to live with 
technological growth, and that there is no way to stop it, there is a need for legislation 
that protects users and limits how far these advances can evolve. Currently, there is 
no specific Brazilian legislation for the protection of users of “things”, connected to 
the internet. Thus, the opportunity arises to guide this theme for the creation of new 
laws, without waiting for extreme impacts to happen. 
Keywords: Dark web. Cyber crimes. Specific crimes typification. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A história da internet conta que, nos primórdios, a ferramenta era 

exclusivamente de uso militar e científico, sendo seu acesso de uso limitado à grande 

parte da população. Não é por outro motivo que os primeiros crimes praticados nesse 

ambiente surgiram somente nos anos 60, quando os criminosos passaram a usar o 

conhecimento tecnológico adquirido para acessar informações sigilosas de usuários 

e de grandes empresas de diferentes ramos de negócio, assim “(...) ocorreram as 

primeiras referências sobre essa modalidade de crimes com as mais diversas 

denominações, inclusive maior incidência em casos de manipulação e sabotagem de 

sistemas de computadores”.2 

Nos anos 80, surge o termo internet como “(...) um conjunto de redes de 

computadores interligadas pelo mundo inteiro, que têm em comum um conjunto de 

protocolos e serviços, possuindo a peculiaridade de funcionar pelo sistema de trocas 

de pacotes e cada pacote pode seguir uma rota distinta para chegar ao mesmo 

ponto”3. E, somente nos anos 90, é que a exploração comercial da internet teve início, 

devido à invenção da world wide web (www), como um pacote de informações em 

formato de texto ou mídia, organizado de forma a que o usuário pudesse acessar as 

páginas na rede, ou seja, navegar nos sites, a partir de sequências associativas 

denominadas hiperlinks entre blocos vinculados por remissões4.  

                                                      
2  Carneiro, Adeneele Garcia. “Crimes virtuais: elementos para uma reflexão sobre o problema na 
tipificação”. Âmbito Jurídico. Disponível em: http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php/?n_link= 
revista_artigos_leitura&artigo_id=11529&revista_caderno=17. Acesso em: 17 de abril de 2020. p. 01. 
3 Rosa, Fabrízio. “Crimes de informática”. Campinas: Bookseller, 2007. 
4  Ministério Público Federal. “Crimes cibernéticos: manual prático de investigação”. São Paulo: 
Procuradoria da República de São Paulo: 2006, p. 04. 
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Contudo, na medida em que a internet ganhava popularidade como uma 

ferramenta tecnológica aplicada na indústria, no comércio, nas profissões liberais, 

nas relações interpessoais, transformando a vida em sociedade, os crimes 

cibernéticos foram surgindo e aumentando exponencialmente.  

Com a evolução da internet em território nacional, estatísticas demonstram 

que o número de domicílios com acesso à rede é de 74,9%, estando amplamente 

disseminada entre todas as regiões do Brasil5. Dessa forma, é sabido que o acesso à 

web em nosso país tem significado uma importante ferramenta tanto para 

comunicação entre pessoas como para impulsionar mundo dos negócios. 

No entanto, em que pese o mundo virtual representar um avanço tecnológico 

para o Brasil, há um aumento vertiginoso de prática de ilícitos, o que sem dúvida 

constitui um novo desafio para a ciência do direito, diante da necessidade de 

adequação dos tipos penais tradicionais aos praticados no âmbito digital. 

A pesquisa desenvolvida no presente artigo diz respeito à tipificação dos 

crimes virtuais ocorridos na dark web e a necessidade da existência de um código 

penal próprio aos cybers crimes, vez que a resposta estatal parece não atender 

satisfatoriamente aos anseios dos cidadãos de forma a coibir o aumento de 

incidentes criminosos na rede.  

 

1 DA SURFACE WEB À DARK WEB  

 

Podemos dizer, que existem basicamente duas partes na internet: a surface 

web, parte acessível a todos os usuários através de um programa de navegação 

padrão; e a deep web, esta um espaço muito maior, com dados não registrados, no 

qual seu acesso é muito mais restrito. Nesse sentido, conforme explicam os autores 

Pompéo e Seefeldt, a busca na web se dá justamente mediante as duas categorias 

“(...) a) a primeira delas é a conhecida como surface web (podendo ser chamada 

                                                      
5 Ibge – Instituto Brasileiro De Geografia E Estatística. “Uso de internet, televisão e celular no Brasil”. 
Disponível em: https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/20787-uso-de-internet-
televisao-e-celular-no-brasil.html. Acesso em: 20 de abril de 2020. 
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também de clearnet); e b) enquanto a segunda é o que especialistas de sistemas de 

informação chamam de deep web”.6 

Segunda a definição de Chris Sherman e Gary Price, a invisible web, termo 

usado pelos autores para se referirem à deep web, é o universo quase intangível onde 

existem milhares de páginas de textos, arquivos e outras variadas mídias, cujos 

motores de buscas gerais não podem, seja por limitações técnicas, seja por não 

quererem, por escolha deliberada, incluir aos seus índices de pesquisa. Os autores 

ainda afirmam que o que é invisível hoje, pode se tornar visível futuramente, 

principalmente com a evolução da tecnologia dos mecanismos de buscas7. 

Ainda como assevera Pompéo e Seefeldt, “a expressão deep web foi criada por 

Michael K. Bergman, fundador do programa Bright Planet, software especializado em 

coletar, classificar e procurar conteúdo nessa esfera da web”. 8Sendo assim, essa 

expressão de deep traz uma ligação à profundeza, enquanto que surface se limita 

àquilo que está na superfície. 

Dessa forma, a deep web normalmente é associada como um espaço obscuro 

na internet, onde há a ocorrência de crimes dos mais variados tipos reunidos em um 

território aparentemente sem lei. Com efeito, a deep web não é acessível facilmente 

a todos que navegam na internet, pois a maioria das pessoas não sabe de que forma 

entrar ou explorar esse mundo virtual.  

No que diz respeito ao tamanho desse universo virtual, Michael Bergman 

afirma que  

 

(...) informações públicas na Deep Web são comumente de 400 a 500 vezes maior 

que as definidas da World Wide Web . A Deep Web contém 7.500 terabytes de 

informações comparadas a 19 terabytes de informação da Surface Web . A Deep 

Web contém aproximadamente 550 bilhões de documentos individuais 

comparados com 1 bilhão da Surface Web. Existem mais de duzentos mil sites 

                                                      
6 Pompéo, Wagner Augusto; Seefeldt, João Pedro. Nem tudo está no Google: deep web e o perigo da 
invisibilidade. In: Congresso Internacional de Direito e Contemporaneidade. Santa Maria: UFSM, 2013, 
p. 439. 
7 Sherman, Chris; Price, Gary. The invisible web: uncovering information sources search engines can’t 
see. Illinois: Cyberage Books, 2003, p. 283. 
8 Pompéo, Wagner Augusto; Seefeldt, João Pedro. Nem tudo está no Google: deep web e o perigo da 
invisibilidade. In: Congresso Internacional de Direito e Contemporaneidade. Santa Maria: UFSM, 2013, 
p. 440. 
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atualmente na Deep Web . Seis das maiores enciclopédias da Deep Web contém 

cerca de 750 terabytes de informação, suficiente para exceder o tamanho da 

Surface Web quatro vezes. Em média, os sites da Deep Web recebem 50% mais 

tráfego mensal, ainda que não sejam conhecidos pelo público em geral. A Deep 

Web é a categoria que mais cresce no número de novas informações sobre a 

Internet. Deep Web tende a ser mais estrita, com conteúdo mais profundo, do que 

sites convencionais. A profundidade de conteúdo de qualidade total da Deep Web 

é de 1.000 a 2.000 mil vezes maior que a da superfície. O conteúdo da Deep Web 

é altamente relevante para todas as necessidades de informação, mercado e 

domínio. Mais da metade do conteúdo da Deep Web reside em tópicos 

específicos em bancos de dados. Um total de 95% da Deep Web é informação 

acessível ao público não sujeita a taxas ou assinaturas (...).9 

 

Indo bem mais a fundo na deep web, chega-se a um conteúdo que só pode ser 

acessado através do uso de um programa próprio. A esse espaço dá-se o nome de 

dark web, um segmento intencionalmente escondido da deep web10.  

Uma ilustração de toda essa estrutura da web pode ser interessante para 

melhor visualizá-lo: 

Figura 111:    

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9 Bergman apud Pompéo, Wagner Augusto; Seefeldt, João Pedro. Nem tudo está no Google: deep web 
e o perigo da invisibilidade. In: Congresso Internacional de Direito e Contemporaneidade. Santa Maria: 
UFSM, 2013, p. 441. 
10 Flinkea, Kristin. Dark Web. Congressional Research Service. 2017, p. 02 
11Idem, p. 6. Tradução: Surface web: conteúdo indexado. Pode ser encontrado através de mecanismos 
de pesquisas tradicionais, como Google, e acessado através de navegadores padrões. Deep web: 
conteúdo indexado e não indexado. Não pode ser encontrado através de mecanismos de busca 
convencionais. Pode ser preciso senha ou permissão de rede. Dark web: conteúdo intencionalmente 
escondido. Pode ser acessado somente com programas especiais como Tor. Pode ser preciso senha 
ou permissão.  
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A ferramenta para que se possa acessar o conteúdo da dark web é através da 

instalação de um programa específico para navegação, a exemplo do Tor, software 

mais usado para esse fim, o qual, segundo Andy Beckett, seu desenvolvimento inicial 

era direcionado ao Laboratório de Pesquisa Naval Americano, no intuito de proteger 

a comunicação governamental12.  

Sabe-se, ademais, que devido ao anonimato que o Tor proporciona ao usuário, 

muito do que acontece na dark web é feito através desse programa, desde a prática 

criminal até trocas de mensagens e informações entre pessoas residentes em países 

totalitários.  

No que tange ao funcionamento do programa, Silveira explica que “(...) o Tor 

distribui a comunicação através de uma rede de voluntários transmissores ao redor 

do mundo, impedindo o monitoramento da conexão, dos sites acessados e evitando 

que se descubra a localização física dos interagentes.”13  

Assim, o uso positivo da ferramenta acontece quando, por exemplo, alguns 

jornalistas o utilizam para se comunicarem de forma mais segura com suas fontes; 

ou quando as organizações não governamentais utilizam-no para que colaboradores 

de outros países possam se conectar e trabalhar de forma segura e não rastreável; 

ou quando grupos de ativistas, como a Electronic Frontier Foundation (EFF) usam-no 

como um mecanismo para manter as liberdades civis online asseguradas14. 

Outrossim, muito embora a dark web possibilite também outros benefícios, 

como a liberdade de expressão àquelas pessoas que não possam exercê-la por 

causa do regime totalitário em que vivem, é fato que, para países democráticos, 

segundo Duarte e Mealha, a utilização da ferramenta como meio para a prática de 

crimes tem sido alarmante e urgem medidas rápidas no intuito de coibi-los 

satisfatoriamente:  

 

                                                      
12 Beckett apud Monteiro, Silvana Drumond; FIDENCIO, Marcos Vinicius. As dobras semióticas do 
ciberespaço: da web visível à invisível. TransInformação , v. 25, n.1, p. 35-46, jan./abr. 2013. Disponível 
em: http://www.scielo.br/pdf/tinf/v25n1/a04v25n1.pdf. Acesso em: 16 de abril de 2020,  p. 43. 
13 Silveira, Sergio Amadeu. A Internet e o novo Cavalo de Tróia. Rio de Janeiro: PoliTICs, n. 10, ago. 
2011.p. 6. 
14 Tor Project: anonymity online. Disponível em: https://www.torproject.org/. Acesso em: 22 de abril 
de 2020 
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É aqui que chegamos ao centro do debate: por um lado o Tor permite, entre outras 

coisas, assegurar a privacidade das comunicações entre utilizadores e visualizar 

artigos e blogs que não se encontram na Surface Web; por outro lado o anonimato 

serve de ferramenta para que ocorra a prática de atividades ilícitas. Existe uma 

linha muito tênue que separa a esfera pública da esfera privada. O Tor permite 

reforçar a segurança ao utilizar a Internet. Cabe ao bom senso de cada um a 

forma como utiliza as ferramentas ao seu dispor. 15 

 

Segundo pesquisas, os conteúdos que mais são acessados na dark web são 

os de pornografia infantil, os de tráficos de órgãos e os de mercado negro. Nota-se 

um aumento do número de visualizações também em páginas que divulgam 

documentos sigilosos do governo como o WikiLeaks, os de troca de moedas como 

bitcoins e de tutoriais para fraude virtual16. 

Os bitcoins, aliás, vêm se tornando cada vez mais uma moeda de negociação, 

tendo sido “inventada e partilhada em 2009 pelo japonês Satoshi Nakamoto, sendo 

uma moeda encriptada que todas as pessoas podem adquirir em troca de dinheiro, 

produtos ou serviços. O número de pessoas a utilizar este método vem crescendo 

largamente e uma das razões para tal é o facto das taxas de pagamento serem de 2 

a 3% mais baratas do que o pagamento por cartão de crédito. Ao contrário do método 

tradicional, as taxas são suportadas pelo comprador, e não pelo vendedor.”17 

Sendo assim, o bitcoin, segundo Ulrich, é “resultado de mais de duas décadas 

de pesquisa e desenvolvimento por pesquisadores praticamente anônimos”. Ainda, 

segundo o autor, o sistema representa um avanço importante no sistema cambial 

digital, “(...) cujo desenvolvimento foi possibilitado por vinte anos de pesquisa em 

moedas criptográficas e quarenta anos de pesquisa em criptografia por milhares de 

pesquisadores ao redor do mundo.”18 

Uma das principais vantagens do bitcoin está na redução dos custos das 

transações. Assim, Ulrich afirma que não há fronteiras políticas à moeda digital: 

 

                                                      
15 Duarte, David; Mealha, Tiago. Introdução à deep web. Lisboa: IET Working Papers Series, 2016, p. 2. 
16 Idem, p. 11. 
17 Idem, p. 12. 
18 Ulrich, Fernando. Bitcoin: a moeda na era digital. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2014, 
p. 44. 
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Você pode enviar e receber Bitcoins de qualquer lugar a qualquer pessoa, esteja 

ela onde estiver, sem ter que ligar ao gerente do banco, assinar qualquer papel, 

comparecer a alguma agência bancária ou ATM. Nem mesmo precisa usar VISA 

ou PayPal. Você pode ter domicílio no Brasil, estar de férias em Xangai e enviar 

dinheiro a uma empresa na Islândia com a mesma facilidade com que envia um 

e-mail pelo seu iPhone. 19 

 

Apesar de toda tecnologia objetivar boas, modernas e desburocratizadas 

práticas de negociação, acordos e trocas de informações, o que se vê é uma 

redefinição dos crimes tradicionais em relação à plataforma virtual possibilitada pelo 

anonimato que a dark web traz. 

 

2 A DIFÍCIL TIPIFICAÇÃO DOS CRIMES CIBERNÉTICOS ASSOCIADOS À DARK WEB NO 

BRASIL 

 

Segundo o site Safernet Brasil, os crimes cibernéticos mais praticados são os 

de intolerância religiosa, violação de direitos autorais, contra a honra e o patrimônio, 

pornografia infanto-juvenil, racismo e xenofobia20; todos esses já tipificados pelo 

nosso ordenamento jurídico.  

Com relação aos crimes praticados na dark web, segundo relatórios de 

Michael Chertoff e Toby Simon, tem-se uma proliferação maior dos delitos mais 

graves, como pornografia infanto-juvenil, racismo, assassinatos encomendados, 

venda de armas, drogas e órgãos, tráfico de pessoas e animais, entre outros21. 

A dificuldade de identificar os autores dos crimes virtuais, principalmente 

quando ocorridos na dark web, e a consequente punição resultou em uma 

preocupação mundial. Assim sendo, a Convenção de Budapeste, fruto de um trabalho 

desenvolvido pelo Conselho da Europa, surge como forma de discussão de soluções 

a esses crimes ao priorizar a proteção da sociedade contra os avanços da 

                                                      
19 Idem, p. 63. 
20 Safer Net Brasil . Relatório de dados da internet. Disponível em: http://www.safernet.org.br/ 
site/indicadores. Acesso em: 19 de abril de 2020 
21 Chertoff, Michael. SIMON, Toby. The Impact of the Dark Web on Internet Governance and Cyber 
Security, Global Commission on Internet Governance. Paper Series: No. 6, February 2015. p. 6 
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criminalidade. Durante a Convenção, houve a proposta de escolha de uma legislação 

comum com objetivo de promover a cooperação entre os Estados da União Europeia. 

Com a efetivação da Convenção de Budapeste, que entrou em vigor em 1º de 

julho de 2004, e a abertura à assinatura por todos os países que desejassem, ficou 

demonstrada a necessidade de combate aos crimes cibernéticos por toda a 

sociedade mundial. 

Os seguintes crimes foram tipificados na Convenção de Budapeste22: 

 

1) Infrações contra a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados 

e sistemas informáticos: 

a) acesso doloso e ilegal a um sistema de informática; 

b) interceptação ilegal de dados ou comunicações telemáticas; 

c) atentado à integridade dos dados (conduta própria de um subgrupo hacker, 

conhecido como cracker); 

d) atentado à integridade de um sistema; 

e) produção, comercialização, obtenção ou posse de aplicativos ou códigos de 

acesso que permitam a prática dos crimes acima indicados. 

2) Infrações informáticas: 

a) falsificação de dados; 

b) estelionatos eletrônicos (v.g., os phishing scams). 

3) Infrações relativas ao conteúdo: 

a) pornografia infantil (produção, oferta, procura, transmissão e posse de 

fotografias ou imagens realistas de menores ou de pessoas que aparecem como 

menores, em comportamento sexual explícito); 

b) racismo e xenofobia (difusão de imagens, ideias ou teorias que preconizem ou 

incentivem o ódio, a discriminação ou a violência contra uma pessoa ou contra 

um grupo de pessoas, em razão da raça, religião, cor, ascendência, origem 

nacional ou étnica; injúria e ameaças qualificadas pela motivação racista ou 

xenófoba; negação, minimização grosseira, aprovação ou justificação do 

genocídio ou outros crimes contra a humanidade); 

4) Atentado à propriedade intelectual e aos direitos que lhe são conexos. 

 

                                                      
22 Ministério Público Federal. Crimes cibernéticos: manual prático de investigação. São Paulo: 
Procuradoria da República de São Paulo: 2006, p. 79 a 100. 
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A necessidade de cooperação entre diversos países é também vista por 

Medeiros, quando este afirma que “não há fronteiras demarcadas no ambiente 

cibernético”23.  

No mesmo viés, Castells assevera que:  

 

O Estado não desaparece (...). É apenas redimensionado na Era da Informação. 

Prolifera sob a forma de governos locais e regionais que se espalham pelo mundo 

com seus projetos, formam eleitorados e negociam com governos nacionais, 

empresas multinacionais e órgãos internacionais. A era da globalização da 

economia também é a era de localização da constituição política. O que os 

governos locais e regionais não têm em termos de poder e recursos é 

compensado pela flexibilidade e atuação em redes.24 

 

O Brasil ainda não é signatário da Convenção de Budapeste, o que seria um 

avanço para um efetivo combate aos crimes cibernéticos, já que estes entram em 

confronto constante com o princípio da extraterritorialidade, de forma que, se 

tivéssemos um código comum de tipificação destes crimes, o problema poderia ser 

resolvido nesse quesito.  

 Algumas condutas delituosas, normas penais incriminadoras em vigor no 

país, são praticadas no universo da web e merecem uma abordagem já que a 

combinação de seus diversos núcleos pode caracterizar a prática do ato ilícito 

conhecido como ransomware. 

Em relação ao crime de Divulgação de Segredo, seu tipo é descrito no artigo 

153 do Código Penal e expressa em seu § 1º-A que “divulgar, sem justa causa, 

informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos 

sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública. Pena: 

detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa”25.   

O tipo apresenta elementos de caráter criminoso, sendo estes a divulgação de 

conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial; a ausência 

                                                      
23Medeiros, Assis. Hackers: entre a ética e a criminalização. Florianópolis: Visual Books, 2002, p. 147. 
24Castells, Manuel. Fim do Milênio. São Paulo: Paz e Terra, 2007, p. 203. 
25 Brasil. Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Diário Oficial da União, Rio de 
Janeiro, 31 dez. 1940. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 15 de abril de 2020 
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de justa causa para essa divulgação; a divulgação levada a efeito pelo destinatário 

ou detentor do documento particular ou de correspondência confidencial; e a 

potencialidade de dano a outrem. 

Cezar Bitencourt afirma que “sigiloso é algo que não deve ser revelado, 

confidencial, limitado ao conhecimento restrito, não podendo sair da esfera de 

privacidade de quem o detém”. E, ainda, “é indispensável que a operação ou o serviço 

refira-se a conteúdo cuja revelação tenha idoneidade para produzir dano”26.  

Ademais, o tipo descrito é norma penal em branco, eis que somente se 

configurará a modalidade qualificada se as informações consideradas como 

sigilosas ou reservadas forem aquelas apontadas como tal pela lei. 

O Dano por difusão de código malicioso, presente na Lei Contra a Ordem 

Tributária (Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990), no artigo 2º, V, verificamos a 

preocupação do legislador no sentido de punir a conduta de “utilizar ou divulgar 

programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação 

tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à 

Fazenda Pública”, dando uma sanção considerada de menor potencial ofensivo. 

No intuito de tipificar o crime no âmbito virtual, o Projeto de Lei do Senado nº 

76/2000 propôs a inserção do artigo 163-A, ao Código Penal, com a seguinte redação: 

 

Dano por difusão de código malicioso eletrônico ou digital ou similar Art. 163-A. 

Criar, inserir ou difundir código malicioso em dispositivo de comunicação, rede 

de computadores, ou sistema informatizado. Pena: reclusão, de 1 (um) a 3 (três) 

anos, e multa. 

Art. 4º O caput do art. 163 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 

(Código Penal) passa a vigorar com a seguinte redação:  
“Dano 

Art. 163. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia ou dado 

eletrônico alheio:”27  

 

                                                      
26 Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 497. 
27 Brasil. PLS nº 76 de 26 de outubro de 2000. Atividade Legislativa do Senado Federal. Disponível em: 
https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:senado.federal:projeto.lei;plc:2003;89. Acesso em: 13 de 
abril de 2020 
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A Fraude eletrônica e estelionato, conhecida como Phishing, é uma espécie de 

fraude virtual, por meio do qual o agente obtém informações da vítima, senhas e 

dados pessoais, quando se passa por terceiro (um banco, uma loja, um órgão) 

levando a vítima a erro, sendo que o objetivo é a obtenção de vantagem patrimonial 

ilícita. É o que ocorre no estelionado, tipo descrito no artigo 171 do Código Penal: 

“Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou 

mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio 

fraudulento”28. 

Neste caso o artifício e o ardil encontram-se circunscritos ao gênero da fraude, 

ou seja, o engodo, o engano, a artimanha do agente, no sentido de fazer com que o 

lesado incorra em erro e ali, por vezes, permanecendo. De outra monta, a conduta em 

que o agente se utilizando de meios ardilosos, insidiosos, fazendo com que o lesado 

incorra, ou seja, mantido em erro, a fim de que o próprio agente pratique a subtração, 

está situada no disposto no artigo 155, § 4º, inciso II, segunda figura (fraude), do 

Código Penal, que é utilizada pelo agente, a fim de facilitar a subtração por ele levada 

a efeito29.  

Nelson Hungria já escrevera que o “meio fraudulento é também, qualquer ardil 

no sentido de provocar a ausência momentânea do dominus ou distraindo-lhe a 

atenção, para mais fácil proceder a perpetração do furto”30.  

No substitutivo proposto pelo PLS n° 76/2000 o art. 171-A visa atender ao 

crime no formato digital, com a seguinte redação:  

 

Difusão de código malicioso 

Art. 171-A. Difundir, por qualquer meio, programa, conjunto de instruções ou 

sistema informatizado com o propósito de levar a erro ou, por qualquer forma 

indevida, induzir alguém a fornecer, espontaneamente e por qualquer meio, dados 

ou informações que facilitem ou permitam o acesso indevido ou sem autorização, 

à rede de    computadores,    dispositivo    de   comunicação   ou   a    Sistema 

 

                                                      
28 Brasil. Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Diário Oficial da União, Rio de 
Janeiro, 31 dez. 1940. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 15 de abril de 2020 
29 Greco, Rogério. Curso de direito penal: Parte geral. Rio de Janeiro: Impetus, 2019, p. 419. 
30 Hungria, Nelson. Comentários ao Código Penal, vol. 7. Rio de Janeiro: Forense, 1956, p. 44. 
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informatizado,  com obtenção  de  vantage ilícita, em prejuízo alheio: 

Pena – reclusão, de um a três anos. 31 

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se vale de nome falso ou da 

utilização de identidade de terceiros para a prática de difusão de código 

malicioso.  

 

A Extorsão, ato de obrigar alguém a adotar um determinado comportamento, 

por meio de ameaça ou violência, com a intenção de obter vantagem, recompensa ou 

lucro é crime tipificado no artigo 158 do Código Penal Brasileiro: 

 

Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o 

intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, 

tolerar que se faça ou deixar fazer alguma coisa: 

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.32 

 

3 RANSOMWARE COMO CRIME AINDA NÃO TIPIFICADO 

 

Quando combinamos todos esses tipos penais, percebemos a preocupação de 

setores jurídicos e de investigação policial com a prática do ransomware que, 

segundo definição trazida por Gavin O’Gorman e Geoff McDonald, é uma “categoria 

de programa malicioso que, quando rodado, desabilita funcionalmente o computador 

ou a rede”. Na sequência, “quando o usuário acessa o computador ou a rede, o 

programa malicioso mostra uma mensagem que demanda um pagamento para que 

se possa retornar à normalidade, ou seja, o ransomware é uma forma de extorsão”33. 

Geralmente, juntamente com a mensagem é anexado um contador que mostra o 

                                                      
31 Brasil. PLS nº 76 de 26 de outubro de 2000. Atividade Legislativa do Senado Federal. Disponível em: 
https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:senado.federal:projeto.lei;plc:2003;89. Acesso em: 13 de 
abril de 2020 
32 Brasil. Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Diário Oficial da União, Rio de 
Janeiro, 31 dez. 1940. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 15 de abril de 2020. 
33 Trad. livre, no original: Ransomware is a category of malicious software which, when run, disables 
the functionality of a computer in some way. The ransomware program displays a message that 
demands payment to restore functionality. (…) In other words, ransomware is an extortion racket.  In 
O’GORMAN, Gavin. MCDONALD, GEOFF. Ransomware: A Growing Menace. Montain View: Symantic, 
2012, p. 02 
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prazo para o pagamento da quantia exigida para a liberação do sistema, importe que 

é fixado em bitcoins, moeda, como visto anteriormente, não rastreável. 

O ransomware, crime ainda não tipificado em nosso ordenamento jurídico, 

portanto, reúne a extorsão (obrigando alguém a tomar determinado comportamento 

por meio de ameaça) e o dano por inserção de código malicioso, além de poder 

resultar em fraude eletrônica (ao capturar dados que podem ser usados se passando 

por terceiros e induzindo usuários a erro) e divulgação de segredo (conforme dados 

coletados), caso não se pague a quantia exigida pelo agente. 

Nos últimos anos, nota-se um crescente número de ataques envolvendo 

ransomware: os governos, na impossibilidade de identificação dos criminosos e suas 

localizações em tempo hábil, têm pago a quantia exigida. Essa modalidade, 

infelizmente, tornou-se um dos crimes mais graves enfrentados atualmente. 

Por exemplo34, nos Estados Unidos, o Condado de Jackson desembolsou US$ 

400 mil, assim como West Raven, em Connecticut (US$ 2 mil), além de Riviera Beach 

(US$ 600 mil) e Lake City (US$ 460 mil) – ambos no estado da Flórida. Um dos casos 

mais conhecidos ocorreu em 2018, quando o prefeito de Atlanta, na Geórgia, não 

aceitou realizar o pagamento, tendo a administração pública que gastar inicialmente 

US$ 3 milhões para começar a reestabelecer os sistemas afetados. 

Em território nacional, estatísticas35 mostram que o Brasil é o 2º país com mais 

ameaças de ransomware no mundo, o que mostra a necessidade urgente de medidas 

para coibir essa prática criminosa. O ataque mais recente, ocorrido em 15 de abril de 

2020, envolvendo o Brasil foi à Companhia Energétia EDP 36 , presente em onze 

estados brasileiros, no qual os criminosos invadiram os sistemas e exigiram o 

pagamento em bitcoins no valor estimado em 56 milhões de reais sob ameaça de 

divulgação e venda de dados pessoais de clientes na dark web. Ainda não houve 

divulgação oficial de como ocorreu o desfecho, mas, segundo o site da revista Exame, 

                                                      
34 Consumidor Moderno. Ransomware: sequestro de dados. Disponível em: https://www.consu 
midormoderno.com.br/2019/07/30/ransomware-sequestro-dados/.Acesso em: 19 de abril de 2020. 
35 Canaltech. Brasil é o 2º país com mais ameaça de ransomware. Disponível em: https://canal 
tech.com.br/seguranca/brasil-e-o-2o-pais-com-mais-ameacas-de-ransomware-no-mundo-
aponta-estudo-134683/. Acesso em: 17 de abril de 2020. 
36 Livecoins. EDP hackeada em 56 milhões de bitcoins. Disponível em: https://livecoins.com.br 
/companhia-energetica-portugal-hackeada-rs-56-milhoes-em-bitcoins/. Acesso em: 20 de abril de 
2020. 
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até o dia 24 de abril, “a página criada pelos hackers mantinha-se no ativo com a 

mesma mensagem de sempre – apesar de não haver uma razão lógica para isso”37.  

 

CONCLUSÃO 

 

Conforme demonstrado neste artigo, bem assim em pesquisa realizada por 

David Augusto Fernandes38, desde as negociações até a Convenção de Budapeste, 

passaram-se cerca de cinco anos, e o projeto de lei PLS n° 76/2000 que propunha 

novas tipologias para os delitos cibernéticos, está sem definição há vinte anos, 

causando instabilidade social. 

Isso contribui para, ainda segundo Fernandes 39 , que se vislumbre 

continuamente a invasão de sistemas de informática, não havendo uma lei precisa 

para inibir e punir aqueles que utilizam seus conhecimentos de informática para 

ações criminosas, causando prejuízo a milhares de pessoas físicas e jurídicas. Dessa 

forma, coadunando com os estudos do autor, “o Brasil poderia aderir ou adotar a 

Convenção de Budapeste, haja vista que nos projetos de leis anteriormente referidos 

há uma similitude entre as intenções apresentados e o conteúdo da Convenção”. Isso 

deve ser implementado como forma de alinhar o país aos esforços na persecução 

desse tipo de crime e fortalecer a cooperação internacional nesse particular. 

Ademais, com o avanço da internet das coisas, em que vários aparelhos estão 

conectados e trocando informações entre si, cada vez mais a prática de crimes 

virtuais pode tomar dimensões indesejáveis e, como afirmam os autores Rezer e 

Fortes, 

 

a sociedade de risco continuará convivendo com esse crescimento tecnológico, 

não há como pará-lo, necessita-se de legislações que protejam os usuários e que 

delimitem até onde esses avanços podem evoluir. Atualmente não há uma 

                                                      
37  Exame Informática. EDP.  Disponível em: https://visao.sapo.pt/exameinformatica/noticias-
ei/internet/2020-04-22-edp-so-a-arquitetura-de-rede-impediu-um-apagao-geral-durante-ataque-
de-hackers/ Acesso em: 04 de maio de 2020. 
38 Fernandes, David Augusto. Crimes Cibernéticos: o descompasso do Estado e a realidade. Disponível 
em: https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/download/P.0304-2340. Acesso 
em: 24 de maio de 2020. 
39 Idem. 
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legislação brasileira específica para a proteção dos usuários das “coisas”, 

conectadas a internet. (...) Surge a oportunidade de pautar esse tema para a 

criação  de  novas  leis, sem  aguardar  que  

impactos extremos aconteçam40.  

 

No mesmo sentido, Eduardo Magrani escreve que todos esses dispositivos 

conectados diariamente irão armazenar, transmitir e compartilhar uma volumosa 

quantidade de dados íntimos da vida do indivíduo. A segurança e a privacidade dos 

usuários correm riscos com o aumento da utilização desses dispositivos, alguns já 

existentes, outros que entrarão em breve no mercado41.  

No caso dos crimes cibernéticos, o objetivo primordial da ciência do direito é 

a sua repressão, e como escreve também Fernandes42 , “utilizando-se de normas 

eficientes e práticas, mediante as quais a sociedade se sinta segura” para acessar a 

internet, sem que haja alguma interferência daqueles que por meio escusos busquem 

conseguir lucros, acabando por causar prejuízos monetários e danos morais 

irreversíveis. 
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RESUMO 
 
O objetivo geral do trabalho é buscar entender de que forma a inteligência artificial 
(IA) está sendo aplicada nas relações de trabalho. Já o objetivo específico é saber se 
o uso da inteligência artificial pelo empregador no exercício do seu poder diretivo e 
disciplinar nos processos de admissão e na fiscalização durante a execução do 
contrato de emprego podem violar os direitos fundamentais. Para tanto, o método de 
abordagem utilizado é o hipotético-dedutivo, por meio do qual se partirá de hipóteses 
formuladas na condição de respostas provisórias aos problemas apresentados, 
submetendo-as a uma análise de falseamento, de modo a acolhe-las ou rejeita-las. 
Cada hipótese será relativa a forma com que a inteligência artificial está sendo 
utilizada e as consequências de seu uso. Os métodos de procedimento serão o 
histórico, comparativo e estatístico, já o método de interpretação será o sociológico. 
A pesquisa se valerá de fontes bibliográficas e documentais. O resultado obtido é de 
que o uso da inteligência artificial sem a devida regulação pode violar os direitos 
fundamentais dignidade humana, não-discriminação, proteção de dados pessoais, a 
privacidade e intimidade. Dessarte, o uso da inteligência artificial deverá ser 
supervisionado pelo ser humano, os algoritmos devem ser seguros, confiáveis e 
robustos, possibilitando o controle e rastreabilidade pelos cidadãos.  
Palavras-chave: inteligência artificial, relações de trabalho; eficácia horizontal dos 
direitos fundamentais e regulação.  
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ABSTRACT 
 
The general objective of the work is to understand how artificial intelligence (AI) is 
being applied in labor relations. The specific objective is to know whether the use of 
artificial intelligence by the employer in the exercise of its directive and disciplinary 
power in the admission and inspection processes during the execution of the 
employment contract can violate fundamental rights. For that, the approach method 
used is hypothetical-deductive, through which hypotheses formulated based on 
provisional answers to the problems presented will be them, submitting them to a 
falsification analysis, in order to accept or reject them. Each hypothesis will be related 
to the way in which artificial intelligence is being used and the consequences of its 
use. The methods of procedure will be historical, comparative and statistical, while 
the method of interpretation will be sociological. The research will use bibliographic 
and documentary sources. The result obtained is that the use of artificial intelligence 
without proper regulation can violate fundamental human dignity, non-
discrimination, protection of personal data, privacy and intimacy. Therefore, the use 
of artificial intelligence must be supervised by the human being, the algorithms must 
be safe, reliable and robust, allowing the control and traceability by citizens. 
Keywords: artificial intelligence, work relations; horizontal effectiveness of 
fundamental rights and regulation. 
 

Introdução 

   

A primeira revolução industrial (1760-1840) teve como marco o uso de 

máquinas a vapor, fazendo com que os métodos de produção artesanais passassem 

a ser realizados por máquinas em fábricas. Dessa maneira, parte do trabalho mais 

pesado e repetitivo passou a ser realizado por grandes máquinas aumentando a 

produção. Na segunda revolução industrial (1850-1945), houve uma mudança do 

método a vapor para uma série de desenvolvimentos dentro da indústria química, do 

petróleo, do aço e, em especial, a elétrica. Não houve uma clara ruptura entre a 

primeira e a segunda revolução industrial. 

No período de 1945-2000, ocorreu a terceira revolução industrial que se 

caracterizou pelo uso de computadores, digitalização de informações, avanço da 

eletrônica, automatização de fábricas, corrida espacial e energia nuclear. Na década 

de setenta, as fábricas de automóvel utilizaram-se da robótica na linha de montagem, 

mas o principal fenômeno deste período foi denominado como a “era da informação”. 

O surgimento da internet possibilitou a conexão entre pessoas em tempo real e em 

qualquer lugar do mundo (globalização). 
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De 2001 até os dias de hoje, vive-se a 4ª Revolução Industrial (Indústria 4.0) 

que possui como característica um impacto mais profundo, sistêmico e com um 

crescimento exponencial, diferentemente das revoluções que a antecederam. Além 

disso, a Indústria 4.0 elimina a barreira física, biológica e digital. Para Klaus Schwab3, 

a categoria física abrange os veículos autônomos (carros, barcos, drones, 

helicópteros, tratores), impressão em 3D, robótica avançada e novos materiais. Na 

categoria biológica, está a genética, biologia sintética, xenotransplante, bioimpressão 

tridimensional e neurotecnologia. Com relação a categoria digital encontram-se a 

internet das coisas (IoT), a inteligência artificial, blockchain, economia compartilhada 

ou sob demanda.  

A inteligência artificial é um dos pilares da 4ª Revolução Industrial e promete 

trazer grandes transformações no mundo do trabalho. Diante disso, faz-se 

necessário estudar de que forma a inteligência artificial está sendo utilizada nas 

relações de trabalho. De forma mais específica, é preciso saber se o seu uso sem a 

devida regulação pode violar os direitos fundamentais da proteção de dados, 

privacidade, intimidade e não-discriminação dos trabalhadores. 

Para tanto, será realizada uma breve análise sobre inteligência artificial e de 

que forma está sendo utilizada nas relações de trabalho. Após, serão analisados os 

direitos fundamentais passíveis de violação e as propostas de regulação para uso da 

inteligência artificial. Por fim, os métodos de procedimento da pesquisa serão o 

histórico e o comparativo, já o método de interpretação será o sociológico, valendo-

se de fontes bibliográficas e documentais. 

 

1. Considerações iniciais sobre Inteligência Artificial 

   

O termo inteligência artificial foi utilizado pela primeira vez em 1956, quando 

John Mc Carthy e Marvin Minsky assim o denominaram na conferência realizada em 

Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. Todavia, o grande 

desenvolvimento da inteligência artificial só se sucedeu na primeira década do ano 

                                                      
3 SCHWAB, Klaus. A quarta revolução industrial. São Paulo: Edipro, 2016. Tradução Daniel Moreira 
Miranda. Pág. 23-26. 



 
760 | Anais da VII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2020) 
 

2000 “com a evolução da internet e dos microprocessadores, redução dos custos de 

armazenagem em nuvens, novos algoritmos e outras inovações”4. 

A inteligência artificial é influenciada por diversas áreas e possui como 

fundamento a filosofia, matemática, economia, neurociência, psicologia, engenharia 

computacional, teoria de controle e cibernética, bem como a linguística5.  Segundo 

Fabiano Hartmann Peixoto e Roberta Zumblick Martins da Silva, “a IA é uma subárea 

da ciência da computação e busca fazer simulações de processos específicos da 

inteligência humana por intermédio de recursos computacionais”6. A IA possui como 

fundamento a estatística e probabilidade, lógica e linguística.  

 A European Commission define de forma simplificada a IA como “uma coleção 

de tecnologias que combinam dados, algoritmos e poder de computação” 7 . A 

inteligência artificial utiliza-se da mescla de diversas tecnologias para que o sistema 

consiga entender, aprender, identificar e/ou completar a atividade humana 8 . No 

concernente, Tarcísio Teixeira e Vinícius Cheliga esclarecem que “uma inteligência 

artificial é um sistema computacional criado para simular racionalmente a tomada 

de decisão dos seres humanos, tentando traduzir em algoritmos o funcionamento do 

cérebro humano”9. 

 Fabiano Hartmann Peixoto e Roberta Zumblick Martins da Silva, ao 

discorrerem sobre o momento atual da inteligência artificial, afirmam que “até agora, 

só há respostas e caminhos que reproduzem parcialmente a capacidade da 

inteligência humana”10. No atual estágio da ciência, a inteligência artificial tem-se 

mostrado mais eficiente para “propósitos específicos, em atividades repetitivas,  que 

                                                      
4  PEIXOTO, Fabiano Hartmann; SILVA, Roberta Zumblick Martins da. Inteligência Artificial e 
Direito. Curitiba: Alteridade, 2019. pág. 24. 
5  RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. Inteligencia Artificial: Un enfoque moderno. 2. ed. Madrid: 
Pearson Educacón, 2004. Traducción: Juan Manuel Corchado Rodríguez, pág. 6 
6  PEIXOTO, Fabiano Hartmann; SILVA, Roberta Zumblick Martins da. Inteligência Artificial e 
Direito. Curitiba: Alteridade, 2019. 149 pág. 20-21. 
7 EUROPEAN COMMISSION (Brussels). White Paper on Artificial Intelligence: A European approach to 
excellence and trust. 2020. Disponível em: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-
white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf. Acesso em: 20 fev. 2020. Pág. 2. 
8  PEIXOTO, Fabiano Hartmann; SILVA, Roberta Zumblick Martins da. Inteligência Artificial e 
Direito. Curitiba: Alteridade, 2019. 149 pág. 31. 
9  TEIXEIRA, Tarcísio; CHELIGA, Vinícius. Inteligência Artificial: aspectos jurídicos. Salvador: 
Juspodivm, 2019. pág. 16. 
10   PEIXOTO, Fabiano Hartmann; SILVA, Roberta Zumblick Martins da. Inteligência Artificial e 
Direito. Curitiba: Alteridade, 2019. 149 pág. 20. 
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exigem alto grau de atenção e memória” 11.  

 Uma das subáreas da inteligência artificial é o machine learning (aprendizado 

da máquina) que possibilita com que o sistema aprenda por conta própria, utilizando-

se de algoritmo de identificação de padrões em dados abastecidos. A machine 

learning pode ser apresentada como um conjunto de métodos que podem detectar 

padrões em dados de forma automática, utilizando esses padrões para projetar 

dados futuros ou desempenhar formas de tomada de decisões que pareçam 

naturais12.  

O aprendizado para que o sistema de IA possa aperfeiçoar o seu desempenho 

é dividido em três etapas: (i) supervisionado – quando a base de dados usada para 

treinamento recebe “anotações” de um especialista; (ii) não supervisionado – 

quando cabe ao sistema encontrar padrões em dados não anotados; e (iii) por reforço 

– quando acontece pela interação, maximizando sinais de bom desempenho” 13. 

 A outra subárea da inteligência artificial é o deep learning ou aprendizado 

profundo da máquina. Trata-se de uma forma específica de machine learning, que 

está relacionado ao treinamento de redes neurais com muitas camadas de unidades. 

Essa tecnologia ganhou destaque e é muito utilizada em tarefas de reconhecimento 

visual de objetos e reconhecimento de discurso. A evolução do sistema de IA tem 

sido tímida pelo acesso de datasets e pelo poder de processamento dos novos 

computadores14.  

 É importante ressaltar que rede neural é um “tipo de sistema computacional 

inspirado pelas propriedades básicas de neurônios biológicos”, sendo que a sua 

composição dá-se “por muitas unidades individuais – conectadas por ligações 

direcionadas; cada qual recebe inputs de umas e envia outputs a outras,  propaganda 

a ativação da rede” 15.  

                                                      
11   PEIXOTO, Fabiano Hartmann; SILVA, Roberta Zumblick Martins da. Inteligência Artificial e 
Direito. Curitiba: Alteridade, 2019. 149 pág. 32. 
12   PEIXOTO, Fabiano Hartmann; SILVA, Roberta Zumblick Martins da. Inteligência Artificial e 
Direito. Curitiba: Alteridade, 2019. 149 pág. 88. 
13   PEIXOTO, Fabiano Hartmann; SILVA, Roberta Zumblick Martins da. Inteligência Artificial e 
Direito. Curitiba: Alteridade, 2019. 149 pág. 104. 
14   PEIXOTO, Fabiano Hartmann; SILVA, Roberta Zumblick Martins da. Inteligência Artificial e 
Direito. Curitiba: Alteridade, 2019. 149 pág. 99. 
15   PEIXOTO, Fabiano Hartmann; SILVA, Roberta Zumblick Martins da. Inteligência Artificial e 
Direito. Curitiba: Alteridade, 2019. 149 pág. 98. 
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 Por sua vez, Luan de Almeida Pontes, Germano Fenner, Igor Pimentel da Silva, 

Albano Oliveira Nunes, Alberto Sampaio Lima e Wagner Bandeira Andriola explicam 

que redes neurais “são sistemas de computação com nós interconectados que 

funcionam como neurônios do cérebro humano. Usando algoritmos, elas podem 

reconhecer padrões escondidos e correlações em dados brutos, agrupá-los e 

classificá-los, e – com o tempo – aprender e melhorar continuamente”16.  

 A utilização do deep learning ocorre em veículos autônomos ou sem motorista, 

reconhecimento facial e de objetos em fotografias e vídeos, compreensão e geração 

de linguagem natural em tradutores. 

 

2. De que forma a IA está sendo utilizada nas Relações de Trabalho 

   

O uso da inteligência artificial dá-se de diversas formas nas relações de 

trabalho. No presente artigo, não se analisará o uso da inteligência artificial para 

substituir a mão de obra do trabalhador, mas sim nos processos de contratação e na 

fiscalização dos trabalhadores.  

 Desse modo, uma das empresas líderes no uso de inteligência artificial é a 

Amazon que desenvolveu um sistema para revisar e buscar os melhores currículos 

de candidatos a empregos. A ferramenta atribuía aos candidatos pontuações – igual 

a avaliação feita pelos compradores nos produtos adquiridos na Amazon – de uma 

a cinco estrelas17.  

 Além disso, a Amazon usou um algoritmo para rastrear e demitir 

automaticamente centenas de funcionários de seu centro em Baltimore por não 

                                                      
16 PONTES, Luan de Almeida; FENNER, Germano; SILVA, Igor Pimentel da; NUNES, Albano Oliveira; 
LIMA, Alberto Sampaio; ANDRIOLA, Wagner Bandeira. Inteligência de negócios: alinhando governança 
e mineração de dados. Educação & Linguagem, Aracati, n. especial, fev. 2020. Ano 7. Disponível em: 
https://www.fvj.br/revista/wp-content/uploads/2020/02/2_REdLi_2020.ESPECIAL_1.pdf. Acesso em: 
30 jun. 2020. 
pág. 19. 
17 DASTIN, Jeffrey. Amazon retira ferramenta secreta de recrutamento de IA que mostrou preconceito 
contra mulheres. 2018. Disponível em: <https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-
automation-insight/amazon-scraps-secret-ai-recruiting-tool-that-showed-bias-against-women-
idUSKCN1MK08G> Acesso em: 28 jun. 2020. 

https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight/amazon-scraps-secret-ai-recruiting-tool-that-showed-bias-against-women-idUSKCN1MK08G
https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight/amazon-scraps-secret-ai-recruiting-tool-that-showed-bias-against-women-idUSKCN1MK08G
https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight/amazon-scraps-secret-ai-recruiting-tool-that-showed-bias-against-women-idUSKCN1MK08G
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atenderem às metas de produtividade definidas pela empresa18. O algoritmo efetua o 

controle da duração das pausas e intervalos dos empregados por intermédio  de  uma  

métrica19. 

 Recentemente, a Amazon desenvolveu um sistema que já foi instalado em 

seus armazéns para controlar e fiscalizar o distanciamento entre as pessoas a fim 

de evitar a transmissão do COVID-19. O “Assistente de Distância” consiste em um 

sistema de câmeras com inteligência artificial que consegue diferenciar os  arredores 

e calcular o espaço entre os empregados e pessoas presentes na empresa. O sistema 

ao constatar que as pessoas estão muito próximas dispara um sinal de alerta20. 

 Empesas como Unilever, IBM, Dunkin e outras estão utilizando IA para analisar 

expressões faciais dos candidatos a emprego durante as entrevistas. O sistema 

coleta movimentos de seu rosto, avalia suas emoções e, com base nisso, consegue 

verificar a honestidade de suas respostas, determinando se sua personalidade é um 

bom perfil para a vaga de trabalho ofertada21.  

 A IBM desenvolveu e patenteou o "Programa de Atrito Preditivo", com base na 

plataforma Watson. O sistema prevê as probabilidades de saída de empregados e 

determina ações para os gerentes engajarem a equipe. O sistema possui uma 

eficácia de 95%, acarretando, após a implantação da tecnologia, segundo cálculos da 

IBM, uma economia de US$ 300 milhões com a retenção de funcionários22. 

 No Reino Unido, diversas empresas estão usando o sistema “Is aak” para 

examinar o comportamento dos empregados minuto a minuto, colhendo dados sobre 

                                                      
18 MARINERO, Ismael. Cuando la Inteligencia Artificial decide los despidos de una empresa o quién va 
a la cárcel. 2019. Disponível em: < 
https://www.tuotrodiario.com/noticias/2019051681169/inteligencia-artificial-despidos-amazon/>. 
Acesso em 20 mai. 2019. 
19 VOGEL, Friedemann. Ser despedido por um robô? Não é o futuro: na gigante Amazon já acontece. 
2019. Disponível em:< https://observador.pt/2019/04/26/ser-despedido-por-um-robo-nao-e-o-
futuro-na-gigante-amazon-ja-acontece/#frame-331>. Acesso em 03 mai. 2019. 
20  NOGUEIRA, Luiz. Amazon utiliza inteligência artificial para monitorar distanciamento. 2020. 
Disponível em: <https://olhardigital.com.br/noticia/amazon-utiliza-inteligencia-artificial-para-
monitorar-distanciamento/102219>. Acesso em 17 jun. 2020. 
21 ZETLIN, Minda. AI Is Now Analyzing Candidates' Facial Expressions During Video Job Interviews. 2018. 
Disponível em: < https://www.inc.com/minda-zetlin/ai-is-now-analyzing-candidates-facial-
expressions-during-video-job-interviews.html>. Acesso em: 22 jun. 2020. 
22 ONLINE, Época Negócios. Inteligência artificial da IBM promete descobrir quem está  prestes a pedir 
demissão. 2019. Disponível em: 
<https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2019/04/inteligencia-artificial-da-ibm-
promete-descobrir-quem-esta-prestes-pedir-demissao.html>. Acesso em: 08 abr. 2019. 

https://www.statustoday.com/
https://www.statustoday.com/
https://www.tuotrodiario.com/noticias/2019051681169/inteligencia-artificial-despidos-amazon/
https://observador.pt/2019/04/26/ser-despedido-por-um-robo-nao-e-o-futuro-na-gigante-amazon-ja-acontece/#frame-331
https://observador.pt/2019/04/26/ser-despedido-por-um-robo-nao-e-o-futuro-na-gigante-amazon-ja-acontece/#frame-331
https://olhardigital.com.br/noticia/amazon-utiliza-inteligencia-artificial-para-monitorar-distanciamento/102219
https://olhardigital.com.br/noticia/amazon-utiliza-inteligencia-artificial-para-monitorar-distanciamento/102219
https://www.inc.com/minda-zetlin/ai-is-now-analyzing-candidates-facial-expressions-during-video-job-interviews.html
https://www.inc.com/minda-zetlin/ai-is-now-analyzing-candidates-facial-expressions-during-video-job-interviews.html
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quem envia o que, quem acessa e edita arquivos e quem encontra quem e quando. O 

sistema possibilita que os empregadores saibam quais trabalhadores são 

“influenciadores” ou “criadores de mudança”, dando uma visão detalhada de como o 

comportamento afeta a produção.23  

 A Google está sendo acusada por seus empregados de estar desenvolvendo 

uma nova ferramenta no navegador Google Chrome para vigiar as tentativas dos 

trabalhadores de organizar e discutir direitos trabalhistas. O sistema alertaria 

empregados que criassem um evento de calendário com mais de 10 salas ou 100 

participantes o que facilitaria um maior controle, tendo em vista que nos últimos 18 

meses houve reclamações sobre assédio sexual.24 

 Na Estônia 25 , o governo implantou um algoritmo que está ajudando os 

desempregados na busca por trabalho, definindo, dentro das habilidades de cada um, 

os melhores candidatos para as vagas em aberto. Desse modo, após 06 meses, 72% 

daqueles que são contratados pela indicação da IA permanecem no emprego. Isso 

representa um aumento de 14% de quando a contratação era feita por humanos. 

 Uma startup russo-britânica denominada BestFitMe desenvolveu uma rede 

neural em cascata capaz de traçar a personalidade das pessoas, utilizando-se 

apenas de fotografias de rostos humanos. O sistema de IA usou o modelo Big Five 

que descreve os cinco principais fatores da personalidade humana como sendo 

abertura para a experiência (openness to experience), conscienciosidade 

(conscientiousness), extroversão (extroversion), neuroticismo ou instabilidade 

emocional (neuroticism) e amabilidade (agreeableness)26.  

 Por fim, uma empresa dos EUA, desenvolvedora do software Three Square 

Market, implantará microchips em 50 empregados para facilitar tarefas como abrir 

                                                      
23 BOOTH, Robert. UK businesses using artificial intelligence to monitor staff activity. 2019. Disponível 
em: <https://www.theguardian.com/technology/2019/apr/07/uk-businesses-using-artifical-
intelligence-to-monitor-staff-activity#img-1>. Acesso em: 08 abr. 2019. 
24  GALLAGHER, Ryan. Google Accused of Creating Spy Tool to Squelch Worker Dissent. 2019. 
Disponível em: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-23/google-accused-of-
creating-spy-tool-to-squelch-worker-dissent>. Acesso em: 30 out. 2019. 
25 SILVA, Rafael Rodrigues da. Estônia está desenvolvendo o primeiro "juiz robô" do mundo. 2019. 
Disponível em: <https://canaltech.com.br/inteligencia-artificial/estonia-esta-desenvolvendo-o-
primeiro-juiz-robo-do-mundo-136099/>. Acesso em: 08 abr. 2019. 
26 REDAÇÃO OLHAR DIGITAL. Inteligência artificial consegue adivinhar personalidade de pessoas. 
Disponível em: <https://tecnologia.ig.com.br/olhar-digital/2020-05-22/inteligencia-artificial-
consegue-adivinhar-personalidade-de-pessoas.html>  Acesso em: 23 mai. 2020. 

https://tecnologia.ig.com.br/olhar-digital/2020-05-22/inteligencia-artificial-consegue-adivinhar-personalidade-de-pessoas.html
https://tecnologia.ig.com.br/olhar-digital/2020-05-22/inteligencia-artificial-consegue-adivinhar-personalidade-de-pessoas.html
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portas, acessar computadores, copiar documentos, compartilhar informações, 

efetuar pagamentos sem a necessidade de utilizar cartões de crédito ou smartfones 

e outras funções27.  

 

3. Os Direitos Fundamentais passíveis de violação pelo uso da Inteligência Artificial 

   

No item anterior foi possível verificar os diversos benefícios trazidos pelo uso 

da inteligência artificial, sob a ótica do empregador dentro do seu poder diretivo e 

fiscalizatório (art. 2º da CLT) que exerce a sua atividade econômica em observância 

a livre iniciativa, liberdade econômica e a propriedade privada (art. 170 da CF/88). Por 

outro lado, na perspectiva do candidato ao emprego ou daquele que já é empregado, 

será que os direitos fundamentais estão sendo respeitados? 

 Para responder a indagação é importante ressaltar que conforme Ingo 

Wolfgang Sarlet os direitos fundamentais vinculam não só o Estado, mas também as 

relações entre os particulares, recebendo a denominação de eficácia privada, eficácia 

externa, eficácia em relação a terceiros ou horizontal28. Além disso, a vinculação 

direta ou indireta dos direitos fundamentais entre particulares somente poderá ser 

estabelecida na análise do caso concreto, devendo-se observar os seguintes 

critérios: 

a) poder-se-á sustentar que a concretização de determinadas normas de direitos 

fundamentais por intermédio do legislador ordinário leva a uma aplicação indireta 

da Constituição na esfera das relações privadas, no sentido de uma aplicação 

mediada pelo legislador, que, na edição das normas de direito privado, deve 

cumprir e aplicar os preceitos relativos aos direitos fundamentais; b) uma 

aplicação indireta da Constituição também se verifica quando o legislador 

ordinário estabeleceu cláusulas gerais e conceitos indeterminados que devem 

ser preenchidos pelos valores constitucionais, de modo especial os contidos nas 

normas de direitos fundamentais. Por derradeiro, estar-se-á em face de uma 

                                                      
27 AGÊNCIA EFE. Empresa dos EUA implantará chips nos funcionários para agilizar tarefas. Disponível 
em: <https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/empresa-dos-eua-implantara-chips-nos-
funcionarios-para-agilizar-tarefas.ghtml>. Acesso em: 25 nov. 2019. 
28  SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 13. ed. rev. e atual. – Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2018. pág. 393. 
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aplicação direta da Constituição quando inexistir lei ordinária concretizadora, não 

houver cláusulas gerais ou conceitos indeterminados aplicáveis à espécie ou 

mesmo quando o seu campo de aplicação for mais restrito do que o das normas 

constitucionais. 

 

 A utilização da IA pode causar a violação de alguns direitos fundamentais dos 

trabalhadores, tais como a dignidade humana (art. 1º, III, da CF/88), não-

discriminação baseada em sexo, origem racial ou étnica, religião ou crença, estado 

civil, situação familiar, deficiência, idade ou orientação sexual (art. 3º, IV, art. 5º, 

caput, art. 7º, XXXI, da CF/88 e Lei 9.029/95), proteção de dados pessoais (LGPD e 

ADIs 6387, 6388, 6389, 6390 e 639329), a privacidade e intimidade (Art. 5, X e XII, da 

CF/88,  art. 21 do CC e Lei 12.965/2014). 

 Ressalta-se que intimidade e vida privada são conceitos diferentes, conforme 

Regina Linden Ruaro e Eugênio Hainzenreder Junior: 

                                                      
29 A Constituição Federal de 1988 não traz expressamente a proteção de dados como um direito 
fundamental. Tanto é verdade que existe a PEC 17/2019 que visa incluir a proteção de dados pessoais 
entre os direitos e garantias fundamentais e para fixar a competência privativa da União para legislar 
sobre proteção e tratamento de dados pessoais. Apesar disso, no julgamento das ADIs 6387, 6388, 
6389, 6390 e 6393 o STF reconheceu a proteção de dados comum um direito fundamental. O Tribunal, 
por maioria, referendou a medida cautelar deferida para suspender a eficácia da Medida Provisória nº 
954/2020 no caso envolvendo o compartilhamento de dados de usuários de telefonia com o IBGE. Cf. 
STF. Supremo começa a julgar compartilhamento de dados de usuários de telefonia com o IBGE. 2020. 
Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=442823#:~:text=O%20Plen%C3
%A1rio%20do%20Supremo%20Tribunal,compartilhamento%20de%20dados%20de%20usu%C3%A1rio
s. Acesso em: 30 jun. 2020. [...] “Proteção constitucional A ministra Rosa Weber, após as 
manifestações das partes e dos interessados na causa, reiterou as razões apresentadas na concessão 
das medidas liminares. Ela observou que as informações previstas na MP, relacionadas à identificação 
de pessoa natural, configuram dados pessoais e integram o âmbito de proteção das cláusulas 
constitucionais que asseguram a liberdade individual, a privacidade e o livre desenvolvimento da 
personalidade. Desse modo, sua manipulação e seu tratamento devem observar os limites delineados 
pela proteção constitucional. Falta de definição Segundo a relatora, a MP não delimita o objeto da 
estatística a ser produzida, a finalidade específica e a sua amplitude. Igualmente não esclarece a 
necessidade de fornecimento dos dados nem como serão efetivamente utilizados. A seu ver, também 
não é possível extrair do texto que a estatística a ser produzida tenha relação com a pandemia 
apontada como justificativa para sua edição. “Ao não definir apropriadamente como e para que serão 
utilizados os dados coletados, a norma não oferece condições para a avaliação da sua adequação e 
necessidade. Desatende, assim, a garantia do devido processo legal”, disse. Garantias fundamentais 
Outro ponto assinalado pela ministra é que a medida provisória não apresenta mecanismo técnico ou 
administrativo para proteger os dados pessoais de acessos não autorizados, vazamentos acidentais 
ou utilização indevida. Dessa forma, não satisfaz as exigências da Constituição em relação à efetiva 
proteção de direitos fundamentais. Ela ressaltou que, embora não se possa subestimar a gravidade 
da crise sanitária nem a necessidade de formulação de políticas públicas que demandam dados 
específicos para seu enfrentamento, o seu combate, todavia, “não pode legitimar o atropelo de 
garantias fundamentais consagradas na Constituição”. 
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“Efetivamente, tanto a vida privada quanto a intimidade podem ser vistas, em 

sentido amplo, como o direito ao resguardo, visto que englobam fatos 

particulares do indivíduo que não merecem ser tornados públicos. Portanto, as 

circunstâncias que compreendem os dois acontecimentos, em tese, englobariam 

a proteção do mesmo bem jurídico: o recato (ou resguardo). Todavia, conforme 

já mencionado, a Carta Magna atual, em que pese conceder o mesmo grau de 

importância jurídica, tratou referido bem de forma apartada, pois declarou 

inviolável a intimidade e a vida privada. Ambos os conceitos apresentam grande 

interligação, porém, diferenciam-se por ser o primeiro menos amplo que o 

segundo, encontrando-se, assim, no âmbito de incidência deste. Dessa maneira, 

pode-se afirmar que a “intimidade” envolveria fatos mais particulares da pessoa, 

inserindo-se no gênero “vida privada”, que compreenderia todos os fatos que o 

indivíduo não deseja tornar público. 

A intimidade diz respeito às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa, suas 

relações familiares e de amizade; a vida privada envolve um campo maior, 

englobando os demais relacionamentos humanos, inclusive as relações 

comerciais, de trabalho, de estudo, entre outros.”30 

 

 As normas mencionadas acima poderão incidir no caso concreto, pois existe 

um risco que decorre de falhas no projeto geral de sistemas de IA (inclusive no que 

se refere à supervisão humana) ou do uso de dados sem corrigir possível viés (por 

exemplo, o sistema é treinado usando apenas ou principalmente dados de homens 

levando a resultados abaixo do ideal em relação às mulheres). 

 No sistema da Amazon, utilizado para escolher currículos de candidatos a 

emprego, verificou-se que o programa foi alimentado por informações de alguns 

anos atrás e que já não correspondiam à realidade atual do mercado de trabalho. Ou 

seja, há dez anos havia um predomínio de homens na indústria da tecnologia e o 

sistema de IA, ao ser desenvolvido, recebeu treinamento com informações que 

acabavam discriminando e excluindo do certame o currículo de mulheres31. 

                                                      
30 RUARO, Regina Linden; HAINZENREDER JUNIOR, Eugênio. Proteção da privacidade no contrato de 
trabalho: da normatização legal a situações de conflitos. EJJL, Joaçaba, v. 16, n. 2, 2015. Jul/dez, pág. 
606-607. 
31 DASTIN, Jeffrey. Amazon retira ferramenta secreta de recrutamento de IA que mostrou preconceito 
contra mulheres. 2018. Disponível em: <https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-

https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight/amazon-scraps-secret-ai-recruiting-tool-that-showed-bias-against-women-idUSKCN1MK08G
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 Há também a hipótese em que o empregador pode de forma deliberada 

programar ou adquirir um sistema de IA para fiscalizar e controlar o empregado. São 

exemplos o "Programa de Atrito Preditivo", com base na plataforma Watson da IBM, 

a nova ferramenta no navegador Google Chrome e o sistema “Is aak” utilizado no 

Reino Unido.  

 O poder fiscalizatório do empregador com auxílio da IA pode revelar 

informações da vida privada do empregado. O sistema de IA por vídeo, por foto e 

controle daquilo que se acessa na internet revelam traços da personalidade do 

empregado. Além disso, a IA aumenta as possibilidades de rastrear e analisar os 

hábitos diários das pessoas. Por exemplo, existe o risco potencial de que a IA possa 

ser usada para vigilância pelos empregadores, violando a proteção de dados, com 

intuito de observar como os funcionários comportam-se. 

 Desse modo, qual seria o limite do poder diretivo e de fiscalização do 

empregador frente aos direitos fundamentais do empregado?! Para a doutrina, esse 

limite seria a “segurança na regular marcha da atividade empresária”32.  

 Assim, considerando que os empregadores estão a cada dia utilizando a IA 

para gerir os seus negócios e fiscalizar os seus empregados, faz-se necessário uma 

regulação específica sobre o assunto para evitar abusos e violação aos direitos 

fundamentais.  

 

4. Propostas de Regulação da Inteligência Artificial no Brasil 

   

Existem 03 (três) Projetos de Lei tramitando no Congresso   Nacional  sobre  a  

regulação da inteligência artificial no Brasil: PL nº 5.051/201933,  PL nº 1.091/201934  

                                                      
automation-insight/amazon-scraps-secret-ai-recruiting-tool-that-showed-bias-against-women-
idUSKCN1MK08G> Acesso em: 28 jun. 2020. 
32 RUARO, Regina Linden; HAINZENREDER JUNIOR, Eugênio. Proteção da privacidade no contrato de 
trabalho: da normatização legal a situações de conflitos. EJJL, Joaçaba, v. 16, n. 2, 2015. Jul/dez, pág. 
pág. 611-612. 
33  BRASIL, Projeto de Lei n° 5051, de 2019. Brasília, Senado Federal, 2019. Disponível em:  
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/138790 (19.11.2019). 
34 BRASIL, Projeto de Lei n° 1.091, de 2019. Brasília, Câmara dos Deputados, 2019. Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2192959 
(19.11.2019). 

https://www.statustoday.com/
https://www.statustoday.com/
https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight/amazon-scraps-secret-ai-recruiting-tool-that-showed-bias-against-women-idUSKCN1MK08G
https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight/amazon-scraps-secret-ai-recruiting-tool-that-showed-bias-against-women-idUSKCN1MK08G
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/138790
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2192959
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e PL nº 21/202035. 

 O Projeto de Lei nº 5.051/2019, de autoria do Senador Styvenson Valentim, 

busca estabelecer “os princípios para o uso da inteligência artificial no Brasil” (art. 

1º). Em sua justificativa, afirma que a norma proposta não busca “frear o avanço da 

tecnologia, mas assegurar que esse desenvolvimento ocorra de modo harmônico 

com a valorização do trabalho humano, a fim de promover o bem-estar de todos” e o 

desenvolvimento econômico. Para tanto, o artigo 2º elenca 05 (cinco) orientações a 

serem preservadas: 

 

I – o respeito à dignidade humana, à liberdade, à democracia e à igualdade; 

II – o respeito aos direitos humanos, à pluralidade e à diversidade; 

III – a garantia da proteção da privacidade e dos dados pessoais; 

IV – a transparência, a confiabilidade e a possibilidade de auditoria dos sistemas; 

e 

V – a supervisão humana. 

 

 Dessarte, no art. 4, §1º, do Projeto de Lei nº 5.051/2019 existe previsão de que 

os “sistemas decisórios baseados em inteligência artificial serão, sempre, auxiliares 

à tomada de decisão humana”, sendo que a interferência e supervisão deverão ser 

“compatível com o tipo, a gravidade e as implicações” do que se está sendo realizado. 

Tal norma é justificada no projeto para garantir a “necessária segurança, evitando 

que eventuais equívocos do sistema automatizado provoquem consequências 

indesejada”. Por consequência, no §2º do art. 4 há a previsão de que “a 

responsabilidade civil por danos decorrentes da utilização de sistemas de 

Inteligência Artificial será de seu supervisor” humano. 

 No art. 5º do Projeto de Lei nº 5.051/2019 são estabelecidas “as diretrizes para 

atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no 

desenvolvimento da Inteligência Artificial no Brasil”: 

 

                                                      
35  BRASIL, Projeto de Lei n° 21, de 2020. Brasília, Câmara dos Deputados, 2019. Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2236340 
 (05.04.2020).  
 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2236340
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I – a promoção da educação para o desenvolvimento mental, emocional e 

econômico harmônico com a Inteligência Artificial; 

II – a criação de políticas específicas para proteção e para qualificação dos 

trabalhadores; 

III – a garantia da adoção gradual da Inteligência Artificial; 

IV – a ação proativa na regulação das aplicações de Inteligência Artificial. 

 

 O segundo Projeto de Lei tramita na Câmara dos Deputados e é de autoria do  

Deputado Federal Wolney Queiroz. O Projeto de Lei nº 1.091/2019 é composto de 

quinze artigos e tem como objetivo principal regulamentar o disposto no inciso XXVII 

do artigo 7º da CF/88 que “estabelece o direito de o trabalhador urbano e rural ter 

‘proteção em face da automação, na forma da lei’”.  

 A automação, é definida no §1º do artigo 1º como o “método pelo qual se 

utilizem quaisquer equipamentos, mecanismos, processos ou tecnologias para 

realização de trabalho, ou para seu controle, com reduzida ou nenhuma interferência 

humana”.  

Na justificativa do Projeto de Lei nº 1.091/2019 afirma-se que:  

 

Os avanços tecnológicos, a robótica e a inteligência artificial são realidades 

atuais e que estão sendo implementadas paulatinamente nas empresas, 

trazendo para os trabalhadores os riscos do desemprego, adoecimento e 

acidentes decorrentes da inabilidade para tratar com esses novos horizontes 

tecnológicos.  

A globalização econômica trouxe consigo não apenas o aumento da 

competitividade, mas, também, as novas tecnologias, o desemprego e o aumento 

da desigualdade social principalmente nos países menos desenvolvidos e que 

não ocupam um capitalismo de ponta.  

É dever do Estado e da sociedade garantir a diminuição da desigualdade social e 

o direito ao trabalho com saúde e segurança. [...]  

Portanto, apresento este projeto para regulamentar o art. 7º, XXVII, da CF/88, a 

fim de garantir a efetividade da proteção do trabalhador em face da automação, 

resguardando os princípios da dignidade humana, valorização do trabalho e a 

cidadania, todos previstos na Constituição Federal, sendo essencial para o 

desenvolvimento e restabelecimento da igualdade social.” 
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 O terceiro Projeto de Lei também tramita na Câmara dos Deputados e possui 

como autor o Deputado Eduardo Bismark. O Projeto de Lei nº 21/2020 “estabelece os 

princípios, direitos e deveres para o uso de inteligência artificial no Brasil”. Dessa 

maneira, o artigo 4º traz como fundamentos: 

 

I - o desenvolvimento tecnológico e a inovação;  

II - a livre iniciativa e a livre concorrência;  

III - o respeito aos direitos humanos e aos valores democráticos;  

IV - a igualdade, a não discriminação, a pluralidade e o respeito aos direitos 

trabalhistas; e  

V - a privacidade e a proteção de dados. 

 

 Os objetivos do uso da inteligência artificial estão no art. 5º, devendo ser 

ressaltada a (i) pesquisa e desenvolvimento ético e livre de preconceito; (ii) 

competitividade,  aumento da produtividade e melhoria na prestação dos serviços 

públicos; (iii) redução das desigualdades sociais; (iv) reforçar a capacidade humana 

e preparar a transformação do mercado de trabalho e (v) cooperação internacional e 

adesão a padrões técnicos globais. 

 O art. 6º aponta quais são os princípios para uso responsável da inteligência 

artificial: (i) a finalidade para buscar resultados benéficos às pessoas e ao planeta; 

(ii) centralidade no ser humano; (iii) não discriminação; (iv) transparência e 

explicabilidade; (v) segurança e (vi) responsabilidade e prestação de contas. 

 Assim sendo, verifica-se que o Projeto de Lei 5.051/2019 e Projeto de Lei nº 

21/2020 estão mais preocupados em regular o uso e as consequências dos sistemas 

de inteligência artificial, enquanto o Projeto de Lei 1.091/2019 busca assegurar o 

emprego em face dos avanços da automação. Por outro lado, constata-se nos três 

Projetos de Lei analisados que há um interesse dos parlamentares para que a 

inteligência artificial seja desenvolvida e utilizada para beneficiar o ser humano, 

tornando o planeta sustentável. Entretanto, os efeitos da inteligência artificial e as 

consequências das novas tecnologias são uma preocupação mundial e sua 

regulação deve ser global para que haja um equilíbrio na competitividade entre os 

países, sob pena de agravar as diferenças econômicas, culturais e sociais.  
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Conclusão 

   

O uso da inteligência artificial traz enormes benefícios para a sociedade, mas 

também pode tornar os cidadãos vulneráveis. O uso de sistemas de IA será cada vez 

mais trivial no dia-a-dia e, para a sua perfeita implantação, é de fundamental 

importância para sua aceitação que os usuários do produto possam confiar nele. 

Diante disso, a regulação da IA no seu desenvolvimento e uso deve ser 

fundada nos valores e direitos fundamentais da Constituição Federal de 1988, tendo 

como respeito a dignidade da pessoal humana, não-discriminação, intimidade, 

privacidade e a proteção de dados. 

O empregador não poderá utilizar sistemas de IA para capturar dados e 

informações sobre o empregado que não tenham qualquer relação com o contrato de 

emprego. Por outro lado, deverá existir uma previa comunicação do empregador para 

com o empregado quando houver a coleta imagens e dados explicando a finalidade 

do ato. 
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RESUMO 
 
Este trabalho tem como objetivo analisar o ensino jurídico em tempos de COVID-19. 
É indiscutível que as Escolas Jurídicas devem preparar os acadêmicos para um 
mundo em constantes transformações. As formas de aprender passaram por 
notórias mudanças com a pandemia pelo COVID-19 e a tecnologia está cada vez 
mais presente nos bancos escolares. O acesso ao conhecimento está mais 
disponível aos atores sociais e a educação a distância se torna uma realidade para 
os Cursos de Direito. Trata-se de um estudo descritivo de revisão de literatura, de 
natureza qualitativa sobre o ensino jurídico em tempos de COVID-19 com orientações 
relevantes para os professores e alunos diante das recomendações do Ministério da 
Educação. 
Palavras-chave: Educação Jurídica; Aprendizagem; Educação a Distância; COVID-
19. 
 
 
ABSTRACT 
 
This work aims to analyze legal education in times of COVID-19. It is indisputable that 
Legal Schools must prepare academics for a world in constant change. The ways of 
learning have undergone notable changes with the pandemic by COVID-19 and 
technology is increasingly present in school benches. Access to knowledge is more 
available to social actors and distance education becomes a reality for Law Courses. 
It is a descriptive study of literature review, of a qualitative nature on legal education 
in times of COVID-19 with relevant guidelines for teachers and students in view of the 
recommendations of the Ministry of Education. 
Keywords: Legal Education; Learning; Distance Education; COVID-19. 
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INTRODUÇÃO  

 

A  doença  respiratória  chamada  COVID-19,  causada  pelo  agente  etiológico 

SARS-CoV-2, surgiu inicialmente na China, em dezembro de 2019 e, rapidamente, se 

espalhou pelo país e pelo mundo. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial 

da Saúde2 declarou a COVID-19 uma pandemia.  

Neste cenário mundial, inclusive no Brasil, foram tomadas medidas de 

isolamento social como meio de prevenir e atenuar a propagação da COVID-19. 

Dentre essas medidas, merece destaque a determinação do fechamento das 

instituições de ensino, que tiveram que suspender suas aulas e atividades 

presenciais.  

Diante desta perspectiva, o Ministério da Educação respondeu à Associação 

Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior - ABMES consulta a respeito da 

aplicabilidade das orientações do Parecer CNE/CEB nº 19/2009, em virtude da 

pandemia do COVID-19 e suas implicações, sobre a tomada de decisões e 

providências relacionadas ao cumprimento do calendário acadêmico por parte das 

Instituições de Educação Superior privadas3.  

Nesse parecer, na percepção do Conselho Nacional de Educação (CNE), não há 

impedimento à sua utilização como parâmetro orientador às instituições de 

educação superior credenciadas ao sistema federal de ensino4 trazendo alternativas 

para suprir o processo de ensino e aprendizagem em contextos caracterizados pela 

ausência de contato entre discente e docente no mesmo ambiente físico.  

O Ministério da Educação editou, ainda, a Portaria nº 343, de 17 de Março de 

2020, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios 

digitais, enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19, 

destacando que é de responsabilidade das instituições a definição das disciplinas 

                                                      
2 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): Situation Report –51. 
OMS, Recuperado em 04 jun., 2020, https://www.who.int/docs/default-
source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10 
3 BRASIL. Ministério da Educação.  Parecer CNE/CEB nº 19/2009, em virtude da pandemia do COVIDI-
19. MEC, 2020. Recuperado em 22 de abr. 2020. https://abmes.org.br/arquivos/documentos.pdf  
4 BRASIL. Ministério da Educação.  Parecer CNE/CEB nº 19/2009, em virtude da pandemia do COVIDI-
19. MEC, 2020. Recuperado em 22 de abr. 2020. https://abmes.org.br/arquivos/documentos0.pdf  
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que poderão ser substituídas, a disponibilização de ferramentas aos alunos que 

permitam o acompanhamento dos conteúdos ofertados bem  como  a  realização  de 

avaliações durante o período da autorização5. 

A preparação discente para os desafios do mundo implica em ressignificar o 

modo como os Cursos de Direito conduzem o processo educativo. É necessário 

compreender que a forma de proporcionar o aprendizado no século XXI mudou 

radicalmente. As formas de aprender também passaram por notórias modificações, 

uma vez que a tecnologia está cada vez mais presente nos bancos escolares.  

O acesso à informação e ao conhecimento nunca esteve tão disponível às 

pessoas. O número de dispositivos tecnológicos aumenta progressivamente entre os 

seres humanos e o ensino a partir da tecnologia traz à tona a reflexão acerca de 

novas formas de educar aprender.  

Nesse contexto, importa mencionar que a educação a distância se tornou uma 

realidade não apenas para os Cursos de Direito, mas para todos os níveis e áreas do 

conhecimento ao redor do mundo. No Brasil, a oferta de cursos a distância foi 

prevista no artigo 80, da Lei de Diretrizes de Bases da Educação (LDB), de 1996, tendo 

sido atualizada pelo Decreto n.º 5.622/2005.  

Apesar desse tema ser bastante debatido no sistema da educação, é 

impossível ignorar a importância de avaliar essa modalidade educativa e seus efeitos 

no âmbito das Escolas Jurídicas. Apesar de o tema dividir opiniões no meio 

acadêmico, é necessário observar que se trata de uma tendência não apenas no 

Brasil, mas no mundo. Desta forma, diante do cenário atual, este artigo tem como 

objetivo analisar o ensino jurídico em tempos de COVID-19. 

A justificativa insere-se no papel do professor que planeja e propõe aos alunos 

as situações didáticas em torno de um saber a ser apropriado e discutido pelos 

mesmos, estabelecendo uma relação em torno do conteúdo desse saber. O ambiente 

virtual de aprendizagem proporciona ao docente elaborar uma situação de ensino 

mediada pelos dispositivos tecnológicos. Essa nova forma de ensinar com recursos 

                                                      
5  BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 343, de 17 de Março de 2020 que Dispõe sobre a 
substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de 
pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19.MEC, Recuperado em 22 abr. 2020. 
https://www.mec.gov.br/  
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didáticos informáticos requer uma preparação e um planejamento da atividade que 

oportunize momentos de aprendizagem ativa que  tenham  significado  tanto  para  o 

aluno quanto para o professor6. 

 

1 CURSOS JURÍDICOS E SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO  

 

Vive-se em um tempo em que as informações são acessadas em uma 

velocidade espantosa. De acordo com Moran, Masetto e Behrens 7 , é necessário 

reconhecer a “era digital” como nova forma de categorizar o conhecimento. Isso não 

implica em descartar todo o caminho trilhado pelas linguagens oral e escrita, nem 

mistificar o uso indiscriminado de computadores no ensino, mas, antes de tudo, 

requer que se enfrentem com critério os recursos eletrônicos como ferramentas para 

construir processos metodológicos mais significativos para aprender.  

Em meio a um contexto em que cada vez mais há amplo acesso à informação 

e ao conhecimento, a evolução tecnológica ocorrida nas últimas décadas tem 

suscitado reflexões sobre as práticas pedagógicas no ensino superior.  

Segundo Fiorillo e Linhares8, o Direito, diante das novas tecnologias e das 

novas fontes da sociedade, não poderá ficar à margem dessas transformações. 

Desse modo, os cursos jurídicos, ao elaborarem seus currículos, não podem ignorar 

essa importante dimensão de sentido dos novos ambientes em que as tecnologias 

atuais se desenvolvem.  

Segundo Kensky9, o acesso à tecnologia altera o modo como tradicionalmente 

ocorria o aprendizado. Como o conhecimento estava pautado somente na 

modalidade presencial, o espaço e o tempo de ensinar eram determinados (a escola). 

A partir das transformações tecnológicas, impõem-se novos ritmos e dimensões  no  

                                                      
6 CAMACHO, A. C. L. F., JOAQUIM, F. L., & MENEZES, H. F. Possibilidades para o design didático em 
disciplinas online na saúde. Research, Society and Development, 9(4), e111942907, 2020 
7 MORAN, José Manuel; MASETTO, Marcos T.; BEHRENS, Marilda. Novas tecnologias e mediação 
pedagógica. 17. ed. São Paulo: Papirus Educação, 2010, p. 74 
8 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco; LINHARES, Mônica Tereza Mansur. Educação Jurídica e Meio 
Ambiente Digital na Sociedade da Informação. In Educação Jurídica. SILVEIRA, Vladimir Oliveira; 
SANCHES, Samyra Haydêe Dal Farra Naspolini; COUTO, Mônica Bonetti. (org.) São Paulo: Saraiva, 
2013, p. 132 
9 KENSKI, Vani Moreira. Tecnologias e Ensino Presencial e a Distância. 9 ed. Campias, SP: Papirus, 
2012, p. 29-30 
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modo de ensinar e aprender. Assim, percebe-se a profunda alteração  da  concepção  

de espaço e tempo da atuação discente e docente.  

Para o autor 10 , a tecnologia digital rompe com a narrativa contínua e 

sequenciada dos textos escritos para se apresentar como um fenômeno 

descontínuo. Dessa forma, sua temporalidade e espacialidade, expressa em imagens 

e textos nas telas, estão diretamente relacionadas ao momento de sua apresentação.  

As aulas de Direito, tradicionalmente, são ministradas de forma expositiva. A 

aula magistral tem como característica a utilização de poucos recursos para seu 

acontecimento, ficando centrada na fala do professor, que utiliza quadro e giz. 

Em meio a tantos avanços da tecnologia nas últimas décadas, cada vez mais 

é frequente identificar docentes e discentes que fazem uso de ferramentas 

tecnológicas no ambiente de sala de aula. Como fruto desses novos tempos, o 

acesso liberado a redes wireless, o uso de tablets, notebooks e aulas construídas 

com a utilização de data show e quadros interativos são cada vez mais frequentes.  

Como o acesso ao ensino superior se dá, em média, por volta dos 17 e 18 anos, 

é necessário compreender que o docente está diante de uma geração de nativos 

digitais11. Muitos cresceram utilizando a tecnologia para lazer e estudo. Nesse caso, 

caberá ao professor ou à instituição estabelecer as regras de utilização.  

Dentre os adeptos da educação a distância, o principal argumento utilizado diz 

respeito à possibilidade de uma educação sem fronteiras, ou seja, o acesso ao 

conhecimento é muito mais facilitado por meio da rede. Em contrapartida, essa 

mesma fonte que proporciona contato mais facilitado com o saber também é 

responsável por uma geração que substitui a pesquisa e bibliotecas pela busca de 

determinado conteúdo no “oráculo Google”, em que qualquer pessoa pode postar 

qualquer informação sem compromisso algum com a fonte.  

Sobre os benefícios da experiência virtual, Maturana relata pesquisas que 

demonstram como crianças, adolescentes e pessoas da terceira idade, no espaço 

virtual, desenvolvem “comportamentos de autonomia, colaboração, auto 

                                                      
10 KENSKI, Vani Moreira. Tecnologias e Ensino Presencial e a Distância. 9 ed. Campias, SP: Papirus, 
2012, p. 38 
11 Por nativos digitais entende-se uma geração de jovens que nasceu tendo ampla disponibilidade de 
informações rápidas e acessíveis na grande rede computadores – a web. O conceito foi elaborado por 
Marc Prensky, pesquisador e Educador, em 2001   
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perturbações, invenção de caminhos e construção de sentido” 12 . Em termos 

sistêmicos, Pellanda e Schlunzen13 afirmam que se pode falar em um acoplamento 

tecnológico.  

Sobre o tema, Leão 14  vincula a utilização da rede a uma concepção 

autopoiética. Para ela, o que faz da Web uma teia, uma rede na qual uma complexa 

malha de informações se interligam.  

Os preconceitos sobre os cursos EaD se devem ao fato de muitas instituições 

terem ofertado essas modalidades de curso sem nenhum compromisso com a 

qualidade, não obstante essa seja uma tendência na educação superior.  

Quando se fala de utilização de recursos tecnológicos para a constituição de 

aprendizagem, vale lembrar que o que acontece no ambiente digital é uma maior 

autonomia de caminhos e autodesafios.15  

Dussel e Caruso16 apresentam uma importante reflexão sobre a sala de aula, 

aduzindo que possuem um mesmo formato há séculos, situando o docente em uma 

mesa central em frente aos estudantes, competindo-lhe transmitir seu saber aos 

alunos, que normalmente se encontram em cadeiras enfileiradas.  

Note-se que a arquitetura do ambiente escolar revela muito sobre a concepção 

de educação de cada época. Essa organização de mobiliário representa um processo 

educativo centrado no papel do professor, sujeito do processo educativo considerado 

o centro do processo pedagógico.  

Ghirardi17 trata de métodos de ensino em Direito, como forma social e objeto 

de ciência, que ultrapassa os limites do acadêmico, tendo em vista o impacto intenso 

no quotidiano. E que transformação do Direito como objeto determina sua 

transformação como objeto de investigação e de ensino e convida a uma nova 

                                                      
12 PELLANDA, Nize Maria Campos. Maturana & a Educação. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009, p. 
63 
13 PELLANDA, N. M.C.; SCHLUNZEN, E. T. M.; SCHLUNZEN JÚNIOR, K. Inclusão Digital: tecendo redes 
afetivas/cognitivas. Rio de Janeiro: DP&A, 2005 
14  LEÃO, Lúcia. O Labirinto da Hipermídia. Arquitetura e navegação no ciberespaço. São Paulo: 
Iluminuras, 1999, p. 24 
15 PELLANDA, Nize Maria Campos. Maturana & a Educação. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009, 
66 
16 DSUSSEL, Inês e CARUSO, Marcelo. A invenção da sala de aula: uma genealogia das formas de 
ensinar. São Paulo: Moderna, 2003, p. 30-1 
17 GHIRARDI, José Garcez. Métodos de Ensino em Direito: Conceitos para um Debate. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. VI 
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dinâmica para a construção de saberes dentro do espaço universitário. Decorre daí 

que tais solicitações redesenhem as expectativas em relação ao profissional do 

Direito, cuja atuação exige hoje proficiência em uma ampla gama de saberes não 

imediatamente atrelados a noções de formação jurídica mais tradicionais. Esta 

confluência entre a reconstrução do Direito como objeto e as novas dimensões que 

ele articula no âmbito da prática solicita que se repensem os modos de preparar o 

futuro profissional do Direito dentro do espaço da universidade.  

Embora o cenário educacional tenha se modificado significativamente nas 

últimas décadas, é possível observar que as salas de aula dos cursos jurídicos e as 

metodologias de ensino e aprendizagem, na maior parte das Instituições do país, 

continuam as mesmas. Por mais que as concepções de educação e as opções 

metodológicas tenham sido aprimoradas nas últimas décadas, os cursos jurídicos, 

em grande medida, ainda conduzem os processos pedagógicos pautados em 

modelos adotados há séculos. Resta saber se esse modelo é suficiente para atender 

às demandas do mundo.  

Apreciando-se ou não, fato é que a utilização da tecnologia como recurso de 

aprendizagem é cada vez mais frequente no país e no mundo. O número de cursos 

de educação a distância no Brasil tem aumentado significativamente, contudo, 

quanto a cursos de Direito integralmente à distância, percebe-se a atuação da OAB 

para esse cenário, uma vez que claramente se manifesta contrária à oferta de cursos 

de Direito integralmente a distância, tendo em vista a baixa qualidade dos cursos 

jurídicos brasileiros.  

Nesse contexto, importa mencionar que a sociedade está vivendo profundas 

mudanças em suas práticas econômicas, culturais, políticas e educacionais. Parte 

dessa transformação exige uma reflexão acerca das novas formas de experimentar 

as dimensões de tempo e espaço. A oferta de disciplinas ou cursos (jurídicos) na 

modalidade virtual desafia a forma tradicional de pensar a educação. Desta feita, 

cabe às escolas de Direito observarem que uma nova dimensão de lugar está sendo 

construída, implicando a criação de um novo espaço de construção e partilha do 

conhecimento. 

Diante deste cenário, sobretudo com a Pandemia do COVID-19, urge um 

processo de ressignificação de uma nova forma de pensar a profissão docente, os 
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espaços de aprendizagem, as relações entre professor e aluno, o surgimento de 

novos atores no espaço escolar, e as novas metodologias de ensino e aprendizagem. 

 

2 INTERATIVIDADE COMO PROPOSTA PEDAGÓGICA NO ENSINO JURÍDICO E A 

COVID-19 

 

Inicialmente, mencione-se a Portaria MEC nº 2.117, de 6 de dezembro de 2019, 

pela qual o Ministério da Educação dispõe sobre a possibilidade de as instituições de 

educação superior utilizarem a modalidade de EAD na organização pedagógica e 

curricular de seus cursos de graduação presenciais, perfazendo o limite de 40% da 

carga horária total exigida pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso18. 

Mendonça et al 19  defendem que as políticas públicas voltadas para a 

democratização do acesso ao ensino superior a distância deve considerar muito 

mais do que a ampliação de cursos e vagas no país. É necessário considerar a 

formulação, a implementação e a avaliação das políticas públicas educacionais, 

variáveis que impactam no acesso, na permanência e na conclusão do ensino 

superior, considerando as características e diferenças regionais no país como: 

background familiar, recursos familiares, classe de origem do estudante, nível de 

capital cultural do estudante, desigualdades de oportunidades educacionais, 

desigualdades de resultados educacionais, tipo de escola, região de origem (rural ou 

urbana), gênero e raça. Tanto a democratização do ensino, quanto as desigualdades 

sociais são temas complexos que não podem ser tratados de maneira reducionista.  

Nessa perspectiva, através da interatividade, o ensino à distância já venceu 

muitas barreiras, democratizando o conhecimento. O surgimento de grandes 

plataformas de e-learning, de cursos online e de disciplinas online em cursos de 

graduação ministrados por grandes instituições permite a consolidação de 

                                                      
18 BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 2.117, de 6 de Dezembro de 2019: Dispõe sobre a oferta 
de carga horária na modalidade de Ensino a Distância - EAD em cursos de graduação presenciais 
ofertados por Instituições de Educação Superior - IES pertencentes ao Sistema Federal de Ensino. 
MEC, Recuperado em 22 abr. 2020. http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.117-de-6-de-
dezembro-de-2019-232670913 
19 MENDONÇA, J. R. C., FERNANDES D. C., HELAL, D. H. & CASSUNDÉ, F. R. Políticas públicas para o 
Ensino Superior a Distância: um exame do papel da Universidade Aberta do Brasil. Ensaio: avaliação e 
políticas públicas em Educação. 28(106), 2020 
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propostas pedagógicas de ensino que visam a interatividade em épocas de 

pandemia. 

Carmo & Franco 20  destacam que o professor/tutor online é aquele que 

acompanha, orienta, motiva e avalia os alunos em suas atividades acadêmicas 

desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Assim, a dinâmica espaço-

temporal dessa sala de aula passou a exigir dos professores saberes docentes que 

lhes permitissem desenvolver práticas educativas intermediadas pelos recursos 

digitais, os quais acrescentaram ao magistério universitário elementos próprios do 

ensino online, tais como o contato não presencial entre professores e alunos, a 

docência compartilhada com uma equipe multiprofissional ou a flexibilidade espaço-

temporal para estudar e para ensinar.  

Por meio dessas ferramentas, a interatividade entre professores/tutores e 

alunos pode construir relações ricas de troca de conhecimento. Nesta perspectiva, 

os conteúdos de multimídia desenvolvidos pelos professores/conteudistas e 

postados pelos professores/tutores através de textos, vídeos e inserção de anexos, 

permitem que as tarefas possam ser criadas na hora ou programadas, tornando-a 

perfeita tanto para as disciplinas de curta ou de longa duração.  

Ghirardi 21  busca, com sua obra, contribuir para o incremento da reflexão 

brasileira sobre o ensino do Direito, oferecendo uma apresentação sintética de alguns 

dos principais métodos de ensino jurídico atualmente em uso. O aperfeiçoamento do 

ensino jurídico não será possível se não for uma empreitada coletiva.  

A disposição para dar novas orientações à experiência docente já constituída, 

sobretudo no ensino jurídico, no qual os alunos possuem grandes expectativas, em 

direção à docência online, guarda em si a transformação, a recriação, a reformulação 

ou a ressignificação daquilo que esses professores comumente realizam ou 

realizaram na sala de aula presencial, a fim de desenvolver uma prática educativa 

para a sala de aula do ciberespaço22. 

                                                      
20 CARMO, R. O. S., & FRANCO, A. P. Da docência presencial à docência online: aprendizagens de 
professores universitários na educação a distância. Educação em Revista, 35, e210399, 2019 
21 GHIRARDI, José Garcez. Métodos de Ensino em Direito: Conceitos para um Debate. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. VII 
22 CARMO, R. O. S., & FRANCO, A. P. Da docência presencial à docência online: aprendizagens de 
professores universitários na educação a distância. Educação em Revista, 35, e210399, 2019 
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Neste diapasão, a flexibilidade e a acessibilidade são destaques nos cursos e 

disciplinas a distância, e oferecem a possibilidade de postagem de conteúdo, 

realização de trabalhos em grupo ou individual, avaliações e feedback de alunos, 

compartilhamento de trabalhos e criação de lições de casa. Grande maioria dos 

ambientes virtuais de aprendizagem possui plataformas acessíveis no mobile ou 

web, tornando o ensino sem barreiras em tempo de COVID-19. 

 

3 AS COMPETÊNCIAS DO TUTOR DO ENSINO JURÍDICO COM VISTAS À 

APRENDIZAGEM COOPERATIVA NA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA  

 

Para exercer a docência na EAD, a experiência do ensino presencial deve ser 

considerada na construção de saberes para o ensino não presencial. Por sua vez, o 

uso pedagógico das tecnologias digitais da informação e da comunicação (TDIC), 

desenvolvido no ensino a distância, poderá ajudar na inserção mais efetiva desses 

recursos no ensino presencial. Assim, as docências presencial e online, na 

modalidade a distância, não devem ser vistas como antagônicas, mas como formas 

de ensinar com características próprias e que, nas suas diferenças, podem contribuir 

uma com a melhoria da outra23.  

Campos et al 24  destacam que o professor/tutor deve desenvolver 

competências como o uso de ferramentas de interação, a disponibilidade da Internet 

e um Ambiente de Aprendizagem que dê conta das atividades propostas; possuir um 

senso crítico e reflexivo sobre sua atuação, ou seja, fazer autoavaliações e atualizar-

se constantemente; organização, não apenas para administrar as discussões e 

ajudar na construção do conhecimento dos alunos, mas também para orientar e 

viabilizar as atividades.  

Carmo & Franco25 concatenaram uma síntese de competências e saberes para 

a tutoria online, dentre elas a tecnológica.  

                                                      
23  CARMO, R. O. S., & FRANCO, A. P. Da docência presencial à docência online: aprendizagens de 
professores universitários na educação a distância. Educação em Revista, 35, e210399, 2019 
24 CAMPOS, G. H. B., ROQUE, G. O. B., AMARAL, S. B. Dialética da Educação a Distância. Rio de Janeiro: 
PUC-Rio, 2007 
25 CARMO, R. O. S., & FRANCO, A. P. Da docência presencial à docência online: aprendizagens de 
professores universitários na educação a distância. Educação em Revista, 35, e210399, 2019 
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Camacho et al26  destacam que, diante dessas competências, é importante 

para o professor/tutor reconhecer-se como mediador do conhecimento que está em 

desenvolvimento.  

No cenário atual de isolamento social diante da COVID-19, essas 

competências tomam uma amplitude de novos significados, de valores e de hábitos 

em que, apesar da tecnologia da informação e comunicação disponível no ensino à 

distância, a singularidade deve ser levada em consideração. É um olhar para uma 

aprendizagem necessária do trabalho remoto (“Home Office”) para o professor/tutor 

e alunos.  

Segundo Habowski et al27 o professor/tutor deve estar atento que no universo 

aberto da EAD há contrastes frente às diferentes realidades, além de dificuldades em 

abordar as ambiguidades comunicativas nesses espaços, a conexão lenta da 

internet, fatores que revelam um forte movimento de uniformização cultural, capaz 

de desqualificar os efeitos da EAD.  

É necessário refletir sobre quais os caminhos possíveis para a aprendizagem 

diante da nova realidade de trabalho dos professores universitários que se iniciaram 

posteriormente como tutores online em cursos superiores a distância. Encontrar 

trilhas para a (re)construção da identidade profissional desse educador pode torná-

lo mais flexível à mudança em uma modalidade de educação em que sua experiência 

e seu conhecimento constituídos no magistério presencial podem se revelar 

insuficientes ou inadequados para o desenvolvimento da docência online. Nesse 

sentido, os saberes docentes renovados devem se mostrar úteis na organização de 

uma rotina de trabalho tutorial em licenciaturas cujos espaços de ensino e 

aprendizagem integram seus participantes em tempos e espaços diversos por meio 

das tecnologias digitais de interação e comunicação28.  

Tudo indica que a constituição de grupos ou círculos de cultura para aprender 

na EAD gera comunidades de investigação, seja na partilha de dúvidas, no 

                                                      
26 CAMACHO, A. C. L. F., FELICIANO, G. D., & LEITE, B. S. A tutoria na Enfermagem por meio da Educação 
à Distância: uma abordagem reflexiva. Revista enfermagem UFPE online, 10(Supl.4), 3682-3687, 2016 
27 HABOWSKI, A. C., CONTE, E., & JACOBI, D. F. Interlocuções e discursos de legitimação em EAD. 
Ensaio: avaliação e políticas públicas em Educação. 28(106), 2020 
28  CARMO, R. O. S., & FRANCO, A. P. Da docência presencial à docência online: aprendizagens de 
professores universitários na educação a distância. Educação em Revista, 35, e210399, 2019 
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fortalecimento de pautas coletivas, enfim, permite a construção colaborativa de 

conhecimentos, que nos parece válido problematizar, com vistas à aquisição 

contextualizada e mobilizadora de benefícios formativos, profissionais e sociais29. 

Contudo, é necessário que as instituições de ensino e seus alunos tenham 

preparo, condições pedagógicas, humanas e tecnológicas. Desta forma, para 

operacionalizar e contribuir positivamente para o sucesso acadêmico dos 

estudantes de cursos jurídicos, a oferta de disciplinas em EAD requer planejamento, 

organização, disponibilidade tecnológica para atender as demandas e capacitação 

dos docentes. E claro, que também devem ser de visibilidade as necessidades do 

aluno em termos de preparo para lidar com tecnologias da informação e 

comunicação e, principalmente atentar para os alunos em situação de 

vulnerabilidade social que não dispõem de todos os recursos para acesso aos 

conteúdos ministrados na modalidade EAD.  

Dessa forma, “o Direito não sobrevive trancado em uma sala de aula, assim 

como os seres humanos. Os homens devem sair dela e passear pelos fatos para 

aprenderem para que serve e como aplicar o Direito, evoluindo com o caminhar da 

sociedade.”30  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação contemporânea é homogeneizante, não se preocupa em atender 

às peculiaridades de cada aluno que, embora seja heterogêneo, precisa se enquadrar 

em um esquema pré-determinando, devendo se adequar. E como competir com um 

mundo cada vez mais tecnológico, com a informação na palma da mão?  

A educação tem que mudar. É necessário se preocupar menos em transmitir 

conhecimento pronto e acabado, e muito mais em fazer com que o aluno aquilo o que 

lhe dá prazer. A ideia da educação é (ou deveria ser) educar para o aluno se tornar 

                                                      
29 HABOWSKI, A. C., CONTE, E., & JACOBI, D. F. Interlocuções e discursos de legitimação em EAD. 
Ensaio: avaliação e políticas públicas em Educação. 28(106), 2020 
30  BERNARDES, M. B.; ROVER, A.J. Uso das novas tecnologias de informação e comunicação como 
ferramentas de modernização do ensino jurídico. 2009, p. 34. Disponível 
em:<http://www.buscalegis.ccj.ufsc.br/revistas/index.php/observatoriodoegov/article/viewFile/336
40/32738>. Acesso em: 27 abr. 2020  
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um ser humano feliz, e não simplesmente inseri-lo no mercado de trabalho, o que 

traduziria uma lógica perversa. 

Nesta senda de inovações e possibilidades advindas da Pandemia da COVID-

19, depara-se com a sociedade das informações e/ou do conhecimento. Fazer parte 

desta sociedade informacional pressupõe estar conectado a uma rede e, por 

conseguinte a um Ambientes Virtuais de Aprendizagem – AVA, que abreviam 

distâncias, motivam e comprometem docentes, discentes e instituições. Acresce 

interatividade e dinamismo ao processo de ensino-aprendizagem, o ensino à 

distância confere a possibilidade de estudo e pesquisa contínuo mesmo em período 

de isolamento social e evita aglomerações. 

O ensino dogmático e retórico está cedendo espaço para o ensino dinâmico, 

plural, com a participação e a cooperação dos alunos. O modelo tradicional de prática 

pedagógica intitulado “a educação bancária” está sendo superado, e ao longo, se 

vislumbra a cada dia a construção de uma “inteligência coletiva”. A internet fez a 

discussão sobre a utilização de mídias, antes não bem aceitas pelos docentes, estar 

novamente em voga, como a utilização da televisão e de vídeos em sala de aula, fruto 

natural da convergência das novas tecnologias e de sua larga aceitação pelo 

alunado. 

O momento em que se vive é de interação e interatividade e, como o Direito é 

área do conhecimento humano que permeia toda a sociedade e em diversos 

momentos entra em simbiose com a mesma, não há como olvidar que deve esta 

ciência ser uma das precursoras na utilização das novas tecnologias. 

Outrossim, é imprescindível referir que o professor é indispensável para o 

sucesso da implantação de novo modelo de ensino-aprendizagem e que deve estar 

aberto ao uso das novas ferramentas. De outra banda, as instituições não podem 

deixar de promover a atualização de seus docentes, em razão de sua 

responsabilidade compartilhada na construção do conhecimento. 

Com efeito, avalia-se que o caminho está sendo muito bem trilhado, tanto por 

docentes como pelas instituições e, não menos importante pelos acadêmicos, que 

são o fruto de toda esta preocupação, pois para uma sociedade que vive na Era da 

tecnologia não se pode dispensá-la, incoerentemente, no sistema de ensino. O Direito 

é, também, hoje, fruto desta sociedade digital e seus futuros profissionais, membros 
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da referida, não podem ser analfabetos digitais ou mesmo meros operadores sem 

desenvolver e interagir com as novas tecnologias. 

Diante desta realidade sobre a Pandemia do COVID-19, recomenda-se que 

professor/tutor traga intervenções que promovam a assimilação das informações, 

de modo que cada indivíduo, usufruindo dos recursos disponíveis em EAD, possa 

compor cenários em sintonia com os elementos próprios de seu contexto e consiga 

transformar seu universo intelectual com experiências positivas de aprendizagem. 

A insegurança pelo chamado “novo normal” e as novas formas de educação é 

inevitável. A educação do futuro refletirá o efetivo exercício da autonomia, exigirá que 

os atores do processo educacional se reinventem, e que sejam, especialmente 

proativos. Sobre o impedimento de estar em sala de aula durante o isolamento 

obrigatório em razão da pandemia, importante lembrar a postura de alguns grandes 

pensadores da História da Filosofia, como Sócrates, que ensinava durante as 

refeições, e Aristóteles, que caminhava com seus alunos. A sala de aula que 

conhecemos hoje é um conceito mais moderno, que reclama revisitação e 

ressignificação, pois a sala de aula é um espaço, indiscutivelmente, privilegiado, mas 

não é o único espaço de educação.  
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Resumo 
 
O presente artigo analisa o entrelaçamento entre a inteligência artificial jurídica e a 
Teoria do Direito, com ênfase no risco à independência judicial inerente ao tipo de 
pensamento jurídico ao qual cada juiz é filiado. A abordagem para a estruturação de 
inteligência artificial judicial utiliza categorias teóricas da argumentação jurídica, no 
sentido de fomentar a inclusão de visões jurídicas plurais advindas dos enunciados 
da ciência do Direito (dogmática) nas decisões judiciais auxiliadas por IA. Este estudo 
se pauta em pesquisa qualitativa (análise interdisciplinar entre Teoria do Direito, 
Direito Constitucional e da Ciência da Computação), é aplicada (contribui para a 
construção de modelo ético-jurídico de inteligência artificial judicial), é descritiva 
quanto aos objetivos (descreve a pluralidade epistêmico-jurídico como uma 
realidade a ser observada no desenvolvido da IA jurídica) e é bibliográfica e 
documental quanto aos procedimentos  (faz uma análise de estudos prévios sobre o 
tema e de diplomas legais). Os resultados demonstram que: o desenvolvimento de 
sistemas de inteligência artificial judicial deve respeitar a independência dos juízes, 
especialmente no que se refere aos modelos de Teoria do Direito que, direta ou 
indiretamente, causem influência sobre as decisões; para além da possibilidade de 
abstenção do uso dos sistemas de IA judicial, tais sistemas devem ser desenvolvidos 
de maneira a possibilitar a representação de cada juiz nos enunciados dogmáticos 
utilizados como potenciais argumentos decisórios.  
Palavras-chave: Inteligência artificial; Decisão Judicial; Pluralidade Epistêmica; 
Argumentação Jurídica; Independência Judicial.  
 
 
Abstract 
 
This article analyzes the intertwining between legal artificial intelligence and Theory 
of Law, with emphasis on the risk to judicial independence based on the type of 
judge's legal thinking. The approach propose an architecture for judicial artificial 
intelligence by  legal argumentation theory, this results in the inclusion of plural views 
arising from the Science of Law (dogmatic) in judicial decisions supported by AI. This 
research is qualitative (interdisciplinary analysis between Law Theory, Constitutional 
Law and Computer Science), applied (contributes to the construction of an ethical-
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legal model of judicial artificial intelligence), descriptive (describes the epistemic-
legal plurality as a reality to be observed in the development of legal AI) and 
bibliographic and documentary (makes an analysis of previous studies and legal 
statutes). The results demonstrate that: the development of judicial artificial 
intelligence systems must respect the judges' independence, especially the Theory of 
Law models that influence the decisions; beyond the possibility of refusing the 
solutions provide by judicial AI system, the judicial AI systems must be developed to 
enable the representation of each judge in the dogmatic statements used as potential 
decision-making arguments. 
Keywords: Artificial Intelligence; Judicial Decision; Epistemic Plurality; Legal 
Argumentation; Judicial Independence. 

 

INTRODUÇÃO 

 

É relativamente recente no Brasil a inclusão de inteligência artificial nas 

rotinas jurídicas, especialmente com a finalidade de apoio ao Poder Judiciário. 

Todavia, salta aos olhos o crescimento exponencial do número de projetos de 

aplicação de inteligência artificial ao Judiciário, sendo que existem neste momento 

setenta e dois projetos de inteligência artificial judicial em andamento. 1  O maior 

exemplo se trata do projeto Victor do Supremo Tribunal Federal.2 

A inovação decorrente das abordagens possíveis através da inteligência 

artificial traz consigo diversas preocupações éticas e jurídicas que se mostram 

naturais. Dentre tais preocupações o respeito ao dever de independência do julgador 

ganha destaque. 

 O presente artigo é um convite para se olhar a inteligência artificial judicial a 

partir do pluralismo inerente à própria Teoria do Direito, a qual repercute no papel 

institucional3 do julgador a partir de sua independência decisória. 

                                                      
1  Jota. “Judiciário brasileiro tem ao menos 72 projetos de inteligência artificial nos tribunais: 
Ferramentas são usadas para auxiliar agrupamento de demandas repetitivas a até para sugerir 
minutas”. Disponível em: https://www.jota.info/coberturas-especiais/inova-e-acao/judiciario-
brasileiro-tem-ao-menos-72-projetos-de-inteligencia-artificial-nos-tribunais-09072020. Acesso 
em: 20/08/2020. 
2 Hartmann Peixoto, Fabiano. “Projeto Victor: Relato do Desenvolvimento da Inteligência Artificial na 
Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal”, em Revista Brasileira de Inteligência Artificial e 
Direito, v. 1, n. 1, 2020, Brasília, Associação Ibero-Americana de Direito e Inteligência Artificial, p. 1-22. 
3  “A veces se establece un contraste entre un enfoque ‘institucional’ y uno ‘interpretativo’. Tal 
contraste no es apropiado para las ideas que se presentan aquí. La idea de orden institucional (como 
la idea relacionada de hechos institucionales) depende de cómo los humanos actúan e interpretan sus 
propias acciones y las de otros. Un orden institucional equivale a un marco compartido de 
comprensión e interpretación entre personas en algún contexto social” (MacCormick, Neil. Retórica y 
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Dessa forma, a presente pesquisa é qualitativa (mediante análise 

interdisciplinar do entrelaçamento entre Teoria do Direito, Direito Constitucional e da 

Ciência da Computação), é aplicada (contribui para a construção de soluções para a 

construção de modelo ético-jurídico de inteligência artificial judicial), é descritiva 

quanto aos objetivos (descreve a pluralidade epistêmico-jurídica como uma 

realidade a ser observada no desenvolvido da IA jurídica) e é bibliográfica e 

documental quanto aos procedimentos (faz uma análise de estudos prévios sobre o 

tema e de diplomas legais). 

O primeiro capítulo destaca a pluralidade de compreensões existentes do 

fenômeno jurídico a partir da Teoria do Direito, indicando que os sistemas de 

inteligência artificial voltados à decisão judicial devem ser desenvolvidos com 

possibilidade de adaptabilidade ao posicionamento epistêmico-jurídico de cada 

julgador. 

Já o segundo capítulo aborda a garantia de independência decisória dos juízes 

como um padrão ético a ser observado na pesquisa e no desenvolvimento de 

sistemas de inteligência artificial judicial, com especial análise da Resolução nº 

332/2020 do Conselho Nacional de Justiça.  

Após os comentários iniciais, passa-se à abordagem do objeto de estudo. 

 

1 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL JUDICIAL: A PLURALIDADE EPISTÊMICA E O JUIZ DA 

ERA DA IA 

 

A figura do juiz exerce inafastável função constitucional (art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal), consistente no exercício da atividade jurisdicional, o que 

decorre da separação harmônica de Poderes prevista no art. 2º, caput, da 

Constituição Federal. 

O ato de julgar consiste na tomada de decisão através de pronunciamentos a 

respeito de questões trazidas pelas partes, cujas espécies são sentença, decisão 

interlocutória e despacho (art. 203 do Código de Processo Civil).  

                                                      
Estado de Derecho: Una teoría del razonamiento jurídico. Lima, Palestra Editores, 2017, edição do 
Kindle, posição 588-593). 
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No exercício da atividade julgadora a tomada de decisão se desenvolve em 

dois planos, primeiramente no plano mental do julgador 4  (o qual não pode ser 

fotografado, filmado ou traduzido em dados) para, apenas depois, se traduzir num 

processo justificatório5 analítico6 dos motivos da decisão, justificação esta que pode 

tomar variadas formas, ainda que muitas vezes os resultados interpretativos sejam 

os mesmos. 

As teorias da argumentação jurídica representaram processo lógico-

interpretativo para a tomada de decisão judicial7, num primeiro aspecto, e servem 

como manto de racionalidade institucional às decisões tomadas 8 , sendo que as 

mesmas têm margem de absorção de outros modelos teóricos 9  sem que isso 

implique em exclusão dos modelos argumentativos, pois os padrões que as teorias 

da argumentação utilizam são um caminho de explicabilidade 10  racional para as 

decisões judiciais auxiliadas por inteligência artificial. Nessa linha, o pensamento 

necessário para a estruturação de argumentações racionais se assemelha com a 

programação, a qual “significa a capacidade de formular problemas, pensar 

criativamente em soluções e expressar uma solução de forma clara e precisa”.11   

Dessa forma, no cotidiano na atividade jurisdicional não há uma determinação 

(e nem há uma prática recorrente) de que os juízes (em sua maioria) pensem em 

Teoria do Direito na hora de decidir, haja vista que os julgadores estão envoltos numa 

cultura de normatividade (atrelada à interpretação de diplomas legais), ao uso de 

                                                      
4  “A figuração lógica dos fatos é o pensamento” (Wittgenstein, Ludwig. Tractatus Logico-
Philosophicus. São Paulo, Editora Universidade de São Paulo, 2020, p. 139). 
 sua decisão no funcionamento interno do poder Judiciário. 
5 Alexy, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica: A Teoria do Discurso Racional como Teoria da 
Justificação Jurídica. 2.ª ed. São Paulo, Landy, 2005, p. 184. 
6 Na forma dos elementos do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil. 
7 “(...) a teria da argumentação ganha significado especial, porque é dela a tarefa de reconstruir o 
pressupostos e condições formal-pragmáticos de um comportamento explicitamente racional” 
(Habermas, Jürgen. Teoria do Agir Comunicativo: Racionalidade da Ação e Racionalidade Social. Vol. 
1. São Paulo, WMF Martins Fontes, 2012, p. 21). 
8 MacCormick, Neil. Op. cit., posição 490. 
9 Por exemplo, o posicionamento de mútua cooperação e complementariedade entre hermenêutica e 
argumentação em:  Marrafon, Marco Aurélio. O Caráter Complexo da Decisão em Matéria 
Constitucional: Discursos sobre a Verdade, Radicalização Hermenêutica e Fundação Ética na Práxis 
Jurisdicional. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2010, p. 99-106. 
10  Deeks, Ashley. “The Judicial Demand for Explainable Artificial Intelligence”, em Columbia Law 
Review, v. 119, n. 7, 2020, New York, Columbia Law School, p. 1829-1850. 
11 Downey, Allen B. Pense em Python: Pense Como Um Cientista da Computação. São Paulo, Novatec, 
2016, p. 25. 
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jurisprudência e à aplicação de lições doutrinárias mais ligadas às especificidades 

de cada ramo do direito. Isso ocorre porque o juiz não necessita ser um teórico do 

Direito para o exercício de sua atividade. Ademais, a legislação brasileira traça 

diretrizes bastante abertas acerca de um modelo de precedentes (no Código de 

Processo Civil), de métodos de integração do ordenamento jurídico (art. 4º do 

Decreto-Lei 4.657/1942 12 ) e uma abordagem consequencialista típica de razão 

prática (art. 20 do Decreto-Lei 4.657/194213). Dessa maneira, os limites às espécies 

de argumentos que são considerados válidos numa decisão judicial são bastante 

abertos no plano epistêmico-jurídico.   

Por exemplo, num hipotético caso de demissão coletiva, ao decidir pela 

reintegração de trabalhadores demitidos um Juiz do Trabalho pode estar preocupado 

com a preservação de empregos, pois o valor social do trabalho (art. 1º, IV, art. 7º, I, 

e art. 170, caput, da Constituição Federal) é uma heurística constitucional de matriz 

típica do Direito do Trabalho e do Direito Processual do Trabalho, enquanto um Juiz 

de Vara de Falências pode vir a se preocupar com a liberdade de iniciativa (art. 1º, IV, 

a art. 170, caput, da Constituição Federal) e com a preservação de empresa que se 

encontra em situação financeira delicada (art. 47 da Lei 11.101/2005), princípios 

mais ligados ao Direito Empresarial (embora igualmente alcancem fundamento na 

Constituição). 

Noutro exemplo, antes do tema ter sido resolvido por meio do instituto da 

Repercussão Geral 14 , nos casos que envolvem a aplicação de convenções 

internacionais aos contratos de transporte aéreo internacional o Superior Tribunal de 

Justiça tinha como preocupação garantir a proteção ao consumidor, o que levava o 

STJ a utilizar a teoria do dialogo das fontes para alegar que o Código de Defesa do 

Consumidor seria superior ao art. 178 da Constituição Federal 15 , já o Supremo 

                                                      
12 Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). 
13 Art. 20.  Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores 
jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.  
Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da 
invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis 
alternativas. 
14 Repercussão Geral de Tema 210 do Supremo Tribunal Federal. 
15 “A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após 
a entrada em vigor da Lei n. 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas 
posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal) ou pelo Código Brasileiro de 
Aeronáutica, subordinando-se ao Código de Defesa do Consumidor” (Superior Tribunal de Justiça: 
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Tribunal Federal afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor justamente 

para resguardar a referida norma da Constituição Federal16. 

Em resumo, há a possibilidade, no âmbito acadêmico e na prática do Direito, 

de se discordar de qualquer dos modelos teóricos desenvolvidos (os quais se deixa 

de relatar neste ponto em decorrência do estreito recorte do artigo), mas a 

discordância com cada um dos modelos não impede que, na prática, o juiz possa 

adotar um deles ou mesmo abordagens sincréticas entre os diversos padrões das 

escolas do Direito. Assim, decisões que apliquem modelos de teoria do Direito menos 

aceitos institucionalmente serão revistas pela via recursal, o que não impede que o 

juiz tenha independência para decidir da maneira que entender juridicamente 

adequada. 

Para responder ao anseio por racionalidade a ser incluída nas decisões 

judiciais auxiliadas por inteligência artificial17 (e suas ontologias18 explicitadas na 

programação19), a teoria da argumentação de Robert Alexy se apresenta como um 

processo justificatório a partir de bases racionais, sendo que a mesma se divide em 

duas fases básicas. A primeira fase é a chamada justificação interna 20 , onde o 

esforço justificatório passa pela decomposição do conceito normativo aplicado, a fim 

                                                      
American Airlines Inc. vs. Glaucia Pimentel Trindade Coelho Lobo e outro. AgRg nos EDcl no AREsp 
418.875/RJ, decisão de 17 de maio de 2016). 
16 “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais 
limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as 
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 
(Supremo Tribunal Federal: Société Air France vs. Sylvia Regina de Moraes Rosolem e outros. 
RE 636331, decisão de 25 de maio de 2017). 
17 “Ao associar IA com Direito, para além de ferramentas de busca e planejamento estratégico, é muito 
provável que as soluções que passam por visão computacional, classificações temáticas ou geração 
de linguagem exerçam, dentro da sua autonomia, algum nível de decisão. A pesquisa e/ou o 
desenvolvimento, seja na academia, nas empresas ou na administração pública, encontram um objeto 
de pesquisa. No entanto, no campo do Direito, como ciência social aplicada, haverá níveis variados de 
dilemas morais” (Hartmann Peixoto, Fabiano; SILVA, Roberta Zumblick Martins da. Inteligência 
Artificial e Direito. Vol. 1. Curitiba, Alteridade Editora, 2019, p. 122). 
18  “A statutory ontology contains a taxonomy of normative concepts employed in a statute, their 
relations to other normative concepts, as well as, their relations to concepts in the regulated domain’s 
subject matter. In other words, it relates the statutory concepts to the concepts and relations for 
describing real-world situations” (Ashley, Kevin. Artificial Intelligence and Legal Analytics: New tools 
for law practice in digital age. Cambridge, Cambridge University Press, 2017, p. 183). 
19 “Uma diferença entre um programador esperto e um programador profissional é que este entende 
que clareza é fundamental. Os profissionais usam seus poderes para o bem, e escrevem códigos que 
os outros possam entender” (Martin, Robert C. Código Limpo: Habilidades Práticas do Agile Software. 
Rio de Janeiro, Alta Books, 2011, p. 25).   
20 Alexy, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica, p. 218-226. 
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de que haja a seleção de proposição normativa com o(s) conceito(s) aceito(s). Já a 

segunda fase é a justificação externa, a qual é dividida em “(a) interpretação, (b) 

argumentação da Ciência do Direito (dogmática), (3) do uso de precedentes, (4) da 

argumentação prática geral e (5) da argumentação empírica, assim como (6) das 

chamadas formas especiais de argumentos jurídicos.”21 

Nesse aspecto, embora não seja obrigatória a construção de justificação 

externa em todas as decisões, haja vista que em decisões mais simples a justificação 

interna cumpre adequadamente o papel de trazer racionalidade à decisão judicial, em 

casos de maior densidade argumentativa (e quando exista argumentação de 

qualquer das partes que direcione o debate) a justificação da decisão judicial deve 

passar por elementos típicos da ciência do Direito (dogmática).22 Dessa forma, a 

ciência do Direito se constitui numa série de enunciados doutrinários que se referem 

à legislação e à aplicação do Direito, mas que não podem se identificar com a 

descrição destes, sendo que há entre si uma relação de coerência mútua, bem como 

se formam e se discutem tais enunciados dentro de uma dogmática que funciona 

institucionalmente a partir de conteúdo normativo.23 

Nesse aspecto, a ciência do Direito se ocupa de enunciados sobre: (a) 

conceitos jurídicos; (b) definições de outros conceitos presentes nas normas 

jurídicas; (c) descrições ou caracterizações de estados de coisas; e (d) formulação 

de princípios (enunciados normativos de alto nível de generalidade e que não podem 

ser aplicados em se agregar premissas normativas adicionais).24 O desenvolvimento 

da ciência do Direito se distingue (a) pela linguagem dogmática; (b) pelo uso dos 

enunciados da dogmática; (c) pela fundamentação dos enunciados da dogmática 

(fundamentação dogmática pura25 e fundamentação dogmática impura26); e (d) pela 

função da dogmática. 

                                                      
21 Ibid., p. 227. 
22  Alexy utiliza os conceitos de “ciência do Direito” e “dogmática” como sinônimos voltados à 
classificação dos elementos caracterizadores da teoria do Direito pela doutrina. 
23 Alexy, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica, p. 248-249. 
24 Ibid., p. 249-253. 
25 Quando o enunciado dogmático a ser fundamentado se segue de outros enunciados dogmáticos, 
juntamente com enunciados empíricos apenas ou com a adição de normas jurídico-positivas. 
26 Casos em que são necessárias premissas normativas adicionais e argumentos práticos de tipo 
geral. 
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Nesse sentido, verifica-se que a doutrina tem papel destacado na justificação 

de decisões judiciais através da teoria da argumentação, o que se demonstra através 

de suas funções de: (a) estabilização (fixação dos enunciados dogmáticos, os quais 

se fazem reproduzíveis); (b) de progresso (possibilita a progresso do Direito no tempo 

e no espaço); (c) de descarga (adoção nas fundamentações de enunciados já 

comprovados e aceitos, pelo menos de maneira provisória); (d) técnica: apresentação 

simplificada e sistematicamente unificada das normas jurídicas, o que gera a 

capacidade de transmissão do conhecimento jurídico (função de informação); (e) de 

controle: comprovação da consistência dos enunciados dogmáticos (comprovação 

sistemática em sentido estrito e em sentido amplo); e (f) heurística (o sistema 

dogmático é um ponto de partida relativamente seguro para novas observações e 

relações da ciência do Direito).27 

Dessa forma, Alexy destaca, em regra específica em sua teoria da 

argumentação jurídica, que “se são possíveis argumentos dogmáticos, devem ser 

usados” (J.12)28, ou seja, a teoria do Direito, com as desavenças teóricas típicas dos 

juristas, é aceita pela teoria da argumentação como parte da racionalidade inerente 

à decisão judicial, o que se traduz num pluralismo de justificações possíveis dentro 

do modelo democrático de decisão judicial. 

Nesse ponto, é pedagógico o debate, acerca da possiblidade de existência de 

mais de uma teoria do Direito, realizado entre Joseph Raz29, Robert Alexy30 e Eugenio 

Bulygin31, vindo a demonstrar a pluralidade de entendimentos  a   respeito  do  que  é 

                                                      
27 Alexy, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica, p. 258-262. 
28 Ibid., p. 264. 
29 “É possível para qualquer pessoa inventar ou desenvolver um novo conceito. Alguns conceitos que 
emergem desse modo abrem caminho dentro da cultura geral e usualmente são mais ou menos 
alterados durante sua trajetória. Mas, em sua maior parte, os conceitos existem independentemente 
de qualquer de seus usuários. Em geral, aprendemos conceitos em vez de inventá-los ou desenvolvê-
los. Tem que ser assim. Dada a riqueza de nossos conceitos, e os limites de nossas capacidades, não 
é possível para alguém inventar ou modificar mais que uma parte material deles. Dado seu papel na 
comunicação, inventá-los ou desenvolvê-los frustraria seu propósito. O fato de que, em sua maior 
parte, os conceitos estão aí, independentemente de nós coletivamente” (Raz, Joseph. “Pode Haver 
Uma Teoria do Direito?”, em RAZ, Joseph. Uma Discussão Sobre Teoria do Direito. São Paulo, Marcial 
Pons, 2013, p. 75). 
30  Alexy, Robert. “Sobre Duas Justaposições: Conceito e Natureza, Direito e Filosofia. Alguns 
Comentários sobre ‘Pode Haver Uma Teoria do Direito?’ de Joseph Raz”, em Raz, Joseph: Uma 
Discussão Sobre Teoria do Direito. São Paulo, Marcial Pons, 2013, p. 102-108. 
31  “Nesse sentido, as diferentes respostas à pergunta ‘o que é direito?’ conduzem a diferentes 
conceitos de direito. As propriedades necessárias do direito não são as mesmas para Tomás de 
Aquino, Austin, Holmes, Kelsen, Hart ou Dworkin. A pergunta ‘o que é direito?’ tem recebido numerosas 
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Direito e de quais são seus elementos essenciais. 

Destaque-se aqui que, em respeito ao pluralismo democrático, reconhece-se 

a possibilidade de justificação racional das decisões judiciais mediante variados 

modelos doutrinários de interpretação para um mesmo caso, todavia sempre haverá 

uma decisão correta que deverá prevalecer ao final, mediante o modelo que se 

construir no plano de validação institucional. Garantir o direito de fala do outro32 na 

decisão judicial auxiliada por inteligência artificial é diferente de aceitar 

passivamente a decisão, uma vez que os enunciados dogmáticos são refutáveis33, 

pois “todo enunciado dogmático deve enfrentar uma comprovação sistemática, tanto 

em sentido estrito como em sentido amplo” (J.11).34 

Em suma, o modelo democrático de pensamento jurídico deve ser estimulado 

institucionalmente pela inteligência artificial judicial, sem prejuízo de consolidação 

dos modelos mais aceitos pelos mecanismos recursais existentes.   

  

2 O JUIZ CIBORGUE E A INDEPENDÊNCIA JUDICIAL: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

JUDICIAL E INCLUSÃO EPISTÊMICA 

 

O desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial para auxílio à tomada 

de decisões judiciais ainda tem longo caminho a trilhar, de avanços e cautelas, para 

que se chegue a uma inteligência artificial judicial de caráter mais generalista. 

Todavia, o risco à independência jurídico-filosófica dos juízes deve ser sopesado 

desde o presente momento histórico, buscando-se um modelo pautado na 

experiência democrática de estruturação do Poder Judiciário. Em tal sentido, 

propostas de implementação de sistemas de inteligência artificial judicial que 

                                                      
e diferentes respostas ao longo da história e, como Hart corretamente observa, constitui um pedido 
de uma definição de direito; e o falar da essência ou natureza do direito é só uma variação, 
obscuramente formulada, da mesma pergunta” (Bulygin, Eugenio. “Raz e a Teoria do Direito. 
Comentários Sobre ‘Pode Haver Uma Teoria do Direito?’ de Joseph Raz”, em Raz, Joseph. Uma 
Discussão Sobre Teoria do Direito. São Paulo, Marcial Pons, 2013, p. 117). 
32 “É constitutivo para a racionalidade de exteriorização que o falante manifeste uma pretensão de 
validade criticável em favor de um enunciado ‘p’ que possa ser aceita ou refutada pelo ouvinte” 
(Habermas, Jürgen. Op. cit., p. 36). 
33  “(J.10) Todo enunciado dogmático, se posto em dúvida, deve ser fundamentado mediante o 
emprego, pelo menos, de um argumento prático do tipo geral” (Alexy, Robert. Teoria da Argumentação 
Jurídica, p. 257).   
34 Id. 
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amarrem a pessoa julgador a uma “camisa de força” de pouca adaptabilidade 

epistêmico-jurídica tendem a violar a independência dos julgadores35, risco este que 

deve ser cautelosamente tratado no desenvolvimento de modelos de IA judicial que 

levem em conta o dever de se garantir a pluralidade de posicionamentos dos 

magistrados. 

Veja-se que no Brasil é exclusiva dos juízes a função jurisdicional, na forma 

definida pelo art. 93 da Constituição Federal de 1988, sendo que os juízes não podem 

sofrer pressões externas para a produção de suas decisões em determinado 

sentido36, tendo em conta o dever de independência judicial37. Em tal sentido, o art. 

5.º do Código de Ética da Magistratura é bastante claro ao prever que o magistrado 

deve julgar “sem receber indevidas influências externas e estranhas à justa 

convicção que deve formar para a solução dos casos que lhe sejam submetidos”. Tal 

modelo decorre da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição 

Federal). 

Dessa maneira, o juiz humano (com sua visão independente acerca da teoria 

do Direito) deve ser integrado à arquitetura decisória inerente à inteligência artificial 

judicial, haja vista que a figura humana do julgador não deve ser afastada por um 

modelo puramente maquinal. A ideia de um “juiz” máquina deve ser rejeitada, já a 

integração das potencialidades na hibridização do processamento do cérebro 

humano com a inteligência artificial levará à configuração da figura do juiz ciborgue, 

o que deve ser estimulado. 

Nessa linha, um Judiciário integrado por juízes puramente replicadores de 

posicionamentos pré-programados por autoridade central, sem margem eficiente de 

adaptabilidade de suas decisões, implicaria em espécie de democracia de qualidade 

                                                      
35 “(...) só a jurisdição subtraída de influências estranhas pode configurar uma justiça que dê a cada 
um o que é seu e somente através da garantia de um juiz imparcial o processo pode representar um 
instrumento não apenas técnico, mas ético também, para a solução dos conflitos interindividuais com 
justiça” (Cintra, Antonio Carlos de Araújo; Grinover, Ada Pelegrini; Dinamarco, Cândido Rangel. Teoria 
Geral do Processo. 19ª ed. São Paulo, Malheiros, 2003, p. 52). 
36  Ressalva-se aqui os precedentes obrigatórios (decididos em Repercussão Geral, em Recurso 
Repetitivo ou pelo Órgão Especial de Tribunal) e as Súmulas Vinculantes adotados pela legislação 
brasileira, embora exista a possibilidade de distinguishing ou overruling.  
37 Art. 35, I, da Lei Complementar 35/1979 e art. 4º ao art. 7º do Código de Ética da Magistratura. 
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inferior38, uma vez que à pessoa do juiz deve ser possibilitada a adaptabilidade na 

adoção de posicionamento doutrinário, implicando em visão própria do Direito. A 

aplicação do direito mediante modelo de juiz autômato cumpridor de diretriz 

centralizada por Tribunal e por órgão de controle (mediante machine learning e 

sistemas preditivos) traz o risco de que o julgador não se sinta à vontade para julgar 

de maneira independente. 

Some-se a isso o fato de que a usabilidade da interface dos programas de 

computador (que é uma capa para os algoritmos computacionais)39 poderá causar 

perigosa sensação de acomodação aos juízes. Esse perigo se dá porque uma 

interface de fácil utilização nos sistemas de IA judicial pode levar à não percepção 

dos algoritmos por trás de cada aplicativo de inteligência artificial, o que abre 

passagem para vieses decisórios trazidos pela programação ou pela base de 

dados. 40  Os juízes podem ser auxiliados pelos sistemas de inteligência artificial 

judicial41. Contudo, é inconstitucional a transformação dos julgadores em simples 

marionetes de sistemas de inteligência artificial centralizados movidos apenas 

através de “um click no computador”42 , sem que haja a garantia de um sistema 

argumentativo democrático de aferição das razões (e dos enunciados dogmáticos) 

de cada julgamento tomado via IA. 

Nesse sentido, a atividade jurisdicional se traduz em função indelegável, pois 

conforme traçado no julgamento do PCA 0000303-58.2011.2.00.0000 o Conselho 

                                                      
38 “Capturar os árbitros dá ao governo mais que um escudo. Também oferece uma arma poderosa, 
permitindo que ele imponha a lei de maneira seletiva, punindo oponentes e favorecendo aliados” 
(Levitsky, Steven; Ziblat, Daniel. Como as Democracias Morrem. Rio de Janeiro, Zahar, 2018). 
39 “Their transparency is precisely why this class of objects is so appealing to engineers and designers 
as platforms for computation. These things are already everywhere, hiding in plain sight; nobody bats 
an eyelash at them. If nothing else, they offer a convenient place to stash the componentry of a 
computing power that might otherwise read as oppressive” (Greenfield, Adam. Everyware: The dawning 
age of ubiquitous computing. Berkeley: Pearson Education, 2006, versão do Kindle, p. 19). 
40 Di Bello, Marcello; Verheij, Bart. “Evidence & decision making in the law: theoretical, computational 
and empirical approaches”, em Artificial Intelligence and Law, v. 28, 2020, Dordrecht, p. 1-5. 
41 Pereira, Sebastião Tavares. “O Machine Learning e o Máximo Apoio ao Juiz”, em Revista Democracia 
Digital e Governo Eletrônico, v. 1, n. 18, 2019, Florianópolis, Universidade Federal de Santa Catarina, p. 
2-35. 
42 Por exemplo: “Sessão inédita da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) 
julgou, com apenas um click no computador, um total de 280 processos. Em menos de um segundo, 
todos os processos foram julgados” (Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. “TJMG utiliza 
inteligência artificial em julgamento virtual”. Disponível em: https://www.tjmg.jus.br/portal-
tjmg/noticias/tjmg-utiliza-inteligencia-artificial-em-julgamento-virtual.htm. Acesso em: 
15/09/2020). 
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Nacional de Justiça definiu que o Juiz “exerce o monopólio estatal da jurisdição e 

determinados atos são por ele indelegáveis para preservar-se tal premissa”.43 Já o 

art. 17 da Resolução 332/2020 do CNJ é bastante claro ao assegurar a “autonomia 

dos usuários internos”44 (conceito no qual se incluem os juízes), mediante o uso de 

modelos de IA que proporcionem o “incremento, e não restrição” do pensamento 

decisório (inciso I) e que tragam a possibilidade de revisão da proposta de decisão e 

dos dados utilizados (inciso II). 

O ceticismo quanto à implementação de modelo de IA judicial complexo 

pautado na teoria da argumentação (ao ponto de admitir a pluralidade de 

entendimento do Juízes) será vencido gradualmente por meio dos próprios avanços 

da tecnologia que demonstrarão a possibilidade de integração entre inteligência 

artificial e decisão judicial.45 

Em suma, a adoção  de sistemas de inteligência artificial judicial deve incluir 

os juízes no processo de pesquisa e desenvolvimento, assim como deve, mais do que 

respeitar o posicionamento de cada magistrado através da possibilidade de 

abstenção do uso da IA (solução trazida no art. 17 e no art. 19, Parágrafo único, da 

Resolução 332/2020 do CNJ), incluir de margem de adaptação46 aos sistemas de IA 

judicial, para que possam ser pensados com soluções parametrizadas pelo próprio 

juiz competente47 para os casos que estejam sob sua análise.  

A proposta é desafiadora aos desenvolvedores de sistemas, sendo que dois 

fatores serão decisivos para o enfrentamento do problema: (a) a consolidação dos 

                                                      
43  Conselho Nacional de Justiça: Ministério Público do Estado de Santa Catarina vs. Tribunal de 
Justiça do Estado de Santa Catarina. PCA - Procedimento de Controle Administrativo nº 0000303-
58.2011.2.00.0000, decisão de 01 de março de 2011. 
44 Segundo o art. 3º, V, da Resolução 332/2020 do CNJ se caracteriza como usuário interno o “membro, 
servidor ou colaborador do Poder Judiciário que desenvolva ou utilize o sistema inteligente”. 
45 “When these unhuman systems of today are able to make predictions, identify relevant documents, 
answer questions, and handle emotions (see Chapter 3) at a higher standard than human beings, it is 
not just reasonable, it is vital that we ask whether, in decades to come, people or systems will be 
undertaking the wide variety of work that goes on in our courts today” (Susskind, Richard. Online 
Courts and the Future of Justice. Oxford, Oxford University Press, 2019, edição do Kindle, p. 274). 
46  Por exemplo: Sartor, Giovanni. “Doing justice to rights and values: teleological reasoning and 
proportionality”, em Artificial Intelligence and Law, v. 18, 2010, Dordrecht, p. 175-215. 
47 “Os desenvolvedores devem se sensibilizar com os indícios que revelam a presença de conceitos 
implícitos e, às vezes, é preciso procurá-los de forma proativa. A maioria dessas descobertas vem de 
escutar a linguagem da equipe, examinar minuciosamente as estranhezas no design e as aparentes 
contradições nas afirmações dos especialistas, esmiuçar a literatura sobre o domínio e fazer várias e 
várias experimentações” (Evans, Eric. Domain-Driven Design: Atacando as Complexidades no Coração 
do Software. 3ª ed. Rio de Janeiro, Alta Books, 2016, p. 198). 
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primeiros sistemas de IA judicial (o que inclui a aferição dos resultados da política 

pública fomentada pelo CNJ); e (b) a formação da primeira grande geração de 

desenvolvedores de IA jurídica (engenheiros de computação jurídica, cientistas de 

dados jurídicos e outros profissionais nascidos do hibridismo entre Direito e Ciência 

da Computação48), fenômeno que se encontra em curso a partir da inclusão do estudo 

de tecnologia nos cursos de graduação e pós-graduação em Direito, os quais serão 

integrados às equipes de apoio dos magistrados.  

A partir dos pontos abordados neste estudo, perceba-se que o art. 21, III, da 

Resolução 332/2020 do Conselho Nacional de Justiça prevê que não devem existir 

preconceitos nos estudos, pesquisas, ensino e treinamentos de inteligência artificial 

judicial, sendo vedado “subordinar investigações a sectarismo capaz de direcionar o 

curso da pesquisa ou seus resultados”. No entanto, fica claro a partir das premissas 

utilizadas no presente artigo que a referida norma do CNJ não pode ser interpretada 

de maneira a considerar sectarismo a busca de implementar sistemas de inteligência 

artificial judicial voltados ao respeito à pensamento jurídico de cada juiz dentro do 

âmbito de sua independência decisória, eis que tal abordagem é típica da pluralidade 

epistêmica da Teoria da Direito. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo demonstrou o risco de desrespeito à independência judicial 

por meio da captura dos Juízes por sistemas de inteligência artificial desenvolvidos 

a partir de visão extremamente fechada ou muito particular da Teoria do Direito. 

Dessa maneira, os enunciados doutrinários advindos da ciência do Direito 

(dogmática) integram o processo argumentativo (justificação externa) de maneira 

legítima, motivo pelo qual devem ser incluídos (ou levados em conta) no 

desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial judicial. 

A pluralidade visões acerca da Teoria do Direito é garantida aos julgadores por 

meio de seu dever de independência, o que se traduz num direito fundamental à 

existência de juízes independentes (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal). 

                                                      
48 Susskind, Richard. Tomorrow's Lawyers. 2ª ed. Oxford, Oxford University Press, 2017, edição do 
Kindle, p. 135-143. 
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A pesquisa e o desenvolvimento dos sistemas de inteligência artificial 

voltados à decisão judicial têm desafios inerentes à complexidade do tema, o que 

não impede a adoção ética de modelos de IA judicial menos complexos que respeitem 

a independência judicial, passando-se gradualmente para modelos de IA jurídica 

mais complexos (com a adoção de elementos de Teoria do Direito em sua 

programação e com representação adequada na base de dados) que possibilitem a 

adaptabilidade dos sistemas computacionais inteligentes ao pensamento jurídico-

epistêmico de cada juiz, garantindo-se o due process of law da era da IA judicial. 
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RESUMO 
 
O fenômeno das fakes news – notícias falsas, embora não seja recente, aumentou de 
forma alarmante com a massificação da internet e das redes sociais. Nesse contexto, 
o presente trabalho busca identificar o que caracteriza esse fenômeno e quais são 
os limites da liberdade de expressão a partir das decisões paradigma Schenck v. 
United States, Caso Lüth-Urteil (Alemanha) e Caso Ellwanger (Brasil). A metodologia 
a ser utilizada é a dedutiva para a abordagem, o método de procedimento 
monográfico e a técnica de pesquisa bibliográfica. Com o levantamento de dados 
busca-se uma análise qualitativa e teórica a respeito do tema investigado. A hipótese 
é de que teses sobre a liberdade de expressão fixadas ao longo do desenvolvimento 
do constitucionalismo contemporâneo pelos Tribunais constituem-se de meios para 
observar e estabelecer critérios de intervenção ao fenômeno das fake news. O 
objetivo do trabalho é identificar o que caracteriza o fenômeno das notícias falsas – 
fake news a partir do levantamento bibliográfico e dos resultados de pesquisas 
nacionais e internacionais acerca do tema e contrapor os limites clássicos da 
liberdade de expressão ao fenômeno das fake news. Justifica-se o estudo 
considerando o papel de destaque da liberdade de expressão na consolidação das 
democracias e sua ligação com o fenômeno das fake news. 
Palavras-chave: Direito fundamental. Desinformação. Fake News. Liberdade de 
expressão. 
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ABSTRACT 
 
The phenomenon of fakes news – false news, although not recent, has increased 
alarmingly with the internet and social networks. In this context, the present work 
seeks to identify what characterizes this phenomenon and what are the limits of 
freedom of expression from the decisions made by Schenck v. United States, Lüth-
Urteil Case (Germany) and Ellwanger Case (Brazil). The methodology to be used is the 
deductive for the approach, the monographic procedure method and the bibliographic 
research technique. With the data survey, a qualitative and theoretical analysis about 
the investigated theme is sought. The hypothesis is that theses on freedom of 
expression established during the development of contemporary constitutionalism 
by the Courts are means to observe and establish criteria for intervention in the 
phenomenon of fake news. The objective of the work is to identify what characterizes 
the phenomenon of false news - fake news from the bibliographic survey and the 
results of national and international research on the subject and to contrast the 
classic limits of freedom of expression to the phenomenon of fake news. The study 
is justified considering the prominent role of freedom of expression in the 
consolidation of democracies and its connection with the phenomenon of fake news. 
Keywords: Fundamental right. Disinformation. Fake news. Freedom of expression. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O fenômeno das fakes news – notícias falsas, embora não seja recente, 

aumentou de forma alarmante com a internet e as redes sociais. Nesse contexto, o 

presente trabalho busca identificar o que caracteriza esse fenômeno e quais são os 

limites da liberdade de expressão a partir das decisões paradigma Schenck v. United 

States, Caso Lüth-Urteil (Alemanha) e Caso Ellwanger (Brasil). 

Primeiramente, busca-se identificar o que caracteriza o fenômeno das notícias 

falsas – fake news a partir do levantamento bibliográfico e dos resultados de 

pesquisas nacionais e internacionais acerca do tema. 

Após, desenvolve-se o direito fundamental de liberdade de expressão e seus 

limites clássicos, que serão analisados a partir de decisões paradigmáticas, quais 

sejam, Schenck v. United States, Caso Lüth-Urteil (Alemanha) e Caso Ellwanger 

(Brasil). Pretende-se contrapor os limites clássicos da liberdade de expressão ao 

fenômeno das fake news, para responder ao questionamento: de que forma os limites 

clássicos da liberdade de expressão se aplicam ao fenômeno das fake news? 
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Justifica-se o estudo considerando o papel de destaque da liberdade de 

expressão na consolidação das democracias e sua ligação com o fenômeno das fake 

news. 

O método de abordagem empregado é o dedutivo, como técnica de pesquisa a 

bibliográfica e método de procedimento monográfico. Com o levantamento de dados 

busca-se uma análise qualitativa e teórica a respeito do tema investigado. 

 

2 COMO CARACTERIZAR A FAKE NEWS  

 

No presente tópico busca-se identificar o que caracteriza o fenômeno das 

notícias falsas – fake news a partir do levantamento bibliográfico e dos resultados 

de pesquisas nacionais e internacionais acerca do tema. 

O artigo 5º, inciso XIV, da Constituição Federal brasileira de 19883 estabelece 

o direito fundamental ao acesso à informação. Com a internet acreditava-se no 

aumento da difusão de informações no tecido social e, consequente, no aumento do 

acesso à informação. Contudo o que se pode questionar hoje é: à qual tipo de 

informação temos acesso?  

Acredita-se que a difusão de informações falsas surge junto com o advento 

da comunicação/linguagem humana, não existe um marco ou evento para se atribuir 

a primeira inverdade difundida intencionalmente, contudo na era da comunicação em 

rede o impacto das informações, sejam verdadeiras ou falsas, tomam proporções 

gigantescas. A pesquisadora e professora Irene Nohara destaca que 

 

O fenômeno das fake news não é recente. Apesar de situarem seu início na 

Antiguidade Clássica, quando se desenvolveram a política e a retórica, ainda 

assim se pode especular que ele acompanhe o ser humano desde o momento 

que este começa a se comunicar, podendo, portanto, divulgar fatos verdadeiros 

ou disseminar deliberadamente notícias que são falsas para obtenção de algum 

benefício.4 

                                                      
3 Art. 5º, XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando 
necessário ao exercício profissional. 
4 NOHARA, Irene Patrícia. Desafios da ciberdemocracia diante do fenômeno das fake news: regulação 
estatal em face dos perigos da desinformação. In RAIS, Diogo (Coord.) Fake News: a conexão entre 
desinformação e o direito 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 75. 
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O acesso à internet e as redes sociais empoderou os cidadãos5, ampliando a 

arena de debate público para “uma realidade paralela moldada pelas redes socias”6. 

Ademais, houve um processo de descrédito dos meios tradicionais de comunicação 

(jornais, televisão, rádio) sob a acusação de parcialidade e manipulação de 

informações. Observa-se uma troca de cenário na busca por informações, dos meios 

tradicionais de comunicação para sítios eletrônicos e redes socias (WhatsApp, 

Facebook, Twitter).  

Outra dimensão do fenômeno é a confiabilidade das informações recebidas e 

a falta do hábito de checagem das notícias difundidas nas redes socias, segundo 

pesquisa realizada pela “consultoria Ideia Big Data realizada no Brasil em 2019 

mostra que 52% das pessoas confiam em notícias enviadas pela família em mídias 

socias, e 43% confiam naquelas mandadas por amigos.”7. 

Observa-se que “la noticia ha sido el pilar de la era de la información, pero hoy 

ha emergido su contrapartida, la que no va de acuerdo con el acontecimiento, con la 

realidad de lo sucedido, eso que hoy conocemos popularmente como fake news.”8. 

O Digital News Report é uma publicação de pesquisa do Instituto Reuters para 

o Estudo do Jornalismo da Universidade de Oxford e em seu relatório de 2020 

apontou uma mudança de mídia no Brasil, onde pela primeira vez desde o início da 

pesquisa “as mídias sociais superaram a televisão em termos de consumo de mídia 

para notícias. O uso de notícias de smartphones está estável, enquanto o uso de 

computadores diminuiu. O número de leitores impressos caiu pela metade desde 

2013”9, como se observa no gráfico abaixo, veiculado pelo citado relatório: 

 

                                                      
5 “La era digital ha puesto en nuestras manos una de las herramientas de poder ciudadano donde nos 
volvemos actores y expresamos nuestra opinión, e incluso nuestra protesta o inconformidad con 
cualquier parecer preponderantemente de indole político, o social.” RICHTER MORALES, Ulrich. El 
ciudadano digital: Fake news y posverdad en la era de internet. Ciudad de México: Editorial Océano de 
México, 2018. p. 17. 
6 MELLO, Patrícia Campos. A máquina do ódio: notas de uma repórter sobre fake news e violência 
digital. São Paulo: Companhia das Letras, 2020, p. 19. 
7 Ibidem, p. 33. 
8 RICHTER MORALES, Ulrich. El ciudadano digital: Fake news y posverdad en la era de internet. Ciudad 
de México: Editorial Océano de México, 2018. p. 23. 
9  REUTERS INSTITUTE - UNIVERSITY OF OXFORD. Digital News Report 2020. Disponível em: 
http://www.digitalnewsreport.org/survey/2020/brazil-2020/. Acesso em: 20 set. 2020. 

http://www.digitalnewsreport.org/survey/2020/brazil-2020/
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Fonte: Reuters Institute Digital News Report 2020. 

 

Nesse novo cenário das comunicações, o primeiro passo a ser dado é buscar 

conceituar fake news, pois termos que passam por um processo de massificação 

acabam por ser polissêmicos. A expressão fake news é usada ora indicando uma 

notícia falsa, ora uma noticia fraudulenta, ora como uma reportagem com cunho 

opinativo ou parcial, ora como a agressão a alguém ou alguma ideologia. A 

impossibilidade de uma precisão conceitual consiste em uma das mais fortes críticas 

ao uso da expressão fake news e essa característica acaba por impossibilitar a 

identificação de seu tratamento, visto que pode ser tudo.10 

 

Las noticias falsas o fake news adolecen de lo que los griegos denominaban 

alétheia, es decir, lo que se refiere a la sinceridad de los hechos y la realidad; o 

para los romanos veritas, la verdad, lo cual también tiene sustento en que las 

noticias deben estar amparadas bajo esta veracidad. De ahí que nazca en la 

defensa de los periodistas la exceptio veritatis, es decir, que lo publicado o 

informado sea verídico.11 

 

Em outubro de 2019 a Organização dos Estados Americanos (OEA) publicou o 

Guía para garantizar la libertad de expresión frente a la desinformación deliberada en 

contextos electorales, dividido em três capítulos: I) Descripción del fenómeno de la 

                                                      
10 RAIS, Diogo; SALES, Stela Rocha Fake news, deepfakes e eleições. In RAIS, Diogo (Coord.) Fake 
News: a conexão entre desinformação e o direito 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 
2020. p. 27. 
11 RICHTER MORALES, Ulrich. El ciudadano digital: Fake news y posverdad en la era de internet. Ciudad 
de México: Editorial Océano de México, 2018. p. 29. 



 
812 | Anais da VII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2020) 
 

desinformación en contextos electorales. II) Sistematización de los estándares 

interamericanos de derechos humanos que deben guiar las respuestas estatales en 

la materia. III) Desarrollo de las recomendaciones que fueron solicitadas por la 

Asamblea General de la OEA. O documento estabelece um marco conceitual para 

tratar o fenômeno da disseminação de desinformação e traz recomendações aos 

Estados e outros atores sociais, como autoridades eleitorais, empresas que de 

alguma forma trabalham com comunicação ou dados, partidos políticos, agências de 

checagem, universidades e centros de estudo.12 Segundo o Guía para garantizar la 

libertad de expresión frente a la desinformación deliberada en contextos electorales: 

 

La desinformación consiste en la difusión masiva de información falsa (a) con la 

intención de engañar al público y (b) a sabiendas de su falsedad. El fenómeno 

resulta especialmente preocupante en contextos electorales, ya que---de ser 

efectivo---podría afectar la legitimidade de un proceso que es fundamental para 

el funcionamiento y la existencia misma de una sociedad democrática.13 

 

Um dado interessante que o Relatório traz é o de que “Hay estudios que 

sugieren que las noticias falsas circulan más rápido que las verdaderas, porque 

apelan a las emociones y resultan --en consecuencia-- más atractivas”.14 

Pode-se entender que a tradução livre da expressão fake news, notícias falsas, 

são seja o mais adequado, visto que essas há muito fazem parte do cotidiano das 

sociedades. São as características do meio digital que transcendem a expressão 

notícias falsas, como  

 

i) na internet, os custos e barreiras à entrada para produção e disseminação de 

conteúdo são radicalmente mais baixos, permitindo uma fragmentação da 

produção de conteúdo e a transformação de todo usuário da rede em potencial 

produtor de conteúdo. Ademais, a informação se alastra mais rapidamente e de 

forma que dificulta seu rastreamento; ii) a Internet facilita o anonimato; iii) por 

fim, o modo de financiamento da produção e disseminação de conteúdo na 

                                                      
12 Organização dos Estados Americanos (OEA). Guía para garantizar la libertad de expresión frente a 
la desinformación deliberada en contextos electorales, 2019. p. 11. 
13 Ibidem, p. 13. 
14 Ibidem, p. 17 
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Internet é diferente. Na Internet, o consumidor financia o acesso a grande parte 

do conteúdo não por meio de pagamento direto ao produtor ou disseminador de 

conteúdo, mas por meio do fornecimento de seus dados.15 

 

A pandemia do COVID-19 demonstra, mais uma vez, a importância e a 

necessidade do acesso à informação de qualidade. Contudo, segundo a Organização 

Mundial da Saúde 

 

o surto de COVID-19 e a resposta a ele têm sido acompanhados por uma enorme 

infodemia: um excesso de informações, algumas precisas e outras não, que 

tornam difícil encontrar fontes idôneas e orientações confiáveis quando se 

precisa. A palavra infodemia se refere a um grande aumento no volume de 

informações associadas a um assunto específico, que podem se multiplicar 

exponencialmente em pouco tempo devido a um evento específico, como a 

pandemia atual. Nessa situação, surgem rumores e desinformação, além da 

manipulação de informações com intenção duvidosa.16  

 

No campo jurídico, buscando se distanciar da polissemia instaurada, poderia 

ser conceituada como “uma mensagem propositadamente mentirosa capaz de gerar 

dano efetivo ou potencial em busca de alguma vantagem.”17 

Claire Wardle, pesquisadora da Universidade de Harvard lidera o First Draft, 

projeto de combate à desinformação na internet e aponta como tipos principais de 

Fake News que devem ser identificados:18 

 

                                                      
15 GROSS, Clarissa Piterman. Fake new e democracia: discutindo o status normativo do falso e a 
liberdade de expressão. In RAIS, Diogo (Coord.) Fake News: a conexão entre desinformação e o direito 
2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 94. 
16 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Entenda a infodemia e a desinformação na luta contra 
a COVID-19. 2020. p. 2. 
17 RAIS, Diogo; SALES, Stela Rocha Fake news, deepfakes e eleições. In RAIS, Diogo (Coord.) Fake 
News: a conexão entre desinformação e o direito 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 
2020. p. 27. 
18  WARDLEM, Claire. First Draft. Noticias falsas. Es complicado. Disponível em: 
https://es.firstdraftnews.org/2017/03/14/noticiasfalsasescomplicado/?_ga=2.206605011.13437349
25.1600779240-586242421.1600186661. Acesso em: 20 set. 2020. 
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Fonte: WARDLEM, Claire. First Draft. Noticias falsas. Es complicado. 

 

Pesquisa desenvolvida no ano de 2019 pelo Centro para a Inovação em 

Governança Internacional, que fica no Canadá, entrevistou usuários de internet de 25 

países e apontou que 86% dos internautas já acreditaram em pelo uma notícia falsa 

“fake news”. A pesquisa também apontou serem as plataformas de redes sociais as 

principais propagadoras do fenômeno - 77% dos usuários do Facebook consultados 

disseram que viram circular informação total ou parcialmente falsa e 62% entre os 

usuários do Twitter.19 

Outra característica do perfil da fake news é que 

 

envolvem, portanto, conteúdos que despertam emoções e crenças, dado que, 

tendo em vista a pós-verdade, a tendência das pessoas é serem menos 

cautelosas com notícias que vão ao encontro de suas visões de mundo e, 

portanto, que confirmam suas crenças. 

O contrário também ocorre. As pessoas questionam tudo aquilo que vai de 

encontro com as suas convicções, mesmo que seja pautado em argumentos 

fundados em dados verdadeiros. Assim, até mesmo a verdade empírica dos fatos 

                                                      
19 EXAME. Pesquisa global revela que 86% dos internautas já acreditaram “fake news”. Disponível em: 
https://exame.com/brasil/pesquisa-global-revela-que-86-dos-internautas-ja-acreditaram-fake-
news/. Acesso em: 23 set. 2020. 

https://exame.com/brasil/pesquisa-global-revela-que-86-dos-internautas-ja-acreditaram-fake-news/
https://exame.com/brasil/pesquisa-global-revela-que-86-dos-internautas-ja-acreditaram-fake-news/
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é posta em questionamento, caso seja uma verdade incômoda aos pontos de 

partida adotados pelos que se alinham com as práticas da pós-verdade.20 

 

Em 2017 quando Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos, 

logo após sua cerimônia de pose, o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer afirmou 

categoricamente que a pose de Trump foi a maior de todos os tempos, pessoalmente 

ou ao redor do mundo. Contudo, os dados fornecidos pelas autoridades e as imagens 

da cerimônia de pose diziam ao contrário. No dia seguinte a mentira do porta-voz, a 

conselheira de Trump, Kellyanne Conway tentou explicar o equívoco ao cunhar o 

famoso termo “fatos alternativos”: Spicer havia fornecido “fatos alternativos” aos 

jornalistas.21 Contudo, não se pode tratar fatos como meias verdades, pois 

 

El código del medio de comunicación verdad está construí ido por la diferencia 

entr e verdadero y no verdadero, en dond e el prime r valor permit e que la 

comunicación proceda en búsqueda de nuevas relaciones, mientras que el 

segundo valor fuerza a la comunicación a la reflexión sobre las condiciones que 

han llevado al error y a nave s de tal reflexión permite que prosiga la atitopoiesis 

del sistema científico.22 

 

A partir da análise realizada, a fim de se compreender as características, 

entende-se que a expressão mais adequada seria notícia fraudulenta ou 

desinformação. Da mesma forma, entende-se que o fenômeno da desinformação, 

característico da sociedade da pós-verdade, continuará se alterando, necessitando 

um esforço conjunto das áreas do conhecimento que o tem como estudo. 

 

 

                                                      
20 NOHARA, Irene Patrícia. Desafios da ciberdemocracia diante do fenômeno das fake news: regulação 
estatal em face dos perigos da desinformação. In RAIS, Diogo (Coord.) Fake News: a conexão entre 
desinformação e o direito 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 80. 
21 MELLO, Patrícia Campos. A máquina do ódio: notas de uma repórter sobre fake news e violência 
digital. São Paulo: Companhia das Letras, 2020, p. 130. 
22 CORSI, Giancarlo; ESPOSITO, Elena; BARALDI, Claudio. Glosario sobre la teoria Social de Niklas 
Lukann. México: Universidad Iberoamericana. 1996. p. 159. 
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3 LIMITES À LIBERDADE DE EXPRESSÃO A PARTIR DAS DECISÕES 

PARADIGMÁTICAS: SCHENCK V. UNITED STATES, CASO CASO LÜTH-URTEIL E CASO 

ELLWANGER 

 

A Constituição Federal de 1988 revela uma preocupação com a liberdade de 

expressão e a vedação à censura, em razão de sua promulgação ser fruto do 

processo de redemocratização brasileiro, após um período de ditadura militar de 20 

anos (1964 – 1985). 

A liberdade de expressão é garantida pela Constituição Federal de 1988, 

principalmente nos incisos IV e IX 23  do artigo 5º, no rol de direitos e garantias 

fundamentais. Tamanha foi a preocupação da Assembleia Constituinte com a 

liberdade de expressão, que lhe atribuiu o status de cláusula pétrea. Ainda, no tocante 

aos meios de controle e de restrição dessa liberdade, a Constituição Federal de 1988 

tem determinações nos artigos 220 e 221, fixando impedimentos legislativos (§ 1º e 

§ 3º do artigo 220), proibindo expressamente a censura (§ 2º do artigo 220) e 

estabelecendo princípios diretivos que deverão guiar a produção publicitária, de rádio 

e de televisão (§§ 4o, 5º e 6º do artigo 220 e artigo 221). 

 

Na perspectiva do Direito, um dos principais desafios segue sendo o de buscar 

assegurar um equilíbrio entre o exercício pleno da liberdade de expressão nas 

suas mais diversas dimensões, por um lado, e a necessária proteção da dignidade 

da pessoa humana e dos direitos de personalidade, por outro, mas também o de 

operar como instrumento para a afirmação, do pondo de vista transindividual, de 

um ambiente com níveis satisfatórios de tolerância e reconhecimento. Sem isso, 

o próprio Estado Democrático de Direito, necessariamente livre, plural e 

igualitário, estará em risco.24 

 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos aponta que 

                                                      
23 Art. 5º, IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 
[...] 
IX – É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença; 
24 SARLET, Ingo. Liberdade de expressão e o problema da regulação do discurso do ódio nas mídias 
sociais. Revista Estudos Institucionais, v. 5, n. 3, p. 1207-1233, set./dez. 2019. p. 1209-1210. 
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La Comisión Interamericana destacó la triple función del derecho a la libertad de 

expresión en el sistema democrático: a) como derecho individual que refleja la 

virtude humana de pensar el mundo desde una perspectiva propia y comunicarse 

entre sí; b) como medio para la deliberación abierta y desinhibida sobre asuntos 

de interés público; c) como instrumento esencial en la garantía de otros derechos 

humanos, incluyendo la participación política, la libertad religiosa, la educación, 

la cultura, la igualdad, entre otros.25 

 

No presente trabalho os limites da liberdade de expressão serão abordados a 

partir de decisões paradigmáticas, quais sejam, Schenck v. United States, Caso Lüth-

Urteil (Alemanha) e Caso Ellwanger (Brasil). Passa-se agora a descrever os casos em 

estudo. 

A Suprema Corte Norte-americana, no ano de 1919, deparou-se com uma 

questão relativa à Primeira Emenda no caso Schenck v. United States. A decisão se 

insere em um período caracterizado pela xenofobia decorrente da Primeira Guerra 

Mundial. Schenck, então secretário geral do partido socialista, foi condenado por 

causar insubordinação no Exército e na Marinha e por obstruir os serviços de 

recrutamento e alistamento nos Estados Unidos, enquanto o país encontrava-se em 

guerra com o Império Alemão26. Na página da Suprema Corte os fatos são assim 

relatos: 

 

During the First World War, the federal government imposed conscription into the 

armed services. Opposing the draft, the Executive Committee of the Socialist 

Party in Philadelphia authorized General Secretary Charles Schenck to print and 

distribute 15,000 leaflets to the public, in collaboration with Elizabeth Baer. The 

socialists declared that the Thirteenth Amendment prohibition against 

involuntary servitude meant that the draft was unconstitutional and should not 

be obeyed. Not long before, however, Congress had passed the Espionage Act of 

1917 to forbid conduct undermining the war effort. Schenck and Baer were 

                                                      
25 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Estándares para una Internet libre, abierta 
e incluyente / Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos.  2017. p. 34. 
26 Schenck v. United States, 249 US 47 (1919). Disponível em: https://supreme.justia.com/cases/47/. 
Acesso em: 22 set. 2020. 
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convicted of violating this law and appealed on the grounds that the statute 

violated the text of the First Amendment.27 

 

Schenck e Baer foram condenados por violar a Lei de Espionagem de 1917 

(proibia condutas que fossem contra o esforço de guerra) e apelaram alegando que 

a lei violava o texto da Primeira Emenda, que consagram a proteção da liberdade de 

expressão ou de imprensa.28 

Em seu voto Holmes apresentou o “teste de perigo claro e presente”, a fim de 

saber se as palavras estão no âmbito de proteção da Primeira Emenda. Também 

alegou que a Primeira Emenda não permite que as pessoas gritem "Fogo!" em um 

teatro lotado, que ele viu como paralelo aos folhetos. A Corte, de forma unânime, 

sustentou as condenações, em síntese, 

 

Articulating the clear and present danger test, Holmes voiced the opinion of a 

unanimous Court in sustaining the convictions. Holmes felt that courts owed 

greater deference to the government during wartime, even when constitutional 

rights were at stake. He held that the First Amendment does not protect speech 

that comes close to creating a clear and present danger of a significant evil that 

Congress has the power to prevent. There must be some degree of imminence to 

meet this test, but Holmes found that the widespread dissemination of the leaflets 

was sufficiently likely to disrupt the conscription process. He famously argued 

that the First Amendment does not allow people to shout "Fire!" in a crowded 

theater, which he saw as parallel to the leaflets.29 

 

O destaque da decisão se dá na história da jurisprudência referente à Primeira 

Emenda por definir o teste de perigo claro e presente que capitaneou a análise dos 

tribunais durante esse período.  A liberdade de expressão nos Estados Unidos é 

marcadamente de caráter liberal e, historicamente, a decisão em Schenck v. United 

States, estabeleceu um limite a seu exercício. Schenck e a abordagem holmesiana 

desapareceram com Brandenburg v. Ohio em 1969.30 

                                                      
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
29 Ibidem. 
30 Ibidem. 
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O caso Lüth-Urteil, de janeiro de 1958, levou ao Tribunal Constitucional Alemão 

(Bundesverfassungsgericht) a discussão sobre até que ponto as leis civis têm de 

observar os direitos fundamentais. Tratava-se da tentativa de boicote e exclusão de 

um filme da programação dos cinemas locais pelo então presidente do Clube de 

Imprensa de Hamburgo, Erich Lüth, que restou processado pelos produtores do filme 

em perdas e danos. O filme foi produzido por um cineasta que era colaborador do 

regime nazista na Alemanha. Em primeira instância os produtores do filme lograram 

êxito, com base na fundamentação de que a tentativa de boicote viola a moral e os 

bons costumes previstos no Código Civil alemão. Contudo, o Tribunal entendeu que 

houve violação à liberdade de expressão, pois são os direitos fundamentais direitos 

de defesa. 31 

Foi no caso Lüth-Urteil que pela primeira vez, uma corte constitucional admitiu 

que um particular utilizasse direitos fundamentais contra outro particular. Acerca da 

decisão histórica do Tribunal Constitucional Alemão, Sarlet destaca que 

 

além de outros aspectos relevantes, foi dado continuidade a uma tendência já 

revelada em arestos anteriores, ficando consignado que os direitos fundamentais 

não se limitam à função precípua de serem direitos subjetivos de defesa do 

indivíduo contra atos do poder público, mas que, além disso, constituem decisões 

valorativas de natureza jurídico-objetiva da Constituição, com eficácia em todo o 

ordenamento jurídico e que fornecem diretrizes para os órgãos legislativos, 

judiciários e executivos.32  

 

Constitui-se um dos aspectos mais destacados da atuação do Tribunal 

Constitucional Alemão a ênfase na concretização dos direitos fundamentais, os quais 

são elemento central do constitucionalismo alemão, partindo da noção de dignidade 

da pessoa humana, que para parte da doutrina constitui-se como meta-valor do 

ordenamento jurídico. Nesse sentido, a partir do caso Lüth-Urteil o Tribunal 

                                                      
31 LEAL, Mônia Clarissa Hennig. Jurisdição Constitucional Aberta: reflexões sobre a legitimidade e os 
limites da jurisdição constitucional na ordem democrática-uma abordagem a partir das teorias 
constitucionais alemã e norte-americana. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007. p. 64-65 
32  SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 11. ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2012. p. 125. 
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manifesta a ideia de possuírem os direitos fundamentais uma dupla dimensão: um 

caráter subjetivo e um caráter objetivo, de maneira concomitante.33 

O Supremo Tribunal Federal, em setembro de 2003, por 8 votos a 3, condenou 

pelo crime da prática de racismo Siegfried Ellwanger (HC 82.424/RS). Ao longo de 

anos Ellwange dedicou-se de maneira sistemática e deliberada a publicar livros 

notoriamente anti-semitas, como os "Protocolos dos Sábios de Sião", e a denegar o 

fato histórico do Holocausto - livro "Holocausto - judeu ou alemão? Nos bastidores 

da mentira do século".34 

Um dos pontos de destaque do caso Ellwanger é devido sua importância sobre 

o discurso de ódio. Em seu voto, o ministro Celso de Mello apontou que 

 

A prerrogativa concernente à liberdade de manifestação do pensamento, por 

mais abrangente que deva ser o seu campo de incidência, não constitui meio 

que possa legitimar a exteriorização de propósitos criminosos, especialmente 

quando as expressões de ódio racial – veiculadas com evidente superação dos 

limites da crítica política ou da opinião histórica transgridem, de modo 

inaceitável, valores tutelados pela própria ordem constitucional dos limites da 

crítica política ou da opinião histórica transgridem, de modo inaceitável, valores 

tutelados pela própria ordem constitucional.35 

 

A liberdade de expressão não pode ser exercida com o propósito de 

disseminar práticas criminosas ou que estimulem situações de intolerância e de 

ódio público. Assim, os ministros do STF manifestaram que a liberdade de 

expressão não é um direito absoluto e acerca do conflito entre dignidade da pessoa 

humana e liberdade de expressão a Corte entendeu que 

 

O direito à livre expressão não pode abrigar, em sua abrangência, 

manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. As liberdades 

                                                      
33 LEAL, Mônia Clarissa Hennig. Jurisdição Constitucional Aberta: reflexões sobre a legitimidade e os 
limites da jurisdição constitucional na ordem democrática-uma abordagem a partir das teorias 
constitucionais alemã e norte-americana. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007. p.  62-64. 
34 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 82424/RS. Relator: Min. Moreira Alves, 17 de 
setembro de 2003. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur96610/false. p. 
532. 
35 Ibidem, p. 629. 
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públicas não são incondicionais, por isso devem ser exercidas de maneira 

harmônica, observados os limites definidos na própria Constituição Federal (CF, 

artigo 5º, § 2º, primeira parte). O preceito fundamental de liberdade de 

expressão não consagra o “direito à incitação ao racismo”, dado que um direito 

individual não pode constituir-se salvaguarda de condutas ilícitas, como 

sucede com os delitos contra a honra. Prevalência dos princípios da dignidade 

da pessoa humana e da igualdade jurídica.36 

 

Trata-se de decisão paradigmática no ordenamento jurídico brasileiro acerca 

da liberdade de expressão e seus limites. A corte mensurou que a dignidade da 

pessoa humana deve prevalecer caso entre em conflito com outros princípios. 

 

Não se trata em excluir o direito de liberdade de expressão, ou cristalizar o seu 

afastamento necessário em conflito com outro direito, tampouco de criar uma 

ordem hierárquica entre os direitos fundamentais. Trata-se, tão somente, em 

abrir margem para uma análise in casu, à luz da dignidade da pessoa humana e 

dos demais preceitos da Constituição Federal.37 

 

As decisões aqui analisadas tratam acerca dos limites clássicos e mais 

conhecidos da liberdade de expressão, contudo observa-se que as publicações e 

comentários em redes socias por vezes não respeitam esses limites clássicos. 

As fakes news que são deliberadamente difundidas pelos usuários da rede 

fomentam os discursos de ódio e a intolerância. Como consequência da pós-

verdade acaba-se criando bolhas, nichos daqueles que compartilham das mesmas 

ideias, sem, contudo, respeitar e aceitar os que pensam de forma contrária. 

Infelizmente passou a reinar nos ambientes virtuais a máxima: na falta de 

argumentos, use xingamentos. 

 

                                                      
36 Ibidem, p. 524. 
37  BARBOSA E. SILVA, Adrian; GUIMARAES DE OLIVEIRA, Felipe; RABELO, Victor Alberto P. de 
Albuquerque. A liberdade de expressão na Constituição Federal de 1988 e no Supremo Tribunal 
Federal: uma análise sobre o caso Siegfried Ellwanger. Estudios constitucionales, Santiago, v. 9, n. 2, 
p. 771-790, 2011.   Disponível em: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
52002011000200021&lng=es&nrm=iso. Acesso em: 23 set. 2020. p. 777. 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641425/par%C3%A1grafo-2-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002011000200021&lng=es&nrm=iso
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002011000200021&lng=es&nrm=iso
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CONCLUSÃO 

 

Buscou-se identificar o que caracteriza o fenômeno das fake news e quais são 

os limites  da  liberdade  de  expressão  a  partir  das  decisões  paradigm  Schenck v. 

United States, Caso Lüth-Urteil (Alemanha) e Caso Ellwanger (Brasil).  

A partir da análise realizada, a fim de se compreender as características, 

entende-se que a expressão mais adequada seria notícia fraudulenta ou 

desinformação. Da mesma forma, entende-se que o fenômeno da desinformação, 

característico da sociedade da pós-verdade, continuará se alterando, necessitando 

um esforço conjunto das áreas do conhecimento que o tem como estudo. 

Schenck v. United States determina que se a intenção é que o discurso resulte 

em crime e exista perigo claro e presente de que realmente resulte em crime, a 

liberdade de expressão não protege o orador. 

Em Lüth-Urteil o Tribunal entendeu que os direitos fundamentais não se 

limitam a direitos defesa do indivíduo contra atos do poder público, mas que, além 

disso, constituem decisões valorativas de natureza jurídico-objetiva da Constituição. 

No Caso Ellwanger, a Corte entendeu que a liberdade de expressão não pode 

ser exercida com o propósito de disseminar práticas criminosas ou que estimulem 

situações de intolerância e de ódio público.  

Dessa forma, o trabalho pretende demonstrar que teses sobre a liberdade de 

expressão fixadas ao longo do desenvolvimento do constitucionalismo 

contemporâneo pelos Tribunais constituem-se de meios para observar e estabelecer 

critérios de intervenção ao fenômeno das fake news.  
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RESUMO 
 
O presente estudo pretende analisar o posicionamento doutrinário e jurisprudencial 
quanto à aplicação do instituto do dano moral, nos casos em que ocorre o 
descumprimento dos deveres conjugais, no âmbito virtual, através da cyber traição. 
Para tanto, serão analisados os aspectos gerais da sociedade conjugal, buscando 
identificar quais são as formas da constituição familiar no âmbito do Direito Civil 
brasileiro. Na sequência, serão observados os deveres conjugais e seus princípios, 
elencados na Constituição Federal de 1988, bem como, o descumprimento da 
obrigação assumida e suas consequências em caso de violação, conforme dispõe o 
Código Civil de 2002, especificamente na parte especial, que aborda “Do Direito de 
Família” (art. 1.511 ao 1.783-A). Ato contínuo, serão investigadas as consequências 
jurídicas da cyber traição e a concessão do dano moral, de acordo com o 
entendimento dos tribunais, através da legislação,  de jurisprudências e doutrinas 
que tratam sobre o referido assunto, a fim de responder o questionamento: as 
consequências jurídicas decorrentes da traição virtual (ou cyber traição) ensejam a 
reparação por danos morais ao cônjuge/companheiro afrontado? O principal objetivo 
do presente estudo é demonstrar, diante da violação do dever de fidelidade conjugal, 
o posicionamento doutrinário e jurisprudencial majoritário alusivo à indenização por 
danos morais ao cônjuge ou companheiro afrontado, no âmbito virtual, guiando o 
intérprete e o aplicador do Direito para uma nova acepção da análise do instituto do 
dano moral no âmbito do direito familiar.  A pesquisa será baseada em pesquisas 
analítica, bibliográfica e documental, conforme a legislação nacional vigente.  
PALAVRAS-CHAVE: Relação extraconjugal; Dano moral; Cyber traição; Traição 
virtual; Doutrina; Jurisprudência.  
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ABSTRACT  
 
The present study intends to analyze the doctrinal and jurisprudential position 
regarding the application of the moral damage institute, in cases in which the breach 
of conjugal duties occurs, in the virtual sphere, through cyber betrayal. To this end, 
the general aspects of the conjugal society will be analyzed, seeking to identify which 
are the forms of family constitution within the scope of Brazilian Civil Law. In the 
sequence, the conjugal duties and their principles, listed in the Federal Constitution 
of 1988, will be observed, as well as, the noncompliance of the assumed obligation 
and its consequences in case of violation, according to the Civil Code of 2002, 
specifically in the special part, which addresses “From Family Law” (art. 1,511 to 
1,783-A). The legal consequences of cyber betrayal and the granting of moral damage 
will be investigated in an ongoing act, according to the understanding of the courts, 
through legislation, jurisprudence and doctrines dealing with that subject, in order to 
answer the question: the consequences legal consequences of cyber betrayal (or 
cyber betrayal) give rise to reparation for moral damages to the afflicted spouse / 
partner? The main objective of this study is to demonstrate, in the face of the violation 
of the duty of conjugal fidelity, the majority doctrinal and jurisprudential position 
alluding to indemnity for moral damages to the spouse or partner affronted, in the 
virtual scope, guiding the interpreter and the Law enforcer towards a new meaning of 
the analysis of the moral damage institute within the scope of family law. The 
research will be based on analytical, bibliographic and documentary research, in 
accordance with current national legislation. 
KEYWORDS: Extramarital relationship; Moral damage; Cyber betrayal; Virtual 
betrayal; Doctrine; Jurisprudence. 
 

INTRODUÇÃO 

  

O presente estudo traz como tema o dano moral em razão das relações 

extraconjugais no ambiente virtual, instituído no ordenamento jurídico pátrio através 

do Direito Civil, especificamente na parte de direito de família e das responsabilidades 

civis, tendo como objetivo primordial a análise da possibilidade da concessão do 

dano moral em decorrência da cyber traição.  

 A sociedade, diariamente, vem passando por transformações, principalmente 

tratando-se da tecnologia mundial. Esses avanços estão revolucionando a vida de 

um grande número de pessoas, especificamente quando o assunto são os meios de 

comunicação, onde estes trouxeram inumeráveis desafios para os aplicadores do 

Direito, dada à vasta amplitude da internet, que consequentemente, gera um mundo 

virtualmente novo para seus internautas que acabam vivenciando emoções, desejos, 

medos, por fim, múltiplos sentimentos. Muitos desses internautas vivem uma união 



 
Lauren Bastos dos Santos; Maria Eliane Blaskesi Silveira | 827 

 

 

estável ou são até mesmo comprometidos e por distintas razões, como carência 

afetiva, incompreensão, crise no relacionamento, ausência de um dos cônjuges, etc., 

por acreditarem que não há risco de cometerem um adultério virtual (violação ao 

dever de fidelidade no ambiente virtual), encontram na Internet, um meio de trair sem 

ser descoberto.  Porém, essa facilidade em conversar e aproximar as pessoas no 

ambiente virtual tem gerado dolorosas descobertas e consequentes separações 

judiciais. 

A problemática surge diante dos deveres conjugais, que estão preconizados no 

Código Civil, disposto no art. 1.556, onde, na existência de alguma violação dos 

incisos elencados no referido artigo, levanta-se a questão de indenização ao cônjuge 

que foi afrontado. Tendo em vista que, nestes casos, malgrado o ordenamento 

jurídico vigente não tenha uma legislação específica, ou sequer, um entendimento 

unânime quanto à caracterização do dano moral nas relações extraconjugais na 

internet, este estudo buscará pesquisar as dúvidas, por meio da análise dos aspectos 

gerais da sociedade conjugal, identificando quais são as formas da constituição 

familiar no âmbito do direito civil brasileiro. Por conseguinte, serão explorados os 

deveres conjugais e seus princípios, bem como, as consequências em caso de 

descumprimento da obrigação assumida.  No final, serão estudadas as 

consequências jurídicas da cyber traição e a concessão do dano moral, de acordo 

com o entendimento dos tribunais, através de jurisprudências que tratam o referido 

assunto.   

Utilizou-se, no estudo em tela, a abordagem qualitativa mediante a metodologia 

bibliográfica dedutiva da análise doutrinária, jurisprudencial e documental.  

 

1 ASPECTOS GERAIS DA SOCIEDADE CONJUGAL E AS FORMAS DE CONSTITUIÇÃO 

FAMILIAR NO ÂMBITO DO DIREITO CIVIL BRASILEIRO 

 

Somente após o surgimento da Constituição Federal de 1988 que começou a 

existir um tratamento igualitário quanto ao gênero, entre homem e mulher, inclusive 

quanto aos deveres do casamento, conforme dispõe o seu artigo 226, §5º.  

Por conseguinte, o legislador trouxe à tona a possibilidade de existirem outros 

modelos familiares, diferentes daqueles ocorridos só pelo ato formal do casamento, 
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como a título de exemplo, a união estável e a constituição familiar por qualquer um 

dos pais com seus descendentes. Importante salientar que a Constituição Federal3 

traz expressamente três modelos de família, quais sejam: o matrimonial, decorrente 

do ato formal do casamento (artigo 226, §1º e 2º da CF/88 e artigos 1.511 e seguintes 

do Código Civil4); a união estável, que decorre de uma relação entre pessoas que não 

estão impedidas de casar (artigo 226, §3º da CF/88, Lei 9.278/96, artigos 1.723 a 

1727 do Código Civil) e o modelo monoparental, formado por qualquer um dos pais e 

sua prole (art. 226, §4º da CF/88).  

Necessário evidenciar, nas palavras de Jacinta Gomes Fernandes5:  

 

Em outra vertente, aparecem aqueles tipos familiares apenas reconhecidos pela 

doutrina e pela jurisprudência, como a famílias anaparental, eudemonista e a 

homoafetiva, abordadas neste estudo. Sobre estas, verificou-se não haver 

legislação própria que as tutele, valendo-se os magistrados da aplicação da 

analogia, dos costumes e dos princípios gerais de direito para a solução das lides, 

conforme estabelecem o art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil, e o art. 126 

do Código de Processo Civil.  

 

A família homoafetiva, está tipificada no Projeto do Estatuto das Famílias, artigo 

68, bem como, a família anaparental que vem disciplinada no artigo 69, caput e a 

família pluriparental, artigo 69, §2º, onde dispõe, respectivamente6: 

 

Art.68. É reconhecida como entidade familiar a união entre duas pessoas de 

mesmo sexo, que mantenham convivência pública, contínua, duradoura, com 

objetivo de constituição de família, aplicando-se, no que couber, as regras 

concernentes à união estável. 

                                                      
3 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. 
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 21 
set. 2020. 
4  BRASIL, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil Brasileiro. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em 20 mar. 2020. 
5  FERNANDES, Jacinta Gomes. União homoafetiva como entidade familiar: reconhecimento do 
ordenamento jurídico brasileiro. Disponível em: 
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=39807115-bcbe-4635-90cb-
4635c86c7ce5&groupId=10136. Acesso em 21 set. 2020. 
6 BRASIL, Projeto de Lei do Senado nº 470 de 2013. https://www.camara.leg.br/proposicoes1159761. 
Acesso em 21 de set. de 2020. 
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Art. 69. As famílias parentais se constituem entre pessoas que têm relação de 

parentesco ou mantêm comunhão de vida instituída com a finalidade de 

convivência familiar. 

§ 2º Família pluriparental é a constituída pela convivência entre irmãos, bem 

como as comunhões afetivas estáveis existentes entre parentes colaterais.  

 

O casamento é um instituto complexo e formal, uma vez que possui um rol de 

requisitos excepcionais, acompanhado de solenidades, para sua habilitação e 

consequente, celebração do casamento. Este rol está elencado no artigo 1.525, do 

Código Civil. 

A união estável, anteriormente, era considerada concubinato (artigo 1.727 do 

Código Civil), somente com a vigência da Constituição Federal que obteve uma nova 

terminologia, também conhecida como união livre, onde foi reconhecida no meio 

jurídico, porém como um mero fato. No entanto, com o passar do tempo, a união 

estável foi ganhando seu espaço, e consequente importância no que se refere a 

núcleo familiar, uma vez que, as últimas gerações têm optado pela união estável 

equiparando-se ao casamento. Nas palavras de Flávio Tartuce7 no passado, a união 

estável era estabelecida entre os cônjuges, como uma falta de opção, e hoje o cenário 

já é diferente, visto que é uma clara opção.   

 Em virtude dos fatos mencionados, conclui-se que este instituto independe 

das diretrizes do Código Civil e da manifestação de um dos cônjuges, pois este é um 

estado de fato, bastando apenas, preencher os requisitos supracitados acima, para 

que consequentemente, haja a incidência de efeitos obrigacionais.  

 

2 OS DEVERES CONJUGAIS E SEUS PRINCÍPIOS: AS CONSEQUÊNCIAS NO CASO DE 

DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA NO AMBIENTE VIRTUAL 

  

O primeiro dos deveres de um cônjuge para com o outro, está elencado no 

artigo 1.566 e nos respectivos incisos, do Código Civil, qual seja, a fidelidade.  

Sendo assim, impõe-se uma gama de direitos e deveres recíprocos e  idênticos 

                                                      
7 TARTUCE, Flávio. Direito Civil- Vol. 5- Direito de família, 14ª Ed. São Paulo: Forense. 2019. p. 342 
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aos cônjuges, que constituem um regramento da vida em comum que deverá ser 

zelado. De acordo com Maria Berenice Dias8: 

 

A fidelidade com certeza só se tornou lei jurídica, isto é, um dos deveres do 

casamento, porque o “impulso” da infidelidade existe. Para o estabelecimento de 

relações familiares é necessário impor limitações e interdições ao desejo. Daí a 

imposição de um interdito proibitório à infidelidade.  

 

Segundo Maria Berenice Dias9 , na eventualidade de um dos cônjuges não 

cumprirem o sagrado dever de fidelidade, o casamento não se rompe. 

Independentemente de ser uma obrigação imposta por lei, para vigorar durante sua 

vigência, não há como exigir, em juízo, o cumprimento do dever de fidelidade.  

 Significativo destacar os fatores que podem desfazer a comunhão conjugal. 

Em relação ao casamento, está disposto no artigo 1.571, nos seus incisos, do Código 

Civil, quais sejam: a morte de um dos cônjuges, a nulidade ou anulação do 

casamento, a separação judicial e o divórcio.  

 No que tange a união estável, poderá ser igualmente requerida em termos 

semelhantes aos utilizados no casamento, podendo ser em comum acordo ou 

litigioso, quando houver descumprimento de algum dos deveres da união.  

Nos casos de infidelidade virtual, a responsabilidade recai sobre aquele que 

deixa de cumprir os seus deveres conjugais, aventurando-se no âmbito virtual e 

mantendo relações extraconjugais de afeto, com um terceiro. Maria Berenice Dias10 

dispõe sobre a dimensão da rede mundial de computadores:  

 

Assim, a internet, em pouco tempo, transformou-se no mais veloz, eficiente, 

prático e econômico meio para as pessoas se corresponderem. A comunicação 

virtual tornou-se um convite a uma nova forma de socialização. Por outro lado, a 

possibilidade de limitar o acesso às caixas de correspondência por meio de 

senhas, garante segurança e privacidade, tornando a troca de mensagens, 

                                                      
8 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 10ª. Ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revistas 
dos Tribunais, 2015. P.169. 
9 Ibidem. P.170 
10 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 10ª. Ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revistas 
dos Tribunais, 2015. P.171. 
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músicas, fotos, etc., um meio relativamente seguro para manter contatos 

reservados.  

 

Porém, de acordo com a Constituição Federal (art. 5º), as provas para fins 

processuais, somente serão válidas e admitidas se forem obtidas por meios lícitos. 

Ou seja, deverão ser respeitados princípios, como o da dignidade humana, previsto 

no art. 1º, inciso III da CF (BRASIL, 1988), que, nas palavras Alexandre De Moraes11, 

explica:  

 

A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta 

singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e 

que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, 

constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve 

assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas 

limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar 

a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos; 

 

Por sua vez, Elisa Costa Cruz, com relação ao princípio da privacidade 12 

ressalva que este constitui limite à liberdade dos meios de comunicação, de acordo 

com o fundamento disposto no artigo 220, § 1º, da Constituição da República:  

 

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, 

sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, 

observado o disposto nesta Constituição. 

 § 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena 

liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, 

observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV. 

 

                                                      
11 DE MORAES, Alexandre. DIREITO CONSTITUCIONAL. 13. Ed. São Paulo. Atlas. P. 41. Disponível em: 
https://jornalistaslivres.org/wp-content/uploads/2017/02/DIREITO_CONSTITUCIONAL-1.pdf. 
Acesso em 21 set. 2020. P.41. 
12CRUZ, Elisa Costa. O direito dos filhos à privacidade e sua oponibilidade à autoridade parental. 
Disponível em: 
http://www.ibdfam.org.br/_img/artigos/O%20direito%20dos%20filhos%20%C3%A0%20privacidade%
2010_02_2012.pdf. Acesso em 21. Set. 2020.   
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Citados alguns princípios de grande relevância para este estudo, conclui-se 

que as provas adquiridas por meios ilícitos, serão vedadas. Contudo, as provas 

virtuais seguem o mesmo parâmetro, assim, ocorrendo qualquer violação de direito 

alheio, as provas virtuais serão consideradas ilícitas e não serão admitidas 

legalmente. 

Alexandre de Moraes da Rosa13 dispõe que “caso seja a conta do provedor 

compartilhada pelos cônjuges/companheiros, sua entrada estaria autorizada (...). Em 

suma, não pode haver intromissão arbitrária na conta do cônjuge sem o 

consentimento deste”. Pensamento também defendido pela jurista Guimarães (2000, 

p. 10) a qual entende que, na hipótese do cônjuge infiel manter relações através 

computador de uso familiar, sem uso de senha, a obtenção da prova através da 

entrada no correio eletrônico não poderá ser considerada invasão de privacidade ou 

violação do sigilo, já que o próprio usuário deixou de tomar as medidas cautelares 

cabíveis, do contrário, estando os dados sobre proteção, a violação dos direitos 

estará configurada.  

Já Maria Berenice Dias 14  tem um entendimento dissemelhante, onde 

pronuncia:  

 

Quando se está frente à auréola de absoluta privacidade de alguém, e seu agir em 

nada atinge a dignidade do outro, não se pode falar em adultério ou infidelidade 

virtual, se não, em pouco tempo, se estará querendo reconhecer como 

infringência ao dever de fidelidade o mero devaneio, a simples fantasia que 

empresta tanto sentido à vida. Não há como nominar infidelidade- e muito menos 

de adultério – encontros virtuais, sob pena de se ter como reprovável o simples 

desejo, ou a idealização de um contato com o protagonista de um filme que se 

esteja assistindo.  

 

 Por   outro   lado,   Regina    Beatriz    Tavares   da    Silva15    manifesta   o   seu 

                                                      
13 ROSA, Alexandre de Moraes da. Existe amante virtual? A pergunta que não quer calar. Disponível 
em: https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-7/existe-amante-virtual-a-pergunta-que-nao-
quer-calar/. Acesso em 21. set. 2020.   
14 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 10ª. Ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revistas 
dos Tribunais, 2015. P.172. 
15  SILVA. Regina Beatriz Tavares da. Débito conjugal. Disponível em: 
http://www.ibdfam.org.br/assets/upload/anais/146.pdf. Acesso em 21 set. de 2020. 
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 entendimento: dizendo ser “É evidente o retrocesso daqueles que concluem que a 

infidelidade virtual não seria descumprimento desse dever por inexistir relação 

sexual no plano virtual”.  

 

3 AS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DA CYBER TRAIÇÃO E A CONCESSÃO DO DANO 

MORAL 

 

Inicialmente, faz-se necessário conceituar o instituto em comento e também 

presente na Responsabilidade Civil, qual seja o dano moral. Carlos Roberto 

Gonçalves16, a seu termo, define: 

 

Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. 

É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a 

dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, 

III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, 

tristeza, vexame e humilhação.  

 

 Consequentemente, para a configuração do instituto do dano moral, 

importante analisar as diretrizes traçadas na Constituição Federal. Carlos Roberto 

Gonçalves17  preceitua que os contornos e a extensão do dano moral devem ser 

buscados na própria Constituição, especificamente no artigo 5º, inciso V, que 

assegura o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano 

material, moral ou à imagem, e no inciso X que declara inviolabilidade a intimidade, a 

vida privada, a honra e a imagem. 

 Em conformidade com os avanços sociais, os relacionamentos reais foram 

derivando para outros tipos de relacionamento, como o relacionamento virtual. No 

Brasil, a história da Internet teve origem na década de 90, marcada por dois períodos 

distintos, quais foram: o acadêmico, com a implantação da Rede Nacional de 

Pesquisa - RNP, e o período comercial, no qual o uso da Internet cresceu rapidamente 

                                                      
16 Ibidem. P. 388. 
 
17 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Volume IV. Responsabilidade Civil. 12ª Ed. São 
Paulo. Ed. SARAIVA, 2017. P. 389. 
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e, em razão disso, a rede de computadores se expandiu de forma muito significativa, 

nos deixando diante de uma era que possui um alto nível de troca de informações.  

 Segundo Patrícia Peck Pinheiro18, o direito à informação está desmembrado 

em três categorias, de acordo com o sujeito de direito: a) direito de informar, que é 

um direito ativo; b) o direito de ser informado, que é um direito passivo; c) o direito de 

não receber informação, que é um direito ativo e passivo.  

 Como ocorre com todas as atualizações tecnológicas, a progressão da 

Internet do estágio quantitativo para o estágio qualitativo, provoca uma 

transformação no direito á informação, com ênfase, no direito à informação de 

qualidade, ou seja, de informação autêntica com responsabilidade editorial pelo 

conteúdo. Essa mudança qualitativa, nas palavras de Pinheiro (2016, p.90), torna o 

próprio consumidor capaz de determinar as regras e normas a serem obedecidas 

pelo mercado em um ambiente de competição, uma das formas de livre regulação 

que encontra na Lei da Oferta e da Procura sua solução.  

Dando seguimento a essa linha de pensamento, Patrícia Peck Pinheiro19 então 

se manifesta, levantando o seguinte questionamento: 

 

Na sociedade na qual a moeda de troca passa a informação, ou seja, em que os 

dados dos seus usuários passam a ter valor financeiro, cria-se um conflito 

natural entre o direito de acesso ao conteúdo e a própria proteção da privacidade. 

O que deve prevalecer? A proteção da intimidade ou o livre compartilhamento?  

 

Devido à importância de garantir o direito à informação e a proteção da 

liberdade de expressão, foi promulgada uma lei específica no Brasil, conhecida como 

Marco Civil da Internet, para tratar de questões como essa e outras relacionadas a 

este assunto. Com 32 artigos, a Lei 12.96520, promulgada no dia 23 de abril de 2014, 

estabelece princípios cuja finalidade é tornar a Internet mais inclusiva e justa para os 

usuários brasileiros.  

                                                      
18 PINHEIRO, Patricia Peck. Direito Digital. 6º Ed. São Paulo: Saraiva, 2016. P.89. 
19 Ibidem. P.90. 
20 BRASIL. Lei Federal Nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm. Acesso em 21 de set. 
2020. 
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Nesse mesmo sentido, observa-se que a possibilidade de indenização por 

dano moral em casos de relações extraconjugais na esfera virtual, também não tem 

como causa uma perda pecuniária, pois é um dano não patrimonial que atinge a 

pessoa como ser humano, ferindo diretamente a sua honra.  

O problema surge com o amplo acesso e formas de utilização, 

especificamente, nos sites de relacionamento pessoal, que estão se expandido cada 

vez mais, de maneira que, situações ligadas ao ambiente virtual começam a 

necessitar de amparo jurídico. E nesta mesma concepção, o Direito de Família, 

enfrenta uma questão que gera muitos conflitos, baseado na cyberinfidelidade, que 

nas palavras de Laura Ponzoni21 “é a infidelidade praticada por meio de comunicação 

eletrônica”, onde, em razão deste conceito virtual, ocorreram e ainda ocorrem 

situações negativas entre cônjuges, quais sejam crises e até mesmo divórcios. Com 

o advento dos bate-papos pelo computador e também por aplicativos de celulares, a 

Internet possibilita uma nova maneira de ser infiel.  Tartuce22 exemplifica:  

 

[...] podem ser mencionados os contatos realizados pelo MSN, pelo Whatsapp, 

pelo sistema Skype de telefonia digital, por postagens realizadas em 

comunidades virtuais de relacionamentos – como é o caso do antigo Orkut e dos 

atuais Twitter, Instagram e Facebook – ou mesmo declarações 

em blogs ou sites pessoais. Não há um contato físico, uma infidelidade real, mas 

meros contatos cibernéticos ou internéticos, uma infidelidade virtual. 

 

 Diante disto, o direito enfrenta um novo comportamento social, que carece de 

uma legislação específica, para que só assim, sane todas as lacunas existentes 

quando se refere às relações extraconjugais no ambiente virtual.  

Com a ausência de um consenso entre a doutrina, cabe analisar, por meio de 

jurisprudências, os julgados de alguns tribunais brasileiros, buscando assim, um 

posicionamento majoritário.  

                                                      
21 PONZONI, Laura de Toledo. Infidelidade Virtual – Realidade com efeitos jurídicos. P. 992. Revista da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Disponível em: 
http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67784/70392. P. 1024. Acesso em 21 de set. de 2020.  
22 TARTUCE, Flávio Forense. 2019.. Direito Civil- Vol. 5- Direito de família, 14ª Ed. São Paulo: p. 319 
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Inicialmente demonstra-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e Territórios (TJDFT), acórdão nº 1084472, processo 20160310152255 APC, 

do Relator Desembargador Fábio Eduardo Marques, julgado em 21/03/2018, onde, há 

concessão de dano moral à ex-cônjuge e consequentemente, condena o réu ao 

pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização, uma vez que além 

do descumprimento do dever jurídico de fidelidade (o réu divulgou, em rede social, 

imagem na qual aparece em público, acompanhado da amante), o réu atingiu os 

direitos de personalidade da ex-cônjuge (admitiu em gravação não ter se prevenido 

sexualmente nesse relacionamento extraconjugal). Ademais, os Desembargadores 

salientaram que o simples descumprimento do dever jurídico da fidelidade conjugal 

não implica, por si só, na indenização por dano moral.  

Por conseguinte, cita-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina (TJSC), apelação civil nº 0301609-24.2018.8.24.0113, pelo Relator 

Desembargador Marcus Tulio Satorato, julgado no dia 12/03/2019, no qual ficou 

evidenciado o abalo da ex-companheira ao descobrir a relação extraconjugal 

(desconfiada do marido, ela posicionou o celular para gravar, ocasião que descobriu 

a traição, visto que filmou o marido realizando uma vídeo chamada para a requerida), 

entretanto não houve comprovação da intenção do cônjuge em expor publicamente 

a ex-companheira, descaracterizando assim, a possibilidade de concessão de danos 

morais. Os Desembargadores também ressaltaram que a violação ao dever de 

fidelidade não gera, por si só, dano moral. Além disso, advertem que àquele que 

ingressa com pedido de dano moral, cumpre não só demonstrar a infidelidade, mas 

também a ocorrência de uma conduta pública indiscreta, geradora de grave violação 

à dignidade do cônjuge/companheiro e o comportamento que causou lhe causou 

sofrimento, vexame e humilhação intensos. 

Isto posto, menciona-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo 

(TJSP), agravo de instrumento 2094180-13.2019.8.26.0000, julgado pelo Relator 

Correia Lima, no dia 25/05/2019, onde o Magistrado não reconheceu os danos morais 

a título de indenização dado que as provas foram obtidas de forma ilícita pois não 

possuía autorização judicial (foram obtidos diálogos do aplicativo whattsapp sem o 

consentimento da ex-cônjuge) ou seja, houve invasão a privacidade e intimidade dos 

envolvidos. Não satisfeito com a decisão, o cônjuge entrou com um Agravo de 
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Instrumento contra a decisão de 1º grau, porém, o Relator não conheceu o apelo 

reafirmando a ilicitude das provas.  

 Para finalizar, importante constatar a decisão do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) em Agravo Regimental 566.277/MG, presidido pela Relatora Ministra Maria 

Isabel Gallotti, julgado no dia 06/11/2014, no qual aborda o assunto expondo que não 

houve a configuração do dano moral no caso supracitado, uma vez que não ficou 

provada a intenção do ex-cônjuge de lesar ou ridicularizar o cônjuge traído, 

implicando no reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em sede 

especial. Agravo regimental a que se negou provimento.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo objetivou analisar a aplicabilidade, ou não, do dano moral 

em razão das relações extraconjugais no ambiente virtual, onde, para tanto, 

pesquisou-se os aspectos gerais da sociedade conjugal, as formas de constituição 

familiar no âmbito do direito civil brasileiro, os deveres conjugais e importantes 

princípios norteadores do direito de família, bem como, os efeitos nos casos de 

descumprimento da obrigação assumida no âmbito virtual. Por fim, foi realizada a 

análise das consequências jurídicas da cyber traição, juntamente com a 

possibilidade de concessão do dano moral, por  meio de doutrinas e decisões 

tomadas pelos Tribunais brasileiros.  

 Percebe-se que atualmente, muitas coisas mudaram dentro do direito de 

família, especificamente, na sociedade conjugal, como por exemplo, na quebra de 

padrões patriarcais e culturais existentes nas relações conjugais, visto que agora, 

grande parte dos relacionamentos é formada em razão do afeto e dos interesses em 

comum entre os cônjuges, porém, os relacionamentos extraconjugais sempre 

existiram, e ainda existem, posto que uma das mais recentes formas de ferir qualquer 

dos deveres conjugais encontra-se na internet.   

 Com o amplo acesso e formas de utilização, os sites e aplicativos de 

relacionamento pessoal estão se expandido cada vez mais, de maneira que, 

situações ligadas ao ambiente virtual começam a necessitar do amparo do Poder 

Judiciário na mesma velocidade, uma vez que estes estão fragilizando ou até mesmo 
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terminando com os relacionamentos. Ressalta-se que a Internet não tem toda a 

culpa em acabar com os relacionamentos, mas com a sua vasta dimensão e 

possibilidades, ela tem o poder de estimular atos que ferem os deveres conjugais.  

No tocante a indenização em casos de relações extraconjugais na Internet, 

nota-se que não há nada elucidativo dentro do direito civil ou do direito de família. 

Solução esta que poderia ser descoberta por meio da análise dos julgados dos 

Tribunais, porém, observando as jurisprudências citadas de diversas partes do País, 

constata-se que não há uma unanimidade nas decisões. O mesmo acontece na 

doutrina. O que se verifica, nas decisões, é que são baseadas em critérios subjetivos, 

onde esclarecem que a infidelidade por si só, não implica em indenização por dano 

moral, e que para ocorrer à concessão de dano moral, faz-se necessário provar que 

o direito de personalidade do cônjuge ou companheiro foi atingido, mas nada que 

esclareça as muitas dúvidas oriundas da cyber traição, questões estas 

demonstradas pela doutrina, como quanto a necessidade ou não do contato físico 

para caracteriza-la, se o mero desejo, ou intenção, por si só, já se configurariam em 

cyber traição, uma vez que este pode vir a ferir o direito de personalidade do cônjuge 

ou companheiro lesado, se as provas obtidas por meio de um computador ou celular 

que não possui senha, seriam consideradas provas lícitas, em virtude do usuário não 

tomar medidas cautelares cabíveis, entre outras tantas dúvidas. Enfim, não há nada 

esclarecedor, muito pelo contrário, há muitos pontos de interrogação, sendo 

perceptível por tanto, a necessidade de uma nova legislação para elucidar todas as 

dúvidas decorrentes deste tema que envolve Direito Civil, Direito de Família e Direito 

Digital.  
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NO ÂMBITO DA INTERNET: ANÁLISE DA PERSPECTIVA DE PROTEÇÃO DA 

INVIOLABILIDADE DE INFORMAÇÕES PESSOAIS 
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THE INTERNET: ANALYSIS OF THE PERSPECTIVE OF PROTECTING THE 

INVIOLABILITY OF PERSONAL INFORMATION 
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Janaina Silva de Souza 
RESUMO 
 
O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), sobretudo a Internet, 
expandiu-se para os mais variados meios. Atualmente, são verdadeiras ferramentas 
para angariar notícias, entretenimento, e até mesmo para fomentar o acesso a 
informações prestadas pela Administração Pública, bem como para a prática da 
Democracia e Cidadania. Assim, tem-se como problema: Quais as garantias de 
proteção ao direito fundamental a privacidade no âmbito da internet, 
especificamente, acerca da proteção de inviolabilidade de informações de dados 
pessoais? Destaca-se que o objetivo geral deste artigo é analisar o tema referente a 
proteção constitucional ao direito fundamental da privacidade no âmbito da internet, 
especificadamente, sob a perspectiva de proteção da inviolabilidade de informações 
pessoais como garantia da dignidade humana. Para tanto, utilizou-se do método 
indutivo que se caracteriza pelo raciocínio após considerar um número suficiente de 
casos particulares. Desse modo, observa-se que a garantia do direito à privacidade 
no mundo cibernético e firmada em defesa dos dados pessoais com pertinência e 
maturidade que se deu a partir de observações dos fatos em caso de violação desse 
direito em prol de quaisquer necessitados.  
Palavras-Chave: Privacidade; Direito Fundamental; Inviolabilidade.  

 
ABSTRACT 
 
The use of Information and Communication Technologies (ICT), especially the 
Internet, has expanded to the most varied media. Currently, they are true tools to 
gather news, entertainment, and even to encourage access to information provided 
by the Public Administration, as well as for the practice of Democracy and Citizenship. 
Thus, there is a problem: What are the guarantees of protection of the fundamental 
right to privacy in the scope of the internet, specifically, regarding the protection of 
inviolability of personal data information? It is noteworthy that the general objective 
of this article is to analyze the subject regarding constitutional protection to the 
fundamental right of privacy in the scope of the internet, specifically, from the 
perspective of protecting the inviolability of personal information as a guarantee of 
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human dignity. For that, we used the inductive method that is characterized by 
reasoning after considering a sufficient number of particular cases. Thus, it is 
observed that the guarantee of the right to privacy in the cyber world and established 
in defense of personal data with relevance and maturity that occurred from 
observations of the facts in case of violation of that right in favor of any needy ones. 
Keywords: Privacy; Fundamental Right; Inviolability. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso X, assegura a inviolabilidade da vida 

privada, da intimidade e da honra como um direito fundamental; que o Marco Civil da 

Internet, Lei n.º 12.965/2014, instituiu no Brasil uma diversidade de princípios e 

parâmetros para a regulação da Internet no país; considerando que o conceito de 

‘direitos de privacidade na internet’ compreende quatro direitos base, quais sejam o 

direito de navegar com privacidade na internet, o direito de monitorar quem monitora, 

o direito de deletar os dados pessoais e o direito de proteger a identidade online; 

pretende-se buscar resposta a seguinte indagação: os direitos de privacidade na 

internet, enquanto conceito, devem estar incorporados expressa e explicitamente nas 

normas jurídicas brasileiras, e sua regulamentação, para assegurar maior amplitude 

na eficácia do direto fundamental a privacidade no contexto da internet. 

Razão da escolha do tema decorre da necessidade e importância de proteção 

da inviolabilidade de informações pessoais no âmbito da internet, surge o 

questionamento acerca da privacidade na internet: Quais as garantias de proteção 

ao direito fundamental a privacidade no âmbito da internet, especificamente, acerca 

da proteção de inviolabilidade de informações de dados pessoais? 

Assim, o fato de existir, atualmente, um maior número de pessoas fazendo uso 

da internet, fez com que o seu estudo se tornasse antes de tudo um desafio. Desafio 

este que se tornou a maior motivação para a pesquisa, especialmente por acreditar 

que este tema é de grande relevância, merecendo, desta feita, atenção especial. 

O caminho trilhado para a constituição de um estudo reflexivo passa pelo 

esforço de conhecimento de um aspecto da realidade.  O processo da pesquisa 

indutiva se desenvolve em interação dinâmica retroalimentando-se, reformulando-

se constantemente. 



 
Janaina Silva de Souza | 845 

 

 

O método indutivo caracteriza-se pelo raciocínio que após considerar um 

número suficiente de casos particulares, conclui-se o caso com pertinência e 

maturidade que se deu a partir de observações dos fatos. Numa perspectiva 

aristotélica, a premissa inicial será generalizada a partir de relações dos fatos 

apresentados.  

 As ideias expressas por um sujeito, é veículo para nova busca de informações, 

imediatamente analisadas e interpretadas, podem recomendar novos encontros com 

outras pessoas ou a mesma, para explorar aprofundada mente o mesmo assunto ou 

outros tópicos que se consideram importantes para o esclarecimento do problema 

inicial que originou o estudo. Por isso, tem-se que as seções abaixo ilustram de forma 

ajustada o desenvolvimento da pesquisa, ora em pauta: contextualização histórica 

da inviolabilidade e proteção de dados das pessoas em face da dignidade humana; 

preservação da inviolabilidade da privacidade como garantia da dignidade humana; 

relação do ciberespaço e o direito à privacidade.  

Vale ressaltar que a análise da perspectiva de inviolabilidade de informações 

pessoais, consiste na reflexão sobre a insegurança pessoal em face das informações 

contidas e armazenadas na internet, especificadamente em rede de dados que 

utiliza-se para estabelecer diálogos, compras, preenchimento de cadastros em sites 

(os mais variados). 

As normas jurídicas relacionadas à internet não necessitam da incorporação 

conceitual dos direitos de privacidade na internet para garantir maior eficácia do 

direito fundamental à privacidade, já que as normas jurídicas vigentes protegem 

satisfatoriamente os direitos violados nesse espaço. 

O método indutivo caracteriza-se pelo raciocínio que após considerar um 

número suficiente de casos particulares, conclui-se o caso com pertinência e 

maturidade que se deu a partir de observações dos fatos. Numa perspectiva 

aristotélica, a premissa inicial será generalizada a partir de relações dos fatos 

apresentados.  

Nesse sentido, o trabalho proporcionará uma visão geral sobre a proteção 

constitucional ao direito fundamental da privacidade no âmbito da internet: análise 

da perspectiva de inviolabilidade de informações   pessoais, apontado algumas 
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problemáticas percebidas e que podem dificultar a garantia da segurança a 

inviolabilidade de informações. 

 O objetivo geral deste artigo é analisar o tema referente a proteção 

constitucional ao direito fundamental da privacidade no âmbito da internet, 

especificadamente, sob a perspectiva de proteção da inviolabilidade de informações 

pessoais como garantia da dignidade humana. 

 

1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA INVIOLABILIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS 

DAS PESSOAS EM FACE DA DIGNIDADE HUMANA 

 

Historicamente, o surgimento da privacidade nos remete a Roma antiga 

quando da conceituação do jus utendi, fruendi et abutendi, que assegurava ao 

dominus as mais amplas faculdades, continha em si a ideia de amparo à vida privada, 

na medida em que esta decorresse dentro de uma propriedade (FERNANDES, 1996). 

Ou ainda como afirma Rodotà (2008), o nascimento da privacidade está associado à 

desagregação da sociedade feudal, na qual os indivíduos tinham fortes vínculos 

devido a uma complexa série de relações na própria vida cotidiana. 

Com a desagregação da sociedade feudal e a emergência da classe burguesa, 

seu fascínio pela individualidade é potencializado. O burguês apropria-se dos 

espaços, levantando novas barreiras, buscando a proteção de um local apenas seu, 

revelando uma nova necessidade de intimidade (RODOTÀ, 2008, p. 26). Tentou-se 

Busca a defesa de um espaço que permita a diferenciação do indivíduo perante a 

sociedade. Segundo Cachapuz (2006, p.68), assim, tem-se que: 

 

“[...] alteração fundamental tem origem numa conceituada emancipação 

psicológica, [...] do sujeito perante a sociedade e, com isso, “[...] aquilo que é 

privado em contraposição ao que é público deixa de ser identificado por um 

enfoque político para ganhar força na oposição entre o social e o íntimo”. Ou seja, 

a privacidade, nos moldes como é compreendida atualmente, funda-se na 

percepção da relação do indivíduo com a sociedade (DONEDA, 2006, p. 127).  

 

Enaltecida pelos burgueses, a privacidade consegue concretizar-se com  ainda 
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mais força com as transformações socioeconômicas da revolução industrial. Altera-

se a arquitetura não apenas do local onde se vive, mas também do local de trabalho, 

ampliando-se a distância entre ambos (RODOTÀ, 2008, p. 26).  

Marca dessa sociedade, a preocupação com a vida privada e a intimidade 

(fazendo uso das expressões positivadas em nossa Constituição), faz surgir a 

necessidade de tutela dessa novidade em construção, e já no século XIX começou-

se a ter contato com os primeiros traços de um direito à privacidade. 

A privacidade por muito tempo foi confundida com o exercício do direito da 

propriedade, uma vez que esta servia de escudo das intromissões alheias 

(SYLVESTRE, 2013). As primeiras manifestações de privacidade surgiram como 

atributos do exercício de propriedade. E com o decorrer do tempo foi influenciada 

pelos pensamentos liberais de Stuart Mill, o qual pregava que o indivíduo era 

soberano sobre si mesmo, corpo e mente, e apenas os assuntos que afetam os 

demais são os que provocam deveres e reponsabilidade sociais (MILL, apud 

SYLVESTRE, 2013). 

Dessa forma, a privacidade ganhou moldes liberais, mas ainda não era 

considerada como um direito autônomo. Como se verifica no caso Prince Albert v. 

Strage, em que a Família Real inglesa queria evitar a exposição de desenhos e 

gravuras íntimas envolvendo os seus membros, na resolução do caso a corte 

considerou que a questão se tratava de direito a propriedade e houve a violação deste 

instituto, e não da privacidade em si (SYLVESTRE, 2013). 

O conceito de privacidade nem sempre representou um mesmo significado. 

Algumas sociedades sequer tinham conhecimento sobre esse direito da 

personalidade. O que antes era definido como o simples direito a ser deixado só decai 

em prol de definições cujo centro de gravidade é representado pela possibilidade de 

cada um controlar o uso das informações que lhe dizem respeito (RODOTÀ, 2008). 

Isso não significa, porém, que a primeira definição esteja equivocada, mas que na 

atual realidade a possibilidade de indivíduos e grupos controlarem o exercício dos 

poderes a partir do uso de informações suscita uma maior discussão. 

Portanto, mesmo que esses conceitos tenham sido aprimorados e justificados 

ao longo dos anos, devidos aos avanços tecnológicos ainda estão sujeitos a 
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mudanças de entendimento na doutrina e se apresentam como conceitos quase que 

indeterminados. 

Hoje em dia, estamos na era da informação, a tendência é que o conceito de 

privacidade continue evoluindo com o passar do tempo com as estruturas jurídicas 

e sociais que tratam o problema da privacidade são respostas a uma nova condição 

da Informação. 

 

2 PRESERVAÇÃO DA INVIOLABILIDADE DA PRIVACIDADE COMO GARANTIA DA 

DIGNIDADE HUMANA  

 

Analisando o artigo de Warren e Brandeis (2020) doutrinário, fica evidente que 

o direito à privacidade experimentou consideráveis inovações no decorrer de sua 

recente história. Com o passar do tempo, percebeu-se que mais objetos poderiam 

repousar sobre sua tutela e que as maneiras de o exercitar não estavam restritas à 

sua original postura passiva.  

Analisando a Intimidade, vida privada, sigilo, dados pessoais, seja qual for o 

âmbito da expressão humana estudada, entende-se que todos fazem parte da 

privacidade sendo, cada um ao seu jeito, essenciais à construção da personalidade 

do indivíduo e, consequentemente, da sociedade como um todo.  

Nos dias de hoje, o exercício do direito à privacidade será assegurado mesmo 

“em público”, não sendo mais limitado ao que não é exposto, a privacidade está 

presente mesmo quando há exposição, mesmo quando há compartilhamento da 

informação, sendo que o que mais importa é a natureza da exposição e o que é feito 

posteriormente com essa uma clara distinção entre uma observação casual de um 

fato público e o seu registro, de forma indelével, em simples fato de um local ter 

acesso aberto ao público não significa que tudo que seja dito ou praticado por uma 

pessoa em tal espaço possa ser legitimamente divulgado em cadeia nacional, afinal, 

o que deve ser analisado não é o caráter público ou privado do local, mas a 

expectativa de privacidade em torno do ato captado naquelas circunstâncias 

concretas (LEONARD, 2013). 

Vive-se em um tempo em que interesses públicos e privados justificam a 

constante violação da privacidade dos cidadãos e, simultaneamente, o 
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comportamento individual de cada sujeito torna difícil o respeito a uma presunção 

geral de respeito à privacidade. No entanto, ressaltar a importância do direito à 

privacidade, manifestado da maneira que for, é valorizar a liberdade, combater a 

discriminação e proteger as escolhas pessoais de cada um, respeitar a privacidade é 

exercício de cidadania indispensável poluição das liberdades civis não é menos 

importante (RODOTÀ, 2008). 

Danilo Doneda 2006 enumera, dois princípios, o da finalidade e o da segurança 

física e lógica. Toda utilização dos dados pessoais deve obedecer à finalidade 

comunicada ao interessado antes da sua coleta, tendo grande relevância prática, pois 

é com base nele que se fundamenta a restrição da transferência de dados pessoais 

a terceiros, além do que é possível a estipulação de um critério para valorar a 

razoabilidade da utilização de determinados dados para certa finalidade (fora da qual 

haveria abusividade). Pelo princípio da segurança física e lógica, os dados pessoais 

devem ser protegidos contra os riscos de seu extravio, destruição, modificação, 

transmissão ou acesso não autorizado. Já não basta a discussão sobre a posse, 

guarda e armazenamento dos dados e informações, posto que a tecnologia e a 

informática permitem que tais dados sejam submetidos ao que se chama de 

“tratamento”. 

Neste contexto qualquer operação ou conjunto de operações, efetuados ou 

não mediante procedimentos automatizados, e aplicados a dados pessoais, como a 

obtenção, registro, organização, conservação, elaboração ou modificação, extração, 

consulta, utilização, comunicação, difusão ou qualquer outra forma que facilite o 

acesso aos mesmos, cotejo ou interconexão, assim como seu bloqueio, supressão 

ou destruição(EMOLINA 2003). 

 

3 DIREITO A PRIVACIDADE E INTERNET 

 

3.1 Marco civil da internet  

 

Com o avanço tecnologia a internet surgiu para realizar atividades online, 

como comprar, pagar contas, mandar mensagens, realizar contratos, fazer 

audiências online, vídeos conferencias entre outros, conforme o artigo 5, inciso I, do 
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Marco Civil da Internet, conceitua-se como “A rede mundial de computadores 

conectados com o sistema constituído do conjunto de protocolos para uso publico 

ou restrito de uma empresa por meio de comunicação de dados. 

 

Deste modo, conforme Marco Civil da Internet, a rede mundial de computadores 

é pública, uma vez que está disponível para todos e não possui proprietário, não 

sendo, em princípio, admissível a censura. Sendo administrada pelo órgão 

gestor mundial da internet, sediado nos Estados Unidos da América 

(SCHERKERKEWITZ, 2014). 

 

Em relação às afirmações acima, Patrícia Peck Pinheiro esclarece o avanço 

acelerado da rede mundial de computadores na vida das pessoas possibilita certa 

insegurança, por não se saber até que ponto as mensagens publicadas na internet 

vão surgir um efeito bom ou ruim, pois cada dia que passa cresce os crimes 

praticados na internet e no ciberespaço e as questões jurídicas envolvendo a rede 

mundial: 

 

Da criação do chip ao lançamento do primeiro computador com interface gráfica 

para utilização doméstica se passaram quase vinte anos. Depois, as mudanças 

não pararam mais, culminando na convergência – nada mais que a interligação 

de várias tecnologias criando uma rede única de comunicação inteligente e 

interativa que utiliza vários meios para transmitir uma mesma mensagem, em 

voz, dados ou imagem. É importante compreender que a ressaca tecnológica traz 

de dependência, atingindo pessoas, empresas, governos e instituições. As 

relações comerciais migram para a Internet. Nesta janela, a possibilidade de 

visibilidade do mundo atual traz também os riscos inerentes à acessibilidade, tais 

como segurança da informação, concorrência desleal, plágio, sabotagem por 

hacker, entre outros. Assim, na mesma velocidade da evolução da rede, em 

virtude do relativo anonimato proporcionado pela Internet, crescem os crimes, as 

reclamações devido a infração ao Código de Defesa do Consumidor, as infrações 

à propriedade intelectual, marcas e patentes, entre outras (PINHEIRO, 2013). 

 

O Marco Civil, o texto de lei sofreu diversas alterações, principalmente sobre a 

privacidade e proteção dos dados pessoais, assuntos inicialmente tratados no 
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Anteprojeto de Proteção de Dados Pessoais, mas depois da revelação dos programas 

de vigilância em massa que alcançou a todos, tanto cidadãos comuns, quanto chefes 

de estados, esses assuntos foram incluídos no texto do Projeto de Lei 2.126/201116 

(MONTEIRO, 2014). 

Desta forma, o artigo 3 da Lei nº 12.965/2014, estabelece a proteção da 

privacidade e dos dados pessoais como um dos princípios da Internet. 

 

Art. 3º: A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: 

(...) 

II - Proteção da privacidade; 

III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei; 

(...) 

 

Com a proteção da privacidade e dos dados pessoais a Lei nº 12.965/2014 

resgada as informações textuais e audiovisuais privadas. Além de proteger a 

privacidade em geral, coloca a salvo dados que podem identificar uma pessoa seja 

de maneira direta ou indireta (JESUS; MILAGRE, 2014). 

Pelo fato dos princípios de proteção da privacidade e dos dados pessoais 

estarem em incisos separados, Danilo Doneda acredita que, apesar de esses dois 

institutos estarem interligados, o texto de lei invoca os conceitos distintos de 

proteção dados e privacidade. Afirma, ainda, que este entendimento foi adotado na 

Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia e Convenção Europeia de Direitos 

Humanos (DONEDA, 2014). 

Além disso, a proteção dos dados pessoais pode ser regulamentada por outra 

lei, que provavelmente será pelo Anteprojeto de Proteção de Dados Pessoais, o qual 

está em estágio consulta, conforme entendimento de Milagre (2014). 

 

Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são 

assegurados os seguintes direitos: 

I - Inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização 

pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 

II - Inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por 

ordem judicial, na forma da lei; 
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III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo 

por ordem judicial; 

(...) 

 

Porém, o artigo 7, inciso III, da Lei nº 12.965/2014, resolve, de certa forma, o 

imbróglio doutrinário e jurisprudencial em relação ao significado disposto na 

Constituição Federal, e assegura a proteção tanto para os dados em trânsito, quanto 

aos armazenados. Deste modo, informações guardadas em serviços de nuvem, como 

por exemplo, só podem ser devassadas por decisão judicial (GUERRA, 2014). 

 

3.2 Lei geral de proteção de dados   

 

Segundo a Lei n. 12.965 que prevê princípios, garantias, direitos e deveres para 

o uso da Internet no Brasil, famosa lei conhecida por Marco Civil da Internet, as 

pessoas imaginavam que a lei solucionaria o problema da internet mas com o passar 

do tempo foram aparecendo falhas e brechas para colocar em risco a privacidade 

das pessoas no ciberespaço. 

Em 2018 foi criada outra lei 13.709, conhecida como Lei de proteção de dados, 

que dispõe proteção de dados pessoais físicas e jurídicas tratadas no meio digital e 

os respectivos direitos e penalizações. A nova Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais (LGPD) representa um importante avanço para o Brasil. 

A preocupação diante do uso indevido, comercialização e vazamento de dados 

pessoais faz da nova regulação uma garantia à privacidade. Em 14 de agosto de 

2018, o presidente Michel Temer sancionou a Lei Geral de Proteção de Dados do 

Brasil (LGPD), Lei 13.709/2018. A lei entrará em vigor em fevereiro de 2020, traçada 

em princípios éticos como a transparência, a prestação de contas e a boa-fé. 

(BRASIL, 2018). 

 

“Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos 

meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de 

privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.” 
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A LGPD tem como princípio fundamental a proteção de dados pessoais e o 

objetivo central de garantir ao titular mais autonomia em relação ao uso dos seus 

dados. A nova cultura imposta pela lei provoca um grande impacto na atividade 

empresarial, exigindo adequações operacionais no tratamento de dados, para que a 

privacidade e a transparência andem lado-a- lado. 

Segundo (SEBRAE), O advento da LGPD se deve muito em razão do 

amadurecimento nas últimas décadas sobre a importância da informação. Quanto 

mais transparência e conscientização houver em torno do tratamento de dados, 

menos abusiva e desonesta será a conduta das empresas, e mais confiável, palpável 

e eficaz será a privacidade dos usuários! 

 

3.3 Relação do ciberespaço e o direito a privacidade 

 

Devido aos avanços tecnológicos na área da comunicação e da informação a 

internet oferece novas diretrizes para o futuro, mas também pode representar um 

problema aos direitos fundamentais da privacidade e da proteção aos dados 

pessoais. 

Nos dias atuais, para falar sobre privacidade precisamos entender como 

funcionam as redes e entender o funcionamento e as regras dos sites que utilizamos 

e frequentamos e também sobre as informações que publicamos e compartilhamos. 

Informar-se sobre esses serviços é a melhor forma de se prevenir para uma 

navegação segura na web, o conhecimento permite que você tenha consciência 

sobre os riscos a que está exposto na rede e tome precauções para diminuí-los e 

evitá-los. 

Devido a insegurança jurídica causada pelo fato de não haver leis específicas 

que regulem ou limitem as atividades dos usuários nas redes então o projeto 

proposto vai averiguar as leis especificas para atingir o principal objetivo que é atingir 

na privacidade dos usuários.  

Portanto, a invasão das informações/dados/figuras pessoais na maioria das 

vezes, são divulgados pela Internet sem o consentimento deste, ocasionando a 

inviolabilidade de sua privacidade no mundo cibernético. 
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De acordo com Gilmar Mendes “uma das limitações à liberdade de 

comunicação social é o respeito devido ao direito à privacidade, à imagem e à 

intimidade dos indivíduos — valores que passaram a frequentar normas 

constitucionais com a Carta de 1988” (MENDES, 2009, p. 420). Sendo que tais valores 

estão expressos no inciso X, do artigo 5º, lista dos direitos individuais. 

O artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal estabelece de maneira ampla a 

proteção de privacidade, e prevê que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação”. 

Conforme disposto no artigo 5°, inciso XII há a proteção de correspondência e 

comunicação, sendo que o texto de lei estabelece que “é inviolável o sigilo da 

correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações 

telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a 

lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal”. 

A respeito deste dispositivo legal verifica-se a proteção da privacidade, uma 

vez com a proteção das comunicações privas protege-se também a privacidade, 

como  Padilha (2014, p 60) esclarece: 

 

(...) este dispositivo trata do direito à privacidade e avisa que é necessário ordem 

judicial apenas para violar a comunicação telefônica, sendo mister a investigação 

criminal. As outras três (correspondência, telegráficas, dados) são igualmente 

invioláveis, mas podem ser relativizadas independentemente de decisão judicial, 

por determinação de outras autoridades. (...) 

 

De acordo com a Lei 9.296/1996 (Lei de Interceptação Telefônica, art. 2.º), 

admite-se a interceptação da comunicação telefônica quando esta for o único meio 

de prova para fins criminais, cuja pena seja de reclusão. Não cabe interceptação 

telefônica para crimes punidos com detenção ou multa (PADILHA, 2014, p. 264). 

 

CONCLUSÃO 

 

A Constituição Federal em seu artigo 5º, X, uma vez que destaca a proteção da 
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inviolabilidade a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização por dano material ou moral decorrente da 

violação.  

Neste contexto a importância de proteção da inviolabilidade de informações 

pessoais no âmbito da internet destacam as normas jurídicas relacionadas à internet 

não necessitam da incorporação conceitual dos direitos de privacidade na internet 

para garantir maior eficácia do direito fundamental à privacidade, já que as normas 

jurídicas vigentes protegem satisfatoriamente os direitos violados nesse espaço. 

Os direitos de privacidade na internet necessitam estar incorporados 

conceitualmente, explícita e expressamente, nas normas jurídicas relacionadas à 

internet para garantir maior eficácia do direito fundamental à privacidade, de 

monitorar dados no ciberespaço, de deletar dados pessoais e de proteger a 

identidade online. O direito de privacidade na internet pode estar implícito nas 

normas jurídicas relacionadas à internet para garantir maior eficácia do direito 

fundamental a privacidade. 

O direito à privacidade possibilita que as pessoas acessem o ciberespaço de 

forma livre por meio da internet, independente de ter os dados inviolados ou não, mas 

o marco civil na internet e diretivo, pois assegura o livro arbítrio sobre pena de 

punição caso esse direito seja violado. 

Portanto devemos estar ciente ao expor informações na internet, pois tem seu 

risco de violação aumentados, devido a insegurança jurídica e pelo fato de não haver 

leis especificas, também precisamos nos conscientizar que ao divulgar informação 

na rede precisamos conhecer o ambiente do ciberespaço, assim como as regras 

sobre os dados publicados e compartilhados para saber se não vamos estar inferindo 

o direito à privacidade. 

Por fim, se analisarmos o âmbito da internet hoje podemos perceber a 

fragilidade do direito a privacidade diante de todos os resultados coletados durante 

a pesquisa relacionados aos dados pessoais e tratamentos de dados. Desta forma 

podemos perceber que algumas medidas precisam ser tomadas para garantir a 

proteção dos dados pois as normas existentes não são suficientes tornando se 

indispensável a criação de uma regulamentação para proteger os riscos á 

privacidade. 
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Resumo 
 
O objeto do estudo é analisar o impacto da ciência da informação em face ao 
pluralismo social. O problema levantado parte de indagações sobre a dificuldade de 
se estabelecer programações levando em conta o pluralismo na sociedade para evitar 
que algoritmos computacionais, reforcem preconceitos e discriminações de forma 
sistematizada, acabando por gerar violações institucionalizadas em nome de 
suposta segurança, justiça, lei e ordem. A Inteligência Artificial pode estar violando 
direitos de personalidade, liberdade, privacidade. A ciência dos algoritmos que se 
apresenta como neutra em seus valores pode na verdade, potencializar o racismo e 
o preconceito. A programação e as consequencias que dela decorrem serão 
acelerados e em virtude disso, se terá um viés totalmente intrusivo, discriminatório e 
institucionalizado e tudo isso sob as vistas de um Estado garantidor de direitos e que 
pretensamente lança mão das forças públicas de repressão em nome da lei e da 
ordem. O método de Pesquisa é o hipotético dedutivo, comparativista e crítico-
dialético e das técnicas de pesquisa bibliográfica. Os resultados esperados são 
fortalecer os Direitos Humanos, estender ao pluralismo jurídico uma proteção mais 
robusta em face a intrusão do Estado e desenvolver uma abordagem mais sofisticada 
e a altura da proteção dos direitos de cidadania. A conclusão da pesquisa deve ser a 
necessidade de conter que estereótipos antigos de preconceitos e discriminação, 
sejam reforçados e ampliados e seja contida a força estatal e promovida a cidadania 
a partir da igualdade, liberdade e a dignidade humana.  
Palavras-chave: Inteligência. Artificial. Discriminação. Lei. Ordem. 
 
                                                      
1  Doutor em Direito e Professor do Programa de Pós-Graduação em Direitos Fundamentais e 
Democracia – Mestrado e Doutorado o do Centro Universitário Autônomo do Brasil – UNIBRASIL. 
2 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Direitos Fundamentais e Democracia – Mestrado e 
Doutorado do Centro Universitário Autônomo do Brasil – UNIBRASIL. Mestre em Direito Constitucional 
pela Universidade Federal de Minas Gerais. Professor do Departamento de Direito das Relações 
Sociais do Curso de Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Paraná. 
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Abstract 
 
The object of the study is to analyze the impact of information science in the face of 
social pluralism. The problem raised arises from inquiries about the difficulty of 
establishing programs taking into account the pluralism in society to prevent 
computational algorithms from reinforcing prejudice and discrimination in a 
systematic way, eventually generating violations institutionalized in the name of 
supposed security, justice, law and order. Artificial Intelligence may be violating 
personality rights, freedom, privacy. The science of algorithms that presents itself as 
neutral in its values can, in fact, potentiate racism and prejudice. The programming 
and the consequences that result from it will be accelerated and as a result, there will 
be a totally intrusive, discriminatory and institutionalized bias and all this under the 
eyes of a state that guarantees rights and that supposedly uses public forces of 
repression in the name of law and order. The Research method is the hypothetical 
deductive, comparative and critical-dialectic and bibliographic research techniques. 
The expected results are to strengthen Human Rights, to extend to legal pluralism 
more robust protection in the face of State intrusion and to develop a more 
sophisticated approach and the level of protection of citizenship rights. The 
conclusion of the research must be the need to restrain old stereotypes of prejudice 
and discrimination, to be reinforced and expanded and to contain state strength and 
promote citizenship based on equality, freedom and human dignity. 
Keywords: Intelligence. Artificial. Discrimination. Law. Order. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Busca-se investigar o problema gerado pela aplicação de algoritmos que 

mesmo apresentados como “elementos neutros da tecnologia”, tem se revelado 

capazes de reforçar preconceitos, discriminações e perpetrar omissões propositais 

do sistema legal, como quando se identifica por programa de computador perfis de 

certos tipos de pessoas com pequenos crimes em Bairros mais pobres e em especial 

se forem negros.  

Em muitas situações ainda, é perceptível a diferença brutal no trato da relação 

entre o sistema legal e o cidadão, em especial a ponta mais sensível deste sistema 

que são as forças públicas de repressão, a Polícia e o cidadão, apenas para citar uma 

situação mais candente. Pode-se ainda serem dados diversos exemplos, tais como 

Justiça-cidadão, Poder econômico-cidadão, grandes corporações-cidadão, 

dependendo do local, da condição financeira, do status social e ultimamente, até do 
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perfil político ideológico, de tal forma que varia o tratamento dependendo da pessoa 

e na situação na qual está inserida.  

Um problema a ser pensado com maior atenção é o risco iminente por parte 

das máquinas de potencializarem os problemas humanos já conhecidos como o 

racismo e o preconceito, como alertado por Menezes Neto3  e as máquinas passam 

a reproduzi-los ainda mais e em escala industrial. É certo, ninguém irá substituir 

aquele humano que vai  programar a máquina, mas o problema no mundo moderno 

é que a programação e as consequencias que dela decorrem estão cada vez maias 

céleres e em virtude disso, não se terá uma ou outra violação de direitos, mas sim um 

viés totalmente intrusivo, discriminatório e institucionalizado e sistematizado 

tecnologicamente e tudo isso sob as vistas de um Estado que deveria ser o garantidor 

de direitos e que pretensamente lança mão das forças públicas de repressão em 

nome da lei e da ordem. 

 

1   DESENVOLVIMENTO 

 

1.1 O OBJETO A SER ESTUDADO 

 

O objeto do estudo se volta para a análise do impacto da ciência da informação 

em face ao pluralismo social. Com o aporte teórico em autoras como Cathy O`Neil, se 

buscará abranger os pontos essenciais para se compreender e demonstrar as 

implicações entre a cibernética e a possível utilização da mesma como forma de 

violar direitos fundamentais ou humanos dependendo da perspectiva de análise.  

 

1.2 A HIPÓTESE DE PESQUISA.  

 

A   hipótese   de   estudo  é   analisar   o   impacto   da   cibernética   através  de 

                                                      
3 MENEZES NETO, Jacob Elias. MORAIS, Jose Luis Bolzan de. “A fragilização do Estado-Nação na 
proteção dos Direitos Humanos violados pelas tecnologias de informação e comunicação”. Revista de 
Direitos Fundamentais e Democracia, Curitiba, ISSN 1982-0496, v. 23, nº 3, p. 251, set./dez. 2018. ISSN 
1982-0496 
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algoritmos computacionais 4  que reforçam preconceitos e discriminações e os 

reforçam e sistematicamente acabando por gerar violações coletivas e 

institucionalizadas de direitos justamente em nome da segurança, da justiça, da lei e 

da ordem. Este é o problema que se levanta, até que ponto tudo essa situação de 

violação de direitos humanos e direitos fundamentais não é ampliada pela tecnologia 

tornando ainda mais difícil identificar e reverter tal situação? 

 Apenas para ilustrar a fala, por exemplo, cada vez mais o sistema legal 

criminal é instigado a reforçar estereótipos de determinado tipo de pessoas. Não se 

trata da decisão pessoal de uma figura policial supostamente idealizada que teria 

uma concepção racista do mundo e por isso resolve humilhar um negro num Bairro 

pobre, por exemplo, embora isso também possa existir, até porque em grande parte 

a formação dos Policiais é cada vez mais voltada para o respeito às leis e ao respeito 

para com os cidadãos, mas, se trata de uma orientação coletiva, institucional de todo 

o aparato policial ser aparelhado e orientado “cientificamente” por “mapas de 

criminalidade” que indicam a necessidade de maior atuação em determinadas 

regiões com determinados tipos de pessoas e tudo isso dirigido por “Inteligência 

Artificial”. Este é o problema enfrentado aqui, por isso, uma questão nova de certa 

forma, porque ainda não enfrentada. 

Há estudos preliminares que demonstram que a Polícia se voltou mais para 

atuar em relação a pequenos crimes nos Bairros mais pobres dos Estados Unidos 

orientados por programas de computador e acabavam prendendo mais certas 

pessoas com determinado perfil e alguns tipos de pessoas com características 

específicas, reforçando ainda mais os estereótipos anteriores, baseados na posição 

social, raça, cor, ocupação, etc. Portanto é contra uma verdadeira Política de 

segurança pública de Estado, mas, Política oculta e é sobre isso que o presente 

estudo se debruça.  

 

 

 

 

                                                      
4  BRAHMAGUPTA.  “Só Matemática. Virtuous Tecnologia da Informação”. 1998-2020. Disponível 
em:  https://www.somatematica.com.br/biograf/brahma.php. Acesso em: 12 ago. 2020. 
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1.3 A METODOLOGIA 

 

 Importante ressaltar o tipo de pesquisa e o instrumento de pesquisa 

respectivo, como assinalado por Trivinos5. No que tange ao tipo de pesquisa, buscar-

se-á investigar o tema, sob uma perspectiva crítico-dialética e propositiva, bem como 

não olvidar de sua dimensão comparativista, lançando-se mão das técnicas de 

pesquisa bibliográfica.  

 

2. DIREITOS. FICÇÃO CIENTÍFICA E A REALIDADE 

 

Começando por obras literárias a imaginação do homem sempre foi 

prodigiosa, desde os primeiros registros dos mais diversos mitos fundacionais das 

diversas culturas do planeta que faziam alusão a seres que voavam, tinham poderes 

extraordinários, objetos animados por forças mágicas, tapetes voadores, martelo 

voador, deuses e seres mitológicos deste  e de outros mundos, até os atuais estudos 

que afirmar terem sido os mitos e as histórias do passado casos de tecnologias mal 

compreendidas, desconhecidas pelos humanos e provenientes de alienígenas, os 

limites entre o real e o irreal sempre questionaram as fronteiras do saber.  

Povos nórdicos, ameríndios, pré-colombianos, celtas e gregos, romanos e 

orientais, mantem vivo nas lendas e histórias antigas, babilônios e hebreus, o 

interesse do ser humano em saber até onde é possível o homem chegar aproximando 

sonho e realidade, mito e tecnologia.  Da literatura clássica da Ilíada de Homero até 

Júlio Verne em fins do Século XIX e deste até as obras futuristas de Isac Asimov e os 

clássicos de Orwell6 e Huxley7 a expectativa de um mundo povoado de tecnologias 

de toda ordem nunca saiu do horizonte da humanidade.  

                                                      
5 TRIVIÑOS, Augusto N. S. “Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em 
educação”. São Paulo: Atlas, 2015, p. 162. 
6 ORWELL, George. 1984. São Paulo: IBEP, 2003. 
7 HUXLEY, Aldous.  “Admirável Mundo Novo”. São Paulo: Abril Cultural, 1982. 
BBC NEWS. “Como fórmulas matemáticas fomentam desigualdade e discriminação, segundo ex analista de dados de 
Wall Street”. Disponível em: http://g1.globo.com/economia-e-negocios/noticia/2016/11/como-formulas-
matematicas-fomentam-desigualdade-e-discriminacao-segundo-ex-analista-de-dados-de-wall-
street.html . Acesso: em 11 ago. 2020 

http://g1.globo.com/economia-e-negocios/noticia/2016/11/como-formulas-matematicas-fomentam-desigualdade-e-discriminacao-segundo-ex-analista-de-dados-de-wall-street.html
http://g1.globo.com/economia-e-negocios/noticia/2016/11/como-formulas-matematicas-fomentam-desigualdade-e-discriminacao-segundo-ex-analista-de-dados-de-wall-street.html
http://g1.globo.com/economia-e-negocios/noticia/2016/11/como-formulas-matematicas-fomentam-desigualdade-e-discriminacao-segundo-ex-analista-de-dados-de-wall-street.html
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Contemporaneamente, filmes como AI – Inteligência Artificial e alguns outros, 

como assinalado por Varela8 expressam mais de perto ainda os dilemas morais do 

ser humano com sua criação, as máquinas e máquinas que pensam! Haveria um 

tempo em que as máquinas possam ir além do que imaginou o ser humano? Seriam 

capazes de decisões morais? Sem mencionar do uso de reconhecimento facial para 

“explorar” pessoas mais suscetíveis em seitas religiosas inescrupulosas, como 

afirmado por Arbulu9. 

Há notícias, segundo a BBC NEWS 10 de que a Inteligência artificial, fomentam 

desigualdade e discriminação. Para fechar esta ilustração, cita-se mais um filme, no 

caso, “Inimigos do Estado” de Tony Scott do ano de 1999, como mencionado por 

Roveran11, que versa sobre o poder de monitoramento do Estado sobre os cidadãos.  

As “leis dos Robôs” serão as primeiras do mundo e dentre as regras sugeridas 

estão os princípios da robótica mencionado pelo escritor norte americano, Isaac 

Asimov em seu conto de 1942, Runaround. O Parlamento Europeu Já aprovou 

Resolução12 sobre o trato ético e jurídico da robótica estabelecendo normativas que 

contem recomendações à “Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 

Assuntos Internos”, órgão do Parlamento Europeu, dispondo sobre Direito Civil 

aplicado às personalidades robóticas e constantes do anexo ao Parecer sugerido, a 

“Carta Robótica”, constando do Parecer aprovado. 

Consta do Parecer  elaborado aos cuidados da Relatora Mady Delvaux13  que 

os  responsáveis pelos Robôs devem agir “com ética e respeitar aos princípios”  de  

                                                      
8  VARELA, Juliana. “10 filmes sobre Inteligência Artificial”. https://www.guiadasemana.com.br. 
Acesso em: 10 ago. 2020. 
9 ARBULU, Rafael. ‘Deus está vendo? O reconhecimento facial chegou às igrejas”. 2019. Disponível em: 
https://canaltech.com.br/mercado/o-reconhecimento-facial-chegou-a-igreja-155437/. Acesso em: 
11 ago. 2020. 
10 BBC NEWS. “Como fórmulas matemáticas fomentam desigualdade e discriminação, segundo ex analista de dados 
de Wall Street”. Disponível em: http://g1.globo.com/economia-e-negocios/noticia/2016/11/como-
formulas-matematicas-fomentam-desigualdade-e-discriminacao-segundo-ex-analista-de-dados-
de-wall-street.html . Acesso: em 11 ago. 2020 
11 ROVERAN, Ricardo.  “Inimigo do Estado”. Disponível em: https://www.tercalivre.com.br/critica-
do-filme-enemy-of-the-state-inimigo-do-estado/ . Acesso em: 10 ago. 2020. 
12  UNIÃO EUROPEIA. “Resolução do Parlamento Europeu”, de 16 de fevereiro de 2017, com 
recomendações à Comissão de Direito Civil sobre Robótica (2015/2103(INL)). Publicado em 
16/02/2017. Disponível em: Acesso em: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-
2017-0051_PT.html . 14 ago. 2020. 
13 UNIÃO EUROPEIA. “Projeto de Relatório que contém recomendações à Comissão sobre disposições 
de Direito Civil sobre Robótica” (2015/2013(INL)). Relatora Mady Delvaux. Publicado em 31/05/2016. 

https://canaltech.com.br/mercado/o-reconhecimento-facial-chegou-a-igreja-155437/
http://g1.globo.com/economia-e-negocios/noticia/2016/11/como-formulas-matematicas-fomentam-desigualdade-e-discriminacao-segundo-ex-analista-de-dados-de-wall-street.html
http://g1.globo.com/economia-e-negocios/noticia/2016/11/como-formulas-matematicas-fomentam-desigualdade-e-discriminacao-segundo-ex-analista-de-dados-de-wall-street.html
http://g1.globo.com/economia-e-negocios/noticia/2016/11/como-formulas-matematicas-fomentam-desigualdade-e-discriminacao-segundo-ex-analista-de-dados-de-wall-street.html
https://www.tercalivre.com.br/critica-do-filme-enemy-of-the-state-inimigo-do-estado/
https://www.tercalivre.com.br/critica-do-filme-enemy-of-the-state-inimigo-do-estado/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_PT.html
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“beneficência14, não-maleficência15, autonomia16, justiça17”, inspirados literalmente 

na obra de ficção científica de Asimov18, que  estabelece as leis da robótica, segundo 

as quais: 

 

(1ª) um robô não pode magoar um ser humano ou, por inação, permitir que tal 

aconteça;  (2ª) Um robô tem de obedecer às ordens dos seres humanos, exceto 

quando tais ordens entrarem em conflito com a primeira lei;  (3ª) Um robô tem de 

proteger a sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito 

com a primeira ou com a segunda lei;  (4ª) Um robô não pode magoar a 

humanidade ou, por inação, permitir que tal aconteça. 

 

Quanto aos pricípios éticos, a Comissão anexou sugestão ao Parecer a “Carta 

Robótica” que consiste num Código de Conduta para Engenheiros de Robótica, um 

Código para as Comissões de Ética em Robótica e Licenças para Criadores de Robôs 

e também da Diretiva da União Europea19. Ou seja, a realidade está muito avançada, 

já há programas de reconhecimento facial e diveros dispositivos em vários países 

que são utilizados como Política de Segurança Pública tendo o condão de reforçar 

preconceitos, discriminações e opções ideológicas desde já e tudo sem 

regulamentação específica.  

 

 

                                                      
Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A31985L0374 .  
Acesso em: 14 ago. 2020 
14 “Os Robôs devem atuar no interesse dos seres humanos”; 
15 “Os Robôs não podem causar danos a um ser humano”; 
16 “A capacidade de tomar uma decisão informada e não coagida sobre as condições de interação com 
robôs”; 
17 “Distribuição equitativa dos benefícios associados à robótica e, em particular, a acessibilidade a 
robôs de cuidados domésticos e de cuidados de saúde”. Esta não consta das Leis de Asimov, foi 
acrescentada pela Comissão, mas o Parecer em nota de Rodapé transcreve as Leis literalmente 
fazendo menção à sua origem. 
18  DELVAUX, Mady. “Parecer à Resolução sobre Robótica”. Disponível em: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0005_PT.html#title1,  p. 24,  2020, 
Acesso em 14 ago.  
19 UNIÃO EUROPEIA. “Diretiva 85/374/CEE do Conselho, de 25 de julho de 1985, relativa à aproximação 
das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros em matéria de 
responsabilidade decorrente dos produtos defeituosos”. Disponível em: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A31985L0374. Acesso em: Acesso em: 14 ago. 
2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A31985L0374
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0005_PT.html#title1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A31985L0374
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A31985L0374
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2.1 AINDA NUM ESTADO ESCRAVOCRATA E PLENA ERA DA ROBÓTICA?  

 

Como foi explanado, os algoritmos podem conduzir a uma conclusão de que é 

possível serem reforçados estereótipos pré existentes e discriminatórios, são 

tomadas algumas situações que ilustram bem este argumento. O primeiro caso versa 

sobre vazamento para a Imprensa da Ordem de Serviço20 nº 8 BPMI (Batalhão da 

Polícia Militar) 822/20/201321 do Senhor Comandante da 2ª Companhia da Polícia 

Militar de Campinas, São Paulo, datada de 21 de dezembro de 2012, na qual constava 

a seguinte orientação a toda a força policial àquele Comando subordinada:  

 

Sem prejuízo no atendimento de ocorrências, no período de 21DEZ12 a 21JAN13, 

focando em abordagens a transeuntes e em veículos em atitude suspeita, 

especialmente indivíduos de cor parda e negra com idade aparentemente de 18 a 

25 anos, os quais sempre estão em grupo de 3 a 5 indivíduos na prática de roubo 

a residência daquela localidade. (G1 GLOBO, 2013) 

 

A segunda situação versa sobre uma Sentença Criminal22 exarada na Comarca 

de Curitiba, Paraná, onde consta da decisão em relação a um dos Réus acusados que 

apesar de ser “réu primário”, quanto a avaliação de sua “conduta social”, seria 

“seguramente integrante do grupo criminoso” em razão da sua “raça”! (g.n.)  (fls. 

107), in verbis: 

 

Quanto aos antecedentes criminais (mov. 669.1), o réu é primário. (g.n.). Sobre 

sua conduta social nada se sabe. Seguramente integrante do grupo criminoso, 

em razão da sua raça, (g.n.) agia de forma extremamente discreta os delitos e o 

seu comportamento, juntamente com os demais, causavam o desassossego e a 

                                                      
20  BRODBECK, Pedro. VIANNA, Jose. “Juíza cita raça ao condenar réu negro por organização 
criminosa”. Disponível em: https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2020/08/12/juiza-diz-em-
sentenca-que-reu-negro-era-seguramente-integrante-de-grupo-criminoso-em-razao-da-sua-
raca.ghtml . 
21  ZARPELON, Inês Marchalek. Nota de esclarecimento. Disponível em:  
https://www.amapar.com.br/noticia-rss/item/nota-de-esclarecimento-da-associada-in%C3%AAs-
marchalek-zarpelon.html. Acesso em: 12 ago. 2020. 
22  BRODBECK, Pedro. VIANNA, Jose. “Juíza cita raça ao condenar réu negro por organização 
criminosa”. Disponível em:           https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2020/08/12/juiza-diz-em-
sentenca-que-reu-negro-era-seguramente-integrante-de-grupo-criminoso-em-razao-da-sua-
raca.ghtml 

https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2020/08/12/juiza-diz-em-sentenca-que-reu-negro-era-seguramente-integrante-de-grupo-criminoso-em-razao-da-sua-raca.ghtml
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2020/08/12/juiza-diz-em-sentenca-que-reu-negro-era-seguramente-integrante-de-grupo-criminoso-em-razao-da-sua-raca.ghtml
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2020/08/12/juiza-diz-em-sentenca-que-reu-negro-era-seguramente-integrante-de-grupo-criminoso-em-razao-da-sua-raca.ghtml
https://www.amapar.com.br/noticia-rss/item/nota-de-esclarecimento-da-associada-in%C3%AAs-marchalek-zarpelon.html
https://www.amapar.com.br/noticia-rss/item/nota-de-esclarecimento-da-associada-in%C3%AAs-marchalek-zarpelon.html
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2020/08/12/juiza-diz-em-sentenca-que-reu-negro-era-seguramente-integrante-de-grupo-criminoso-em-razao-da-sua-raca.ghtml
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2020/08/12/juiza-diz-em-sentenca-que-reu-negro-era-seguramente-integrante-de-grupo-criminoso-em-razao-da-sua-raca.ghtml
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2020/08/12/juiza-diz-em-sentenca-que-reu-negro-era-seguramente-integrante-de-grupo-criminoso-em-razao-da-sua-raca.ghtml
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desesperança da população, pelo que deve ser valorada negativamente. 

(BRODBECK, 2010), 

 

Foi exarada Nota de Esclarecimento 23  com a finalidade de justificar que a 

linguagem teria sido “extraída do contexto”. Seriam o que? Videntes da justiça para 

se saber com base na cor que alguém delinquira? Ou seriam estas as “mitologias 

jurídicas da modernidade24? Pode se cogitar de um equívoco ou um trabalho não 

revisado, contudo, disso se conclui que as liberdades públicas estariam expostas a 

um equívoco de revisão de uma decisão da qual dependia a liberdade de um cidadão? 

Qual das duas situações seria mais prejudicial à Democracia e ao Estado 

Democrático de Direito?  Contudo, o motivo do termo “raça” estar associado a 

decisão judicial, mesmo com os esclarecimentos prestados à comunidade continua 

sendo incompreensível por qualquer ponto de vista que se queira analisar. Em ambas 

as decisões foram violados direitos, no caso, a igualdade e a proibição de 

discriminação (Constituição federal, art. 3º, IV e 5º)25.  

 

2.2 CIÊNCIA, DIREITOS E CIDADANIA 

 

Apresenta-se a título de um estudo introdutório do tema, a necessidade de se 

compreender o que vem a ser Inteligência Artificial, algoritmo e de que forma isso 

pode servir à sociedade nos limites do bem comum a base do respeito da dignidade 

humana. Nos tempos atuais que o  poder da tecnologia tem gerado um processo de 

submissão comandado por forças cada vez mais influentes a regular os resultados 

sociais, eleitorais e econômicos, pergunta-se a origem de tal poder e a resposta está 

numa parte da história da Matemática que narra a história do nascimento ou da 

descoberta dos chamados “algoritmos”26, fatores de poder e submissão.  

                                                      
23  ZARPELON, Inês Marchalek. “Nota de esclarecimento”. Disponível em:  
https://www.amapar.com.br/noticia-rss/item/nota-de-esclarecimento-da-associada-in%C3%AAs-
marchalek-zarpelon.html. Acesso em: 12 ago. 2020. 
24 GROSSI, Paolo. “Mitologias jurídicas da modernidade”. Trad.Arno Dal Ri Jr. Florinópolis: Fundação 
Boiteaux, 2004. 
25 BRASIL, República Federativa do. “Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro 
de 1988”. Art. 3º, IV. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 
26  CIBERDUVIDAS. Sobre sinónimos de algoritmo. Disponível em: https://ciberduvidas.iscte-
iul.pt/consultorio/perguntas/sobre-sinoonimos-de-algoritmo/16770 . Acesso em: 11 ago. 2020. 

https://www.amapar.com.br/noticia-rss/item/nota-de-esclarecimento-da-associada-in%C3%AAs-marchalek-zarpelon.html
https://www.amapar.com.br/noticia-rss/item/nota-de-esclarecimento-da-associada-in%C3%AAs-marchalek-zarpelon.html
https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/sobre-sinoonimos-de-algoritmo/16770
https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/sobre-sinoonimos-de-algoritmo/16770
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Segundo noticiou a BBC NEWS27 (2020) em 2018 a empresa Cambridge Analytica 

teria tido acesso ao volume de dados ao lançar um aplicativo de teste psicológico na rede 

social sendo que os usuários do Facebook que participaram do teste entregaram à 

Cambridge Analytica mais que as informações para o teste, mas seus dados e os dados 

referentes a todos os amigos do perfil, envolvendo um universo de mais de 50 milhões de 

pessoas, dados apropriados por grupos políticos e utilizados, o que teria alterado o 

resultado eleitoral na eleição de Donald Trump. 

 Também no Brasil surgiram problemas relacionados a manipulação de dados, mas 

a partir de dados falsos veiculados, também nos Estados Unidos em outro episódio, tudo 

sendo investigado a questionado. Zuckerberg quebrou o vínculo de confiança com os 

milhares de usuários do Facebook. E foi revelado o imenso poder das redes digitais e o 

poder da tecnologia que simplesmente arrasa resultados eleitorais, distorce e aniquila e 

como se veria mais tarde, também as reputações.  

Através do Requerimento de Instituição de Comissão Parlamentar de Inquérito 

nª11. 201928, sob a justificativa de que quando das manifestações de 2013, “como 

reflexo do que acontecia nas ruas, as redes foram inundadas por velhas estratégias 

políticas de difamação e de manipulação de debates públicos, razão pela qual têm se 

tornado um verdadeiro campo de batalha.” 

A manipulação na mídia digital através de perfis falsos, influenciou 

grandemente o universo dos eleitores. Como tratar com este estranho poder dos 

números? Como dominar este poder que domina? Se antigamente haviam forças do 

destino ou dos deuses ou dos demônios que afetavam o destino dos homens, suas 

vidas, agora, a causa pode receber outro nome, mas o resultado continua o mesmo, 

pois, alguém ou alguma coisa alterou o destino de significativa parcela da 

humanidade.   

                                                      
 
27 BBC NEWS. “Entenda o escândalo de uso político de dados que derrubou valor do Facebook e o 
colocou na mira de autoridades”. Disponível em: 
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/entenda-o-escandalo-de-uso-politico-de-
dados-que-derrubou-valor-do-facebook-e-o-colocou-na-mira-de-autoridades.ghtml . Acesso em: 
11 ago. 2020.  
28  BRASIL, “Requerimento de Instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito n° 11 de 2019”.  
Disponível  em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=7974346&ts=1595947563631&disposition=inline . Acesso em 14.08 2020. 

https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/entenda-o-escandalo-de-uso-politico-de-dados-que-derrubou-valor-do-facebook-e-o-colocou-na-mira-de-autoridades.ghtml
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/entenda-o-escandalo-de-uso-politico-de-dados-que-derrubou-valor-do-facebook-e-o-colocou-na-mira-de-autoridades.ghtml
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7974346&ts=1595947563631&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7974346&ts=1595947563631&disposition=inline
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O algoritmo é um processo de cálculo para se resolver um problema ou vários 

deles, mas a partir de uma regra generalizada e sem restrições para se chegar à 

resolução do problema porque se houverem exceções e restrições e particularidades, 

a racionalidade que rege a lógica matemática não permitiria solucionar 

massivamente os problemas ou as questões. Aplicando os comandos desejados 

haverá uma programação no resultado de tal forma que se resolvam a um só tempo 

e ato não uma questão isolada, mas, um conjunto de questões. Mas em sua 

racionalidade instrumental o sistema programado vai reagir conforme lhe é 

informado e não é difícil criar uma personalidade digital discriminatória ou até 

mesmo criminosa e com grandes recursos de informação, como advertido por 

Bonatelli29 e Bascesco30. 

Grandes corporações como  Amazon, a Netflix, o Facebook, o Google contam 

com plataformas de computação que são usadas para fins financeiros, nestes rios 

virtuais navegam todos os tipos de riqueza, dominar a lógica da lógica dos algoritmos 

pode significar achar a “pedra filosofal” não só do capitalismo, mas, a chave de 

dominação nos mais diversos âmbitos possíveis. Crianças se expõe diariamente em 

frente a computadores recebendo todo tipo de informação, contra informação, 

consomem o que entendem e o que não entendem, de forma consciente ou 

inconsciente estão nas mãos de algo encantado, como o espelho mágico. Fala-se da 

“alquimia” do mundo virtual, o “Algoritmo Mestre”31 que a todos dominaria e que por 

ninguém seria dominado. 

A escolha pelo fruto envenenado tal qual no mito adâmico continua iludindo, 

cegando e gerando a morte. É assim a visão particular deste estudo ao analisar a 

obra da norte americana Cathy O`Neil. No livro “Armas de Destruição Matemática”32 

a pesquisadora Cathy O’Neil, alerta para os riscos de um mal uso dos números 

“mágicos”. Para tanto demosntra através de pesquisas que a ciência dos algoritmos 

                                                      
29 BONATELLI, Maria Letícia.  “Algoritmos expõem estereótipos e preconceitos embutidos em conjunto 
de dados”. 2018. Disponível em: http://www.comciencia.br/algoritmos-expoem-estereotipos-e-
preconceitos-embutidos-em-conjunto-de-dados/ . Acesso em: 11 ago. 2020.  
30 Idem. 
31 DOMINGOS, Pedro. “The master algorithm: How the quest for the ultimate learning machine will 
remake our world”. New York: Basic Books, 2015. 
32 O’NEIL, Cathy. “Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens 
Democracy”. New York: Crown, 2016. 

http://www.ihu.unisinos.br/565455-livrarias-sentem-crise-e-efeito-amazon
http://www.ihu.unisinos.br/557579-o-gosto-na-era-do-algoritmo-as-sugestoes-de-plataformas-como-netflix-e-spotify-elevam-o-risco-de-homogeneizacao-da-identidade
http://www.ihu.unisinos.br/559547-os-absurdos-do-algoritmo-que-escolhe-as-noticias-do-facebook
http://www.ihu.unisinos.br/556660-como-os-algoritmos-definem-o-que-voce-ve-no-facebook-e-no-google
http://www.comciencia.br/algoritmos-expoem-estereotipos-e-preconceitos-embutidos-em-conjunto-de-dados/
http://www.comciencia.br/algoritmos-expoem-estereotipos-e-preconceitos-embutidos-em-conjunto-de-dados/
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pode prejudicar a humanidade, punindo pobres e privilegiando os melhores situados 

na vida piorando ciclicamente a vida dos menos afortunado ferindo classes sociais 

no ponto mais frágil, a condição de classe social inferior e a raça, a cor da pele.  

A autora norte americana demonstra em seus estudos que há uma crença 

disseminada na sociedade norte americana que os prisioneiros não-brancos de 

bairros pobres, têm maior probabilidade de cometer crimes e reincidir em crimes. 

Esta ideia corresponderia a realidade? O`Neil demonstra que tais “modelos teóricos” 

de criminosos pobres, sem estudos, sugerindo que estão mais propensas ao crime 

poderiam ser vistos de outra forma, se analisado que tais pessoas vieram de áreas 

pobres com péssimas escolas e poucas oportunidades.  

As Democracias correm riscos atualmente e em grande parte, o impacto do 

domínio dos números tem sido responsável por este risco civilizacional. Em 2016, um 

fato chamou a atenção relacionado ao mundo da computação33 . Para Kurweil 34 

haverá um tempo em que o ritmo da mudança tecnológica será tão acelerado que o 

seu impacto será muito grave, a tal ponto de a vida humana ser transformada em sua 

forma e talvez até em essência a tal ponto que as mudanças serão irreversíveis, será 

um acontecimento que nunca se viu igual, não existe nada antes registrado, por isso 

se fala de algo singular, sem igual, usa-se o termos “singularidade” e será um tempo 

em que os humanos transcenderão a biologia.  

É o tempo de que fala a ficção científica com tudo o que pode advir de bom e 

de obscuro para a humanidade, pois, segundo Ray Kurzweil, (2018) a “singularidade 

está próxima”! Para Catherine O’Neil 35  “a Inteligência Artificial é inteiramente 

dependente de dados”, não só em quantidade, mas em qualidade de tal forma que a 

personalidade cibernética é aquilo do que ela se alimenta. Para O`Neil, “se os dados 

são ruins, o sistema é ruim, se os dados são sexistas, o sistema é sexista”. Afirma 

que “os algoritmos podem reforçar estereótipos da sociedade”. O Sistema rastreia 

                                                      
33 MÜLLER, Léo. “Tay: Twitter conseguiu corromper a IA da Microsoft em menos de 24 horas”. Disponível em: 
https://www.tecmundo.com.br/inteligencia-artificial/102782-tay-twitter-conseguiu-corromper-ia-
microsoft-24-horas.htm . Acesso em: 11 ago. 2020.  
34 KURZWEIL, Ray. “A Singularidade Está Próxima: quando os humanos transcendem a biologia”. São 
Paulo: Iluminuras, 2018. 
BONATELLI, Maria Letícia.  “Algoritmos expõem estereótipos e preconceitos embutidos em conjunto 
de dados”. 2018. Disponível em: http://www.comciencia.br/algoritmos-expoem-estereotipos-e-
preconceitos-embutidos-em-conjunto-de-dados/ . Acesso em: 11 ago. 2020.  
35 Idem 

https://www.tecmundo.com.br/inteligencia-artificial/102782-tay-twitter-conseguiu-corromper-ia-microsoft-24-horas.htm
https://www.tecmundo.com.br/inteligencia-artificial/102782-tay-twitter-conseguiu-corromper-ia-microsoft-24-horas.htm
http://www.comciencia.br/algoritmos-expoem-estereotipos-e-preconceitos-embutidos-em-conjunto-de-dados/
http://www.comciencia.br/algoritmos-expoem-estereotipos-e-preconceitos-embutidos-em-conjunto-de-dados/
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aquela pessoa, tal qual os predadores fazem na floresta com as presas feridas, 

sentem como que o “cheiro de sangue” e para o sistema, aquela é uma pessoa 

“candidata” a ser bombardeada com propostas de empréstimo, cursos preparatórios 

para entrevistas de emprego e assim por diante. Mais ainda, para a pesquisadora36, 

“o uso de modelos matemáticos para distribuir informação facilita a propagação de 

notícias falsas e a manipulação por grupos radicais”.  

O'Neil usa o termo "arma de destruição matemática" ("weapon of math 

destruction" - WMD) para descrever as características dos piores tipos de modelos 

matemáticos, dos quais o IMPACT é um exemplo.  Há uma silenciosa dominação dos 

algoritmos 37 . Há notícias 38  sobre programas com força para corromper a 

“personalidade digital de outro ente digital”. Para se encaixar ao termo, o modelo deve 

possuir três características: a) opacidade, b) escala e c) danos. A opacidade ou 

obscuridade gera o desconhecimento, não se sabe como o que se está lidando, os 

dados são obtidos de forma escalonada, por isso, “escala”, pois, por vezes inicia-se 

prospectando dados em uma área e de forma escalonada atinge-se outras e ao final 

geram-se os danos, que seria o último elemento a caracterizar esta situação de 

prejuízo.  

O modelo matemático engendrado, estas “armas de destruição matemática” 

pode ser usado como algo destrutivo, algo ruim para as pessoas e para a humanidade 

e tais modelos matemáticos acabam por criar regras e correlações distorcidas da 

realidade e como é algo intrincado, obscuro, atingem diversas pessoas em grau 

escalar, em progressão geométrica causando  discriminação e ampliando 

desigualdades, por isso perpetrando danos, se trata de algo bastante sério para a 

sociedade se preocupar.  

                                                      
36 FERRARI, Bruno.  “Algoritmos podem ajudar a reforçar estereótipos da sociedade”.  Disponível em: 
https://epoca.globo.com/tecnologia/experiencias-digitais/noticia/2017/01/catherine-oneil-os-
algoritmos-e-que-sao-falhos.html . Acesso: em 11 ago. 2020. 
37  SPANNOS, Chris. ‘A silenciosa dominação por Algoritmos”. Disponível em: 
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/570310-a-silenciosa-dominacao-por-algoritmos . Acesso 
em: 10 ago. 2020. 
38 MÜLLER, Léo. “Tay: Twitter conseguiu corromper a IA da Microsoft em menos de 24 horas”. Disponível em: 
https://www.tecmundo.com.br/inteligencia-artificial/102782-tay-twitter-conseguiu-corromper-ia-
microsoft-24-horas.htm . Acesso em: 11 ago. 2020.  

https://epoca.globo.com/tecnologia/experiencias-digitais/noticia/2017/01/catherine-oneil-os-algoritmos-e-que-sao-falhos.html
https://epoca.globo.com/tecnologia/experiencias-digitais/noticia/2017/01/catherine-oneil-os-algoritmos-e-que-sao-falhos.html
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/570310-a-silenciosa-dominacao-por-algoritmos
https://www.tecmundo.com.br/inteligencia-artificial/102782-tay-twitter-conseguiu-corromper-ia-microsoft-24-horas.htm
https://www.tecmundo.com.br/inteligencia-artificial/102782-tay-twitter-conseguiu-corromper-ia-microsoft-24-horas.htm
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As transformações tecnológicas impactam profundamente a questão da 

legitimação do poder, além disso, como assinala Wolkmer39 (2003, p.23) “vive-se o 

declínio da cultura monolítica, linear, determinista, totalizante, hierarquizada, a crise 

dos paradigmas de legitimação”. Afirma o Professor catarinense40 que “as mudanças 

no modo de vida, o surgimento de novos direitos, de novos sujeitos sociais ampliaram 

as prioridades materiais, facilitação do aparecimento de novas formas idealizadas”, 

e acrescente-se, novos modelos matemáticos sofisticados e em face aos quais o 

cidadão estará totalmente desprotegido.  

 

2.3 NOVOS DIREITOS E PLURALISMO 

 

Os novos desafios que a complexidade do mundo atual impõe ao jurista e aos 

operadores do direito, os “novos direitos” que surgem numa sociedade onde os 

conflitos potencializam-se como conflitos de massa, as limitações de uma visão não 

pluralista e imprópria ao anseio de plena proteção de direitos, no plano técnico que o 

Processo deverá oferecer. 

Esta estrutura, racionalidade, paradigma, modelo de direito positivo ocidental 

tem origem na estruturação do próprio Estado. Este modelo tem início com a própria 

ideologia liberal do século XVIII por e consolidar a nova classe social no poder, a 

burguesa, como bem demonstra Maurício Fioravanti41. Tal modelo cumpriu a missão 

o Estado burguês, mas, depois continuam os fluxos de reivindicação do Estado social, 

como assinala Wolkmer há profundas mudanças assinalando que a racionalidade 

burguesa se queda perplexa ante aos novos modos de organização de vida, 

considerando-se “os avanços da tecnologia; a  passagem da sociedade industrial 

para a digital; a  passagem da sociedade nacional para a global; a passagem da 

cultura unitária para espaços fragmentados, plurais e virtuais” . 

Enfim, o mundo abre-se para novas potencialidades que contemplem a 

multiplicidade e o pluralismo em todas as áreas (ciência, religião, filosofia, economia, 

                                                      
39 WOLKMER, Antônio Carlos. LEITE. José Rubens Morato. (Org.) ‘Os novos direitos no Brasil. Natureza 
e Perspectivas”. São Paulo: Saraiva. 2003, p. 23. 
40 Idem. 
41 FIORAVANTI, M. “Constitución: de la antigüedad a nuestros días”. Madrid: Editorial Trotta, 2001. 



 
Marcos Augusto Maliska;  Paulo Cesar de Lara | 873 

 

 

política, cibernética com a Inteligência Artificial). É inegável o crescente e 

aprofundado esgotamento do paradigma existente, que não mais possui eficácia, 

soluções aos novos problemas emergentes na sociedade de massa em que se vive. 

A Jurisdição Constitucional, através do Processo Constitucional vem enfrentar 

justamente esta questão, sendo esta a essência destas reflexões teóricas. Neste 

sentido, é relevante assinalar o estudo de Kozicki e Pugliese42 fazendo-se alusão ao 

pensamento de H.L.A.  Hart, para quem a criação do direito pelas vias judiciais (ou 

judicial lawmaking) se situa entre “um pesadelo e um nobre sonho.”  

O impacto da tecnologia no Direito Criminal sequer foi intuído ainda pela 

sociedade, estando o tema nas mãos de especialistas que sequer juristas são, são 

técnicos, especialistas em Inteligência Artificial e daí o grande perigo de se 

informatizar o Direito Penal do Inimigo, elegendo-se “certos perfis de cidadãos” como 

inimigos do Estado, como alertado por Schrappe43, numa verdadeira subversão da 

racionalidade44. Diante da ineficiência de mecanismos constitucionais, tais como 

operados na atualidade, vem criando espaços para o agigantamento do ativismo 

judicial, o que leva a se repensar na questão da eficiência da Constituição e a sua 

força normativa para fazer frente a estes desafios.  

Por certo, todo este esforço hermenêutico de nada adianta se não houver um 

perfilhamento a certos aspectos bem lembrados por William Soares Pugliese45) no 

texto “A ratio da jurisprudência: coerência, integridade, estabilidade e uniformidade”, 

em que aponta para o pensamento de diversos autores, integrando os elementos 

constitutivos de sua tese de adequação e integralidade da jurisprudência e que aqui 

serve como parâmetro posto serem os mesmos elementos amalgamadores de uma 

visão pluralista dos direitos fundamentais imbricados na essência do conceito de 

                                                      
42 KOZICKI, Katya. PUGLIESI, Willian Soares. “Como pensam os Juízes: Entre o pesadelo e o nobre 
sonho. Disponível em: KOZICKI, Katya. PUGLIESI, Willian Soares. Como pensam os Juízes: Entre o 
pesadelo e o nobre sonho”. Disponível em: 
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/COMO_PENSAM_OS_JUIZES_ENTRE_O_PESADELO_E.pdf 
43 SCHRAPPE, Allana Campos Marques.  “O Direito Penal do inimigo como atualização do terrorismo 
de Estado”. Disponível em: 
https://portaldeperiodicos.unibrasil.com.br/index.php/anaisevinci/article/view/4352>. Acesso em: 
12 fev. 2020. 
44  ELSTER, Jon. “Sour Grapes: studies in the subversion of rationality”. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1983. 
45 PUGLIESE, William Soares Pugliese.  Como pensam os Juízes entre o pesadelo e o sonho. Disponível 
em: https://www.acervodigital.ufpr.br/handle/1884/43756. Acesso em: 12 fev. 2020. 

https://portaldeperiodicos.unibrasil.com.br/index.php/anaisevinci/article/view/4352
https://www.acervodigital.ufpr.br/handle/1884/43756
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Democracia, com as nuances apontadas por Mouffe46, apud Pugliese, implica em 

manter a integridade das decisões judicias a qual é exposta no pensamento de 

Ronald Dworkin e se traduz na ideia de que “a jurisprudência não pode oferecer 

resultados diferentes para situações iguais”.  

Neste sentido também conflui a tese de Schier47 revendo o seu conceito de 

“Filtragem constitucional”, ao analisar o advento da Constituição Federal de 1988, em 

face ao Neoconstitucionalismo, evidenciando mais uma vez os elementos do 

“Pluralismo Jurídico” a enriquecer a dinâmica do Processo Constitucional, sendo 

inevitável, primeiramente pela via da assunção da dogmática constitucional 

principialista, da filtragem constitucional, também a assunção de outros 

pressupostos e instrumentais do neoconstitucionalismo”. 

A questão tecnológica exige um redobrado esforço para se compreender como 

proteger direitos diante de algo tão formidável e ao mesmo tempo tão terrível como 

a tecnologia. A partir da visão crítica fornecida por O`Neil48 que não fruto de uma mera 

“visionária de direitos”, mas sim de alguém que conhece a realidade da qual fala, pois 

atuou como  analista financeira no âmbito do mercado de ações, O`Neil identificou o 

mecanismo de funcionamento da “roleta dos números do mercado de ações” com 

seu arguto olhar de ex analista de dados de Wall Street.   

A estudiosa percebeu que na dança dos números, a realidade tinha uma lógica muito 

diferente do que as pessoas imaginavam. Percebeu como as fórmulas matemáticas 

fomentam desigualdade e discriminação e concluiu que que algoritmos que 'regem nossas 

vidas' acabam disseminando informações negativas que podem influenciar decisões 

como empréstimos a desigualdade de oportunidades no mundo. Menezes Neto e 

Morais 49  alertam para a fragilização dos Estado-Nação, pois, “a manutenção de 

estruturas que possibilitam a assimetria nas relações de visibilidade” fragiliza o 

                                                      
46 Idem. 
47  SCHIER, Paulo Ricardo. “Novos Desafios da Filtragem Constitucional no Momento do 
Neoconstitucionalismo”. 2003. Disponível em: 
http://www.revistaaec.com/index.php/revistaaec/article/viewFile/458/423. Acesso em: 12 fev. 2020 
48 O’NEIL, Cathy. “Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens 
Democracy”. New York: Crown, 2016. 
49 MENEZES NETO, Jacob Elias. MORAIS, Jose Luis Bolzan de. “A fragilização do Estado-Nação na 
proteção dos Direitos Humanos violados pelas tecnologias de informação e comunicação”. Revista de 
Direitos Fundamentais e Democracia, Curitiba, ISSN 1982-0496, v. 23, nº 3, p. 251, set./dez. 2018. ISSN 
1982-0496. 

http://www.revistaaec.com/index.php/revistaaec/article/viewFile/458/423
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“regime democrático” e coloca “em risco os Direitos Humanos e da democracia” pelo 

mal uso das tecnologias. 

 

CONCLUSÃO 

 

E o grande desafio é superar a muralha de novos saberes que a tecnologia 

trouxe e ainda mais trará para o homem moderno e se os sistemas de Justiça não 

estiverem prontos para enfrentar  em prol da defesa da cidadania, as grandes 

corporações e Governos com conhecimentos estratégicos se locupletaram 

ilicitamente de outras nações e de cada um de seus cidadãos, transformados eles 

também em meros “algoritmos” na jogatina cibernética do lucro e da exploração do 

ser humano, pois, como alertou Cathy O`Neil 50 , “a próxima revolução será pelos 

algoritmos”!  

 

Contudo, a manipulação do resultado por perfis falsos nas redes digitais ou a 

implantação de sofisticadíssimos sistemas de algoritmos, os meios legais estão muito 

aquém para constatar isso. Se não fosse assim, a contestação do resultado nos 

Estados Unidos e no Brasil já estaria mais que aceita e impugnados os mandatos.  

Por outro lado, a utilização de algoritmos em sistemas não só de 

reconhecimento facial, como também de mecanismos de Inteligência Artificial até 

mesmo na administração da Justiça suscitam inúmeros questionamentos 

relacionados com problemas antigos na sociedade brasileira, pois, há o risco de 

antigos preconceitos, distorções e ideologias vivenciadas no formato pré-digital, 

podem vir a reforçar de forma sofisticada, sistêmica os estereótipos antigos e isso é 

um atentado ao Estado de Direito no regime político sob o viés do paradigma do Estado 

Democrático de Direito.  

Não são simples conjecturas os riscos cibernéticos, pois não se está distante a 

possibilidade de que máquinas potencializem os problemas humanos já conhecidos 

como o racismo e o preconceito e passem a reproduzi-los em forma escalar e cada 

                                                      
50  MILENA, Lilian. “Próxima revolução política será para controlar algoritmos, diz Cathy O`Neil”. 
Disponível em: https://jornalggn.com.br/tecnologia/proxima-revolucao-politica-sera-para-
controlar-algoritmos-diz-cathy-oneil/ . Acesso em: 18 nov. 2018. 

https://jornalggn.com.br/tecnologia/proxima-revolucao-politica-sera-para-controlar-algoritmos-diz-cathy-oneil/
https://jornalggn.com.br/tecnologia/proxima-revolucao-politica-sera-para-controlar-algoritmos-diz-cathy-oneil/
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vez mais danosa. É certo, ninguém irá substituir aquele humano que vai  programar 

a máquina, mas o problema no mundo moderno é que a programação e as 

consequencias que dela decorrem serão  acelerados e em virtude disso, não se terá 

uma ou outra violação de direitos, mas sim um viés totalmente intrusivo, 

discriminatório e institucionalizado e tudo isso sob as vistas de um Estado garantidor 

de direitos e que pretensamente lança mão das forças públicas de repressão em 

nome da lei e da ordem. 

Tal qual uma astróloga primitiva, a estudiosa percebeu a magia sinuosa e 

enganadora dos signos do zodíaco na Loteria Babilônia em que se tornou o mundo, 

onde as muitas línguas da enganação só tem uma função: locupletar os 

inescrupulosos as custas dos ingênuos e vulneráveis. Isso reclama uma postura 

jurídica e é a isso que o presente estudo, quanto modesto possa ser, se dispõe, colocar-

se contra os astros da má sorte no céu da ilusão da Loteria Babilônia. Salve O`Neil, a 

rebelde de Wall Streett! 
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Resumo 
 
Os mecanismos de busca são a mais comum mediação entre o usuário da internet e 
o conteúdo que encontra na web. Apesar do trabalho de facilitação do acesso a 
websites, podem incidir na reprodução de desigualdades existentes no mundo físico 
para o virtual, problema que é agravado pela alta credibilidade e a capacidade de 
influência exercida pelas plataformas. Tendo em vista que um dos grupos sociais que 
é historicamente discriminado é o feminino, a presente pesquisa busca responder se 
os mecanismos de busca, especialmente o Google, violam direitos fundamentais pela 
incidência na discriminação de gênero. Objetiva-se, assim, compreender o 
funcionamento de ferramentas de busca e da construção ideológica da tecnologia, 
bem como identificar casos de discriminação de gênero nas plataformas. Vale-se do 
método de abordagem dedutivo, aplicando conceitos gerais sobre violações de 
direitos como discriminação e desiguadade de gênero no caso específico dos 
mecanismos de busca; e, quanto ao procedimento, o método funcionalista foi 
utilizado na identificação do papel dos mecanismos de busca na internet, e o 
monográfico é empregado no estudo dos casos de manifestações enviesadas dos 
mecanismos de busca como representativos de outros semelhantes. Resulta da 
pesquisa o entendimento que as tecnologias não podem ser consideradas neutras e 
o ambiente enganosamente idealizado como democrático e igualitário não apenas 
reflete, como também acaba por incentivar a violação de direitos fundamentais das 
mulheres, repercutindo em várias esferas da vida feminina. Necessitam, portanto, de 
constrições éticas em seu funcionamento, a fim de resguardar direitos fundamentais.  
Palavras-chave: algoritmos; discriminação por gênero; direito e internet; direitos 
fundamentais; mecanismos de busca.  
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Abstract 
 
Search engines are the most common mediation between the internet user and the 
content they find on the web. Despite the work to facilitate access to websites, they 
can reproduce existing inequalities in the physical to the virtual world, a problem 
aggravated by the high credibility and influence capacity exerted by platforms. 
Bearing in mind that one of the social groups that suffers historical discrimination is 
the female, the present paper seeks to answer whether search engines, especially 
Google, violate fundamental rights due to the incidence of gender discrimination. 
Thus, the objective is to understand the operation of search engines and the 
ideological construction of technology, as well as to identify cases of gender 
discrimination on these platforms. It uses the deductive approach method, applying 
general concepts about rights violations such as discrimination and gender inequality 
in the specific case of search mechanisms; and, in procedure terms, the functionalist 
method was used to identify the role of search engines on the internet and the 
monographic method is apllied in the study of cases of biased manifestations of 
search engines as representative of similar ones. The research shows that 
technologies cannot be considered neutral and the environment deceptively idealized 
as democratic and egalitarian not only reflects, but also ends up violating 
fundamental rights of women, affecting various spheres of female life. Therefore, they 
need ethical constraints in their functioning, in order to safeguard fundamental rights. 
Keywords: algorithms; gender discrimination; law and internet; fundamental rights; 
search engines. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A popularização da internet fez com que se construíssem sobre essa 

tecnologia idealizações de um espaço livre, democrático e inclusivo, que poderia ser 

acessado e aproveitado por todos. Grupos minoritários que detinham pouquíssimo 

espaço de fala e de escuta poderiam valer-se do sistema, horizontal e 

descentralizado, para espalhar suas reivindicações, conscientizar pessoas e 

mobilizar mudanças.  

A conectividade permitida pela rede também ampliou e tornou possível o 

acesso a informações de várias partes do mundo. Assim, o trabalho e acervo de 

bibliotecas e jornais, hoje, estão à distância de um clique, e, também, o próprio 

usuário é capaz de contribuir na construção do conteúdo publicado, atuando como 

receptor e emissor de conteúdo na Sociedade em Rede4. As plataformas de busca, 

assim, atuam como mediadoras importantes no do acesso à informação na internet. 

                                                      
4 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. 11. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2018. 
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Por conta disso, esses mecanismos são capazes de influenciar o pensamento 

que as pessoas têm sobre o que é real, dada a concepção da maioria dos internautas 

de que tudo que é emitido pelo site é digno de ser acreditado. No entanto, carece de 

checagem o conteúdo exibido pelas plataformas, uma vez que funcionam como 

indexadoras dos conteúdos produzidos livremente - e em imensa quantidade - pelos 

usuários. 

Deve-se também ter em vista que as tecnologias, apesar de sua reputação 

pela imparcialidade, não são neutras e possuem vieses 5 . Por isso, emergem 

situações em que os resultados de busca são tendenciosos e reproduzem 

concepções e estereótipos que prejudicam a visão coletiva e as informações 

recebidas acerca de um grupo, sem que haja razão para tal na essência das 

pesquisas. Isso ocorre com seções já marginalizadas da sociedade, como é o caso 

do resultado de busca por imagem no Google Fotos que associou uma pessoa negra 

a um macaco 6 , e, também, quando a empresa exibiu em destaque resultados 

antissemitas quando se pesquisava por “judeus”7. Assim, tendo em vista que uma 

das situações históricas de desigualdade na sociedade é em relação às mulheres, 

questiona-se: os mecanismos de busca violam direitos fundamentais, incidindo em 

discriminação em função de gênero na internet?  

A presente pesquisa, então, objetiva verificar a violação de direitos 

fundamentais, como a igualdade de gênero e não discriminação, pelos resultados 

obtidos dos mecanismos de busca na internet, especificamente na plataforma 

Google. O recorte se justifica na medida em que é a plataforma mais utilizada 

mundialmente para pesquisas online8. A metodologia empregada na abordagem é 

dedutiva, partindo de aspectos gerais sobre a discriminação de gênero e aplicando-

                                                      
5  O’NEIL, Cathy. Weapons of Math Destruction: how big data increases inequality and threatens 
democracy. New York: Crown Publishers, 2016. [livro eletrônico] 
6  GOOGLE Fotos identifica pessoas negras como “gorilas”. Terra, 02 jul. 2015. Disponível em: 
https://www.terra.com.br/noticias/tecnologia/google-fotos-identifica-pessoas-negras-como-
gorilas,1fc48c2b7559103e43ef44dcdc16787el2t0RCRD.html. Acesso em: 22 set. 2020. 
7 JEWISH TELEGRAPHIC AGENCY. Swedish Jews complain that Google searches are returning anti-
Semitic results. Jewish Telegraphic Agency, 8 mar. 2018. Disponível em: 
https://www.jta.org/2018/03/08/global/google-shows-far-rights-list-of-swedish-jews-in-top-
search-results. Acesso em: 22 set. 2020. 
8 CHAFFEY, David. Search engine marketing statistics 2020. SmartInsights, 3 set. 2020. Disponível em: 
https://www.smartinsights.com/search-engine-marketing/search-engine-statistics/. Acesso em: 22 
set. 2020. 

https://www.terra.com.br/noticias/tecnologia/google-fotos-identifica-pessoas-negras-como-gorilas,1fc48c2b7559103e43ef44dcdc16787el2t0RCRD.html
https://www.terra.com.br/noticias/tecnologia/google-fotos-identifica-pessoas-negras-como-gorilas,1fc48c2b7559103e43ef44dcdc16787el2t0RCRD.html
https://www.jta.org/2018/03/08/global/google-shows-far-rights-list-of-swedish-jews-in-top-search-results
https://www.jta.org/2018/03/08/global/google-shows-far-rights-list-of-swedish-jews-in-top-search-results
https://www.smartinsights.com/search-engine-marketing/search-engine-statistics/
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a no caso específico de sua reprodução por mecanismos de busca. Em relação ao 

procedimento, utiliza-se o método monográfico, tomando casos de resultados de 

buscas na internet no que tange às mulheres e utilizando-os como generalização 

representativa de outros semelhantes. Quanto às técnicas de pesquisa, foram 

empregadas a documental e a bibliográfica, a partir do estudo de legislações, 

princípios e trabalhos científicos quanto ao tema, bem como notícias que registram 

a ocorrência dos resultados das buscas online.  

O trabalho, então, foi dividido em duas seções. O primeiro capítulo abordará o 

funcionamento dos mecanismos de busca na internet como ferramentas não 

neutras, investigando seu papel como reprodutoras de vieses e discriminações. No 

segundo, serão identificadas situações em que os mecanismos de busca incidiram 

em discriminação por gênero em relação às mulheres e as violações de direitos que 

a prática acarreta. 

 

2 COMPREENDENDO O FUNCIONAMENTO DE MECANISMOS DE BUSCA E SEU VIÉS 

ALGORÍTMICO 

 

A grande quantia de dados disponíveis na internet, outrora, era desconectada, 

e, para acessá-la, não se contava com mediadores. Assim, para compilar páginas da 

web em lista de relevância, com inspiração na catalogação de bibliotecas e citações 

acadêmicas, o mecanismo de busca do Google foi criado9. O sistema funciona a partir 

de um algoritmo10 , que identifica os sites mais relevantes e exibe seu endereço 

eletrônico no topo dos resultados. 

A utilização das plataformas de busca se tornou tão comum e, praticamente, 

essencial na experiência online que passam a ideia de que a informação que deles 

advém é verossímil, precisa e neutra, e que a ordem de exibição reflete aquilo que é 

                                                      
9 VAIDHYANATHAN, Siva. A Googlelização de Tudo (e por que devemos nos preocupar): a ameaça do 
controle total da informação por meio da maior e mais bem-sucedida empresa do mundo virtual. 
Tradução Jeferson Luiz Camargo. São Paulo: Cultrix, 2011.  
10  Algoritmos computacionais são sequências lógicas e finitas de passos, feitos em código de 
programação, com a finalidade de resolver um problema. ALGORITHM. In: ENCYCLOPAEDIA 
Britannica. Disponível em: https://www.britannica.com/science/algorithm. Acesso em: 07 set. 2020. 
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mais popular em relação ao conteúdo buscado11. Uma pesquisa do Pew Research 

Center conduzida em 2012 nos Estados Unidos da América identificou que mais de 

70% dos usuários de mecanismos de busca consideravam que toda ou a maior parte 

da informação recebida por este meio era precisa e digna de confiança, sendo que 

mais de 60% acreditavam que a plataforma era fonte justa e neutra de informação12 

.  Entretanto, há uma falta de transparência quanto ao algoritmo que realiza o 

ranqueamento, o que torna difícil a constatação acurada dos fatores pelos quais os 

resultados foram exibidos. A justificativa corporativa é a proteção da propriedade 

intelectual da empresa, de modo que explica Silveira: 

 

No livro The Black Box Society, Frank Pasquale argumentou que as corporações 

ocultam seus códigos e algoritmos utilizando três alegações: a defesa de seus 

segredos de negócios, a proteção da propriedade intelectual e a necessidade de 

evitar que os usuários driblem seus algoritmos caso sejam abertos. Isso garante 

que essas corporações atuem de modo completamente obscuro e inacessível 

para a sociedade. Por isso, as plataformas podem realizar operações legalmente 

discutíveis ou no vazio da lei, como afirmou Shoshana Zuboff13.  

 

Assim, é possível questionar a imparcialidade dos algoritmos das empresas, 

que não deixam explícitas as decisões que tomaram para escolher um conteúdo em 

detrimento de outro na exibição para o usuário. Conforme Siva Vaidhyanathan, “o 

Google não é mau, mas também não é bom do ponto de vista moral. Tampouco é 

neutro - longe disso”14 , e a excessiva confiança nele, conforme demonstrado no 

experimento do Pew Research Center, pode ser perigosa. 

                                                      
11 NOBLE, Safiya Umoja. Algorithms of oppression: how search engines reinforce racism. New York: 
New York University Press, 2018. [livro eletrônico] 
12PURCELL, Kristen; BRENNER, Joanna; RAINIE, Lee. Search Engine Use 2012. Pew Research Center, 
09 mar. 2012. Disponível em: https://www.pewresearch.org/internet/2012/03/09/search-engine-
use-2012/. Acesso em: 23 set. 2020. 
13  SILVEIRA, Sérgio Amadeu da. Democracia e os códigos invisíveis: como os algoritmos estão 
modulando comportamentos e escolhas políticas. São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2019. [livro 
eletrônico], s.p. 
14 VAIDHYANATHAN, Siva. A Googlelização de Tudo (e por que devemos nos preocupar): a ameaça do 
controle total da informação por meio da maior e mais bem-sucedida empresa do mundo virtual. 
Tradução Jeferson Luiz Camargo. São Paulo: Cultrix, 2011. p.18. 



 
886 | Anais da VII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2020) 
 

Fato é que pouco se têm ciência que os incentivos financeiros influenciam 

bastante na exibição dos resultado. O modelo de negócio das plataformas gratuitas, 

incluindo o Google, é por meio de anúncios pagos por empresas que desejam ter sua 

aparição impulsionada para o topo do ranking. Isto é, diferentemente do que os 

usuários acreditam em geral, não é somente a popularidade que leva um resultado a 

aparecer antes de outros: é também seu patrocínio. 

Schneier, nesse sentido, alerta para o fato que a prevalência de algumas 

empresas na internet dão a elas um poder sem precedentes, e, justamente, a maneira 

com que obtêm lucro inverte a dinâmica dos papéis de consumidor e produto. Por 

conta da gratuidade da utilização do serviço de busca, o usuário realiza uma troca - 

mesmo sem saber - de seus dados pessoais para a empresa, que os vendem para 

anunciantes; estes, por sua vez, seriam os verdadeiros consumidores, enquanto os 

dados dos internautas seriam o produto15. Corrobora com a óptica Noble, que afirma 

que o monopólio exercido pelo Google no serviço de fornecimento de informações 

torna-o, aos olhos de grande parte das pessoas, a entidade criadora e provedora da 

cultura da informação na rede, mas que é influenciado primariamente por seus 

incentivos econômicos16. 

É perceptível, dessa forma, que os mecanismos de busca são plataformas de 

propaganda, mas são extensivamente usadas como plataformas de informação, de 

modo que seus algoritmos não são feitos para proporcionar conteúdo adequado ou 

verídico. Apesar de atuar como uma espécie de biblioteca ou jornal para os olhos do 

público, o conteúdo que veicula não é verificado por um corpo editorial que faz a 

curadoria do que é preciso, tampouco é responsável por resguardar direitos 

fundamentais a partir dessas informações17. Portanto, conforme explica Noble, 

 

Reconhecer a credibilidade das informações online não é uma tarefa simples, 

porque os interesses comerciais nem sempre são aparentes e as medidas típicas 

de credibilidade raramente são viáveis devido à complexidade da web. Se o 

                                                      
15 SCHNEIER, Bruce. Data and Goliath: the hidden battles to collect your data and control your world. 
New York: W. W. Norton, 2015. 
16 NOBLE, Safiya Umoja. Algorithms of oppression: how search engines reinforce racism. New York: 
New York University Press, 2018. [livro eletrônico] 
17 NOBLE, Safiya Umoja. Algorithms of oppression: how search engines reinforce racism. New York: 
New York University Press, 2018. [livro eletrônico] 
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governo, a indústria, as escolas, os hospitais e as agências públicas estão 

direcionando os usuários à internet como um meio de fornecer serviços, isso 

confere um nível de autoridade e confiança no próprio meio. Isso levanta 

questões sobre quem possui identidade e marcadores de identidade no 

ciberespaço e se identidades racializadas e de gênero são direitos de propriedade 

que podem ser contestados18. 

 

É assim que se levanta a questão da maneira com que grupos da sociedade 

são representados, e que ideias e valores são determinantes para realizar sua 

apresentação pela plataforma. O ponto de vista pelo qual o Google vê comunidades 

não é, necessariamente, o mesmo com que os próprios grupos se enxergam, e 

tampouco pode representar uma visão universal19.  

Sendo produções humanas feitas com objetivos específicos, e que, por si só, 

não têm capacidade de compreender a complexidade ética das relações humanas, 

os algoritmos têm a visão de mundo de seus criadores, e perpetuam estereótipos de 

acordo com o que são programados20; ou melhor, caso não sejam programados para 

evitar a discriminação e fazer da internet o espaço inclusivo e democrático que 

pretendeu ser no começo de sua difusão, não o farão. É relevante perceber, assim, 

que o desenvolvimento desses algoritmos é feito majoritariamente por homens 

brancos, heterossexuais, cisgênero, que retroalimentam seu privilégio online em 

detrimento de outros gêneros, culturas, raças, descendências e orientações sexuais. 

É importante destacar, também, que mecanismos de ranqueamento e diversas 

plataformas na internet são tecnologias que produzem profecias autorrealizáveis. 

Um resultado que aparece no topo da lista se torna o mais popular, mas não porque 

eram mais acessado ou famoso, mas porque já estava no topo da lista quando foi 

                                                      
18 Em tradução livre de “Recognizing the credibility of online information is no small task because 
commercial interests are not always apparent, and typical measures of credibility are seldom feasible 
due to the complexity of the web. If the government, industry, schools, hospitals, and public agencies 
are driving users to the Internet as a means of providing services, then this confers a level of authority 
and trust in the medium itself. This raises questions about who owns identity and identity markers in 
cyberspace and whether racialized and gendered identities are ownable property rights that can be 
contested”. NOBLE, Safiya Umoja. Algorithms of oppression: how search engines reinforce racism. 
New York: New York University Press, 2018. [livro eletrônico] s.p.  
19 NOBLE, Safiya Umoja. Algorithms of oppression: how search engines reinforce racism. New York: 
New York University Press, 2018. [livro eletrônico] 
20  O’NEIL, Cathy. Weapons of Math Destruction: how big data increases inequality and threatens 
democracy. New York: Crown Publishers, 2016. [livro eletrônico] 
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consultado 21 . Assim, têm a capacidade de provocar a ocorrência daquilo que 

enunciam, caracterizando-se como ferramentas performativas22 . A opacidade no 

funcionamento desses programas é, mais uma vez, uma das razões por que os 

usuários sequer questionam a veracidade e relevância do conteúdo que lhes é 

mostrado, mas também por que são sujeitos a modulações e interferências em seu 

comportamento.  

Em síntese, os mecanismos de busca funcionam por meio de algoritmos, que, 

para os usuários, apenas exibem por ordem de popularidade páginas da web 

relacionadas ao tema buscado, sendo dignas de confiança e credibilidade. Contudo, 

essa é uma ilusão provocada pela opacidade no funcionamento do programa, que 

não leva ao conhecimento popular interferências financeiras e vieses algorítmicos de 

sua programação, que não tornam o mecanismo neutro. O capítulo seguinte, então, 

abordará as ocasiões em que o viés algorítmico dos mecanismos de busca do Google 

foi exposto em situações que representam uma discriminação indevida em relação 

ao gênero, e verificará em que medida violam direitos fundamentais. 

 

3 A VIOLAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS A PARTIR DA DISCRIMINAÇÃO POR 

GÊNERO EXPOSTA NOS RESULTADOS DAS BUSCAS ONLINE 

 

No capítulo anterior, pôde-se compreender como funcionam os mecanismos 

de busca e as ideologias carregadas de forma camuflada pelos mesmos. Como bem 

explica Siva Vaidhyanathan sobre a plataforma em voga, 

 

Se o Google é a forma de navegação dominante na internet e, desse modo, 

constitui a lente principal através da qual vivenciamos tanto o local quando o 

global, cabe-nos concluir que ele tem o extraordinário poder de estabelecer 

planos de ação e alterar nosso modo de ver o mundo. Suas tendências principais 

(valorizar mais a popularidade que a exatidão, dar preferência aos sites já 

                                                      
21 PASQUALE, Frank. Rankings, Reductionism and Responsibility. Seton Hall Public Law Research 
Paper, n. 888327, 2006. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=888327. Acesso em: 04 set. 2020. 
22  SILVEIRA, Sérgio Amadeu da. Democracia e os códigos invisíveis: como os algoritmos estão 
modulando comportamentos e escolhas políticas. São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2019. [livro 
eletrônico] 

https://ssrn.com/abstract=888327
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estabelecidos em detrimento dos novos, fazer classificações toscas, rejeitando 

os modelos de apresentação mais flexíveis ou multidimensionais) estão 

inseridas em seus algoritmos. E essas tendências influenciam o modo como 

valorizamos as coisas percebemos as coisas navegamos pelo mundo da cultura 

e das ideias.23  

 

Com esse contexto em vista, evidenciam-se situações em que pesquisas 

aparentemente simples em sua ferramenta podem levar a resultados que carregam 

correlações discriminatórias. Esse sistema é capaz de influenciar a percepção das 

pessoas sobre o mundo, no mesmo passo com que violam direitos fundamentais de 

grupos já marginalizados e vulneráveis como o das mulheres. 

O primeiro exemplo se dá quando a busca por “CEO” no Google Imagens levou 

a encontrar uma extensa maioria dos resultados a partir do topo como sendo 

homens, enquanto a primeira aparição feminina mostrava uma foto da Barbie24. A 

impressão passada é que o que se espera ao buscar por um cargo de liderança 

empresarial seja um homem, e que até uma boneca é mais relevante que uma chefia 

feminina.  

Um estudo da Universidade de Washington25 indica que os estereótipos de 

gênero nos resultados de buscas por imagem influenciam a percepção das pessoas 

sobre quantas mulheres ou homens, de fato, ocupam certas profissões. Na pesquisa 

diretamente na plataforma, foram encontradas evidências de exageração de 

estereótipos e subrepresentação feminina nos resultados de busca. Os 

pesquisadores indicam que estudos sobre as mídias tradicionais, como a televisão, 

apontam que as características retratadas pela mídia influenciam a percepção das 

pessoas sobre a realidade e podem desenvolver, reforçar ou questionar os 

                                                      
23 VAIDHYANATHAN, Siva. A Googlelização de Tudo (e por que devemos nos preocupar): a ameaça do 
controle total da informação por meio da maior e mais bem-sucedida empresa do mundo virtual. 
Tradução Jeferson Luiz Camargo. São Paulo: Cultrix, 2011. p. 21. 
24 SOTTEK, T. C. Google Search thinks the most important female CEO is Barbie. The Verge, 09 abr. 
2015. Disponível em: https://www.theverge.com/tldr/2015/4/9/8378745/i-see-white-people. Acesso 
em: 22 set 2020. 
25  KAY, Matthew; MATUSZEK, Cynthia; MUNSON, Sean. Unequal Representation and Gender 
Stereotypes in Image Search Results for Occupations. CHI ‘15: Proceedings of the 33rd Annual ACM 
Conference on Human Factors in Computing Systems, Seoul, Republic of Korea, abr. 2015, p. 3819-
3828. DOI: https://doi.org/10.1145/2702123.2702520. Disponível em: 
https://www.smunson.com/portfolio/projects/unequalrepresentation.pdf. Acesso em: 22 set. 2020. 

https://www.theverge.com/tldr/2015/4/9/8378745/i-see-white-people
https://doi.org/10.1145/2702123.2702520
https://www.smunson.com/portfolio/projects/unequalrepresentation.pdf
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estereótipos dos telespectadores. Segundo o estudo, estereótipos tem o poder de 

causar danos por meio de profecias autorrealizáveis, como abordado no capítulo 

anterior deste trabalho, e, também, pela influência na autopercepção de quem é 

estereotipado, o que pode desestimular as mulheres a ocuparem certos espaços. 

Em outra ocasião, a pesquisa por “mulher negra dando aula” levava a 

pornografia, mesmo com filtros de conteúdo que limitavam a exposição desse tipo 

nos resultados26; o caráter pornográfico resultado também advinha da pesquisa da 

palavra “lésbicas” 27 . O estreitamento da realidade representativa de uma ampla 

característica de pessoas - veiculado pela mais abrangente plataforma de pesquisa 

- reduzindo-a a objetos sexuais, promove o preconceito histórico de coisificação da 

mulher na sociedade e reforça a violação de sua dignidade. Isso é ainda mais 

prejudicial ao perceber que a busca poderia facilmente atingir crianças e 

adolescentes, que pesquisam por referências similares a si, como é o caso da 

pesquisa por “meninas negras”, a qual também exibia sites pornográficos no topo, 

ainda que não contivesse nenhuma palavra relacionada28. Noble argumenta que o 

Google incide em deturpações na representação de mulheres e meninas de forma 

sexualizada pois é economicamente rentável para a plataforma, conforme os 

incentivos de anunciantes29. 

O Google também exibia, em definições de palavras, termos deveras sexistas. 

Enquanto para a busca por “patrão” a plataforma retornava o conceito “proprietário 

ou chefe de um estabelecimento privado comercial”, a pesquisa pelo termo feminino 

exibia “mulher do patrão” e “dona de casa”. Na pesquisa por “mulher solteira”, o 

resultado exibido “prostituta” e “meretriz”, em vez de indicar o estado civil30. Ainda, 

                                                      
26 GERALDO, Nathália. Buscar “mulher negra dando aula” no Google leva à pornografia: por quê? 
Universa, 27 out. 2019. Disponível em: 
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2019/10/27/pesquisa-mulher-negra-dando-
aula-leva-a-pornografia-no-google.htm. Acesso em: 22 set. 2020. 
27 GOOGLE conserta seu algoritmo para que a palavra ‘lésbica’ não seja mais sinônimo de pornô. El 
País, 08 ago. 2019. Disponível em: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/08/08/tecnologia/1565280236_871191.html. Acesso em: 21 
set. 2020. 
28 NOBLE, Safiya Umoja. Algorithms of oppression: how search engines reinforce racism. New York: 
New York University Press, 2018. [livro eletrônico] 
29 NOBLE, Safiya Umoja. Algorithms of oppression: how search engines reinforce racism. New York: 
New York University Press, 2018. [livro eletrônico] 
30 MIOTTO, Rafael. Significados de ‘patroa’ e ‘mulher-solteira’ mudam no Google depois de críticas de 
Anitta e Luísa Sonza. G1, 18 set. 2020. Disponível em: 

https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2019/10/27/pesquisa-mulher-negra-dando-aula-leva-a-pornografia-no-google.htm
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2019/10/27/pesquisa-mulher-negra-dando-aula-leva-a-pornografia-no-google.htm
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/08/08/tecnologia/1565280236_871191.html


 
Luiza Berger Von Ende;  Rafael Santos de Oliveira | 891 

 

 

na busca por “professora”, a plataforma relacionava o termo “prostituta”31. É evidente 

a violação ao direito à igualdade de gênero, na medida em que a tendência à 

sexualização e à subjugação ao outro gênero não aconteciam da mesma forma ao 

se buscar pelo equivalente masculino da palavra, indicando discriminação no 

tratamento. 

A violação de direitos não ocorre somente nos resultados das buscas, mas 

também nas sugestões feitas por um algoritmo da plataforma, que tenta prever o 

restante da frase digitada pelo usuário. Uma série de anúncios feitos pela 

Organização das Nações Unidas32 mostra as tentativas de completação das frases 

quando se pesquisaram sentenças sobre mulheres. Em tradução livre da língua 

inglesa, na busca por “mulheres não podem”, sugeria-se “dirigir”, “ser clérigos”, “ser 

confiadas” e “falar na igreja”. Na mesma circunstância, ao digitar “mulheres não 

deveriam”, as sugestões eram “ter direitos”, “votar”, “trabalhar” e “lutar boxe”. 

Buscando “mulheres deveriam”, completava-se com “ficar em casa”, “ser escravas”, 

“estar na cozinha” e “não falar na igreja”. A última experiência foi feita com a frase 

“mulheres precisam”, sobre a qual a sugestão algorítmica era “ser colocadas no 

lugar”, “saber seu lugar”, “ser controladas” e “ser disciplinadas”. Todas essas 

sugestões - melhor dizendo, induções - sem dúvida, violam especialmente a 

dignidade das mulheres, que são sistematicamente oprimidas mesmo em um 

ambiente destinado a ser livre e democrático como a internet. Os resultados das 

buscas são muito mais que um reflexo do que é popular - são reproduções do 

pensamento dominante reforçadas pela própria plataforma, cuja credibilidade 

promove a aceitabilidade e a normalização de resultados misóginos33. 

                                                      
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/09/18/significados-de-patroa-e-mulher-
solteira-mudam-no-google-depois-de-criticas-de-anitta-e-luisa-sonza.ghtml. Acesso em: 24 set. 
2020. 
31 TENENTE, Luiza. Google lista ‘prostituta’ entre principais significados para ‘professora’ e verbete é 
alterado após repercussão. G1, 23 out. 2019. Disponível em: 
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/10/23/google-lista-prostituta-entre-principais-
significados-para-professora-e-retira-depois-de-repercussao.ghtml. Acesso em: 24 set. 2020. 
32 UN WOMEN. UN Women ad series reveals widespread sexism. Un Women, 21 out. 2013. Disponível 
em: https://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/10/women-should-ads. Acesso em: 23 set. 
2020. 
33 NOBLE, Safiya Umoja. Algorithms of oppression: how search engines reinforce racism. New York: 
New York University Press, 2018. [livro eletrônico] 

https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/09/18/significados-de-patroa-e-mulher-solteira-mudam-no-google-depois-de-criticas-de-anitta-e-luisa-sonza.ghtml
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/09/18/significados-de-patroa-e-mulher-solteira-mudam-no-google-depois-de-criticas-de-anitta-e-luisa-sonza.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/10/23/google-lista-prostituta-entre-principais-significados-para-professora-e-retira-depois-de-repercussao.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/10/23/google-lista-prostituta-entre-principais-significados-para-professora-e-retira-depois-de-repercussao.ghtml
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/10/women-should-ads
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Enquanto alguns dos resultados já foram modificados ou suprimidos pelo 

Google, os exemplos servem para escancarar a falta de neutralidade e compromisso 

com a representação digna e sem estereótipos, mas que tem impacto sobre o ideário 

popular da representação da mulher na sociedade. Com o fenômeno da 

personalização dos resultados, feitas por meio da identificação do perfil de cada 

usuário com a finalidade de direcionar conteúdos - e, especialmente, anúncios - mais 

relevantes, o filtro bolha criado pode não somente tornar mais difícil a constatação 

de que estereótipos e discriminações são mostrados para certas pessoas, como 

também pode reduzir ainda mais a visão de mundo daqueles que recebem 

preferencialmente resultados negativamente tendenciosos34. 

A representação das mulheres nessas mídias é estereotipada da mesma 

forma que era nas mídias tradicionais. Enquanto nestes incipientes ambientes houve 

uma regulação para coibir a publicidade abusiva, que inclui aquela que ameaça a 

dignidade das mulheres, no ciberespaço esses resultados não vinculam as 

plataformas, que alegam não produzir o conteúdo e apenas exibir aquilo que é 

publicado ou buscado em seu domínio35.  

Vale mencionar, também, que há um forte caráter público na empresa privada 

de buscas na internet, especialmente por indexar uma grande quantidade de 

informações e servir como principal mediador entre o usuário e a internet. De acordo 

com Silveira, “o problema das plataformas privadas que se colocam como espaços 

públicos é que suas regras são decididas monocraticamente pelos seus donos”36. 

Dessa forma, esses ambientes necessitam de regulações e proteções compatíveis 

com o serviço público que representam, de modo a romper o caráter monopolístico 

exercido pela empresa e permitindo a verificação do código e das decisões tomadas 

por seus algoritmos, responsabilizando e fiscalizando cautelosamente as violações 

cometidas a direitos e garantias fundamentais37. 

                                                      
34 PARISER, Eli. O filtro invisível: o que a Internet está escondendo de você. Rio de Janeiro: Zahar, 2012. 
35 NOBLE, Safiya Umoja. Algorithms of oppression: how search engines reinforce racism. New York: 
New York University Press, 2018. [livro eletrônico] 
36  SILVEIRA, Sérgio Amadeu da. Democracia e os códigos invisíveis: como os algoritmos estão 
modulando comportamentos e escolhas políticas. São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2019. [livro 
eletrônico], s.p. 
37 NOBLE, Safiya Umoja. Algorithms of oppression: how search engines reinforce racism. New York: 
New York University Press, 2018. [livro eletrônico] 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A internet, mesmo sendo parte intensamente presente na realidade atual, tem 

seu funcionamento pouco compreendido pelos usuários. Atuando como lentes que 

se põem entre o internauta e o conteúdo disponível na rede estão os mecanismos de 

busca, cujo controle, certamente, é feito pela empresa Google. 

Essas ferramentas têm reputações exemplares, sendo dignas de confiança 

pela maior parte de quem as utiliza; contudo, estão sujeitas a vieses sociais e 

econômicos, agindo conforme aqueles que a criaram e conforme os incentivos de 

quem as patrocina. A falta de transparência justificada pela sua propriedade 

intelectual é posta em xeque ao perceber a função pública que exercem na veiculação 

de informações e das percepções que causam sobre os assuntos que gerenciam. É 

notável sua capacidade de influenciar comportamentos e opiniões e moldar a 

compreensão popular da realidade, apresentando profecias autorrealizáveis por 

serem ferramentas performativas. 

Essa problemática se acentua ao perceber a deturpação da imagem de certos 

grupos sociais, especialmente os mais vulneráveis, estereotipando-os de maneira 

indigna em seus resultados de buscas, indicações de significado de palavras e nas 

sugestões de completação da frase buscada. Responde-se ao problema de pesquisa 

constatando que, de fato, os mecanismos de busca violam direitos fundamentais das 

mulheres, tendo em vista uma variedade de casos em que reproduziram e reforçaram 

preconceitos e discriminações relativas ao gênero. 

É necessário inserir, desde sua programação, valores éticos para restringir o 

potencial danoso dos algoritmos de mecanismos de busca, como forma de garantir 

e resguardar direitos fundamentais daqueles que são afetados direta ou 

indiretamente por seu serviço. Ainda, uma atenção redobrada é precisa quanto à 

percepção dos vieses e atuações tendenciosas que a plataforma têm - vale dizer, 

deve-se receber criticamente os resultados das buscas e demais serviços prestados 

pelo Google e outras empresas da internet, porquanto não são neutras. 

É também de bom tom uma regulamentação que esteja à altura da função 

desempenhada pela empresa, que caracteriza-se por influenciar massivamente o 

público, devendo comprometer-se com sua função social, trabalhando pela 
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efetivação de direitos que, até agora, estão à mercê da vontade da plataforma. Dessa 

forma, a rede atenderá aos princípios nacionais e internacionais que regem a 

dignidade e a igualdade da vida humana, no caminho de atenuar e inibir práticas 

discriminatórias. 
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51. A UTILIZAÇÃO DA GEOLOCALIZAÇÃO COMO CONTROLE DA PANDEMIA E 

(FUTURAMENTE) CONTROLE DO ESTADO 
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RESUMO 
 
Diante da alarmante situação de saúde causada pela pandemia da Covid-19, muitos 
países adotaram medidas de segurança para a prevenção e alastramento do vírus 
por todo o território. A geolocalização foi utilizada tanto no Brasil, Europa e Estados 
Unidos como ferramenta de rastreio, através da localização de aparelhos móveis em 
tempo real, capaz de identificar “anonimamente” o usuário e conter aglomerações, 
ou ao menos, evita-las. Diferente de todo o mundo, a China utilizou a geolocalização 
como instrumento de vigilância e privação, uma vez que aplicativos foram instalados 
pelo governo chinês sem o consentimento do próprio usuário, e ainda, a partir da 
implantação do “Código Saúde”, capaz de verificar o índice de contágio de cada 
cidadão e, em alguns casos, o impedindo de livre circulação. Atentos as evoluções 
das novas tecnologias, aumentaram-se igualmente a preocupação da segurança e 
da violação de privacidade através do uso de aparelhos eletrônicos. A geolocalização 
utilizada como Política Pública, colaborou para contenção do coronavírus por todo o 
globo, entretanto, restam dúvidas sobre o limite da utilização de informações 
coletadas e como esses dados serão utilizados após cessada a pandemia. A partir 
da utilização do método hipotético-dedutivo, este artigo aborda a evolução da 
geolocalização e os impactos que a coleta de informações podem gerar para a 
sociedade e para o Estado.  
Palavras chave: Pandemia. Geolocalização. Privacidade. Estado de Controle. 
Proteção de Dados. 
 
ABSTRACT 
 
In the face of the alarming health situation caused by the Covid-19 pandemic, many 
countries have adopted security measures to prevent and spread the virus throughout 
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the territory. Geolocation was used both in Brazil, Europe and the United States as a 
tracking tool, through the location of mobile devices in real time, capable of identifying 
the user “anonymously” and containing agglomerations, or at least avoiding them. 
Unlike the rest of the world, China used geolocation as a tool for surveillance and 
deprivation, since applications were installed by the Chinese government without the 
user's own consent, and even after the implementation of the “Health Code”, capable 
of verifying the contagion rate of each citizen and, in some cases, preventing them 
from free movement. Aware of the evolution of new technologies, there has also been 
an increased concern for security and privacy violations through the use of electronic 
devices. The geolocation used as Public Policy, collaborated to contain the 
coronavirus across the globe, however, there are doubts about the limit of the use of 
collected information and how this data will be used after the pandemic has ended. 
Using the hypothetical-deductive method, this article addresses the evolution of 
geolocation and the impacts that the collection of information can generate for 
society and the State. 
Keywords: Pandemic. Geolocation. Privacy. Control State. Data Protection. 
 

 

1. O uso da Geolocalização pelo Estado de Controle  

 

O cruzamento de informações específicas pode localizar qualquer aparelho 

tecnológico conectado à rede em um determinado espaço geográfico, esse conjunto 

de dados é denominado como geolocalização. 

Historicamente, o Sistema de Posicionamento Global (GPS) foi o primeiro 

sistema de implementação de geolocalização, criado pelo governo norte-americano 

com finalidades militares.  

Com mais de 30 (trinta) satélites em órbita na Terra, o GPS, a partir de uma 

triangulação de antenas, permite localizar qualquer ponto na terra que emita sinal, 

sendo frequentemente utilizado pelas empresas de logística – para rastreamento de 

cargas, telecomunicação – utilizado por companhias para localização de aparelhos 

móveis, pela justiça – para o acompanhamento do condenado em liberdade, e para 

comodidades, como pedir um Uber, localizar o restaurante mais próximo ou utilizar o 

Waze. 

As trocas de informações e interação dos usuários com a rede estão sendo 

cada vez mais realizadas através de sistemas de internet sem fio (“wi-fi”) e aparelhos 

móveis de dotados de tecnologias “nômades” como os  laptops,  tablets  e  celulares,  
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GPS e bluetooth.3  

Todas as informações acessadas pelos usuários e, diretamente, conectadas 

com os satélites de captação e direcionamento, são armazenados de formas diversas 

podendo, inclusive, estarem sob custódia do Estado.  

Para Brito 4 , no universo da hiperconectividade traz uma avalanche de 

informações que chega ao nosso conhecimento e, com a falsa impressão da 

disponibilização transparente de toda a gama de notícias, desastres, golpes, 

possibilidades e inovações, sem muitas vezes sequer questioná-las, conduz 

invariavelmente a uma sociedade de “desinformação”. A desinformação manipulada 

e conduzida por um Estado de manipulação de dados e informações, de resultados e 

de aparente segurança. 

Rendidos à calamidade pública e preocupação do alastramento da Covid-19 

por todo o mundo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou medidas 

gerais para a prevenção, incluindo o distanciamento social, evitando aglomerações.  

A partir disso, a geolocalização foi adotada em caráter de política pública 

emergência e, a partir dos sinais emitidos por aparelhos de dispositivos móveis, o 

Estado poderia identificar a quantidade de pessoas no mesmo local, contendo assim 

a aglomeração e prevenindo a saúde pública.  

Trajada de tutela estatal para a segurança populacional, a disponibilização 

dessas informações sob a tutela do Estado, não estariam sequer autorizadas pelos 

usuários e cidadãos que as disponibilizaram. Seria o início da privação de liberdade?  

 

2. A geolocalização pelo Mundo para a contenção do Covid-19 

 

A saber, o avanço inesperado do novo coronavírus por todo o mundo, diversas 

medidas restritivas precisaram ser emergencialmente adotadas para evitar a 

propagação  apressada  da   doença   pelo  território,  sem  colocar  a  vida  de  outras  

pessoas em risco. 

                                                      
3 PELLANDA, Eduardo Campos. Locast Civic Media: internet móvel, cidadania e informações hiperlocal. 
Editora Universiária da PUCRS. Porto Alegre, 2010.  
4 BRITO, Vladimir de Paula. PINHEIRO, Marta Macedo Kerr. Poder informacional e desinformação. XVI 
Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação. João Pessoa, PB, 2015.  
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Assim como no território nacional, além das exigências recomendadas pela 

OMS, alguns países aproveitaram para inserir recursos especializados de 

monitoramento pessoal, como, por exemplo, o rastreamento por meio do sistema de 

geolocalização presente em aparelhos celulares. 

Com as recomendações de isolamento social para o controle da pandemia, no 

Brasil o uso de dados para monitorar número de pessoas em determinada região vem 

sendo utilizado por meio da ferramenta de geolocalização presente nos aparelhos 

celulares dos usuários, trazendo grandes discussões a respeito dos impactos na 

privacidade dos cidadãos que utilizam desses aparelhos.5 

Sancionada em agosto de 2018 e com a entrada em vigor somente em agosto 

de 2020, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), nº 13.709/2020 regulamenta a  

proteção à captura e uso de informações pessoais dos cidadãos sem o correto 

consentimento, seja em rede ou fora dela, reiterando a tutela do direito constitucional 

à privacidade. 

Dessa forma, conforme previsto na Constituição Federal do Brasil e na Lei 

Geral de Proteção de Dados, o recurso de geolocalização só poderia ser ativado 

mediante a autorização do usuário, reconhecendo a finalidade e o tempo de uso da 

informação coletada.  

Enquanto isso, em sentido contrário, a Advocacia Geral da União afirmou que 

o georreferenciamento não viola os diplomas legais mencionados, desde que seja 

realizado anonimamente e seu uso seja destinado à finalidade estatística.6 

Ainda que o uso da geolocalização faça parte das políticas públicas adotadas 

para manejar com menos intensidade a contaminação do coronavírus, a ferramenta 

invade anonimamente a privacidade daquele que detém um simples aparelho 

telefônico pois permite, por exemplo, a contagem de visitas a hospitais, clinicas, 

postos de saúde e qualquer outro lugar que permita verificar a quantidade de pessoas  

reunidas num mesmo ponto geográfico.  

                                                      
5 SCHREIBER, Mariana. Coronavirus: uso de dados de geolocalização contra a pandemia põe em risco 
sua privacidade? Disponível em: https://www.uol.com.br/tilt/noticias/bbc/2020/04/21/coronavirus-
uso-de-dados-de-geolocalizacao-contra-a-pandemia-poe-em-risco-sua-privacidade.htm.  Último 
acesso em: 02 de ago. 2020.  
6 INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC). Coronavírus e geolocalização: Idec 
propõe diretrizes para o uso de dados. Disponível em: https://idec.org.br/noticia/coronavirus-e-
geolocalizacao-idec-propoe-diretrizes-para-o-uso-de-dados. Último acesso em: 02 de ago. 2020. 
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Para Mariana Schreiber, nas iniciativas fragilizadas do poder público nacional 

em preservar a privacidade dos usuários, alguns estados como a exemplo de São 

Paulo e Rio de Janeiro já aderiram a ferramenta de controle através da geolocalização 

e, inclusive, firmaram parceria com empresas de telefonia para o melhor 

rastreamento dessas informações e posterior repasse ao governo federal.7 

Outros estados brasileiros aderiram a ferramenta disponibilizada pela 

empresa privada Inloco, startup criada em 2014, especializada em comportamento 

de localização e que garante o anonimato e a privacidade dos mais de 60 milhões de 

brasileiros que constam sob o controle da plataforma.  

Mediante a projeção do “Índice de Isolamento Social” criado pela empresa e 

disponível no sítio eletrônico 8 , é possível verificar graficamente a adesão ao 

isolamento social em cada estado do Brasil, gradativamente, desde o início de 

fevereiro de 2020 até os dias atuais.  

Antes mesmo do Brasil recorrer a utilização da geolocalização, a China criou 

um aplicativo para monitorar a circulação e restrição da aglomeração, a partir do uso 

do cartão de crédito do usuário, sendo possível determinar os locais onde eventuais 

pessoas contaminadas pelo vírus transitaram e assim emitirem alertas à outros 

potenciais contaminados.9 

A União Europeia não impediu que os estados utilizassem a ferramenta de 

georreferenciamento para o controle do alastramento pandêmico, entretanto, atentou 

para as determinações legais de consentimento do usuário previstas na General Data 

Protection Regulation (GDPR) e nas autorizações dos órgãos de saúde.  

Dessa forma, cada estado adotou a medida conveniente: a Espanha criou o 

aplicativo para o estudo estatístico sobre a aderência da população à quarentena, 

que foi implementado na Catalunha e Madrid; a República Tcheca optou por um 

sistema de monitoramento da população infectada através do acesso das redes de 

                                                      
7 SCHREIBER, Mariana. Coronavirus: uso de dados de geolocalização contra a pandemia põe em risco 
sua privacidade? Disponível em: https://www.uol.com.br/tilt/noticias/bbc/2020/04/21/coronavirus-
uso-de-dados-de-geolocalizacao-contra-a-pandemia-poe-em-risco-sua-privacidade.htm.  Último 
acesso em: 02 de ago. 2020 
8 https://www.inloco.com.br/covid-19 
9 SCHREIBER, Mariana. Coronavirus: uso de dados de geolocalização contra a pandemia põe em risco 
sua privacidade? Disponível em: https://www.uol.com.br/tilt/noticias/bbc/2020/04/21/coronavirus-
uso-de-dados-de-geolocalizacao-contra-a-pandemia-poe-em-risco-sua-privacidade.htm.  Último 
acesso em: 02 de ago. 2020. 
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telecomunicação e de empresas de cartão de crédito, mediante o consentimento do 

usuário; e na Irlanda, o aplicativo criado monitora a proximidade dos cidadãos a partir 

do bluetooth dos dispositivos móveis.10  

Por sua vez, os Estados Unidos adotaram medida similar à Europa, onde a 

ferramenta do georreferenciamento para o controle populacional é gerado pela 

publicidade online, antes utilizada para atrair os consumidores às lojas localizadas 

nas proximidades. Juntamente com as agências publicitárias de campanhas, as 

redes sociais repassam as informações de deslocamento e localização ao governo 

estadunidense capaz de verificar a ocorrência de aglomerações e a aderência da 

população ao isolamento social.    

Visto que a geolocalização serviu e ainda serve como instrumento capacitador 

de contenção, como no caso da implementação de políticas públicas adotadas pelos 

diversos países mencionados, em suas mais variadas formas, ainda restam dúvidas 

sobre a duração dessa permissão dada pelos usuários ou, ainda, como garantir que 

o georefenciamento está adstrito a análise dos índices de isolamento social? 

 

3. A privacidade no cenário pandêmico e o papel do Estado 

 

Certamente, a incerteza a respeito do tempo de durabilidade da condição 

implementada deixa muitas margens para dúvida, especialmente no que diz respeito 

as possibilidades de “desanonimização” 11  desses dados coletados e a 

vulnerabilidade ainda maior das pessoas expostas a esse controle.  

Para Bruno Bioni, os valores adquiridos constitucionalmente para a proteção 

de dados pessoais do cidadão não podem ser colocados em rota de colisão para frear 

o coronavírus, isso porque a manipulação no tratamento desses dados pode estar 

destinada ao favorecimento individual e não coletivo.12 

                                                      
10  JULIÃO, Henrique. Metade da União Europeia adota ou discute rastreamento de localização. 
Disponível em: https://www.mobiletime.com.br/noticias/24/04/2020/metade-da-uniao-europeia-
adota-ou-discute-rastreamento-de-localizacao/ 
11  ANJOS, Lucas. A proteção de dados pessoais em época de pandemia. Disponível em: 
https://www2.ufjf.br/noticias/2020/05/28/a-protecao-de-dados-pessoais-em-epoca-de-
pandemia/. Acesso em: 02 de ago. 2020. 
12 VENTURA, Ivan. Geolocalização: o uso de dados privados e a pandemia de coronavírus. Disponível 
em https://www.oconsumerista.com.br/2020/03/geolocalizacao-dados-pandemia-coronavirus/. 
Acesso em: 02 de ago. 2020. 
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Dessa maneira, é inegável os impactos do coronavírus no que tange as 

liberdades civis no ambiente digital. Em um momento em que polêmicas sobre a 

vigilância e utilização de dados privados por empresas e governos transpareceram, 

como o caso da NSA e da Cambridge Analytica, torna-se natural questionar se a vida 

privada está a tornar-se cada vez mais pública. 

Mesmo assim, a vulnerabilidade do indivíduo é cada vez mais exposta e, 

mesmo que empresas e governo assegurem a privacidade no manejo desses dados, 

não é absurdo fazer alusão à obra de George Orwell, 1984: “big brother is watching 

you”.13  

No panorama do ordenamento jurídico brasileiro, o reconhecimento a proteção 

do individuo e dos dados disponibilizados por este, para Danilo Doneda, é um direito 

fundamental estando tutelado sob a luz das garantias constitucionais de igualdade, 

liberdade e dignidade da pessoa humana, juntamente com a proteção da intimidade 

de da vida privada.14   

Dessa forma, considerada uma garantia fundamental, caberia ao Estado o 

cumprimento das legislações nacionais aplicáveis na coleta de dados cedidos pelos 

usuários dentro dos parâmetros gerais estabelecidos. A Lei Geral de Proteção de 

dados prevê expressamente preservação ao princípio da finalidade, o qual preceitua 

a necessidade de identificação da finalidade que os dados coletados estariam sendo 

utilizados e, cessando sua utilização, qual o destino dado para as informações 

aplicadas.15 

Sendo assim, invariavelmente, as informações coletadas pelo governo 

brasileiro para o controle de localização dos cidadãos com a finalidade de 

gerenciamento do isolamento social, pode propiciar benefícios a saúde pública e a 

reavaliação de ações de contenção da proliferação da atividade do vírus.  

De fato, os mapas e as cartografias digitais podem muito bem auxiliar na 

tomada de decisão de uma política pública. Vale destacar que a simples utilização e 

exposição já estão alterando a forma com que se relacionam as pessoas e com o uso 

                                                      
13 ORWELL, George. 1984. New York: Harcourt, 1949. 
14 DONEDA, Danilo. A proteção de dados pessoais como um direito fundamental. Espaço Jurídico, 
v.12., pag. 91-108, jul/dez 2011. 
15 BRASIL. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 
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do espaço, possibilitando, inclusive, tomar decisões cotidianas. De todo modo, deve-

se atentar, no entanto que os dados geolocalizados publicados pelos cidadãos 

podem oferecer ótimas oportunidades de controle. 

O grande passo foi dado para se utilizar os dados de geolocalização como 

mecanismo de controle e influência sobre o usuário. Todos os dias, os cidadãos são 

informados, por exemplo, da porcentagem de pessoas que estão obedecendo a 

quarentena. O dado exposto, coletado de dados geolocalizados, certamente 

influencia a tomada de decisão. 

Desde políticas mais simples, como a de informar o grau de pessoas que vão 

à rede pública ou estão obedecendo o isolamento social, como aplicações mais 

complexas, como o grau de ocupação do transporte público, acesso à hospitais etc., 

os efeitos são diversos e a Administração deve avaliar até que ponto a sua utilização 

é benéfica para a melhor compreensão da aplicação de suas políticas públicas e qual 

é o limite de divulgação desses dados para a população em geral. 

Que o Estado possui responsabilidade sobre esses dados, é inegável. O modo 

como ele utilizará, em obediência à preceitos constitucionais e legais, principalmente 

aos princípios da LGDP, é que aumentará ou diminuirá a preocupação da vida privada 

do cidadão. Não poderia o Estado, por exemplo, adotar uma forma de controle mais 

político, proporcionando uma vigilância institucional praticamente ubíqua a partir das 

trilhas digitais dos cidadãos.16 

Como contextualiza Castells, “em vez de ser usada pelo governo para vigiar 

seus cidadãos, a Internet poderia ser usada pelos cidadãos para vigiar seu 

governo”.17 A transparência dos dados deve ser por parte do Governo e não por parte 

do usuário. Não há óbices no uso de dados de geolocalização, desde que os dados 

geolocalizados sejam anônimos e aplicados com o fim da supremacia do interesse 

público sob os valores da liberdade. 

 

 

                                                      
16  BRUNET, Karla; FREIRE, Juan. Cultura digital e gelocalização: a arte ante o contexto técnico-político. 
In: VI Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, 2010, Salvador. VI Encontro de Estudos 
Multidiciplicinares em Cultura, 2010. 
17  CASTELLS, Manuel. A galáxia da internet. Rio de Janeiro: Zahar, 2003, p. 152 
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CONCLUSÃO 

  

 Como demonstra Klaus Schwab, a agregação de enormes bancos de dado está 

possibilitando que grandes operadores deduzam mais informações do que aquela 

fornecidas pelos usuários. Caracteriza-se os perfis de usuários e as inferências 

técnicas está possibilitando a criação de serviços mais personalizados e adaptados 

para cada tipo de usuário. Mas cria-se preocupações no que tange a privacidade do 

usuário e autonomia individual.18 

 Os caminhos que cada sociedade e cada Estado tomarão no que tange a 

utilização de dados e de aplicações depende da capacidade que têm as sociedades 

e suas instituições de impor o código, resistir a ele e modificá-lo. Tem-se no século 

XXI, por um lado, uma vasta ideologia libertária generalizada e, por outro, uma prática 

cada vez mais controladora.19 

 Como defendido neste trabalho, a vasta utilização de dados geolocalizados 

corresponde a uma pequena fração de dados que são gerados automaticamente e 

sem que o usuário perceba, captando informações que possibilitem estabelecer um 

padrão individualizado de cada pessoal, conhecendo, tranquilamente, quais são os 

hábitos e rotina de uma pessoa, que lugres frequenta, quanto tempo os frequenta, o 

que consome etc. 

 A utilização de dados por parte do governo é interessante quando se analisa 

os benefícios que elas podem gerar, como melhor conhecimento de sua população, 

bem como dados estatísticos em relação a ocupação de espaços e serviços públicos. 

O grande entrave é quando os dados possibilitam ser individualizados e, o pior, 

proporcionam ser utilizados em favor do Estado, independentemente da vontade da 

sociedade. 

 A grande defesa da sociedade é, ironicamente, publicizar os atos dos Estados 

no que tange a utilização dos dados de seus cidadãos. Se se sabe, com base em 

informações em portais de transparência, que a Administração Pública aplicou, por 

exemplo, a geolocalização em desfavor de dissidentes políticas, tem-se a 

                                                      
18 SCHWAB, Klaus. A quarta revolução industrial. São Paulo: Edipro, 2016. p. 77. 
19 CASTELLS, Manuel. A galáxia da internet. Rio de Janeiro: Zahar, 2003, p. 152 
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possibilidade de aplicar mecanismos de controle e punitivos contra os seus gestores 

e governantes. 

 Dessa forma, a utilização de dados geolocalizados pelo Estado, 

independentemente de situações de pandemia ou não, devem estar dentro de um 

espectro que se tenha bem desenvolvido mecanismos de controle e de transparência 

governamental, com a existência (e obediência) a legislações que defendam a 

liberdade, privacidade e a vida digital do indivíduo. 
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RESUMO 
 

Os avanços das novas tecnologias estão cada vez mais visíveis e passaram a 
influenciar de modo decisivo diversos setores da sociedade, inclusive no modo de 
agir e de pensar das pessoas, que são submetidas diariamente a elevado número de 
informações e compartilhamento de dados. Elas estão presentes em todas as 
situações e passaram a indicar transformações da sociedade a nível mundial. 
Especificamente em relação à Inteligência Artificial, esta cada vez mais possui a 
capacidade de receber e processar informações, e com base nelas aprender novos 
padrões, tomando decisões autonomamente. Entretanto, as máquinas dotadas de 
Inteligência Artificial podem acabar praticando condutas que são consideradas 
crimes, e neste contexto é importante analisar quais medidas deverão ser tomadas 
pelo Estado, que detém o monopólio do Direito Penal, e que não poderá permanecer 
inerte. Neste cenário, o objetivo da pesquisa é analisar a possibilidade da 
responsabilização da conduta da Inteligência Artificial ocorrer no Direito Penal. Para 
tanto, será realizada breve análise do avanço das novas tecnologias, e serão trazidos 
modelos indicados pela doutrina para responsabilização das condutas da 
Inteligência Artificial que são consideradas delitos pelo ordenamento jurídico 
vigente. 
Palavras-chave: Tecnologia. Inteligência artificial. Responsabilização. Direito Penal. 
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ABSTRACT 
 

Advances in new technologies are increasingly selected and have passed decisively 
through various sectors of society, including the way people act and think, who are 
subjected daily to a large number of information and data sharing. They are present 
in all situations and have started to indicate changes in society worldwide. 
Specifically in relation to Artificial Intelligence, it increasingly has a capacity to receive 
and process information and, based on them, learn new patterns, making decisions 
autonomously. However, machines equipped with Artificial Intelligence may end up 
practicing behaviors that are considered crimes, and in this context it is important to 
analyze what measures should be taken by the State, which has a monopoly on 
Criminal Law, and that cannot remain inert. In this scenario, the objective of the 
research is to analyze a possibility of accountability for the conduct of Artificial 
Intelligence in Criminal Law. For this purpose, a brief analysis of the advancement of 
new technologies will be carried out, and models indicated by the doctrine for 
accountability for the conduct of Artificial Intelligence will be brought, which are 
considered crimes by the current legal system. 
Keywords: Technology. Artificial Intelligence. Accountability. Criminal Law. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As novas tecnologias indicam enorme progresso tecnológico a nível global. O 

contexto tecnológico está cada dia mais presente na sociedade, auxiliando os 

indivíduos em compromissos pessoais ou profissionais por meio de diversos 

modelos de máquinas, inclusive as que possuem Inteligência Artificial. 

Desta forma, nessa conjuntura, estabelece-se a problemática da pesquisa, no 

sentido de que em face da inevitável difusão e avanço da tecnologia, há discussões 

a respeito da eventual responsabilização penal diante de condutas praticadas pela 

Inteligência Artificial. 

O objetivo é analisar brevemente a probabilidade de a responsabilização 

ocorrer no Direito Penal, e verificar alguns modelos trazidos pela doutrina. 

A pesquisa será elaborada com base na verificação da legislação brasileira, na 

literatura sobre tecnologias e Inteligência Artificial, e na literatura jurídica. 

Dessa forma, a proposta deste artigo consiste em tratar sobre as novas 

tecnologias e, em seguida, indicar alguns modelos de responsabilização criminal das 

condutas eventualmente criminosas da Inteligência Artificial. 

. 
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2. AS NOVAS TECNOLOGIAS 

 

Cada vez mais o mundo está parecendo menor, haja vista o nítido progresso 

tecnológico e a facilidade na comunicação entre os indivíduos, diante do aumento da 

utilização da internet, que possibilita também a realização de diversos tipos de 

atividades pessoais e profissionais mediante o uso das máquinas, como 

computadores, celulares e àquelas dotadas de Inteligência Artificial. 

As novas tecnologias estão avançando em um nível dificilmente visto ou 

imaginado na história da humanidade: 

 

O desenvolvimento científico e tecnológico, sobretudo da indústria 

eletroeletrônica, tem sido associado ao processo de globalização da economia.  

Estar fora dessa nova realidade social chamada de Sociedade da Informação é 

estar alijado das decisões e do movimento global da economia, das finanças, das 

políticas, das informações e interações com todo o mundo. A sociedade excluída 

do atual estágio de desenvolvimento tecnológico está ameaçada de viver em 

estado de permanente dominação, subserviência e barbárie3. 

 

Esta evolução tecnológica está influenciando de modo significativo no modo 

das pessoas pensarem, agirem, e se comunicarem. Entretanto, muitas pessoas não 

perceberam o quanto estamos nos tornando dependentes das novas tecnologias. 

Alzira Karla Araújo da SILVA, Anna Elizabeth Galvão CORREIA e Izabel França 

de LIMA indicam que: 

 

Essa crescente evolução dos elementos tecnológicos na sociedade capitalista 

tem revolucionado significativamente o modo de viver, pensar, agir e comunicar, 

alterando radicalmente a estrutura da sociedade baseada nos moldes 

tradicionais de produção4. 

 

                                                      
3 KENSKI, Vani  Moreira. Educação e tecnologias: Um novo ritmo da informação. 8. ed. Campinas: 
Papirus, 2012. p. 64. 
4 SILVA, Alzira Karla Araújo da; CORREIA, Anna Elizabeth Galvão Coutinho; LIMA, Izabel França de. O 
conhecimento e as tecnologias na sociedade da informação. Revista Interamericana de 
Bibliotecologia, v. 33, n. 1, jan./jun. 2010, Colômbia, p. 213-239. 
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Com o progresso das novas tecnologias, os indivíduos constantemente 

também tentam corresponder, haja vista que a tecnologia sozinha não 

instrumentaliza o conhecimento do indivíduo, todavia, permite acesso constante e 

frenético à informação5. 

CASTELLS indica que “como a informação é uma parte integral de toda 

atividade humana, todos os processos de nossa existência individual e coletiva são 

diretamente modelados (...) pelo novo meio tecnológico6”. 

Elas incentivam a ampliação do conhecimento da sociedade. Para André 

Farias de MOURA, “a inovação tecnológica tem sido uma constante no 

desenvolvimento das sociedades humanas7”. 

Ferramentas cada vez mais tecnológicas passaram a ser disponibilizadas para 

a sociedade com o avanço tecnológico, o que facilitou o recebimento, 

armazenamento, processamento e compartilhamento de informações. 

Para CECÍLIO: 

 

De forma aparentemente inofensiva e ingênua, as tecnologias vão impondo-se e 

quase que inadvertidamente capturam os sujeitos e lhes estabelecem esquemas 

e programações de seu cotidiano de trabalho e/ou de lazer, reconfigurando sua 

subjetividade e seus modos de ser, mesmo que menos fixos e sem 

necessariamente uma ordem identitária única, permanente e bastante definida 

em seus contornos, processo e ontologia.  É o controle firmando-se e tomando 

proporções à medida que a 'familiaridade' do homem com a máquina se constitui 

e se expande8. 

 

Além disso, as novas tecnologias contam com uma importantíssima rede de 

dados, se inserindo em vários setores da sociedade e gerando influências no agir dos 

indivíduos, e construindo o contexto tecnológico da sociedade. 

                                                      
5 Idem. 
6 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e terra, 1999, p. 108. 
7 MOURA, André Farias de. “A inovação tecnológica e o avanço científico: a química em perspectiva”. 
Química Nova, v. 23, n. 6, dez. 2000, São Paulo, p. 851-853.   Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
40422000000600022&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 26 set. 2020. 
8 CECÍLIO, S.; SANTOS, J.F. Sociedade  em  rede, trabalho docente  e sociabilidades  contemporâneas. 
In: GARCIA, D.M.F.; CECÍLIO, S (Org.). Formação e profissão docente. Campinas: Alínea, 2009, p. 173. 
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Assim, diante desta capacidade das tecnologias transformarem a sociedade, 

ao Estado incumbe a tarefa de promover o desenvolvimento tecnológico, buscando o 

respeito pelos direitos fundamentais e possibilitando que todos tenham acesso aos 

progressos tecnológicos. 

Um tipo de tecnologia que tem tomado espaço na sociedade é a Inteligência 

Artificial, que está interligada com o desenvolvimento de inteligência nos robôs9. 

Para McCarthy, ela seria: 

 

A ciência e a engenharia de se fazer máquinas inteligentes, especialmente 

programas de computadores inteligentes. Está relacionada à tarefa similar de 

usar computadores para entender inteligência humana, entretanto IA não 

necessita estar restrita a métodos que são biologicamente observáveis10. 

 

A Inteligência Artificial pode ser alimentada com informações. Entretanto ela 

também tem a capacidade de processamento dessa informação, buscando 

aperfeiçoar seu desempenho automaticamente, ou seja, toma decisões, e a partir 

delas gera novas informações e buscam aperfeiçoar seu sistema11. 

Com base em informações, dados e algoritmos, a Inteligência Artificial 

consegue controlar seu comportamento, decidindo quais ações e decisões serão 

tomadas. Entretanto, muitas vezes essas ações podem culminar na prática de 

delitos. 

Diante deste contexto de avanço tecnológico e a prática de ilícitos pela 

Inteligência Artificial, é possível citar as palavras de Hans KELSEN, de que “o Direito, 

por sua própria natureza, não é um sistema estático, mas um sistema dinâmico12”. 

Desta forma, passaremos a analisar alguns modelos de responsabilização 

penal em face das condutas da Inteligência Artificial, delimitando o objeto a ser 

                                                      
9 RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 3. ed. New York City: 
Pearson, 2009. p. 1152. Tradução livre. 
10 McCARTHY, John. What is Artificial Intelligence?. 2007. Disponível em: <http://www-
formal.stanford.edu/jmc/whatisai/whatisai.html>.  Tradução livre. Acesso em: 27 set 2020. 
11 FELIPE, Bruno Farage da Costa; PERROTA, Raquel Pinto Coelho. “Inteligência Artificial no Direito – 
Uma Realidade a ser Desbravada”. Revista de Direito, Governança e Novas Tecnologias, v. 4, n. 1, 
jan./jun. 2018, Salvador, p. 1-16. 
12 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. Tradução de Luís Carlos Borges. 3. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 1998, p. 525. 
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abordado. 

 

3. MODELOS DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DE CONDUTAS DA INTELIGÊNCIA 

ARTIFICIAL 

 

A atuação relevante do Direito Penal culminou na sua monopolização pelo 

Estado, a quem foi atribuída à atividade de dirimir os conflitos da sociedade, mediante 

a aplicação de modos razoáveis e proporcionais das normas jurídicas. A jurisdição é 

a função do Estado para solucionar pretensões punitivas ou de liberdade, precisando 

dizer o direito e adotar os valores constitucionais para as pretensões que lhe são 

reveladas13. 

No contexto dos avanços das novas tecnologias, os delitos não são praticados 

apenas por humanos. Desta forma, é de suma importância analisar a 

responsabilidade penal sobre crimes praticados pela Inteligência Artificial. 

Alguns países responsabilizam penalmente os indivíduos que representam as 

pessoas jurídicas ligadas à Inteligência Artificial. Entretanto, o maior desafio seriam 

os delitos em que os sistemas autônomos de Inteligência Artificial permitem a 

autorreprogramação, e o aperfeiçoamento automático do sistema com base no 

processamento das informações, agindo sem o comando do ser humano14. 

Claramente o sistema penal foi elaborado para os humanos. Entretanto, neste 

cenário tecnológico, é papel do sistema penal providenciar soluções. 

Sobre o assunto, Gabriel HALLEVY15 nos trás modelos de responsabilização: 

a) Responsabilidade de outro pela prática do crime; b) Responsabilidade por 

Consequência Natural e Provável e c) Responsabilidade Direta16. 

 

                                                      
13 NICOLITT, André. Manual de Processo Penal. 4. ed. atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. p.13. 
14  CASABONA, Carlos. Inteligência Artificial pode ter responsabilidade penal. Disponível em: 
<http://www.pucrs.br/blog/inteligencia-artificial-pode-ter-responsabilidade-penal/> Acesso em: 27 
set. 2020. 
15 É professor titular de Direito Penal na Faculdade de Direito, Ono Academic College, a maior faculdade 
de direito em Israel. People Pill. Disponível em: <https://peoplepill.com/people/gabriel-hallevy/> 
Acesso em: 27 set. 2020. 
16 HALLEVY, Gabriel. Unmanned Vehicles: Subordination to Criminal Law under the Modern Concept of 
Criminal Liability". Journal of Law, Information and Science 200, Tasmânia, jan./dez. 2012. Tradução 
livre. Disponível em: <http://www.austlii.edu.au/au/journals/JlLawInfoSci/2012/12.html>. Acesso 
em: 27 set 2020. 
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a) Responsabilidade de outro pela prática do crime 

 

Este modelo indica que a Inteligência Artificial não possui características 

humanas, sendo apenas uma máquina, não podendo ser responsabilizada pelo 

cometimento do delito17. 

Ela é considerada instrumento para a prática do delito, e quem será 

responsabilizado será a pessoa responsável pela Inteligência Artificial18. 

Entretanto, é preciso estabelecer quem seria este indivíduo a ser 

responsabilizado, e Gabriel HALLEVY indica dois indivíduos: o programador do 

software da Inteligência Artificial e o próprio usuário da máquina19. 

O programador de software pode criar código que leve a máquina a praticar 

delitos, sendo necessário analisar se a conduta foi derivada desta programação e, 

caso se confirme, a responsabilidade do delito será do programador20. 

O usuário final da Inteligência Artificial pode manusear a máquina e inserir 

ordem ou parâmetros de ação da máquina, que podem indicar a prática de delitos. Se 

esse for o caso, o usuário é quem deve ser responsabilizado.21 

O modelo de responsabilidade em comento considera que a conduta seria do 

programador ou do usuário, haja vista que a Inteligência Artificial seria um agente 

inocente22: 

 

Quando programadores ou usuários usam a IA instrumentalmente, a prática de 

um crime pelo IA é atribuída a eles. O elemento mental necessário na ofensa 

específica já existe em suas mentes. O programador tinha intenção criminal 

quando ordenou a prática da ofensa, e o usuário teve intenção criminal quando 

ordenou a prática da ofensa, mesmo que essas ofensas tenham sido realmente 

cometidas por meio de uma IA. Quando um usuário final faz uso instrumental de 

um agente inocente para cometer um crime, o usuário final é considerado o 

                                                      
17 Idem. 
18 Idem. 
19 Idem. 
20 Idem. 
21 Idem. 
22 Idem. 
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autor23. 

 

A máquina não pode ter utilizado de recursos que possibilitam que ela mesma 

“pense”, ou praticado o delito apenas embasada nos conhecimentos que ela mesma 

adquiriu que é o chamado Aprendizado da Máquina24. 

Portanto, para este modelo é preciso analisar se a conduta seria derivou da 

programação inserida pelo programador ou de ordens do usuário. 

Entretanto, em alguns delitos a máquina não recebeu programação com esta 

finalidade e nem recebeu ordens para praticar o delito em específico. Desta forma, 

nos são apresentados mais dois modelos de responsabilização. 

 

b) Responsabilidade por consequência natural e provável 

 

Este modelo indica a situação em que os programadores e os usuários 

interagem com a Inteligência Artificial, e ela acaba praticando algum delito, sem que 

fosse a intenção dos indivíduos responsáveis pela máquina, sendo considerado que 

não houve planejamento para que a Inteligência Artificial praticasse o delito. 

Entretanto, é afirmado que deveriam saber que a prática do delito seria consequência 

natural e provável do comportamento da máquina25. 

Ensina HALLEVY: 

 

O modelo de responsabilidade por consequência provável natural parece 

legalmente adequado para situações em que uma IA cometeu um crime, 

enquanto o programador ou usuário não o conhecia, não o pretendia e não 

participava. O modelo de responsabilidade natural de consequência provável 

exige que o programador ou usuário não esteja além do estado mental necessário 

para negligência. Os programadores ou usuários não precisam saber sobre 

nenhum delito iminente como resultado de sua atividade, mas precisam saber 

que tal ofensa é uma consequência natural e provável de suas ações26. 

                                                      
23 Idem. 
24 Idem. 
25 Idem. 
26 Idem. 
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Em um primeiro contexto os programadores e usuários atuam com negligência 

na programação e no uso da máquina, embora não tenham a intenção de cometer o 

delito. No segundo contexto, atuam conscientemente e deliberadamente para que a 

máquina cometa um delito, entretanto, ela acaba cometendo outros delitos além ou 

concomitante ao programado27. 

Sobre o primeiro contexto HALLEVY ensina que “devem ser responsabilizados 

pelo crime por negligência, se houver tal possibilidade no sistema jurídico28”. 

E quanto ao segundo, afirma que “devem ser responsabilizados pela ofensa 

adicional, como se ela tivesse sido cometida de maneira consciente e voluntária29”. 

Desta forma, se a Inteligência Artificial agir sem estar baseada em seu próprio 

aprendizado, a responsabilidade será do programador e do usuário. A 

responsabilidade será culposa se agiram com negliglência, e se for possível no 

ordenamento jurídico, e também serão responsabilizados se incentivaram a máquina 

a praticar delitos e ela praticou crimes além ou concomitantemente, haja vista que a 

Inteligência Artificial foi intencionalmente direcionada para prática criminosa. 

Entretanto, se agir com base no conhecimento adquirido e por vontade própria, 

a própria Inteligência Artificial deve ser responsabilizada, seria a chamada 

Responsabilidade Direta30. 

 

c) Responsabilidade Direta 

 

Este modelo foca na própria Inteligência Artificial, que será responsabilizada 

pela conduta. Ela possui recursos de alta capacidade de processamento de dados, 

mesmo havendo elevada quantidade de informações, e os considera para tomar a 

decisão. Desta forma, quando cometer o delito sem a interferência do programador 

ou usuário, neste modelo é afirmado que a própria Inteligência Artificial deve ser 

responsabilizada, desde que ocorra o preenchimento dos requisitos para a imputação 

penal31. 

                                                      
27 Idem. 
28 Idem. 
29 Idem. 
30 Idem. 
31 Idem. 
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Para Gabriel Hallevy: 

 

Os únicos requisitos mentais necessários para impor a responsabilidade criminal 

são conhecimento, intenção, negligência etc., conforme exigido pelo crime 

específico e sob a teoria geral do direito penal. Como resultado, a IA não precisa 

criar a ideia de cometer a ofensa específica, mas, para ser responsável 

criminalmente, precisa apenas cometer a ofensa específica com os elementos 

factuais dessa ofensa32. 

 

Esse modelo indica a punição do próprio sistema, por ter praticado o delito 

com base no auto aprendizado. O problema seria o modo que a Inteligência Artificial 

poderia se enquadrar em todos os requisitos necessários para o a responsabilização 

penal33. 

Sobre as sanções, Gabriel HALLEVY dispõe que poderia a Inteligência Artificial 

poderia ser desligada temporariamente, ter restrições de atuação, ser determinado 

que seja usada para fins sociais, ou que trabalhe compulsoriamente para compensar 

o dano, ou eventual desligamento permanente da Inteligência Artificial34. 

Dessa forma, a solução encontrada pelos países seria aplicar os três modelos 

de responsabilização de modo adequado e da melhor forma possível para a 

situação35. 

Tais modelos transportados para o ordenamento jurídico pátrio encontrariam 

alguns óbices à sua aplicação, e necessitariam de modificações legislativas para sua 

efetiva implantação, conforme já exposto no capítulo anterior. 

Desta forma, temos que as novas tecnologias podem auxiliar a sociedade em 

diversos setores, entretanto, o Estado ao possuir o monopólio do Direito Penal, deve 

atentar-se para a prática dos delitos eventualmente praticados por máquinas, 

                                                      
32 Idem. 
33  FENELON, Fernanda. Responsabilização penal e sistemas de inteligência artificial: um tema 
controverso. Disponível em: <https://canalcienciascriminais.com.br/responsabilizacao-penal-e-
sistemas-de-inteligencia-artificial/>. Acesso em: 27 set. 2020. 
34 HALLEVY, Gabriel. Unmanned Vehicles: Subordination to Criminal Law under the Modern Concept of 
Criminal Liability". Journal of Law, Information and Science 200, Tasmânia, jan./dez. 2012. Tradução 
livre. Disponível em: <http://www.austlii.edu.au/au/journals/JlLawInfoSci/2012/12.html>. Acesso 
em: 27 set 2020. 
35 Idem. 

https://canalcienciascriminais.com.br/responsabilizacao-penal-e-sistemas-de-inteligencia-artificial/%22%20%5ct%20%22_blank
https://canalcienciascriminais.com.br/responsabilizacao-penal-e-sistemas-de-inteligencia-artificial/%22%20%5ct%20%22_blank
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adaptando o ordenamento jurídico para efetivamente poder implantar modelos de 

responsabilização, a fim de se obter um melhor uso das tecnologias, e um resultado 

justo para o responsabilizado e para a sociedade. 

 

CONCLUSÃO 

 

As novas tecnologias cada vez mais estão influenciando no modo de agir da 

sociedade, sendo importante que o Estado fique atento às modificações que por elas 

são influenciadas. A tecnologia deve ser usada visando o bem comum. 

Resta demonstrada dificuldade em responsabilizar penalmente a conduta da 

Inteligência Artificial, o que pode até mesmo desencorajar inovações tecnológicas. 

É certo que os delitos praticados por condutas da Inteligência Artificial não 

devem ser ignorados sendo necessário que se obtenha algum modelo de 

responsabilização penal. 

Desta forma, os modelos trazidos por Gabriel Hallevy poderiam ser utilizados 

para basear os ordenamentos jurídicos, e modificações legislativas voltadas para a 

Inteligência Artificial e suas condutas, se adaptando ao avanço tecnológico, e 

protegendo a sociedade. 
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Resumo 
 
O presente trabalho tem como objetivo geral analisar a previsão legal das tecnologias 
disruptivas no ensino jurídico brasileiro. Como objetivos específicos, dissertar sobre 
a quarta revolução industrial; identificar as tecnologias disruptivas: 
lawtechs/legaltechs no Brasil. E por fim, verificar se a Resolução nº 5, de 17 de 
dezembro de 2018 incluiu as lawtechs e legaltechs nos cursos de graduação em 
direito.  Inicialmente, propõe-se os aspectos gerais da quarta revolução industrial. 
Em um segundo momento, apresenta-se as lawtechs e as legaltechs como 
mecanismos facilitadores de determinadas atividades jurídicas e, por fim, busca-se 
verificar o ensino jurídico no Brasil diante dessa nova realidade da quarta revolução 
industrial. Justifica-se a pesquisa em vista da necessidade de compreender as 
características da Quarta Revolução Industrial, de que maneira os meios 
tecnológicos impactam diretamente a vida do profissional do Direito e de que modo 
o ensino superior na graduação vem despertando para essa realidade, conforme a 
Diretriz Curricular Nacional do Curso de Direito, Resolução nº 5, de 17 de dezembro 
de 2018. Utilizou-se como metodologia pesquisa bibliográfica de natureza 
exploratória, mediante análise de artigos nas bases de dados de periódicos e livros 
doutrinários, com uma abordagem qualitativa, bem como pesquisa documental com 
dados disponíveis no site da Ab2l. Como resultados, espera-se contribuir para a 
compreensão do impacto das tecnologias disruptivas desenvolvidas pelas 
lawtechs/legaltechs no âmbito da educação jurídica no Brasil.  
Palavras-chaves: Quarta Revolução Industrial. Lawtechs/Legaltechs. Ensino 
Jurídico. 
 
Abstract 
 
This work aims to analyze the legal forecast of new technologies in Brazilian legal 
education. As specific objectives: discuss about the fourth industrial revolution; 
identify new technologies: lawtechs / legaltechs in Brazil. Finally, check if Resolution 
No. 5, of December 17, 2018, included the new technologies in law courses. Initially, 
the general aspects of the fourth industrial revolution are proposed. In a second step, 
lawtechs and legaltechs are presented as mechanisms that facilitate certain legal 
activities and, finally, we seek to discuss legal education in Brazil in the face of this 

                                                      
1  Mestranda em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR. Pesquisadora 
GEPEDI. Advogada. E-mail: daianequeiroz@edu.unifor.br 
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new reality of the fourth industrial revolution. The research is justified in view of the 
need to understand the characteristics of the Fourth Industrial Revolution, how 
technological means directly impact the life of the Law operator and how higher 
education in Law has been awakening to this reality, according to the Directive 
National Curriculum of the Law Course, Resolution nº 5, of December 17, 2018. An 
exploratory bibliographic research methodology was used, through the analysis of 
articles in the databases of periodicals and doctrinal books, with a qualitative 
approach, as well as documentary research with data available on the Ab2l website. 
As a result, it is expected to contribute to the understanding of the impact of new 
technologies developed by lawtechs / legaltechs in the scope of legal education in 
Brazil. 
Keywords: Fourth Industrial Revolution. Lawtech / Legaltech. Legal Education. 
 

1. Introdução 

 

A era digital transforma cada vez mais as áreas de atuação profissional, e no 

direito não é diferente. A Quarta Revolução Industrial é caracterizada por amplas 

transformações digitais, diferindo das outras revoluções principalmente em sua 

celeridade. Ela não diz respeito apenas a sistemas e máquinas inteligentes e 

conectadas, sendo seu escopo muito mais extenso. Ondas de novas descobertas 

ocorrem simultaneamente em áreas que vão desde o sequenciamento genético até a 

nanotecnologia, das energias renováveis à computação quântica. “O que torna a 

Quarta Revolução Industrial fundamentalmente diferente das anteriores é a fusão 

dessas tecnologias e a interação entre os domínios físicos, digitais e biológicos”2. 

Na esfera jurídica não seria diferente, apesar da resistência às tecnologias 

disruptivas, o profissional do Direito se depara com diversas realidades, que faz com 

que não possa deixar de ser introduzido diretamente e indiretamente nessa realidade 

digital. Desde a previsão legal de determinados assuntos (compliance, blockchain, 

criptmoedas, internet das coisas, Lei Geral da Proteção de Dados – LGPD, robôs, bots, 

inteligência artificial e outros), a dinâmica dos escritórios jurídicos vem sendo 

impactada. Nesse sentido, o ensino jurídico precisa romper com o tradicionalismo e 

com o conservadorismo e introduzir as tecnologias disruptivas para que os 

profissionais não sejam deixados para traz. 

                                                      
2 SCHWAB, Klaus. A quarta revolução industrial. Tradução de Daniel Moreira Miranda. São Paulo: 
Edipro, 2016. p.16. 
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A pesquisa está dividida em três seções, inicialmente, discorre sobre as 

perspectivas relevantes da Quarta Revolução Industrial, expondo conceitos e 

característica. A segunda seção apresenta as lawtechs e as legaltechs no Brasil, por 

meio de informações da Associação Brasileira de Lawtech/Legaltech, evidenciando 

as principais categorias dessas ferramentas facilitadoras das atividades jurídicas e, 

por fim, busca-se verificar a recepção das tecnologias disruptiva na nova diretriz 

curricular dos cursos de Direito do Brasil, Resolução nº 5, de 18 de dezembro de 2018, 

prevista para entrar em vigor após dois anos de sua publicação no que se refere a 

cursos já autorizados pelo Ministério da Educação – MEC.  

Utilizou-se pesquisa bibliográfica de natureza teórico-crítica e exploratória, 

quanto ao caráter do estudo, é descritivo, realizada mediante análise de artigos nas 

bases de dados de periódicos e livros doutrinários, com uma abordagem qualitativa, 

bem como documental, com coleta de dados disponíveis no site da Ab2l, com corte 

temporal de outubro de 2017 a setembro de 2020. 

O uso de novas tecnologias no campo jurídico não deve ser visto com medo, e 

sim como uma oportunidade de melhora na produtividade e na otimização de tempo. 

Assim, apresenta-se pesquisa sobre as novas tecnologias e a legislação no ensino 

jurídico no Brasil. Destas reflexões emergem questões a serem cientificamente 

enfrentadas. Assim, apresenta como questão de problema: Em que medida as 

tecnologias disruptivas estão sendo recepcionada na legislação educacional 

brasileira? 

 

2 Percepções da Industria 4.0 

 

A palavra “revolução” denota modificação abrupta que pode ocorrer no poder 

político ou na organização estrutural de uma sociedade, sucedendo-se em um 

período relativamente curto de tempo. O termo é igualmente apropriado para 

descrever mudanças aceleradas e densas nos campos científico-tecnológico, 

econômico e comportamental humano. 

A Quarta Revolução Industrial ou a Indústria 4.0 teve seu termo usado pela 

primeira vez em 2011. É oriunda de um projeto de estratégias do governo alemão 
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voltado para a tecnologia3. As máquinas de alto padrão tecnológico também fazem 

parte dessa revolução e permitem produzir muito mais em um curto período, de forma 

a trazer um lucro gigantesco para a companhia.  

A Industria 4.04 tem como foco a conectividade, ou seja, conectar toda uma 

indústria, desde a produção até o sistema de vendas, sendo a realidade dessa nova 

Revolução Industrial. Como esse novo conceito de indústria surgiu na Europa e por 

ser ainda muito novo, sua difusão no Brasil ainda é limitada, embora seja uma 

estratégia a ser adotada por grandes indústrias como forma de vencer a 

competitividade nacional5.  

Assim, a inovação disruptiva6 descreve um processo pelo qual um produto ou 

serviço começa por aplicações simples, na “parte inferior” de um mercado, e, 

progressivamente, se move para “acima do mercado”, acabando por deslocar ou 

eliminar concorrentes estabelecidos. Esse modelo de inovação permite que grande 

parte da população, que até então não tinha acesso, passe a contar com 

determinados produtos e serviços. 

Por esse motivo, os profissionais que trabalham dentro de uma organização 

devem saber lidar de forma saudável com as informações disponíveis. Segundo 

teóricos, hoje o mundo passa por uma transição que dá início à Quarta Revolução 

Industrial, conhecida como Revolução Digital 7 . Pode-se associá-la a uma 

continuação inteligente da terceira e defini-la como uma sinergia das tecnologias 

isoladas. O desenvolvimento e a incorporação de novas tecnologias muito mais 

inteligentes vão moldar as indústrias nos próximos anos. 

Segundo Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial (WEF), já se 

está a viver esse novo tempo. “Estamos a bordo de uma revolução tecnológica que 

                                                      
3 SILVEIRA, C. B. O que é a Indústria 4.0 e como ela vai impactar o mundo. Citisystems, 2017. 
Disponível em: <https://www.citisystems.com.br/industria-4-0/>. Acesso em: 10 jun. 2018.  
4 VENTURELLI, M. Indústria 4.0: uma visão da automação industrial. Automação Industrial, nov. 2017. 
Disponível em: <https://www.automacaoindustrial.info/industria-4-0>. Acesso em: 22 nov. 2019. 
5 OLIVEIRA, F. T. de; SIMÕES, W. L. A Indústria 4.0 e a produção no contexto dos Estudantes de 
Engenharia. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 2017, Goiás. Anais... Goiás, 2017. 
Disponível em: <https://sienpro.catalao.ufg.br/up/1012/o/Fernanda_Tha%C3%ADs_de_Oliveira.pdf>. 
Acesso em: 20 out. 2019. 
6  CHRISTENSEN, C. M. The ongoing process of building a theory of disruption. The Journal of Product 
Innovation Management, v. 23, n. 1, p. 39-55, 2006.p.44. 
7 SCHWAB, Klaus. A quarta revolução industrial. Tradução de Daniel Moreira Miranda. São Paulo: 
Edipro, 2016. p 18. 

https://www.automacaoindustrial.info/industria-4-0
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transformará fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos 

relacionamos. Em sua escala, alcance e complexidade, a transformação será 

diferente de qualquer coisa que o ser humano tenha experimentado antes”8. 

Assim, esse novo tempo será expresso por um conjunto de tecnologias 

inovadoras: robótica, inteligência artificial, realidade aumentada, big data (análise de 

volumes massivos de dados), nanotecnologia, impressão 3D, biologia sintética, etc. 

Todos esses sistemas estão sendo desenvolvidos e, ainda que alguns deles estejam 

em fase inicial de desenvolvimento, serão muito promissores futuramente. Sobre o 

tema, considera-se o seguinte:  

 

Estou convencido de que a quarta revolução será tão poderosa, impactante e 

historicamente importante quanto as três anteriores. No entanto, tenho duas 

grandes preocupações sobre os fatores que podem limitar a realização efetiva e 

coesa da quarta revolução9. 

 

O autor destaca que são necessárias liderança e compreensão sobre as 

modificações em curso para todos os setores, sendo indispensável repensar os 

atuais sistemas econômicos, sociais e políticos. Haja vista que a tecnologia e a 

digitalização irão revolucionar tudo, a velocidade da inovação, em termos de 

desenvolvimento e ruptura, está mais rápida do que nunca. 

 Atuais disruptores – Airbnb, Uber e afins – que hoje são nomes bem 

familiares10 reinventaram o fornecimento de determinadas atividades. Alguém, em 

algum dia, supôs que a maior empresa de transporte de pessoas não seria 

proprietária de um veículo ou que a maior empresa de hospedagem não possuiria um 

hotel? 

É nesse sentido que o avanço das novas tecnologias trará grandes 

consequências para a sociedade mundial, assim como no curso de Direito e na 

atuação dos profissionais dessa área. São exemplos de tecnologias disruptivas os 

                                                      
8 SCHWAB, Klaus. A quarta revolução industrial. Tradução de Daniel Moreira Miranda. São Paulo: 
Edipro, 2016. p.12. 
9 SCHWAB, Klaus. A quarta revolução industrial. Tradução de Daniel Moreira Miranda. São Paulo: 
Edipro, 2016, p.17. 
10 SCHWAB, Klaus. A quarta revolução industrial. Tradução de Daniel Moreira Miranda. São Paulo: 
Edipro, 2016. p.18. 
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seguintes: inteligência artificial, internet das coisas, robôtica, big data, blockchain, 

lawtechs/legaltechs, bitcoin e peer-to-peer, para citar apenas algumas. A 

transformação da Quarta Revolução Industrial vai atingir todos os aspectos da nossa 

vida e, é claro, a educação será um deles.  

A educação 4.0 é a educação adequada para atender a essas necessidades 

mercadológicas da Quarta Revolução Industrial, que despertam inquietação, visto 

que: 

 

No século XXI, a invasão tecnológica tem emergido em todos os segmentos, em 

consequência disso, faz-se necessária uma readequação também no que diz 

respeito à educação. Em tempos de modernização, há uma cobrança para a 

ruptura do modelo tradicional de ensino. No atual cenário, é impossível 

desconsiderar inovações tecnológicas, bem como de acesso à informação. 

Todos os dias é possível aprender novos conteúdos na internet. É como se 

fossemos alunos a vida inteira. Seria, então, possível integrar essas novas 

tecnologias ao atual modelo de ensino universitário? Mais precisamente, no 

ensino superior jurídico?11 

 

No futuro (hoje), portanto, a educação terá que se adaptar ao que o mercado 

exigir. Em geral, as instituições estão tendo dificuldades para manter a velocidade e 

a amplitude da mudança tecnológica. Muitos sistemas jurídicos estão mal equipados 

para lidar com os novos riscos; na verdade, o mundo está apenas começando a 

acordar para a viabilidade de uma vasta gama de cenários12. Com isso, apresenta-se, 

na próxima seção, tecnologias disruptivas legaltechs/lawtechs que vêm 

revolucionando as práticas jurídicas no Brasil. 

 

3 Tecnologias Disruptiva: Lawtechs/Legaltechs  

 

A terminologia legaltech e lawtechs no Brasil ainda não tem uma definição fixa,  

                                                      
11 MOURA, Taísa Ilana Maia de. TASSIGNY, Mônica Mota. SILVA, Thomaz Edson Veloso. O uso da 
tecnologia no ensino jurídico: o método do ensino híbrido no curso de direito. Revista UniVap, v. 24, 
2018. p.71. 
12 SCHWAB, Klaus. Aplicando a quarta revolução industrial. Tradução de Daniel Moreira Miranda. São 
Paulo: Edipro, 2018. p.72. 

http://lattes.cnpq.br/4109325305631925
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justamente por ser um vocábulo bem novo dentro do mercado jurídico. Entre as 

várias definições dadas por diversos envolvidos no tema, pode-se considerar, 

basicamente, que as legaltechs são startups que se utilizam de tecnologia para 

aprimorar, fornecer ou viabilizar serviços jurídicos. Elas chegam para inovar um 

mercado que, tradicionalmente, nunca se preocupou com isso.   

Dessa forma, surgem primeiramente as lawtechs ou legaltechs, que são 

mecanismos desenvolvidos com a finalidade de agilizar ou facilitar tarefas da área 

jurídica que, ao serem realizadas de forma tradicional, demandam mais tempo13. 

Dessa maneira, apresentam-se as legaltechs (também conhecidas como 

lawtechs), que consistem em startups de soluções tecnológicas voltadas à 

reformulação do setor jurídico. O termo tem derivação das palavras inglesas 

legal/law e technology, e tem como escopo a colaboração da tecnologia na rotina 

jurídica.  

Tal facilidade é promovida mediante a coleta, a leitura, o armazenamento de 

informações e a unificação dessas informações em bancos de dados, além da 

capacidade de reproduzir padrões de documentos e a emissão de alertas relativos 

aos prazos14. 

Quando se refere a inovações tecnológicas e a seus impactos na atividade 

jurídica, estar-se a referir, primordialmente, à presença cada vez maior da informática 

na atividade. Richard Susskind foi pioneiro nos estudos dos impactos da tecnologia 

sobre o Direito há muitos anos e identifica uma tendência geral à comoditização da 

atividade jurídica15. 

No Brasil, ainda que se tenham números mais reduzidos, as legaltechs estão 

a surgir em uma velocidade avassaladora, de modo a abranger os mais diversos 

serviços do mercado jurídico e a trazer visões inovadoras que não se aplicavam até 

então. 

                                                      
13 HOGEMANN, Edna Raquel. O futuro do direito e do ensino jurídico diante das novas tecnologias. 
Revista Interdisciplinar de Direito, Faculdade de Direito de Valença, v. 16, n. 1, p.105-115, 2018. p.80. 
14 SALOMÃO, Celina. Lawtechs: tecnologia transformando os negócios do Direito. Falando de TI, 2017. 
Disponível em: <https://www.ibm.com/blogs/robertoa/2017/05/lawtechs-a-tecnologia-
transformando-osnegocios-do-direito/>. Acesso em: 31 jan. 2019. 
15 SUSSKIND, Richard; SUSSKIND, Daniel. The future of professions: how technology will transform the 
work of human experts. New York: Oxford, 2017.p.25. 
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 O radar de legaltechs da AB2L (Associação Brasileira de Lawtechs e 

Legaltechs)16 divulgou, em outubro de 2017, as informações do setor, que à época do 

seu lançamento contava com o mapeamento de cinquenta e uma empresas, divididas 

em oito campos: Conteúdo Jurídico e Consultoria, Automação de Documentos, Faça 

Você Mesmo, Monitoramento e Extração de Dados Públicos, Redes de Profissionais, 

Gestão de Escritórios e Departamentos Jurídicos, Analystics e Jurimetria e, por fim, 

Resolução de Conflitos Online. 

Em setembro de 2020, percebe-se um aumento considerável do número de 

empresas cadastradas na AB2L17, bem como a expansão das categorias catalogadas 

de oito para quatorze campos. Sendo elas as seguintes:  

Analytics e Jurimetria – são plataformas de análise e compilação de dados e 

jurimetria; A Jurimetria está relacionada com dados estatísticos. Guedes Nunes 

afirma “definir a Jurimetria como a disciplina do conhecimento que utiliza a 

metodologia estatística para investigar o Jurimetria e tecnologia: diálogos essenciais 

com o direito processual funcionamento de uma ordem jurídica”. A jurimetria pode 

auxiliar na tomada de decisão de determinados casos, haja vista que os dados 

levantados empiricamente fornecem informações sobre casos semelhantes. 

 Automação e Gestão de Documentos – são softwares de automação de 

documentos jurídicos e gestão do ciclo de vida de contratos e processos; Já o 

compliance – Empresas que oferecem o conjunto de disciplinas para fazer cumprir 

as normas legais e e políticas estabelecidas para as atividades da instituição; 

 Outra categoria que vem se destacando é a de Conteúdo Jurídico, Educação e 

Consultoria – Portais de informação, legislação, notícias e demais empresas de 

consultoria com serviços desde segurança de informação a assessoria tributária; 

também conhecidas como Edtechs. 

  Na extração e monitoramento de dados públicos – temos o monitoramento e 

gestão de informações públicas como publicações, andamentos processuais, 

legislação e documentos cartorários. Esse tipo de serviço já acontecia físico, quando 

se contratava pessoas ou empresas para acompanhar os diários oficiais. 

                                                      
16 AB2l. Disponível em: https://www.ab2l.org.br/radar-lawtechs/. Acesso em 20 de maio de 2020. 
17  AB2L. Disponível em: https://www.ab2l.org.br/radar-lawtechs/. Acesso em 22 de setembro de 
2020. 

https://www.ab2l.org.br/radar-lawtechs/
https://www.ab2l.org.br/radar-lawtechs/
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A categoria de Gestão – Escritórios e Departamentos Jurídicos – Soluções de 

gestão de informações para escritórios e departamentos jurídicos, apresentam 

metodologias diferentes e inovadoras na maneira de gerir os escritórios de 

advocacia. 

IA – Setor Público – Soluções de Inteligência Artificial para tribunais e poder 

público; Em relação a inteligência artificial, citamos alguns exemplos: Robô Victor 

(STF), Robô Sócrates (STJ); Robô Elis (TJPE), Poti, Clara e Jerimum (TJRN), Sinapses 

e Cranium (TJRO) e Radar (TJMG). Ressalta-se a criação de centros de estudos e 

pesquisas tecnológicas nos tribunais de justiça no Brasil. 

Redes de Profissionais – Redes de conexão entre profissionais do direito, que 

permitem a pessoas e empresas encontrarem advogados em todo o Brasil; Citamos 

como exemplos: Jusbrasil, Adivise que junta vários dos serviços apresentados neste 

trabalho. 

Resolução de conflitos online – Empresas dedicadas à resolução online de 

conflitos por formas alternativas ao processo judicial como mediação, arbitragem e 

negociação de acordos. 

 A Taxtech – Plataformas que oferecem tecnologias e soluções para todos os 

seus desafios tributários; a Regtech – Soluções tecnológicas para resolver 

problemas gerados pelas exigências de regulamentação; e a Civic Tech –  Tecnologia 

para melhorar o relacionamento entre pessoas e instituições, dando mais voz para 

participar das decisões ou melhorar a prestação de serviços; Por fim, a Real Estate 

Tech – Aplicação da tecnologia da informação através de plataformas voltadas ao 

mercado imobiliário e cartorário. 

A ascensão das lawtechs/legaltechs é exponencial. O índice, quando da 

redação desta pesquisa, em setembro de 2020, contava com cento e cinquenta e uma 

startups voltadas para o âmbito jurídico. Ao se analisar em termos percentuais 

quanto à concepção, tem-se um crescimento de mais de 100%. Apesar de toda a 

resistência, as tecnologias estão sim a mudar a realidade dos profissionais do 

Direito. 

Cabe, porém, reiterar que as “commodities”, em especial da vida do advogado, 

serão devoradas pela tecnologia. Advogar sem o uso de lawtechs, em um futuro nada 
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distante, será tão absurdo quanto imaginar, atualmente, a possibilidade de usar a 

máquina de escrever em vez do computador18. 

Ressalta-se que a pandemia causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, causador 

da doença COVID-19, em 2020, causou impactos na sociedade em vários aspectos, 

seja para os indivíduos, seja para a coletividade e principalmente acelerou o uso das 

tecnologias disruptivas. 

Em recente pesquisa desenvolvida no mês de abril de 2020, pelo Centro de 

Estudos das Sociedades dos Advogados (CESA)19 e a Ab2L dos 649 escritórios de 

advocacia que participaram do levantamento um total de 22% utilizam legaltech ou 

lawtechs, já 78% não utilizam. Ressalta-se que os 22% que utilizam uma lawtechs ou 

legaltech não tiveram suas demandas afetadas em tempos de pandemia, havendo 

até um crescimento em suas demandas. 

Destaca-se que: “Ao mesmo tempo que a Era Digital abre maiores 

possibilidades de inclusão, a exclusão torna-se mais cruel. Aqueles que não tiverem 

existência virtual dificilmente sobreviverão também no mundo real, e esse talvez seja 

um dos aspectos mais aterradores do nosso tempo”20.  

Nesse sentido, verifica-se como a legislação brasileira apresenta-se para que 

os cursos de Direito se adaptem a essa nova realidade profissional, discorrendo-se 

na próxima seção acerca da inclusão das novas tecnologias no ensino jurídico, de 

acordo com o que preconiza a diretriz curricular do curso de Direito. 

 

4  Tecnologias Disruptivas e o Ensino Jurídico  

 

Amplas foram as modificações nos últimos anos na regulamentação do curso 

superior em Direito realizada pelo Ministério da Educação – MEC no Brasil, devido às 

inúmeras críticas que ainda se tece sobre o número de faculdade e o número de 

bacharéis formados, que chega a ser o maior do mundo. 

                                                      
18  VIVIANI, Luiz. Mercado jurídico saturado? Empreender pode ser a solução. In: JOTA. O futuro do 
direito: tecnologias, mercado de trabalho e os novos papeis dos Advogados. Cidade: São Paulo. Cia 
do e-Book, 2017.p.19 
19 Levantamento impacto do covid-19 nos escritórios de advocacia. CESA e AB2L. Disponível em: 
https://bernardodeazevedo.com/wp-content/uploads/2020/05/levantamento-covid.pdf Acesso em 
21 de set 2020. 
20 PECK, Patrícia. Direito digital. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.p. 70. 

https://bernardodeazevedo.com/wp-content/uploads/2020/05/levantamento-covid.pdf
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A mais recente e em vigor é a Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 201821, 

que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Direito, 

bacharelado, a serem observadas pelas IES. O Referido diploma normativo trouxe 

novas perspectivas para o ensino superior em Direito. O art. 4º da DCN apresenta, em 

seu caput, o seguinte: 

 

Art. 4º O curso de graduação em Direito deverá possibilitar a formação 

profissional que revele, pelo menos, as competências cognitivas, instrumentais e 

interpessoais que capacitem o graduando a: (...) XI - compreender o impacto das 

novas tecnologias na área jurídica; (...). É desta forma que as pesquisas atuais 

devem ser direcionadas a estudos para entendermos e sabermos aplicar, discutir, 

respeitar o fenômeno da era digital na sociedade, e o inciso XII - possuir o 

domínio de tecnologias e métodos para a permanente compreensão e aplicação 

do Direito. (grifou-se) 

 

A imbricada relação que Direito e Tecnologia mantêm entre si (além de suas 

consequências sociais e econômicas a serem regulamentadas por políticas 

públicas), revela a necessidade imperiosa de desenvolvimento de teorias que 

considerem as suas implicações mútuas e possibilitem uma compreensão mais 

adequada da complexidade da sociedade, bem como da formulação dos meios de 

atuação em face das suas externalidades. 

 Dessa forma, as relações jurídicas e econômicas, bem como as políticas 

públicas, revelar-se-ão mais dinâmicas e atualizadas, de modo a extrair das 

tecnologias contemporâneas meios de integração e complementação recíprocos22. 

Já o artigo 5º da Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2020, dispõe que:  

 

Art. 5º. O curso de graduação em Direito, priorizando a interdisciplinaridade e a 

articulação de saberes, deverá incluir no PPC, conteúdos e atividades que 

atendam às seguintes perspectivas formativas: 

                                                      
21 Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2018. Disponível em: Acesso em 12 out 2019. 
22 VIVIANI, Luiz. Mercado jurídico saturado? Empreender pode ser a solução. In. O futuro do direito: 
tecnologias, mercado de trabalho e os novos papeis dos Advogados. Cidade: São Paulo. Cia do e-
Book, 2017.p.25. 
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I - Formação geral, que tem por objetivo oferecer ao graduando os elementos 

fundamentais do Direito, em diálogo com as demais expressões do 

conhecimento filosófico e humanístico, das ciências sociais e das novas 

tecnologias da informação, abrangendo estudos que, em atenção ao PPC, 

envolvam saberes de outras áreas formativas, tais como: Antropologia, Ciência 

Política, Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia e Sociologia; 

 

O propósito de melhorar o acesso dos futuros bacharéis em Direito à atividade 

digital foi demostrado na antiga DCN do curso de Direito, Resolução nº 9, de 29 de 

setembro de 2004, cujo texto foi mantido, conforme o inciso XII, comentado 

anteriormente. Com isso, “o processo eletrônico, como o próprio nome já diz, é aquele 

que tem sua existência no âmbito virtual, ou seja, sem utilização de papel algum. 

Todas as peças só podem ser acessadas eletronicamente”23. Antes tinha-se software 

jurídico que controlavam apenas processos, prazos e audiências. Hoje, apresenta-se 

softwares com ferramentas de workflow que auxiliam os advogados a controlar 

situações, com uma abordagem rápida, cooperativa e orientada para equipes. 

A transformação digital é demostrada hoje com as possibilidades de facilitar 

o exercício da profissão jurídica, como no controle automático dos prazos e 

intimações de processos; na coleta e no monitoramento de informações públicas; na 

integração e no relacionamento de dados para facilitar a tomada de decisão; na 

mediação de conflitos por meios digitais; e outros. 

Um pouco diferente do que se está a evidenciar hoje ao se alinhar as 

tecnologias disruptivas com as lawtechs/legaltechs, é necessário abordar essas 

inovações nos cursos de Direito no Brasil, pois não se pode permitir uma nova crise 

no ensino jurídico sem que se tenha superado a crise anterior. Assim, faz-se 

necessária a inclusão de mecanismo que busque desenvolver a interatividade entre 

tecnologia e Direito.  

As Instituições de Ensino Superior têm dois anos para adequar seu projeto 

pedagógico de curso às recentes exigências do regramento citado, as quais se 

notabilizam pela incorporação   dos novos desafios que se apresentam ao mundo do 

                                                      
23  FOLLE, Ana Júlia Cecconello; SCHELEDER, Adriana Fasolo Pilati. As novas tecnologias e a 
uniformização do processo eletrônico. Revista Publica Direito. Disponível em: 
<http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=e3998932e2e851de>. Acesso em: 29 mar. 2020. p.03. 

http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=e3998932e2e851de
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Direito, com atenção para o chamado Direito Cibernético. 

Ressalta-se que com a pandemia da covid-19 e as dificuldades encontradas 

pelas instituições de ensino superior ao longo deste período, foi homologado no dia 

06 de setembro de 2020, o parecer CNE/CES Nº 498/2020 que prorroga por um ano o 

prazo de implantação da referida DCN deste trabalho. 

 

Considerações Finais 

  

A pesquisa apresenta a Quarta Revolução Industrial como algo eminente à 

sociedade. Mecanismos disruptivos vêm revolucionando a sociedade como um todo 

e com os operadores do Direito não seria diferente. Assim, apresenta-se as 

lawtech/legaltech como possibilidades na inserção dessas tecnologias disruptivas 

no ensino jurídico brasileiro. 

 As lawtechs/legaltechs no Brasil vêm se revelando um terreno fértil em 

oportunidades, conforme apresentado pela Associação Brasileira de Lawtech e 

Legaltech (Ab2L). O setor jurídico no País é sinônimo de dados impressionantes: 

temos cerca de um milhão de advogados registrados nos quadros da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), 1.200 faculdades de Direito, segundo o Sistema eMec, 80 

milhões de ações pendentes e um tempo médio de julgamento em 1ª instância de 

quatro anos e quatro meses (CNJ). 

 A nova diretriz curricular do curso de Direito, Resolução nº 5, de 18 de 

dezembro de 2018, apresenta a preocupação que os cursos de Direito precisam ter 

para implementar as tecnologias disruptivas em seus projetos pedagógicos. A 

previsão legal da inclusão das novas tecnologias para que as instituições adaptem 

seus projetos pedagógicos finaliza em dezembro de 2020. É questionável se as 

instituições estão atentas à inclusão não só de disciplinas, mas de conteúdos que 

sejam trabalhados de forma interdisciplinar e até mesmo transversal, visando um 

maior aproveitamento do ensino-aprendizado para os futuros bacharéis em Direito. 

 A necessidade para que haja integração da profissão jurídica com as 

tecnologias disruptivas não se restringe à atuação isolada de alguns profissionais ou 

entidades do mercado jurídico, devendo alcançar os estudantes que demandam uma 

formação mais adequada aos tempos atuais, onde o ensino do Direito reconheça que 

https://guiadoestudante.abril.com.br/universidades/brasil-tem-mais-cursos-de-direito-do-que-todos-os-outros-paises-do-mundo-juntos/
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as tecnologias disruptivas fazem parte das atividades jurídicas. A criação de novos 

conhecimentos no campo jurídico demanda, do profissional do Direito, o 

desenvolvimento de novas habilidades e competências profissionais. 
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Luiz Felipe Nunes1 

 
RESUMO 
 
O trabalho tem por tema a democracia participativa e seus desafios frente à 
sociedade da informação. Assim, nosso objetivo é analisar o aprimoramento da 
democracia participativa a partir das contribuições trazidas pelo advento das novas 
tecnologias de comunicação e informação, utilizando-se do método dedutivo e 
consulta bibliográfica. Nesse intento, discute-se a potencialidade de inclusão das 
novas tecnologias, bem como seu paradoxo, o da exclusão. Conclui-se o trabalho 
apontando para a potencialidade emancipadora das novas tecnologias, 
empoderamento e oportunidade de participação nos rumos sociais, cabendo ao 
Poder Público a criação de políticas públicas voltadas à inclusão dos excluídos 
digitalmente, pois essa inclusão – digital – também é condição da própria 
democracia. 
 
ABSTRACT 
 
The theme of the work is participatory democracy and its challenges in face of the 
information society. Thus, our objective is to analyze the improvement of 
participatory democracy from the contributions brought by the advent of new 
communication and information technologies, using the deductive method and 
bibliographic consultation. In this attempt, the potential for inclusion of new 
technologies is discussed, as well as its paradox, that is the exclusion. The work 
concludes by pointing to the emancipatory potential of new technologies, 
empowerment and the opportunity to participate in social directions, leaving the 

                                                      
1  Doutor em Direito pelo Programa de Pós-graduação stricto sensu em Políticas Públicas pela 
Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) com bolsa CAPES/Prosuc. Mestre em Direitos sociais e 
políticas públicas, com ênfase em Constitucionalismo Contemporâneo pela Universidade de Santa 
Cruz do Sul (UNISC) com bolsa CAPES/Prosup. Especialista em Direito Civil pela Faculdade Meridional 
(IMED). Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de Passo Fundo (UPF). Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/0075687676744946. ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-7036-6249. 
Advogado Licenciado. E-mail: luizfelipenunes@gmail.com. 

https://doi.org/10.36592/9786581110451-54
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Public Power to create public policies aimed at the inclusion of the digitally excluded, 
as this inclusion - digital - is also a condition of its own democracy. 
Palavras-Chave: Internet; Democracia participativa; Inclusão digital; Políticas 
públicas. 
Keywords: Internet; Participatory democracy; Digital inclusion; Public policy; 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por tema a democracia participativa e seus desafios 

frente à sociedade da informação. É principalmente nas últimas décadas que 

vivenciamos um aumento exponencial nas oportunidades de participação direta nos 

rumos da sociedade através da democracia participativa. Na busca de efetivar a nova 

ordem assumida pelo Estado Democrático de Direito, o Estado se reorganiza e 

reestrutura-se, abraçando o princípio democrático e a efetivação dos direitos, 

buscando cada vez mais a participação da população na vida do ente público. 

Quebra-se aquela velha cultura do Estado como garantidor de direitos e do cidadão 

como tão somente destinatário das políticas públicas. Com o advento do Estado 

Democrático de Direito, o cidadão torna-se partícipe dos rumos da sociedade, busca-

se uma maior inserção, participação, do cidadão, bem como uma maior ciência de 

seus direitos e de suas obrigações. Dia a dia busca-se uma maior inclusão dos 

excluídos na sociedade, sendo necessária, ainda, diversas mudanças.  

Com o advento das novas tecnologias da informação e da comunicação 

emergem inúmeros benefícios à sociedade bem como um novo modelo relacional 

entre sociedade e Administração Pública. Assim, vislumbra-se nas novas 

tecnologias da informação e da comunicação, estas, aliadas à educação, a base 

material para modificar e dar o impulso necessário para propiciar uma maior inclusão 

social bem como facilitar o acesso à democracia participativa, em razão de sua 

característica mais marcante, a penetrabilidade da informação na sociedade 

contemporânea. Assim, nosso objetivo é analisar o aprimoramento da democracia 

participativa a partir das contribuições trazidas pelo advento das novas tecnologias 

de comunicação e informação, utilizando-se do método dedutivo e consulta 

bibliográfica, sendo que para isso, discute-se a potencialidade de inclusão, bem 

como de exclusão, no uso dessas novas tecnologias. 
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2 O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E A NECESSÁRIA CIDADANIA 

ATIVA/PARTICIPATIVA 

 

Tendo como conteúdo a transformação e superação da realidade, o Estado 

Democrático de Direito não se restringe a uma adaptação melhorada das condições 

sociais existentes quando da formulação do Estado Liberal de Direito e do Estado 

Social de Direito.2 No entanto, foi no decorrer desses modelos que inúmeros fatos 

ocorreram, sendo que os mesmos foram necessários para chegar-se a atual ideia de 

Estado Democrático de Direito. Para o surgimento do novo modelo Estatal foi 

necessário o surgimento de novos conteúdos e modificações no próprio conteúdo do 

direito já existente, para chegarmos ao Estado temos hoje, isso porque, o conteúdo 

para transformar a realidade – inerente ao Estado Democrático de Direito - só foi 

possível quando da afirmação do princípio democrático, que deve prevalecer sob 

toda e qualquer construção jurídica legal.3 

No Brasil, foi com o advento da Constituição Federal de 1988, que o país, além 

de adotar a expressão “Estado Democrático de Direito”, buscou adequar a realidade 

brasileira a essa nova ordem democrática. Assim, buscando a efetivação da ordem 

democrática, o Estado passa a assumir um compromisso de concretização de 

direitos, porém muito mais além daquele assumido durante as concepções liberal e 

social, pois desta vez busca-se efetivar e concretizar o princípio democrático. No 

Estado Democrático de Direito o poder não se restringe mais ao monarca - Lè ètat 

est moi, “O estado sou eu”, como se intitulou Luís XIV. Hoje existe uma 

descentralização do poder cada vez maior para perto das parcelas populares, em 

decorrência da soberania popular, onde o povo toma seu lugar de direito, pois ele é o 

verdadeiro detentor do poder. Assim, cabe ao Estado criar meios de se levar esse 

poder para mais perto do cidadão. É a partir da Constituição Federal de 1988 que 

visualizamos a descentralização das esferas de poder para mais perto do verdadeiro 

detentor desse poder, o povo. 

                                                      
2  STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência política e teoria geral do estado. 4. ed. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2004, p. 93-94. 
3   LOBATO, Anderson Cavalcante. O reconhecimento e as garantias constitucionais dos Direitos 
Fundamentais. In: Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, ano 6, n° 22, jan./mar., 1998, p. 144-145. 
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É no Estado Democrático de Direito que o povo ganha papel de destaque, no 

entanto, não basta somente efetivar a descentralização do poder, faz-se necessário 

rever a participação da população na vida do Estado, que só será eficaz quando a 

mesma for informada e conscientizada de seu verdadeiro papel nesse novo modelo 

de Estado, ou seja, seu papel de cidadão. Ser cidadão hoje não se resume tão 

somente a ter autonomia, ao autogoverno, a liberdade positiva de que dispõe a 

coletividade para poder se autodeterminar, participar do governo da cidade, como o 

era em Atenas (cidadania clássica). Muito menos é tão somente a afirmação dos 

direitos do indivíduo, cidadão, que devem ser protegidos e respeitados pelo Estado 

(cidadania liberal). Modernamente, a cidadania deve ser concebida pela junção da 

cidadania clássica ateniense com a cidadania liberal. 4  Ser cidadão, possuir 

cidadania, é possuir direitos (direitos civis, direitos políticos e direitos sociais), bem 

como participar, diretamente e/ou indiretamente, da vida social. Infelizmente na 

modernidade, em razão de inúmeros fatores,5 desaparece aquela velha noção de 

cidadão que se autogoverna e surge um cidadão governado pelos seus 

representantes.6 

Para que o cidadão exerça sua cidadania o mesmo tem de ser participativo, ele 

tem que estar ciente de seus direitos e de suas obrigações/responsabilidades, pois 

o bom andamento da comunidade depende da atuação/envolvimento de todos os 

participantes da sociedade. Ser cidadão, possuir cidadania, não é somente um direito, 

é uma responsabilidade, isso porque a cidadania está ligada a vida em sociedade. 

Vivemos em um Estado Democrático de Direito, onde “predomina a soberania do 

povo”, porém, para exercer essa soberania, a população tem que estar apta a exercer 

sua cidadania, viver e exercer uma real democracia. Uma democracia não é aquela 

sociedade onde está constituído o regime político democrático, mas aquela 

sociedade constituída de indivíduos ativos, organizada a partir de parâmetros 

democráticos instituídos por indivíduos participativos e incorporados em todas as 

                                                      
4  TORRES, Ricardo Lobo; BARCELLOS, Ana Paula; [et all.]. Legitimação dos direitos humanos. 2. ed. 
revista e ampliada – Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 373-374. 
5  Podemos eleger dentre estes fatores o aumento populacional, o tempo de disponibilidade  para 
participação, pautas técnicas, dentre outros fatores que pretendemos abordar em trabalho específico. 
6  FARIA, Josiane Petry. Do estado de natureza e democratização da sociedade: alguns apontamentos 
sobre participação política. In: GORCZEVSKI, Clovis (org). Direitos humanos e participação política: 
vol. II. Porto Alegre: Imprensa Livre, 2011, p. 205. 
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instituições dinâmicas do Estado. O alcance da cidadania depende da transformação 

nas relações de poder, que tem causado excessiva concentração de renda na mão de 

poucos, bem como ignorância e exclusão social de muitos. A transformação deve 

ocorrer através da educação, das políticas públicas, do fortalecimento das 

organizações sociais e da aproximação do cidadão nos processos políticos 

decisórios.7 

  

3 A INTERNET E SUA POTENCIALIDADE EMANCIPADORA  

 

 É no período Pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente nas últimas 

décadas do segundo milênio que vários acontecimentos de importância histórica 

transformaram o cenário da vida humana. Foi através de uma revolução tecnológica 

concentrada principalmente nas tecnologias da informação que começou a 

remodelar toda a base material da sociedade em um ritmo acelerado. Foi graças ao 

colapso do estatismo soviético, o fim do movimento comunista, bem como a redução 

do holocausto nuclear e o fim dos efeitos da Guerra Fria, que a geopolítica global 

sofreu diversas alterações sendo que a interdependência global surgiu para fornecer 

uma nova relação entre a economia, o Estado e a sociedade. Conjugado a isso, surge 

um novo sistema de comunicação, agora falando uma língua universal, promovendo 

uma integração global da produção e distribuição de palavras, sons e imagens que 

vai crescendo exponencialmente, criando novas formas e canais de comunicações, 

bem como moldando e sendo moldado pela vida social. Assim, os anos 70 são 

considerados, ao mesmo tempo como a provável época do nascimento da revolução 

da tecnologia da informação bem como a linha divisória na evolução do capitalismo. 

Difundindo o espírito libertário dos movimentos dos anos 60 a revolução da 

tecnologia da informação propagou e foi propagada em diversos tipos de aplicações 

e usos, por diversos países, culturas e organizações, o que acabou produzindo 

diversas inovações tecnológicas, bem como acelerando, ampliando e diversificando 

as fontes dessas transformações. Portanto, essa revolução das tecnologias da 

                                                      
7  GHISLENI, Ana Carolina; SPENGLER, Fabiana Marion. A mediação enquanto política pública de 
restauração da cidadania. In: COSTA, Marli Marlene Moraes da (org.). Direito & Políticas Públicas VI. 
Curitiba: Multideia, 2011, p. 47. 
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informação é, o que as novas fontes de energia (motor a vapor, combustíveis fósseis, 

energia nuclear, etc.) foram para as revoluções industriais que lhe antecederam.8 

Com o desenvolvimento das tecnologias da informação, a informação – como 

matéria-prima – torna-se a base material para a nova sociedade, a sociedade da 

informação. O conceito “Sociedade de informação” não é um conceito técnico, é 

apenas um slogan, isso porque o que se pretende impulsionar é a comunicação, e 

não somente a informação – pois nem toda mensagem é informação.9 Alteram-se 

paradigmas, as novas tecnologias da informação são tecnologias que devem agir 

sobre a informação, não apenas informação para agir sobre a tecnologia. Outro 

aspecto que torna a informação a base material para a nova sociedade refere-se à 

penetrabilidade dos efeitos das novas tecnologias, isso porque, se a informação é 

parte integral de toda atividade humana, todos os processos da existência humana 

– individual e/ou coletiva – pois são diretamente moldados por esse novo meio 

tecnológico. As tecnologias da informação ganham papel de destaque na Sociedade 

da Informação tanto produzindo como distribuindo riquezas, alterando a qualidade 

de vida dos cidadãos, bem como interferindo na cultura e nas suas tradições.10 

A Sociedade da Informação é um complexo sistema de comunicação 

(conhecimento e informação) exercido através do meio virtual, utilizando-se da 

informática para atingir sua finalidade. É por esta razão que quando falamos em 

sociedade da informação surgem assuntos como: programas de computador; 

circuitos integrados; bases de dados eletrônicas; utilização de obras por 

computador. Nessa nova sociedade, a base universal para o sistema comunicacional 

é a virtualização, a digitalização.11 

 Assim, é a penetração na sociedade contemporânea uma das características 

mais marcantes das novas tecnologias da informação e da comunicação, tanto na 

vida social, como na vida econômica e política. Aparecendo sob diversas formas e 

                                                      
8  CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede (a era da informação, economia, sociedade e cultura) - vol. 
1. 8. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999, p. 44-68. 
9  ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito da internet e da sociedade de informação: estudos. Rio de 
Janeiro: Forense, 2002, p. 71. 
10 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede (a era da informação, economia, sociedade e cultura) - vol. 
1. 8. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999, p. 108. 
11 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito da internet e da sociedade de informação: estudos. Rio de 
Janeiro: Forense, 2002, p. 67. 
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conteúdos, o uso das novas tecnologias da informação e da comunicação, aparecem 

como foras inovadoras no tratamento da informação, tornando possível organizar e 

apresentar sob diversos formatos uma diversidade de dados e/ou conhecimentos.12 

Na sociedade atual, ultrapassamos os meios e procedimentos tecnológicos do 

século passado. Surge a internet, com seu acesso mais rápido e eficaz de se criar 

conhecimento dos mais variados gêneros, chegando-se a cogitar o surgimento de 

uma quinta geração de direitos. Inquestionáveis são os benefícios da abundância de 

informação que se encontra na internet, bem como se esse novo potencial de 

comunicação se tornar um espaço acessível a todos.13 

Marcada por sua penetração na sociedade contemporânea, as novas 

tecnologias da informação e da comunicação, estão afetando profundamente os 

modos pelos quais as relações sociais se organizam, bem como as condições da 

realização de valores básicos das sociedades modernas, como a liberdade e a 

democracia.14  

Por si só, o ciberespaço não garante, nem constitui, garantia de direitos – 

democracia, igualdade, liberdade -, mas seus parâmetros – temporais e territoriais – 

concede aos interlocutores uma nova interface, colocando-os diante de desafios 

inéditos e imensas possibilidades. A modernidade traz assim um cenário de 

encantamento com a razão. Contudo, paradoxalmente, as conquistas são marcadas 

por percalços, ou seja, concomitantemente, vislumbramos avanços científicos e 

tecnológicos como guerras, destruições e aumento das desigualdades. Além disso, 

estão ausentes os nexos que articulam com o passado, falta-nos um sentido 

prospectivo, ocasionando a perda dos paradigmas de relacionamento social e 

humano. Assim, a modernidade nos deixa seu legado, a incerteza. Em larga escala, 

experimentamos uma grande evolução tecnológica – transportes e 

telecomunicações   –  caminhamos   para   a   globalização.   No   entanto,   esta  não 

                                                      
12  GONÇALVES, Maria Eduarda. Direito da informação: novos direitos e formas de regulação na 
sociedade de informação. Coimbra: Livraria Almedina, 2003, p. 18. 
13 ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva. Obras privadas, benefícios coletivos: a dimensão pública do Direito 
Autoral na Sociedade da Informação. Porto Alegre: safE, 2008, p. 225-305. 
14  GONÇALVES, Maria Eduarda. Direito da informação: novos direitos e formas de regulação na 
sociedade de informação. Coimbra: Livraria Almedina, 2003, p. 07. 
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ocasiona conquistas de igualdade, mas, acentua as desigualdades.15 

A informação, e mais do que isso, o acesso à informação, representa o poder 

para moldar vidas. As novas tecnologias surgem como um modo de reestruturar as 

relações humanas, aprimorar comunicação entre indivíduos e organizar a vida social 

de forma mais aberta, dinâmica e muito mais flexível. Assim, é necessário que o 

Estado crie condições para que todos os seus cidadãos possam acessar essas novas 

tecnologias – acesso às tecnologias da informação -, criando políticas públicas para 

promoção das novas tecnologias digitais de forma eficiente, com apoio do setor 

privado e também do terceiro setor.16 

A sociedade da informação tem sido relacionada com visões emancipadoras, 

com transformações nas oportunidades de realização dos direitos civis e políticos e 

dos princípios da igualdade e da participação democrática. O desenvolvimento da 

sociedade da informação e a inclusão de grupos sociais desfavorecidos ou 

marginalizados devem ser temas estratégicos para a Administração Pública, visando 

à coesão social, sendo que diversos são os elementos necessários para propiciar a 

chamada “inclusão digital”, que não contempla somente o acesso físico à rede 

Internet e computadores, mas a necessária capacitação das pessoas para utilizar 

estes meios de comunicação da informação.17 

Da mesma forma que a sociedade de informação acaba abrindo suas portas 

para algumas pessoas a um novo mundo de vantagens, paradoxalmente, acaba, 

também, excluindo. No decorrer da história vemos esse paradoxo, pois, diversas 

foram às conquistas geradas pela evolução tecnológica que ao mesmo tempo gerou 

inclusão e exclusão social, isso porque a cada conquista, surgem tanto igualdades 

como desigualdades no seio social, conforme  determinadas  pessoas  consigam  ou 

não usufruir dessas conquistas.18  

                                                      
15 VELLOSO, Ricardo Vianna. O ciberespaço como ágora eletrônica na sociedade contemporânea. Ci. 
Inf., Brasília, v. 37, n. 2, maio/ago. 2008, p. 104-105. 
16 ACIOLI, Catarine Gonçalves. O governo eletrônico e a implantação de uma inclusão digital eficiente: 
uma via de acesso à democracia participativa no âmbito do estão socioambiental. In: ZAVASKI, Liane 
Tabarelli; BÜHRING, Marcia Andrea e JOBIM, Marco Félix (orgs). Diálogos constitucionais de direito 
público e privado. n.2. Porto alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 45 a 60. 
17  FREIRE, Isa Maria. Informação e educação: parceria para inclusão social. In: Revista Pesquisa 
Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia (PBCIB). Brasília: Inclusão Digital, v. 2, n. 2, p. 
142-145, abr./set. 2007. 
18  SÁNCHEZ RUBIO, David. Fazendo e desfazendo direitos humanos. 1. ed. Santa Cruz do Sul: 
EDUNISC, 2010, p.17-32. 
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4 A NECESSÁRIA INCLUSÃO DE GRUPOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS OU MARGINALIZADOS 

 

Na modernidade, a pobreza é considerada um dos maiores flagelos da 

humanidade, tanto em magnitude como em complexidade, se manifestando em 

todos os países e continentes, estando associada à exclusão e a desigualdade social. 

Salienta-se que é possível sim, ser pobre e não excluído, e o contrário também é 

verdadeiro, no entanto, existe um grande percentual de coincidência entre pobres e 

excluídos. Esse percentual elevado decorre muitas vezes da dinâmica econômica, 

política, social e cultural adotada pelos Estados, sendo que as formas mais comuns 

de exclusão social estão nas questões associadas à privação de renda, desemprego, 

falta de conhecimento, discriminações, dentre outras. Por constituir uma cultura, a 

pobreza necessita de uma nova compreensão, dessa vez como fenômeno complexo, 

enraizado na economia, política, cultura e relações sociais. Por estar enraizado, a 

redução das desigualdades criadas pela pobreza requer não somente ações na 

esfera econômica, mas também na esfera política, cultura e na sociedade, pois é 

nesse cenário que se estabelecem os vínculos de exclusão e inclusão social. Esse 

fenômeno é muito mais complexo do que simplesmente falta de dinheiro e não 

acesso a bens públicos, é algo que já está inserido na culturalmente na sociedade. 

Vivemos uma fragmentação do tecido social, onde se faz cada vez mais necessária 

à inclusão social das diversas classes sociais, se faz necessária à inserção dos 

excluídos/integração social.19 

A inclusão social é um objeto a ser alcançado, sendo que para tanto, se faz 

necessárias mudanças na estrutura da economia e da política, ambas associadas a 

transformações culturais e sociais. Faz-se necessário empoderar parcelas excluídas, 

criando condições psicoculturais que possibilitem à conquista dos direitos de 

cidadania, até certo ponto que podemos concluir que a participação popular nas 

decisões que os afetam é, por excelência, o meio de empoderamento das 

comunidades excluídas. Para desfragmentar o tecido social é necessário o 

empoderamento das classes sociais excluídas, é necessário investir em capital 

                                                      
19 SCHMIDT, João P. Exclusão, inclusão e capital social: o capital social nas ações de inclusão. In: 
LEAL, R.; REIS, J. R. Direitos sociais e políticas públicas. 6. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2006, p. 1763. 
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social, criar condições para que essas pessoas alcancem direitos e exerçam 

cidadania.20 

A educação oportuniza diversas possibilidades, dentre elas, o acesso à 

cibercultura, que é vista como uma das dimensões do direito fundamental à 

educação. Este direito vai muito além do ensino escolar ou acadêmico, compondo 

um conjunto de saberes que viabilizam o máximo do desenvolvimento da pessoa 

humana. Assim, a educação à cibercultura é uma das “novas” dimensões do direito 

fundamental à educação, cabendo ao Estado essa concretização através de políticas 

públicas.21 A educação forma cidadãos para além da vida cívica, torna-os 

responsáveis e participativos, e, aliado às políticas públicas, possibilita a criação de 

um senso de identidade e cidadania, pois capacita e proporciona, através da 

educação e das políticas públicas, o empoderamento e a oportunidade de 

participação nos rumos da sociedade. 

O acesso às novas tecnologias da informação dependerá da seriedade e do 

compromisso do Poder Público de criar políticas públicas voltadas à inclusão dos 

cidadãos excluídos digitalmente, pois a ampliação dos serviços públicos 

disponibilizados digitalmente depende desse acesso. O caminho ideal para 

realização de políticas públicas de inclusão traçadas no Estado Democrático não 

está em continuar investindo em meios tradicionais de participação, mas seguir as 

inovações tecnológicas – inclusão digital – e oportunizar uma forma mais eficiente 

de cidadania, cabendo papel especial à educação, cabendo a ela a conscientização 

para a disposição das informações de forma eficiente no meio digital e o manuseio 

das informações nesse meio. A inclusão digital é um instrumento  de  libertação  das 

rotinas já antiquadas de participação social, de exercício de cidadania.22 

 

                                                      
20 SCHMIDT, João P. Exclusão, inclusão e capital social: o capital social nas ações de inclusão. In: 
LEAL, R.; REIS, J. R. Direitos sociais e políticas públicas. 6. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2006, p. 1772-
1774. 
21 BOLESINA, Iuri. O direito fundamental ao acesso e a educação à cibercultura na sociedade de 
informação: uma análise jurídica através do mínimo existencial como garantidor do direito 
fundamental e de políticas públicas de inclusão. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva. Direitos 
Fundamentais na Sociedade da Informação. Florianópolis: Gedai, 2012, p. 29-48. 
22 ACIOLI, Catarine Gonçalves. O governo eletrônico e a implantação de uma inclusão digital eficiente: 
uma via de acesso à democracia participativa no âmbito do estão socioambiental. In: ZAVASKI, Liane 
Tabarelli; BÜHRING, Marcia Andrea e JOBIM, Marco Félix (orgs). Diálogos constitucionais de direito 
público e privado. n.2. Porto alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 45-60. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As novas tecnologias da informação e da comunicação possuem inúmeros 

benefícios para as pessoas e para o exercício da cidadania na modernidade. No 

exercício da cidadania mais ativa, cabe ao Estado, encarar essas oportunidades com 

seriedade e compromisso, criando políticas públicas voltadas à inclusão dos 

cidadãos, já que a potencialidade de inclusão das novas tecnologias possui como 

paradoxo o agravamento do exclusão e das desigualdades. 

 A participação social depende da inclusão social e também digital de parcelas 

excluídas, pois a cidadania moderna depende desta participação, pois para falar em 

Estado Democrático de Direito é imprescindível à criação de políticas públicas que 

oportunizem ao cidadão a participação na Administração Pública, estas, mais 

democráticas e facilitadas, ante à proximidade do cidadão com o Poder Público, 

agora, através da internet. 
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55. DIREITO FUNDAMENTAL À PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 
 

 

FUNDAMENTAL RIGHT TO INFORMATION SOCIETY PARTICIPATION 
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Jorge Di Ciero Miranda1 

 

Resumo 
 
Por meio do artigo defende-se a participação na sociedade da informação como 
direito fundamental. Identifica em que consiste o conteúdo jurídico da expressão 
“sociedade de informação” discorrendo  sobre a sua natureza, limites e origem. Busca 
identificar seu conteúdo, classificá-lo quanto à função e identifica seus titulares. A 
visão ampliativa dos direitos fundamentais importa no desenvolvimento da ideia de 
que se agrupam sob essa categoria todos aqueles que decorrem do próprio sistema, 
e não apenas os que se encontram topologicamente lançados na Constituição sob 
esse título. Apresenta o mecanismo de afunilamento como instrumento 
hermenêutico para revelar a norma de direito fundamental do caso concreto. Explora 
de que modo o reconhecimento o direito fundamental à participação na sociedade da 
informação repercute nas relações privadas e qual o papel do estado para torná-lo 
efetivo. A abordagem metodológica envolve aspectos sociais, no que se refere a 
subsídios quantitativos sobre os instrumentos disponíveis de ingresso nessa 
sociedade da informação, está presente também a crítica jurídica no sentido de se 
identificar o posicionamento atual da jurisprudência e doutrina acerca da matéria, 
subsidiando o enfrentamento de casos concretos. A pesquisa bibliográfica e 
documental torna a exposição descritiva e exploratória. A coleta de dados na internet 
e em revistas jurídicas pretende trazer atualidade ao tema. O estudo comparado 
permite extrair a dimensão global do problema e a pesquisa na jurisprudência 
nacional, inserir o objeto de estudo no contexto regional. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Sociedade da informação; Direito Fundamental à inclusão; Força 
executiva Judicial. 
 
Abstract 
 
This essay advocates the participation in the information society as a fundamental 
right. Identifies what constitutes the legal content of the term "information society" 
by addressing its nature, limits and origin. Seeks to identify their content, classify it 
as the function and identify their holders. The broad view of fundamental rights 
matters in the development of the idea that are grouped under this category all those 
arising from the system itself, not just those that are topologically launched in the 

                                                      
1  Juiz de direito da 4ª vara de delitos de tráfico de Fortaleza. Doutorando pela Universidade de 
Fortaleza (UNIFOR).  
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Constitution under that title. It presents the bottleneck mechanism as a 
hermeneutical instrument to reveal the standard of fundamental rights of the 
individual case. Explores how to recognize the fundamental right to participate in the 
information society resonates in private relationships and the role of the state to 
make it effective. The methodological approach involves social, with regard to 
quantitative subsidies on available ticket instruments that the information society, is 
also present legal review in order to identify the current position of jurisprudence and 
doctrine on the matter, supporting the coping concrete cases. The bibliographical and 
documentary research makes descriptive and exploratory exposure. Data collection 
on the Internet and in legal journals aims to bring the issue today. The comparative 
study allows to extract the global dimension of the problem and research in national 
jurisprudence, insert the object of study in the regional context. 
KEYWORDS: Information society; Fundamental Right to inclusion; Judicial 
Enforceability. 

 

Introdução 

 

A globalização como fenômeno que incrementou mecanismos de informação 

e promoveu nova forma de organização econômica institucional, chamou a atenção 

para a importância da qualificação intelectual e laborativa adaptada a esse novo 

modelo de modo a evitar a exclusão como elemento economicamente ativo. 

Conforme destaca José Eduardo Faria, seus impactos são sentidos mais fortemente 

a partir da década de 80 e promovem outras rupturas institucionais nas estruturas 

jurídicas e políticas legadas pelo Estado liberal, no século XIX, e pelo estado social, 

no século XX2. 

A formação de blocos econômicos – como aconteceu em comunidades 

supranacionais, a exemplo da União Europeia – só foi viável graças à integração 

tecnológica que lhe serviu de plataforma. Esses blocos sinalizam a necessidade de 

que o Brasil esteja em condições de participar qualificadamente desse processo, sob 

pena de renunciar a sua capacidade de se autodeterminar, comprometendo sua 

soberania. 

Como se não bastasse essa ameaça frontal ao fundamento da República 

previsto no artigo 1º, I da CR/88, além dos princípios independência nacional e 

autodeterminação dos povos vê-se que o fenômeno atinge também a própria forma 

                                                      
2  FARIA, José Eduardo. Direito e Globalização Econômica. Implicações e perspectivas. São Paulo: 
Malheiros. 1996 
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de organização empresarial, conforme destaca Castells3 quando discorre sobre o 

movimento de reorganização das empresas que abandonam o modelo fordista e são 

estruturadas verticalmente para tecerem uma rede flexível de produção que não tem 

mais como objetivo condicionar as demandas do mercado à sua capacidade de 

produção, mas servir-se das demandas específicas exigindo maior flexibilidade e 

qualificação diferenciada dos trabalhadores que participam desse processo. 

O tema não é muito explorado pela doutrina e jurisprudência, pelo menos no 

sentido em admitir a participação na sociedade da informação como direito 

fundamental. Humberto Ávila (2009) procura afastar a ideia de que a Constituição 

Brasileira de 1988 poderia ser qualificada como modelo exclusivo de princípios, 

tampouco seria “arquétipo único de regras”, resistindo à tendência exagerada em 

definir todo direito como fundamental.  

No aspecto do desenvolvimento tecnológico, nota-se o esforço brasileiro em 

não ficar defasado e assumir o protagonismo do progresso dentro de suas fronteiras, 

essa pretensão fica patente em algumas situações que se pode exemplificar com a 

criação de um sistema próprio de transmissão de sinais de televisão (PAL-M), com a 

regulamentação do cinturão digital4 e o marco civil da Internet5. 

A hipótese é de que a participação na sociedade da informação é direito 

fundamental e não se circunscreve à garantia de acesso à internet, mas também aos 

instrumentos tecnológicos e informacionais necessários para viabilidade do 

exercício dos direitos previstos no artigo 5º, IX, XIV, bem como nos artigos 205, 206 e 

218, todos da CR/88.  

A educação, assegurada constitucionalmente, deve desenvolver as 

capacidades para agir social, econômica e politicamente, no entanto, esse esforço 

não se concretiza sem a inclusão na sociedade da informação. O próprio exercício da 

cidadania, contemplado no artigo 1º, II da CR/88, está intimamente atrelado ao 

acesso e discernimento para o uso do aparato tecnológico, alguns serviços públicos 

só estão disponíveis na grande rede.  

                                                      
3  CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede: a era da informação: economia, sociedade e cultura. São 
Paulo: Paz e Terra, 1999. v. 1. 
4  Portal Brasil. Disponível em http://www.brasil.gov.br/infraestrutura. Acesso em: 29 de maio 2015. 
5  BRASIL. Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Brasília, 2014. Disponível em: 
 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm. 

http://www.brasil.gov.br/infraestrutura
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Ignorar a necessidade de desenvolver habilidades de captura e produção de 

informação importa supressão da cidadania, a própria ação governativa reconhece 

essa realidade conforme se observa do enlace entre governo e tecnologia, a interface 

do Governo Eletrônico, ou e-GOV, reproduz ambiente virtual onde informações e 

ferramentas estão disponíveis apenas para os incluídos na era digital.  

O acesso a equipamentos, programas e conteúdo importa inclusão social com 

repercussão política, na medida em que amplia a oportunidade de participação, 

deliberação coletiva e troca de mensagem. O próprio Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), órgão vinculado ao Poder Judiciário utiliza instrumentos tecnológicos com 

acesso exclusivo pela internet para desempenhar sua função constitucional. 

O direito à inclusão digital é de natureza dúplice: negativo, no sentido de impor 

a abstenção de atos atentatórios contra princípios que inspiraram a criação da rede; 

mas também positivo, na medida que exige promoção do acesso, por meio de 

medidas normativas ou fáticas. Pode-se citar a criação de zonas wi-fi ou a 

disponibilidade de computadores como ações exigíveis para todas as instituições 

comprometidas com a inclusão tecnológica. 

Para alcançar seus objetivos, o artigo baseia-se em autores contemporâneos 

e estudiosos dos impactos tecnológicos na sociedade Yochai Benkler, Dominique 

Cardon, Manuel Castells, Pierre Lévy, entre outros e divide-se em três partes, a saber: 

A sociedade da informação; Direito Fundamental à inclusão; Concretização do direito. 

A importância do tema reflete numa mudança de mentalidade, todos os 

agentes envolvidos na educação formal ou comprometidos com o desenvolvimento 

econômico serão capazes de perceber que o imperativo da inclusão tecnológica não 

é apenas uma questão de solidariedade. O resultado do pensamento importa na 

estruturação de uma sociedade mais apta a perseguir os objetivos fundamentais da 

República. 

Mas afinal, como reconhecer a sociedade da informação, cuja inclusão se 

propõe como direito fundamental? Essa é a primeira preocupação sobre a qual se 

debruça a seguir.  
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A sociedade da informação 

 

Tentando evitar a adjetivação indiscriminada de processos e fatos, quer-se 

dizer por sociedade da Informação aquela que se organiza priorizando o 

conhecimento, os dados e a capacidade de relacionar ambos para alcançar os 

objetivos que elege. É a sociedade das estatísticas e da sujeição da tecnologia às 

suas pretensões, aquela que detém discernimento e conhecimento suficientes para 

evitar que aconteça o inverso. Nesse grupo não há alienação do protagonismo do seu 

destino, há clareza na relação de meio que as ferramentas de processamento de 

dados e de comunicação devem desempenhar para alcançar o fim de proporcionar 

melhores condições de desenvolvimento.  

José de Oliveira Ascensão6 entende que a expressão reproduz um “slogan”, um 

nome de impacto, na medida em que a revolução tecnológica promoveu novos 

instrumentos de comunicação, sendo a informação apenas o seu resultado 

qualificado, resultando que terminologicamente melhor seria dizer sociedade da 

comunicação, seu objeto, dimensionável. 

Mas o processo que caracteriza essa nova forma de organização social, não 

se limita ao simples conduto natural da história que reconhece novas ferramentas 

que o progresso traz, ela se identifica exatamente pela capacidade dos seus 

detentores de se servirem desses instrumentos, para alcançar um fim. Não é a 

supremacia instrumental que define o bom operador, mas sua capacidade de manejar 

a ferramenta a sua disposição, demonstrando destreza e habilidade para explorar 

todas as potencialidades disponíveis, mesmo as implícitas. 

Por esse modo que Irineu Barreto Júnior 7 , acrescenta um componente 

importante no conceito de Sociedade da Informação ao inseri-lo sob uma ótica 

histórico-evolutiva, além de mencionar os meios de comunicação de massa, a 

informática e telecomunicações, destaca o surgimento de uma categoria profissional, 

complexa o suficiente para distingui-la das que a antecederam, voltada à produção e 

                                                      
6  ASCENÇÃO, José de Oliveira. Estudos sobre Direito na Internet e da Sociedade da Informação. 
Coimbra-Portugal: Almedina, 2001, p. 87 
7  BARRETO JÚNIOR, Irineu Francisco. Atualidade do Conceito de Sociedade da Informação para a 
Pesquisa Jurídica. In: PAESANI, Liliana Minardi (coord.) O Direito na Sociedade da Informação. São 
Paulo: Atlas, 2007, p. 62 
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uso da informática para gerar conhecimento e riqueza. Não é qualquer conhecimento 

ou conteúdo que interessa para distinguir esse tipo de sociedade, mas aquele 

qualificado pelo resultado, capaz de  alcançar utilidade e distribuição através do 

mercado, convertendo-se em riqueza. 

Buscar a extensão do significado da expressão sociedade da informação, em 

decorrência de seu conteúdo, como fez Adalberto Simão Filho (2007), e não através 

de uma visão conceitual, promove um afastamento do dogmatismo próprio do direito, 

mas amplia a capacidade de percepção do evento como fenômeno social e cultural. 

Outro aspecto relevante que ele destaca é que nessa sociedade há uma “nova forma 

de se viver”, onde a convergência dos instrumentos de cultura, comunicação 

individual e de massa se sobrepõem, se complementam. A compreensão da realidade 

enseja o correto manejo de ferramental complexo e diversificado, negligenciar 

qualquer deles importa renunciar parcela da inserção no grupo como agente cultural 

e econômico.  

Assim como sociedade industrial, não é apenas uma sociedade onde se 

encontram indústrias, ensina Castells, mas sim aquela em que “as formas sociais e 

tecnológicas de organização industrial permeiam todas as esferas de atividade”8 até 

afetar os objetos e hábitos da vida cotidiana; a ‘sociedade informacional’ e ‘economia 

informacional’ não se restringe a simples observação da importância econômica que 

o conhecimento representa, ela traduz uma estrutura básica em rede, construído em 

torno da tecnologia da informação, em presença das infovias e informatização 

maciça: 

 

As sociedades serão informacionais, não porque se encaixem em um modelo 

específico de estrutura social, mas porque organizam seu sistema produtivo em 

torno de princípios de maximização da produtividade baseada em 

conhecimentos, por intermédio do desenvolvimento e da difusão de tecnologias 

da informação e pelo atendimento dos pré-requisitos para sua utilização 

(principalmente recursos humanos e infraestrutura de comunicações). Castells9 

 

                                                      
8  CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede: a era da informação: economia, sociedade e cultura. São 
Paulo: Paz e Terra, 1999. v. 1, p. 267 
9  CASTELLS, idem p. 268. 
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As sociedades informacionais poderiam ser caracterizadas por uma estrutura 

social cada vez mais polarizada em que os dois extremos aumentam sua 

participação em detrimento da camada intermediária. A informação não é apenas um 

insumo da produção, ela é um componente de escalonamento social, um parâmetro 

de distribuição do status, uma ferramenta que converte a pessoa em cidadão, 

dotando-o de capacidade de influir politicamente, conquanto possa articulá-la, 

servindo-se dos equipamentos eletrônicos que a viabilizam.  

Etapas seletivas complexas tornam-se binárias para se submeterem à lógica 

de baixo nível das máquinas. A utilização da informática passa a ser um imperativo 

na difusão de direitos assegurados, na medida em que o seu exercício exige cada vez 

mais reconhecimentos biométricos, preenchimentos de formulários e subordinação 

ao “sistema”. O cruzamento de dados para aferição das condições necessárias ao 

exercício de direitos tornou capaz a ampliação dos seus detentores, tornando 

possível alçá-los à efetiva condição de sujeito de direitos. 

O advento da sociedade de informação não tem repercussões apenas intra 

fronteiras, aliás, uma de suas características é a eliminação de barreiras geográficas 

pela alteração da forma de comunicação, que proporcionou o que genericamente se 

denominou globalização. Nos dizeres de Maria Vieira10 a globalização representa a 

abertura das fronteiras, alta fluidez e volatilidade do capital circulante, informações 

com velocidade que beiram a instantaneamente, a custo desprezível. 

Não passa despercebida a repercussão social e laboral que a nova tecnologia 

proporciona, conforme destaca Andrade11. Ao mesmo tempo em que deixa evidente 

sua capacidade de ampliar a lógica do capitalismo, é igualmente eficaz em estimular 

debates e aglutinar as forças sociais. O ritmo que essas tecnologias impõem, geram, 

em igual velocidade, processo de exclusão social que segue a mesma lógica de todos 

os instrumentos que importam empoderamento.  

O indivíduo já excluído nos processos convencionais, acaso privado da 

informação que o capacita a ingressar nesse novo modelo, estará diante de um fosso 

                                                      
10 VIEIRA, Maria Margareth Garcia. A Globalização e as Relações de Trabalho: a Lei de Contrato a Prazo 
como Instrumento de Combate ao Desemprego. Curitiba: Juruá, 2009 
11 ANDRADE, Everardo Gaspar Lopes de. Direito do Trabalho e Pós—Modernidade: Fundamentos para 
uma Teoria Geral. São Paulo: LTr, 2005, p. 214. 
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que se alarga em velocidade sem precedentes, privando-o da condição de ator social. 

A superação desse estágio de transição exige agente externo que conduza todos 

aqueles que não foram capazes de se servir dos instrumentos de inclusão e os 

promova à superação das carências momentâneas. Esta ação externa não é 

exclusivamente estatal, mas igualmente não pode prescindir dela. No entanto, para 

que o Direito se revele enquanto ciência aplicada, normativa e transformadora há que 

se dotar de juridicidade o reconhecimento da participação na sociedade da 

informação como direito fundamental, conforme se demonstra a seguir.  

 

Direito Fundamental à inclusão 

 

Diz-se direito fundamental aqueles positivados na Constituição, que sofrem os 

condicionamentos de época e lugar, tem natureza principiológica e função protetora, 

com abrangência nas relações privadas e com o Estado12. Tem duas dimensões, 

formal e material. Segundo Alex13 a sua dimensão formal orienta que são direitos 

fundamentais todos aqueles oriundos diretamente de enunciados normativos 

inseridos no texto constitucional. É a sua localização no texto constitucional, quando 

inseridos no título “Direitos Fundamentais”, que torna um direito fundamental, 

independente de qualquer outro argumento que se possa trazer. Mesmo para Alexy, 

a norma de direito fundamental só se relaciona ao enunciado que o expressa por 

intermédio de argumentos racionais, históricos e políticos que o justifiquem. 

A dimensão material concebe valores com carga de direito material mesmo 

pré-constitucional. Não se confundem com direitos naturais já que estes são 

inerentes ao ser humano, anteriores ao estado independente da legislação, pois a 

base de todos os direitos fundamentais é a liberdade, que está na essência do ser 

humano. 

Para identificar se um direito é fundamental há antes a necessidade de 

reconhecer que esse tipo de direito pode estar previsto em qualquer lugar do conjunto 

                                                      
12  SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 10.ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2009 
13 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2011 
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de normas materialmente constitucionais que junto com a Constituição de 1988 

forma um bloco normativo de nível constitucional. 

O bloco de constitucionalidade tem sua origem no direito francês que através 

de Hauriou, no século XIX cunhou a expressão “bloco de legalidade” para o controle 

dos atos administrativos. Na França, integram o bloco de legalidade todos os 

instrumentos normativos previamente definidos e, por esse motivo, é chamado de 

modelo fechado. No caso são o Preâmbulo (1791) da Constituição francesa de 1958, 

ela própria e a de 1946. No modelo aberto o conteúdo do bloco de constitucionalidade 

estaria adstrito às deliberações do Tribunal Constitucional correspondente. 

No Brasil o artigo 5º, §2º da Constituição brasileira, após a Emenda 

constitucional nº 45,  define que os direitos e garantias expressos na Constituição 

não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 

tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. O 

parágrafo terceiro do mesmo artigo prevê o nível no qual os tratados e convenções 

internacionais sobre direitos humanos ingressarão no ordenamento nacional e fixa 

quorum de votação ao distinguir os que forem aprovados, em cada Casa do 

Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 

membros, como sendo equivalentes às emendas constitucionais. 

Para sintetizar pode-se dizer que para integrar a Constituição e formar o bloco 

de constitucionalidade é necessário que o tratado internacional ratificado pelo Brasil 

verse sobre direitos humanos, seja aprovado em dois turnos, com votação de três 

quintos em cada Casa. 

As normas internacionais com status supralegal servem de referência para 

controle de convencionalidade. As demais que foram submetidas a ratificação com 

quorum qualificado, integram a constituição e, por esse motivo, fornecem elementos 

para controle de constitucionalidade (e não de convencionalidade). A Conferência de 

Viena sedimentou a ideia da indivisibilidade dos direitos fundamentais. 

Os direitos sociais não são direitos subjetivos, no sentido de prerrogativa ou 

faculdade juridicamente protegido, integram a 3ª geração de direitos que são os 

transindividuais não sindicáveis. No caso do Brasil, exceção feita ao ensino 

fundamental, por força do contido no artigo 208 da Constituição. 

No direito norte-americano a expressão civil rights (direitos civis) refere-se 
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apenas aos direitos individuais. Não se deve identificar direitos fundamentais com 

direitos da personalidade, tidos como aqueles essenciais para desenvolvimento do 

indivíduo na esfera privada.  

As garantias fundamentais são mecanismos de proteção do direito 

fundamental, assumem caráter instrumental e assecuratório desse último e com ele 

não se confundem. Garantias institucionais, visam assegurar instituições que 

viabilizam os direitos fundamentais. As garantias constitucionais gerais, são 

mecanismos a priori, como os princípios reguladores do processo e as especiais, são 

mecanismos a posteriori, se caracterizam pela intervenção das autoridades 

competentes visando corrigir ilegalidade ou abuso de poder, são exemplos de 

garantias constitucionais especiais os remédios constitucionais. A rigor, só há dois 

direitos fundamentais: liberdade e igualdade, a vida surge como pressuposto do 

direito. 

Para Dworkin14 as normas são do tipo regras (rules) e princípios (principles), 

estes últimos se distinguem em valores fundamentais e políticas públicas (polices). 

O conteúdo da norma expresso pela sua literalidade, não deve ser vistos como valor, 

mas como regra, não se deve perseguir o que é bom, mas o que é correto. Ainda 

segundo Dworkin há uma integridade do sistema que o intérprete deve ser capaz de 

compreendê-la oferecendo a resposta correta. 

As normas sociais são princípios constitucionais e desse modo, comandos de 

otimização; não há como se admitir graduação, já que todos os comandos devem ser 

perseguidos no seu grau máximo. A relação entre o indivíduo como sujeito ativo de 

prestações positivas e o Estado como sujeito passivo, não se encerra na simplória 

relação de direito e dever. Na definição de Humberto Ávila, normas sociais são: 

 

Imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e com pretensão de 

complementaridade e de parcialidade, para cuja aplicação se demanda uma 

avaliação da correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos 

decorrentes da conduta havida como necessária à sua promoção.15  

                                                      
14 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. (Taking rights seriously). Tradução de Nelson Boeira. 
São Paulo: Martins Fontes, 2007 
15 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. 4.ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 70 
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Não se pode confundir a ação a ser implementada pelo Estado, contida na 

expressão de direito fundamental, com o objeto pretendido no caso concreto pelo 

beneficiário, isso importa dizer que o bem perseguido por alguém que demanda 

direito social deve ser almejado pela implementação de políticas públicas que 

respeitem a capacidade material do Estado.  

Os Direitos sociais indicam o caminho que o Estado deve seguir, evitando o 

retrocesso. Nisso consiste sua eficácia. Os direitos sociais no Brasil vem sendo 

tratados como direitos subjetivos, poderes subjetivos, como se o destinatário se 

constituísse num microestado soberano. O direito social não é um direito subjetivo, 

a expressão de Bobbio que distingue o “direito que se tem e o que se gostaria de ter” 

condensa a necessidade de confronto entre as pretensões do particular e a 

capacidade operacional do Estado em transformar expectativas em políticas 

públicas e essas em prestações individuais. 

Direitos Sociais ensejam prestações positivas do Estado, são um porvir, algo a 

implementar, aquele cuja busca e realização se faz no mesmo instante em que se 

concretiza. Utilizando a análise de Barzotto 16  deduz-se que os direitos sociais 

surgem somente depois de se produzirem normas válidas, as pessoas gostariam de 

tê-los, mas enquanto não convencerem aqueles que tem o poder de positivar o direito, 

eles permanecem apenas como “coisas desejáveis” 

 

Concretização do direito 

 

Com o pós-positivismo e o constitucionalismo democrático deram-se 

condições favoráveis para discussão da justiça dentro do direito. Instauram-se duas 

formas de ver a relação entre o Estado e a Constituição e o papel do Judiciário diante 

dela: o substancialismo e o procedimentalismo.  

No substancialismo a Constituição passa a ser instrumento da ação estatal na 

realização dos objetivos previstos em seu próprio texto, convola-se em meio e fim do 

Estado. A ele “se acopla o conteúdo material das constituições, pela via dos valores 

                                                      
16 BARZOTTO, Luis Fernando; MACINTYRE, Alasdair. Os direitos humanos como direitos subjetivos: da 
dogmática jurídica à ética. Revista da Procuradoria Procuradoria-Geral do Estado, p. 137, 2005 
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substantivos que apontam para uma mudança do status quo da sociedade”17. Seus 

maiores defensores são Ronald Dworkin e Mario Cappelletti18. Para essa corrente, a 

Constituição funciona como horizonte normativo da ordem social e da política 

democrática, o Judiciário assume papel relevante na garantia dos direitos e na 

contenção das maiorias esmagadoras, atua como guardião dos direitos jurídicos e 

morais que decorrem da tradição e do arranjo político-social. Há uma interpretação 

construtiva do direito no sentido de promover a realização dos direitos fundamentais 

sociais e emprestar completude à Constituição que alcançou dimensão dirigente-

compromissária-valorativa-principiológica, conforme expressão cunhada por Lenio  

Streck. 

No procedimentalismo a distinção entre política e direito reserva ao Judiciário 

relevância exclusiva no sistema jurídico, seus expoentes Habbermas19 e Garapon 20. 

Em Habermas a pretensão dos Tribunais Constitucionais para definir de que modo se 

dá a concretização dos valores materiais previstos na Constituição importa 

transposição indevida das suas atribuições. Os críticos do substancialismo imputam 

à teoria o desestímulo que promove no comprometimento social para edificação 

desses valores, menosprezando mecanismos democráticos, por vezes assimétricos. 

Para essa corrente, o Tribunal Constitucional deve apenas assegurar processo de 

criação democrática do Direito. 

Em matéria de direito à informação e inclusão digital, a expressão 

substancialista sugere a esse ramo do direito a função de ordenador ou regulador 

das relações do homem com o seu meio, infiltra-se em outros domínios, público e 

privado, horizontaliza-se, atrai para o Judiciário a possibilidade de interferir nos seus 

conflitos. Essa interferência não se dá de modo aleatório, existe um fundamento de 

ordem material que é o reconhecimento de que se trata de um direito fundamental, 

transindividual de terceira geração, concebido no modelo brasileiro onde vige o 

princípio da inafastabilidade que consiste na vedação à exclusão da apreciação do 

                                                      
17 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica: perspectivas e possibilidades de 
concretização dos direitos fundamentais-sociais no Brasil. Novos estudos jurídicos, 2008. Disponível 
em: <http://www6.univali.br/seer/index.php/nej/article /view/336>. Acesso em: 8 jun. 2015. 
18 CAPPELLETTI, Mario. Juízes Legisladores? Porto Alegre: Fabris, 1988 
19  HABERMAS, Jürgen. Democracia e Direito entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1997. 
20 GARAPON, Antoine. O juiz e a democracia: o guardião das promessas. Rio de Janeiro: Revan, 1999. 
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Poder Judiciário de lesão ou ameaça a direito (CR/88 art. 5º, XXXV).  

Essas duas previsões constitucionais induzem à crença de que o ativismo está 

fundamentado no ordenamento. A postura ampliativa do rol de direitos sociais 

inserido na Constituição sugere viés favorável à política condutora da economia e de 

implementação de políticas de inclusão através de ações afirmativas estatais  que 

muitas vezes são repelidas com argumentos jurídicos para ocultar evidente 

mascaramento ideológico de subverter a proposição ampliativas dos direitos sociais 

e a afirmação do papel proativo do Poder Judiciário.  

A constitucionalização teve o condão de combinar elementos formais e 

materiais do Direito na promoção da luta política, as disputas que antes aconteciam 

apenas nas “ágoras” e na antessala das casas legislativas encontram uma nova 

arena nos fóruns e novas armas representadas pelo direito subjetivo, processo, e 

jurisprudência. 

Esse novo cenário aumenta o risco da generalização da semântica dos direitos 

fundamentais contra o qual deve-se aplicar com sistematização a hermenêutica 

constitucional para evitar a indesejável distorção de converter o julgador em criador 

de direito, superando o mito de legislador negativo. Favorece ainda a evolução da 

consciência cidadã para que se faça de maneira ativa e organizada, consciente dos 

meios e potencialidades que o acesso à justiça representa.  

Por óbvio que a expansão do protagonismo institucional e político dos 

tribunais nos processos decisórios nem sempre desejável por representar 

judicialização da política, mas se faz necessária todas as vezes que a 

representatividade e os fundamentos republicanos estiverem ameaçados. A 

ampliação da participação dos juízes nos processos decisórios próprios da 

discricionariedade legislativa e executiva convertem as lutas sociais em direitos 

subjetivos e as relações sociais em litígios contingenciados pelos estreitos limites 

da lide.  

Esse fenômeno atrai para o Judiciário volume de demanda que é incapaz de 

solucionar pela sua estrutura inapta para esse tipo de enfrentamento. A 

judicialização da política assume conotação negativa na medida em que coloniza do 

mundo das relações sociais pelo Direito, quando transfere o eixo decisório para o 

Judiciário, mesmo sem a subordinação necessária aos limites que o orçamento 
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público impõe.  

No aspecto político há perda da soberania popular, pela imposição de 

entendimento obtido em composições recursais que nem de perto lembram o amplo 

espectro de discussões que se pode alcançar nas elaborações legislativas, 

contribuindo assim para o descrédito dos outros dois poderes e acomodação da 

sociedade para garantir direitos individuais coletivos e difusos. Ativismo importa na 

autoampliação dos poderes e competências conferidos ao órgão julgador, importa na 

invalidação de decisões de outros Poderes, é atuar politicamente sem submeter-se à 

liturgia que é própria desse papel, promovendo-se a intérprete moral da sociedade, 

na condição de detentor da razão última, aquela que há de prevalecer independente 

das opiniões em contrário.  

Mesmo ciente dos riscos da intervenção judicial, não se pode prescindir da 

judicialização do conflito porque é ferramenta necessária ao preenchimento de 

lacunas do poder com garantia da ordem constitucional, limitação de casuísmos do 

legislador e do administrador, ambos suscetíveis às pressões espúrias. Justifica-se 

ainda para maximização dos direitos e possibilidade promover leitura mais adequada 

da Constituição, por contemplar a necessidade de respeitar as particularidades do 

caso concreto e a análise das consequências, na construção de projeto futuro. 

Com a garantia de acesso à justiça promoveu-se, ou foi ampliada a eficácia 

das normas constitucionais, mais particularmente no que se refere a direitos sociais. 

Os riscos de enfraquecimento dos poderes eleitos e a criação de uma cidadania 

clientelista, a reboque de barganhas de conveniência, deve ser levado em 

consideração não apenas pelo Judiciário, mas também pelos dois outros Poderes de 

modo a evitar o exclusivismo moral a qualquer deles. 

A Constituição Democrática prioriza a dignidade humana e solidariedade 

social e a inclusão digital é imperativo moderno, proporcioná-la é uma meta e síntese, 

é um ideal, mas também um valor, objeto a ser alcançado, o ato justo é que produz a 

igualdade de oportunidade de exercício, deixando para a liberdade a escolha da 

intensidade. Há condições favoráveis para discussão da justiça dentro do direito e 

essa realidade não pode ser sonegada sob o pretexto de exclusividade de atribuições, 

principalmente quando a omissão for resultante de casuísmos de conveniência 

ideológica. 
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Nesse contexto de constitucionalização, para o Judiciário assumir o papel de 

desaguadouro das lutas civis populares e garantidor do núcleo mínimo dos direitos 

fundamentais era questão de tempo e estrutura, mas não de exclusividade, na medida 

em que compete ao Poder Público e à sociedade concorrentemente contribuir para a 

concretização dos fundamentos da República, através de resposta aos problemas da 

vida. As circunstâncias que dimensionam o problema são capazes de sinalizar a 

solução mais adequada, desde que se tenha por pressuposto que o fim almejado é a 

criação de uma realidade que possibilite melhores condições para o exercício das 

potencialidades do ente social.   

Buscar essas condições exige diversidade epistemológica, abertura na análise, 

evitando restringir-se exclusivamente na jurídica, de modo a compreender que a 

segurança almejada tem como destinatária a sociedade. Direito é a expressão de 

quem decide e no cenário atual essa expressão não cabe apenas à lei, ou aos atos 

administrativos, mas também às decisões judiciais e manifestação social. A escolha 

que cada um desses atores faz é ato de vontade e de poder na medida em que se 

tornam fato social, há multiplicidade de atores jurídicos e políticos e o 

entrelaçamento sistemático de funções institucionais. 

 

Conclusão 

 

A participação na sociedade da informação só pode ser assegurada com a 

inclusão digital que consiste no acesso à internet para viabilidade do exercício dos 

direitos previstos no artigo 5º, IX, XIV, bem como nos artigos 205, 206 e 218, todos da 

CF/88. Essa oportunidade é direito fundamental à medida que é instrumento 

necessário para que o indivíduo seja capaz de promover ação social, econômica e 

polimítica 

A plenitude da cidadania, fundamento da República, está subordinada ao 

acesso à ferramenta tecnológica na medida que o próprio Governo se serve desse 

tipo de plataforma com exclusividade para determinadas operações. Na condição de 

sujeito econômico vê-se que a privação da tecnologia importa na negação de acesso 

a crédito e consumo que se fazem com preponderância na grande rede. No que 

respeita ao social, os instrumentos de comunicação que a grande rede proporciona 
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viabilizam a participação do indivíduo nos destinos da comunidade onde se está 

inserido. 

A inclusão importa identificar que a sociedade da informação importa nova 

forma de viver, onde os instrumentos de comunicação, políticos e econômicos se 

sobrepõem e se complementam, seu manejo exige conhecimento e habilidades 

específicas não transmitidas pelo sistema convencional de educação a que 

estiveram submetidas as gerações que precederam a revolução tecnológica a que se 

deu o nome de globalização.  

A proposta de igualdade material da Constituição alçou o direito de inclusão 

na sociedade da informação como fundamental, de função negativa, na medida que 

impõe a abstenção de restrição de acesso à rede e  também função positiva, por exigir 

ação para promover esse acesso, através de medidas normativas ou fáticas, como a 

criação de zonas wi-fi ou educação em todos os níveis comprometidos com a 

inclusão tecnológica. 

Tomando-se como direito fundamental a inclusão na sociedade da informação, 

compete ao Poder Público, por todas as suas expressões assegurar a sua 

concretização. A Constituição não é apenas descritiva, mas também prescritiva no 

sentido de estabelecer uma regra, criar parâmetros a ser seguido. As escolhas da lei, 

do gestor e do juiz não são apenas ato de vontade, pode-se dizer que o âmbito de 

discricionariedade, numa Constituição analítica como a brasileira, constitui sua 

menor fração. As funções estatais precisam dialogar com a sociedade e cotejá-los 

com os objetivos fundamentais, fazendo com que a discricionariedade esteja restrita 

a uma das respostas constitucionalmente adequada, entre as possíveis.  

A implementação de ações visando a concretização de direitos sociais é de 

difícil mensuração e o concurso da sociedade é promissor para proporcionar a 

transparência e resposta adequados. Direito que se põe nas diversas situações 

suportando fortes compressões e o estágio alcançável exige não apenas uma 

hermenêutica adequada, mas reconhecimento do estágio de desenvolvimento 

tecnológico e capacidade financeira para execução de políticas públicas.  

A ação do Poder Público não importa em imobilismo passivo do destinatário 

das ações de inclusão, nem tampouco supressão da autonomia e liberdade individual. 

A soberania popular e cidadania política exigem a implicação da coletividade nos 
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resultados perseguidos.  

A Constituição como carta de direitos não apenas organiza o Estado, mas 

também pauta as prioridades da ação estatal. A ação dos juízes pode representar 

equilíbrio de força contra a preponderância econômica ou política que determinados 

grupos dominantes podem exercer na preservação de seus interesses e frustrar ação 

efetivadora das garantias do direito fundamental à inclusão na sociedade da 

informação. O Judiciário é o canal que viabiliza a força expansiva da Constituição 

que se irradia por todo o sistema jurídico, criando marcos referenciais para 

hermenêutica infra.  

Esses marcos referenciais têm ação em todas as relações e devem alcançar 

eficácia horizontal e vertical, obrigando particulares e Poder Público a admitirem 

como objetivo conjunto só direitos de terceira geração. O esforço conjunto promove 

a organização dos princípios que se encontram apenas justapostos sem ordenação 

prévia, de modo a ordená-los e otimizá-los, através da extração do máximo em cada 

uma das normas. 

Não se deve esperar indefinidamente por uma ação estatal. Toda a 

comunidade é chamada a agir propositivamente de modo a extrair o máximo de 

proveito das oportunidades que lhe são oferecidas, somente a ação real do sujeito é 

capaz de transformar a si mesmo e à sociedade assegurando passaporte para 

ingresso na sociedade da informação. 
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RESUMO 
 
Há muito os dados pessoais são coletados e comercializados no mercado sem a 
ciência e o consentimento dos titulares, gerando riquezas aos controladores 
envolvidos, com a edição da Lei Geral de Proteção de Dados essa realidade começa 
a ser alterada em razão dos valores por ela trazidos. Nesse sentido, busca-se 
analisar o papel do princípio constitucional da solidariedade na proteção de dados 
pessoais. Para tanto, os objetivos específicos são: estudar o princípio constitucional 
da solidariedade como vetor de concretização da dignidade da pessoa humana; 
analisar, à luz do constitucionalismo contemporâneo, a proteção de dados pessoais; 
e apresentar os fundamentos da proteção de dados no ordenamento jurídico 
brasileiro. A fim de responder a problemática da pesquisa, realiza-se o seguinte 
questionamento: O princípio constitucional da solidariedade possui aplicabilidade na 
proteção de dados pessoais em território brasileiro? O método de abordagem 
utilizado foi o dedutivo. Os resultados da pesquisa apontam que, sendo o princípio 
da solidariedade vetor de concretização da dignidade da pessoa humana e, tendo a 
proteção de dados fundamento também nesta, o agir solidário é dever fundamental 
a ser observado por todos no tratamento de dados.  
Palavras-chave: Princípio da solidariedade; Dignidade da pessoa humana; Proteção 
de dados; Direitos Humanos. 
 
ABSTRACT 
 
Personal data have long been collected and marketed without the science and 
consent of the holders, generating wealth to the controllers involved, with the edition 
of the General Data Protection Law this reality begins to change due to the values 
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brought by it. In this sense, it seeks to analyze the role of the constitutional principle 
of solidarity in the protection of personal data. To this end, the specific objectives are: 
to study the constitutional principle of solidarity as a vector for the realization of the 
dignity of the human person; analyze, in the light of contemporary constitutionalism, 
the protection of personal data; and present the foundations of data protection in the 
Brazilian legal system. In order to answer the research problem, the following 
question is asked: Does the constitutional principle of solidarity have applicability in 
the protection of personal data in Brazilian territory? The approach method used was 
deductive. The results of the research indicate that, being the principle of solidarity 
vector of concretization of the dignity of the human person and, having the protection 
of data also in this, solidarity action is a fundamental duty to be observed by all in the 
treatment of data. 
Keywords: Principle of solidarity; Dignity of the human person; Data protection; 
Human Rights. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa proposta pretende analisar o papel do princípio constitucional da 

solidariedade na proteção dos dados pessoais em solo brasileiro. Destaque-se que, 

há muito os dados pessoais são coletados e comercializados no mercado sem a 

ciência e o consentimento do titular, com a edição, primeiramente, da GDPR (General 

Data Protection Regulations), e após da lei geral de proteção de dados, tal prática 

torna-se ilegal devendo o tramite de dados observar valores maiores como o da 

dignidade da pessoa humana.  

Para tanto, os objetivos específicos são; estudar o princípio constitucional da 

solidariedade como vetor de concretização da dignidade da pessoa humana; 

analisar, à luz do constitucionalismo contemporâneo, a proteção de dados pessoais; 

e apresentar os fundamentos da proteção de dados no ordenamento jurídico 

brasileiro.  

Feito o estudo será possível responder ao questionamento proposto pela 

pesquisa, qual seja, o princípio constitucional da solidariedade possui aplicabilidade 

na proteção de dados pessoais em território brasileiro? Apenas então poderá ser 

aceita ou refutada a hipótese da aplicabilidade do referido princípio na proteção de 

dados. 

O estudo teórico sobre o tema justifica-se na medida em que, juridicamente, é 

necessário pensar em formas de concretizar os valores trazidos pela lei geral de 
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proteção de dados. Possui relevância social, uma vez todos os seres humanos 

possuem dados a serem protegidos, e acadêmica em face da necessidade de debate, 

ainda na academia, sobre esse novo instituto jurídico. 

O método de abordagem será o dedutivo. O procedimento utilizado será o 

monográfico, e a técnica de pesquisa será a de documentação indireta, através da 

pesquisa bibliográfica e documental.  

 

1. O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOLIDARIEDADE 

 

O estudo da solidariedade confunde-se com o da própria evolução dos direitos 

fundamentais. Isso porque a acepção do termo aqui abordada não será aquela 

correspondente ao liame que responsabiliza diversos devedores por uma quantia, e 

sim o valor jurídico social que regula o comportamento individual a fim de concretizar 

a dignidade da pessoa humana.  

Consagrados os direitos fundamentais nas Constituições ao redor do mundo 

a doutrina passou a se preocupar em estudar a relação destes entre si, criando as 

chamadas dimensões ou gerações de direitos fundamentais. Entende-se mais 

adequada a expressão dimensões, uma vez que gerações, pode incutir no intérprete 

uma falsa percepção de superação das anteriores com o advento das posteriores, 

consequência inexistente, em razão da complementaridade das garantias3. 

No ápice do estado liberal, apenas era garantido ao indivíduo a liberdade. 

Liberdade de contratar, de se expressar, de possuir, enfim, de existir. A primeira 

dimensão de direitos fundamentais, portanto, ficou marcada pela imposição de um 

agir negativo estatal, que se restringia a assegurar a liberdade de seu povo4.  

Grande desigualdade social resultou do estado liberal, demonstrando ser 

insuficiente garantir apenas a liberdade ao povo. Os Estados, de uma maneira geral, 

                                                      
3  Sarlet, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional [livro eletrônico]. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2012.  
4  Sarlet, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional [livro eletrônico]. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2012.  
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passaram a implementar políticas públicas para restabelecer a igualdade entre as 

pessoas, reduzindo sua liberdade.  

Trata-se da segunda dimensão dos direitos fundamentais, a dos valores da 

igualdade. Nesse momento histórico é superado o estado liberal e criado o estado 

social, onde o Estado adota um agir positivo, “implementando as condições fáticas 

que possibilitem o efetivo exercício das liberdades individuais”5. 

O objetivo de implementar a igualdade social através da conjugação das 

garantias de liberdade e igualdade não se mostrou eficaz pelos esforços exclusivos 

estatais. Mostrou-se necessária a criação de um comportamento individual 

garantidor dos direitos dos demais, surge a terceira dimensão dos direitos 

fundamentais, a dos direitos de solidariedade 6 . Em detrimento do ser humano 

individual, a solidariedade rompe o paradigma sendo um direito de titularidade 

coletiva ou difusa.  

 

Compreende-se, portanto, porque os direitos de terceira dimensão são 

denominados usualmente como direitos de solidariedade ou fraternidade, de 

modo especial em face de sua implicação universal ou, no mínimo, 

transindividual, e por exigirem esforços e responsabilidades em escala até 

mesmo mundial para efetivação7. 

 

A solidariedade, portanto, complementa o exercício da liberdade e da 

igualdade reunindo as pessoas em prol do bem-comum. Axiologicamente, fala-se 

em um agir pautado na moral e na boa-fé, comportando-se todos de modo a não 

criar prejuízos para si, para outrem, e para a sociedade. Trata-se de enxergar no outro 

um valor absoluto a ser protegido8. 

Solidariedade e fraternidade não são expressões sinônimas. Ambas objetivam 

a justiça social, o bem comum e regulam a conduta humana, contudo, a primeira 

                                                      
5 Cardoso, Alenílton da Silva. Princípio da solidariedade: o paradigma ético do direito contemporâneo. 
São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2010, p. 21. 
6 Farias, José Fernando de Castro. A origem do direito de solidariedade. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. 
7  Sarlet, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional [livro eletrônico]. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2012.  
8 Cardoso, Alenílton da Silva. Princípio da solidariedade: o paradigma ético do direito contemporâneo. 
São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2010. 
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possui caráter de princípio constitucional, enquanto a segunda restringe-se ao 

comportamento ético adotado pelas pessoas em prol das demais9 

A República Federativa do Brasil possui por objetivo fundamental a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária10. Ter o valor da solidariedade 

elevado ao status de objetivo fundamental significa um avanço na superação do 

caráter individualista típico do estado liberal, impondo a todos deveres fundamentais 

na garantia dos direitos alheios.  

 

Ao imputar, ao Estado e a todos os membros da sociedade, o encargo de 

construir uma sociedade solidária, mediante os ditames da justiça distributiva e 

social, a ordem democrática agregou um novo valor aos já existentes, 

estabelecendo natureza jurídica ao dever de solidariedade, que se tornou 

passível de exigibilidade, tato que a Lei Fundamental fixou, também, como 

objetivo, a necessidade de erradicação da pobreza e da marginalização social, 

entre outras disposições11  

 

O valor da solidariedade possui uma dupla função no ordenamento jurídico 

brasileiro. Em uma de suas vertentes ela representa um objetivo perseguido pela 

República em seu território, já na outra, é um princípio fundamental que deve nortear 

todas as relações jurídicas, sejam públicas ou privadas12.  

Existe importância no fato da solidariedade ser princípio constitucional e não 

direito fundamental. Havendo colisão de direitos fundamentais a técnica de 

resolução a ser utilizada é a da ponderação, fazendo valer no caso concreto um ou 

                                                      
9 Kunde, Bárbara Michele Morais; Reis, Jorge Renato dos. “A construção de um novo paradigma de 
sociedade fraternas: reflexões a partir do princípio da solidariedade para a concretização de direitos 
fundamentais”. XXVII Congresso Nacional do Conpedi. Direitos e Garantias Fundamentais II. Porto 
Alegre-RS: 2018, p. 35. 
10  Brasil. Constituição Federal de 1988. [s.d.] Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 24 set. 2019. 
11 Cardoso, Alenílton da Silva. Princípio da solidariedade: o paradigma ético do direito contemporâneo. 
São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2010, p. 93. 
12  Reis, Jorge Renato; Quintana, Júlia Gonçalves. “O Princípio Da Solidariedade Como Meio De 
Realização Do Macro Princípio Da Dignidade”. Revista Digital Constituição e Garantia De Direitos 
(UFRN), v. 10, 2017, p. 226. 
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outro direito13. Princípio constitucional que é, a solidariedade apenas será ponderada, 

portanto, com outros princípios constitucionais, podendo assim, ser vetor de 

concretização dos direitos fundamentais.  

O objetivo do princípio constitucional da solidariedade não é restringir a 

liberdade, e sim concretizar a dignidade da pessoa humana, para que todos, 

independentemente de suas características pessoais possam gozar deste direito 

fundamental. Deve a solidariedade permear todas as ações humanas individuais 

buscando sempre a harmonia e cooperação entre pessoas, sejam físicas ou 

jurídicas14.  

A dignidade humana é um valor fundamental de dupla dimensão, a primeira, 

interna, expressa o valor do próprio individuo, a segunda, externa, consubstancia-se 

nos direitos da pessoa e seus deveres perante terceiros. Outrossim, além de valor 

moral, a dignidade é fundamento jurídico-normativo criador de diversos direitos. É 

possível afirmar que todo direito fundamental possui em seu núcleo a dignidade da 

pessoa humana15.  

O comportamento ético positivo imposto pelo princípio constitucional da 

solidariedade tem por objetivo maior a concretização da dignidade da pessoa 

humana, sua preservação e desenvolvimento, a fim de que possam ser conjugadas 

a liberdade e igualdade para que os indivíduos disponham das ferramentas 

adequadas para progredir e coexistir pacificamente.  

 

2. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NO CONTEXTO DO CONSTITUCIONALISMO 

CONTEMPORÂNEO 

 

No   paradigma   do  estado  liberal   o   objetivo   do     Estado   era   assegurar 

                                                      
13  Sarlet, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional [livro eletrônico]. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2012.  
14  Reis, Jorge Renato; Quintana, Júlia Gonçalves. “O Princípio Da Solidariedade Como Meio De 
Realização Do Macro Princípio Da Dignidade”. Revista Digital Constituição e Garantia De Direitos 
(UFRN), v. 10, 2017, p. 225. 
15 Barroso, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a 
constituição de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Tradução Humberto Laport de 
Mello. Belo Horizonte: Fórum, 2014. 
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a liberdade dos indivíduos, independentemente de eventual desigualdade causada. 

Nesse momento histórico o código civil era o único diploma normativo que se 

propunha a normatizar as relações privadas. 

Demonstrada a insuficiência do estado liberal, as Constituições, permeadas 

de valores solidarísticos passaram, no estado social, a regular as relações privadas, 

diminuindo o espectro de alcance da autonomia da vontade. Todavia, a mera 

inclusão de dispositivos constitucionais tendentes a disciplinar o direito civil não foi 

suficiente para elevar a Constituição ao epicentro jurídico normativo16.  

Existia uma visão, à época, de que as normas constitucionais seriam 

desprovidas de eficácia imediata, sempre dependentes de uma regulamentação pelo 

legislador infraconstitucional. Apenas com o reconhecimento da eficácia normativa 

da constituição foi alcançado o desiderato.  

A força normativa da constituição pressupõe a adaptação do texto a uma 

determinada realidade corroborada pela vontade do povo em dar a eficácia real. Isso 

porque, sozinha, a constituição nada pode fazer, é necessária a vontade de 

constituição17. 

 

Essa vontade tem consequência porque a vida do Estado, tal como a vida 

humana, não está abandonada à ação surda de forças aparentemente 

inelutáveis. Ao contrário, todos nós estamos permanentemente convocados a 

dar conformação à vida do Estado, assumindo e resolvendo as tarefas por ele 

colocadas18. 

 

Reconhecida a força normativa da constituição, os valores fundamentais lá 

previstos passam a erradiar seus efeitos sobre todo o ordenamento jurídico, inclusive 

o privado, que passa por uma verdadeira releitura à luz da Constituição Federal.  

As marcas temporais que determinam uma época na sociedade são 

delimitadas por elementos centrais que modificam a organização social: na 

                                                      
16 Sarmento, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Brasil: Livraria e Editora Lumen Juris, 
2004. 
17 Hesse, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1991. 
18 Hesse, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1991, 
p. 20. 
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sociedade agrícola a fonte era a terra, na sociedade industrial a formação de riquezas 

veio da energia elétrica e máquinas à vapor, pós Segunda Guerra mundial a prestação 

de serviços molda o cenário econômico. Atualmente o alto fluxo informacional nos 

caracteriza como a sociedade da informação19. 

Os avanços tecnológicos, impulsionados pela globalização e consequente 

facilitação de rápido movimento de dados pessoais, principalmente a partir dos anos 

1990, fez com que surgisse no mundo regulamentações para proteção de dados. 

Considerando que nos tornamos uma sociedade digital, avistou-se uma necessidade 

de resgate para releitura dos princípios e garantias dos direitos fundamentais, 

especialmente o da privacidade que está celebrado na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 194820. 

Ainda que esses levantamentos de necessidade de releitura para melhor 

aplicação do direito à privacidade sejam bastante recentes, os dados pessoais já são 

tidos como o “novo petróleo”, uma vez que estão presentes em qualquer operação 

independente da atividade econômica desenvolvida21.  

Mesmo que a compreensão social não consiga alcançar efetivamente qual o 

valor dessa circulação de dados e qual o poder econômico e político que eles têm, 

certo é que os avanços tecnológicos obtidos desde que começamos a coletá-los até 

as ferramentas que eles podem movimentar atualmente, fazem urgir uma 

necessidade de regulamentação: 

 

Obviamente que o fenômeno, longe de se restringir à seara econômica, apresenta 

inúmeras repercussões nas esferas individuais dos cidadãos, além de levar à 

total reestruturação das relações sociais e políticas. Consequentemente, os 

dados ganharam uma importância transversal, tornando-se vetores das vidas e 

das liberdades individuais, assim como da sociedade e da própria democracia22. 

                                                      
19 Bioni, Bruno Ricardo. Proteção de dados pessoais: a função e os limites do consentimento. Rio de 
Janeiro: Forense, 2019. 
20 Pinheiro, Patricia Peck. Proteção de dados pessoais: comentários à Lei n. 13.709/2018 (LGPD) [livro 
eletrônico]. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. 
21  Frazão, Ana “Fundamentos da proteção de dados pessoais – noções introdutórias para a 
compreensão da importância da lei geral de proteção de dados”. In: Frazão, Ana, Tepedino, Gustavo e 
Olívia, Milena Donato (Coord.) Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e suas repercussões no direito 
brasileiro [livro eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. 
22  Frazão, Ana “Fundamentos da proteção de dados pessoais – noções introdutórias para a 
compreensão da importância da lei geral de proteção de dados”. In: Frazão, Ana, Tepedino, Gustavo e 
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Historicamente a humanidade é marcada pela coleta, registro e 

processamento de dados com o intuito experimental e de avanços. Contudo, o 

dinamismo das revoluções tecnológicas que hoje é inerente à sociedade da 

informação e necessário para o impulso econômico, faz surgir uma nova projeção de 

limites considerando as utilizações e aplicações que os dados podem alcançar23. 

A transformação digital e a internet são vetores dessa aceleração. A redução 

dessa velocidade num contexto contemporâneo não é possível, mas há necessidade 

de rápida adaptação da sociedade em um curto espaço de tempo. Nesse contexto de 

evolução, a reflexão sobre a possibilidade de identificação de características de 

personalidade para direcionamento de produtos por exemplo, é o que torna latente a 

questão da tutela da privacidade24. 

 

Quando refletimos sobre esse aspecto, imaginamos o motivo pelo qual 

fornecemos nossos dados pessoais de forma indiscriminada, sem ao menos 

abalizar o seu efetivo valor diante de outros benefícios que nos são oferecidos. 

Por exemplo, no caso de um estabelecimento comercial que oferece descontos 

vinculados ao fornecimento do número do CPF de um consumidor, a pergunta 

que fica é: será que o titular do dado consegue antever possíveis riscos ao 

fornecer a informação pessoal, para uma tomada de decisão consciente e 

ativa?25. 

  

Esse comportamento social que não questiona a importância de seus dados, 

só foi alvo de inquietação mais intensa diante de escândalos envolvendo o uso de 

dados pessoais para manipulação da própria democracia, casos recentes nos EUA e 

                                                      
Olívia, Milena Donato (Coord.) Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e suas repercussões no direito 
brasileiro [livro eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. 
23  Frazão, Ana “Fundamentos da proteção de dados pessoais – noções introdutórias para a 
compreensão da importância da lei geral de proteção de dados”. In: Frazão, Ana, Tepedino, Gustavo e 
Olívia, Milena Donato (Coord.) Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e suas repercussões no direito 
brasileiro [livro eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. 
24 Rodrigues, Paula Marques e Vieira, Alessandra Borelli. “Educação como um dos pilares para a 
conformidade”. In: BLUM, Renato Opice (Coord.). Proteção de dados: desafios e soluções na 
adequação à lei. Rio de Janeiro: Forense, 2020. 
25 Rodrigues, Paula Marques e Vieira, Alessandra Borelli. “Educação como um dos pilares para a 
conformidade”. In: BLUM, Renato Opice (Coord.). Proteção de dados: desafios e soluções na 
adequação à lei. Rio de Janeiro: Forense, 2020. 
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Reino Unido.  O potencial alcance dos dados pessoais como insumo para 

ferramentas tecnológicas com desvio de finalidade de uso, acendeu discussões 

quanto a necessidade de regulamentação mais rígida quanto ao tratamento dos 

dados pessoais e a importância da privacidade. Por outro lado, não se pode frear o 

desenvolvimento, o que traz uma complexa delicadeza para fins regulatórios26. 

Dessa convulsão social, na União Europeia sobreveio a principal legislação de 

impacto mundial: o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) aprovado em 

27 de abril de 2016, cujo conteúdo visa a proteção dos dados de pessoas físicas, 

freando a livre circulação com desvio de finalidade e colocando diretrizes no 

tratamento seguro dos dados. 

Especialmente a GDPR cria um impacto mundial, pois passa a exigir de todos 

os países que visem manter relações comerciais com a União Europeia, 

obrigatoriamente, um nível de proteção de dados nos mesmos parâmetros que os 

seus. Por evidente, considerando que vivemos na sociedade da informação e que o 

trânsito de dados é inerente a todos os negócios, no contexto econômico, a GDPR 

obriga, pelas relações comerciais, a América Latina a legislar sobre privacidade e 

proteção de dados pessoais27. 

 

3. OS FUNDAMENTOS DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

A naturalização do comportamento de entrega de dados e a concepção de 

propriedade do detentor, ou coletor, é a principal disrrupção que a regulamentação 

traz quando perpassa pelo papel do direito da privacidade ligado aos direitos 

fundamentais humanos.  

A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e o Tratado de 

Funcionamento da União Europeia já traziam a proteção dos dados de pessoas 

físicas como direito fundamental; assim como no Marco Civil da Internet no Brasil28. 

                                                      
26 Jimene, Camilla do Vale. “Reflexões sobre privacy by design e privacy by default: da idealização à 
positivação”. In: Maldonado, Viviane Nóbrega e Blum, Renato Opice (Coord.). Comentários ao GDPR: 
Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 
2018. 
27 Pinheiro, Patricia Peck. Proteção de dados pessoais: comentários à Lei n. 13.709/2018 (LGPD) [livro 
eletrônico]. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. 
28 Lei n.º 12.965, de 23 de abril de 2014. 
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Essas legislações têm em comum a questão da proteção e finalidade em si tratada 

de maneira não objetiva, principalmente quanto à critérios de padrões de segurança 

e sanções efetivas para o desvio de finalidade do uso de dados29. 

Diante da realidade de circulação de dados pessoais frente ao dever estatal de 

assegurar aos indivíduos todos seus direitos, a violação ou descontrole dos próprios 

dados fere princípios constitucionais elementares, destacando a necessária 

positivação para imposição de regras e limites na proteção dos dados pessoais.  

O tema é delicado pois têm fundamento econômico relevante no século XXI, 

decorrendo daí as questões de ordem legislativas que precisam dar efetividade aos 

princípios que pretende tutelar. Assim, não basta que se reconheça aqueles 

princípios que estão ligados aos dados do titular de direito; os dispositivos 

regulamentares precisam lançar formas de proteção expressas e viáveis, 

favorecendo a segurança jurídica30. 

Preocupado com o tráfego de dados nas relações econômicas brasileiras, o 

poder legislativo editou a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei n.º 13.709, de 14 de 

agosto de 18, a qual possui como um de seus fundamentos a proteção dos direitos 

humanos, em especial a dignidade da pessoa humana31. 

 

Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos: 

I - o respeito à privacidade; 

II - a autodeterminação informativa; 

III - a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião; 

IV - a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; 

V - o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; 

VI - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e 

                                                      
29 Pinheiro, Patricia Peck. Proteção de dados pessoais: comentários à Lei n. 13.709/2018 (LGPD) [livro 
eletrônico]. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. 
30  Oliveira, Marco Aurelio Bellizze; Lopes, Isabela Maria Pereira. “Os princípios norteadores da 
proteção de dados pessoais no Brasil”. In: Frazão, Ana , Tepedino, Gustavo e Oliva, Milena Donato 
(Coord.) Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e suas repercussões no direito brasileiro [livro 
eletrônico] 1. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019 
31 Brasil. Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018. [s.d.] Lei Geral de Proteção de Dados. Disponível em: 
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm>. Acesso em: 23 set. 
2019. 
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VII - os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade 

e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais32. 

 

Esses fundamentos são a identidade da LGPD, apenas com respeito a eles se 

permite a utilização de dados pessoais por terceiras pessoas. Isso porque não está 

a se buscar um isolamento do indivíduo, e sim proteger sua dignidade através da 

informação do caminho que percorrerão seus dados33. 

Levanto em conta a sociedade da informação, é que a proteção dos dados 

pessoais é forma de concretização da dignidade da pessoa, sendo que “a base desse 

pacto é a liberdade, mas o fiel da balança é a transparência”34. 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana nutre e perpassa todos os direitos 

fundamentais que, em maior ou menor medida, podem ser considerados como 

concretizações ou exteriorizações suas. Ademais, ele desempenha papel 

essencial na revelação de novos direitos, não inscritos no catálogo 

constitucional, que poderão ser exigidos quando se verificar que determinada 

prestação omissiva ou comissiva revela-se vital para a garantia da vida humana 

com dignidade35 

 

A proteção de dados pessoais inegavelmente transpõe direitos fundamentais 

constitucionalmente assegurados, ainda que as redações originais quanto a esses 

direitos não pudessem imaginar a complexificação da organização social através 

das descobertas tecnológicas. A privacidade é meio de segurança da dignidade 

interagindo com o reconhecimento do sigilo, da vida íntima e da inviolabilidade,  cujo 

                                                      
32 Brasil. Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018. [s.d.] Lei Geral de Proteção de Dados. Disponível em: 
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm>. Acesso em: 23 set. 
2019. 
33 Xavier, José Tadeu Neves; Locks, Gabriel. “Primeiras considerações sobre os fundamentos da Lei 
Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei nº 13.709/2018)”. In: Leal, Rogério Gesta, Gavião Filho, Anízio 
Pires (Org.). Coletânea do IV Seminário Internacional Tutelas à Efetivação de Direitos Indisponíveis 
. Ied.Porto Alegre: FMP, 2020, v. I, p. 55. 
34 Pinheiro, Patricia Peck. Proteção de dados pessoais: comentários à Lei n. 13.709/2018 (LGPD) [livro 
eletrônico]. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. 
35 Sarmento, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Brasil: Livraria e Editora Lumen Juris, 
2004, p. 113. 

http://lattes.cnpq.br/5111064022771225
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dever do Estado é de proteção por força constitucional36. 

Os dados pessoais são insumos indispensáveis para o funcionamento da 

sociedade atual, sendo que o alcance de seu potencial uso e trânsito deixou de estar 

sob o controle do seu titular.  Esclarecida essa lógica de funcionamento social atual 

e pontuada a problemática do descontrole de caráter transindividual, é que um agir 

do Estado precisa ser imposto como meio de devolver ao indivíduo enquanto cidadão 

a consciência de seus próprios registros.  

A partir da leitura do texto constitucional e seu rol de direitos fundamentais, é 

tangível que, neste contexto social, a proteção dos dados pessoais e a positivação 

sobre o tratamento com finalidade desses dados é forma garantir a dignidade da 

pessoa humana. 

 

A dignidade humana é um valor fundamental que informa o conteúdo de diversas 

normas escritas, ao mesmo tempo em que condiciona a interpretação 

constitucional como um todo, principalmente quando os direitos fundamentais 

estão envolvidos37. 

 

O norte da proteção de dados é justamente aqueles princípios que 

fundamentam os direitos difusos, já que a insegurança da circulação dos dados 

pessoais atinge indistintamente toda a sociedade, com manipulação da própria 

democracia.  O restabelecimento de igualdade, no desequilíbrio abrupto entre 

aqueles que detém dados pessoais e os usam de maneira indiscriminada e os 

indivíduos que não possuem autocontrole e não exercem vontade sobre o destino de 

seus próprios dados é necessário como forma de assegurar direitos fundamentais. 

 

 

 

                                                      
36 Sousa, Devilson da Rocha; Dornelles, Maini. “A proteção de dados na internet: uma análise a partir 
do princípio constitucional da solidariedade na sociedade de informação”. In: Gorczevsk, Clóvis; Leal, 
Mônia Clarissa Hennig. (Org.). Constitucionalismo contemporâneo & políticas públicas. IVed.Curitiba 
- PR: Editora CRV, 2019, p. 69. 
37 Barroso, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a 
constituição de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Tradução Humberto Laport de 
Mello. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 51.  
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CONCLUSÃO 

 

O artigo buscou analisar o papel do princípio constitucional da solidariedade 

na proteção de dados pessoais em território brasileiro. Nesse intuito, foi realizado 

um estudo acerca do princípio constitucional da solidariedade, bem como da 

proteção de dados no contexto do constitucionalismo contemporâneo.  

Após, foram analisados os fundamentos trazidos pela Lei n.º 13.709/2018 

para a proteção de dados. Verificou-se do estudo que o princípio constitucional da 

solidariedade, previsto no artigo 3º, III, da CRFB/88, é vetor de concretização da 

dignidade da pessoa humana, bem como um dos fundamentos da proteção de dados 

no ordenamento jurídico brasileiro é garantir a dignidade da pessoa humana. 

No contexto do constitucionalismo contemporâneo os valores constantes na 

Constituição Federal permeiam todas as áreas do direito, inclusive o privado. Assim 

sendo, pode-se dizer que o princípio constitucional da solidariedade impõe deveres 

a todos em suas relações interpessoais na proteção dos direitos dos demais, 

inclusive o da proteção de dados.  

Portanto, ainda que preliminar a conclusão, em face do curto lapso temporal 

de vigência da lei geral de proteção de dados, pode-se responder de maneira positiva 

o questionamento proposto pela pesquisa, na medida em que o princípio 

constitucional da solidariedade possui aplicabilidade na proteção de dados no 

ordenamento jurídico brasileiro, no sentido de impor o comportamento necessário a 

concretização da dignidade da pessoa humana.  
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57. A ATIVIDADE JURISDICIONAL TRABALHISTA PODE SER TOTALMENTE 

ROBOTIZADA OU É UMA ATIVIDADE HUMANA INDELEGÁVEL? 

 

CAN THE LABOR JURISDICTIONAL ACTIVITY BE FULLY ROBOTIZED OR IS IT 

AN INDELEGABLE HUMAN ACTIVITY? 
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Sandra Mara de Oliveira Dias1 

Leonardo Vieira Wandelli2 

RESUMO 
 
Este estudo insere na análise de como a Inteligência Artificial pode ser aplicada na 
Justiça do trabalho em observância a Resolução  332 do CNJ e da LGPD (Lei 
13.719/2020). O direito de explicação contemplado no artigo 20, § 1º e o direito à 
revisão humana, no caput do mesmo artigo, estabelecem que as decisões 
automatizadas devem ser transparentes e podem ser reexaminadas. Na mesma 
diretriz, o artigo 7º, § 2º da Resolução 332/20 estabelece que as decisões tomadas 
com base na Inteligência Artificial devem ser passíveis de medidas corretivas pelos 
usuários internos do Poder judiciário. Neste contexto, seriam compatíveis com o uso 
da inteligência artificial na Justiça do Trabalho a prática de atos processuais 
repetitivos, atividades burocráticas, banco de dados de sentenças, precedentes, 
jurisprudências, legislação, seleção e classificação de documentos, analisar a 
tempestividade de recursos, elaboração de minuta de decisões visando imprimir 
celeridade, eficiência e qualidade à atividade jurisdicional. As decisões judiciais da 
Justiça do Trabalho que exigem critério de racionalidade em razão dos princípios 
constitucionais é uma atividade humana indelegável, não pode ser atribuída a um 
algoritmo. O método foi o dedutivo mediante análise de doutrina, artigos científicos 
e legislação aplicável à espécie.  
Palavras-chave: Inteligência artificial; Decisão Judicial; Inelegibilidade; LGPD; 
Resolução 332 do CNJ. 
 
ABSTRACT 
 
This research analyzes how Artificial Intelligence can be applied in the Labor Justice 
in observance to Resolution number 332 of the CNJ and the LGPD (Law 
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Trabalho titular da 3ª Vara do Trabalho de São José dos Pinhais. 
2 Doutorado em Direitos Humanos e Cidadania pela Universidade Federal do Paraná (2009), Diploma 
de Estudios Avanzados en Derechos Humanos y Desarrollo pela Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla (2006), mestrado em Direito das relações sociais pela Universidade Federal do Paraná (2003), 
graduação em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (1992). Juiz titular da 5a Vara do 
Trabalho de São José dos Pinhais. 
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13.719/2020). The right of explanation contemplated in Article 20, § 1º and the right 
to human review, in the caput of the same article, provide that decisions automated 
must be transparent and may be re-examined. In the same directive, Article 7º, § 2º 
of the Resolution 332/20 establishes that decisions taken on the basis of Artificial 
Intelligence must be subject to corrective action by internal users of the Judiciary. In 
this context, the practice of repetitive procedural acts, bureaucratic activities, 
databases of judgments, precedents, jurisprudence, legislation, selection and 
classification of documents, analysis of the timing of appels, draft decisions aimed 
at printing speed, efficiency and quality of judicial activity would be compatible with 
the use of Artificial Intelligence in the Labor Court. The judicial decisions of the Labor 
Justice that require rationality criterion on the basis of constitutional principles is an 
indelegable human activity, cannot be attributed to an algorithm. The method 
adopted was deductive by analyzing doctrine, scientific articles and legislation 
applicable to the species.  
Keywords: Artificial Intelligence; Judicial decision; indelegability; LGPD; Resolution 
Nº 332 of 2020 from CNJ. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A revolução digital, introduzindo tecnologias disruptivas, mobilizando a 

produção de dados em volumes abissais processados por recursos de inteligência 

artificial, desenvolvendo novas formas organizacionais da produção social apoiadas 

na enorme capacidade de controle dos dispositivos eletrônicos, tem causado 

profunda transformação na sociedade e na própria configuração do capitalismo. 

Tudo indica que a pandemia de Covid-19 tem acelerado esse processo em muitos 

setores. Observando-se apenas o Poder Judiciário Trabalhista, objeto deste estudo, 

viu-se a suspensão do atendimento presencial e das audiências, passando a 

jurisdição a ser exercida quase exclusivamente por meios tecnológicos, que vão do 

telefone, e-mail a plataformas de teleconferência, operadas por computador ou 

celular e os sistemas processual e de gestão. Os dispositivos eletrônicos passaram 

a dominar a paisagem e o cotidiano de trabalho de servidores, juízes, advogados e 

litigantes, para quem, em grande parte, o local de trabalho atual tornou-se a 

residência. Contudo, são residências de trabalho conectadas e coordenadas em 

nuvem, borrando fronteiras entre espaços e tempos de trabalho e não trabalho. 

O sistema PJE-JT hoje abrange a quase totalidade dos processos e pode ser 

acessado de qualquer lugar do mundo onde haja uma conexão razoável. O fazer da 

Justiça é um fazer on line nos diversos sistemas que mediam sua atuação e se 
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apresenta cada vez mais factível a incorporação de algoritmos de inteligência 

artificial em todos os momentos desse processo de trabalho, trazendo a lume 

diversos dilemas de ordem técnica, jurídica e ética que impactam o trabalho dos 

atores da Justiça quanto o resultado dessa atuação para os jurisdicionados e o 

Estado de Direito. Este artigo, então, busca discutir até que ponto a atividade 

jurisdicional da Justiça do Trabalho pode ser totalmente automatizada sem violar 

princípios constitucionais do juiz natural, (artigo 5º, incisos XXXVII e LIII, da CF,) e 

dever de fundamentação estrutural das decisões judiciais (artigos 93, IX, da CF/88, 

832 da CLT/1945 e 489 do CPC/2015), assim como o próprio sentido do trabalho da 

Justiça do Trabalho. 

Embora a Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo 

judicial não tenha abordado especificamente o tema, o uso da inteligência artificial 

no sistema judicial pode ser considerado abrigado no ordenamento jurídico nacional 

pelos artigos 194 a 196 do CPC/2015 e indiretamente, no que se refere ao tratamento 

automatizado de dados pessoais pelo sistema eletrônico de processo, pela Lei 

13.709 de 2018 (LGPD). Na ausência de uma regulação legal específica, a matéria foi 

tratada pelas Resoluções do CNJ, no. 3313 de 21 de agosto de 2020 e no. 3324 de 25 

de agosto de 2020, com expressa referência à Carta Europeia de Ética sobre o Uso da 

Inteligência Artificial em Sistemas Judiciais e seus ambientes5. De fato, a Comissão 

Europeia pela Eficiência da Justiça (CEPEJ) publicou uma cartilha ética 

estabelecendo princípios que devem guiar o desenvolvimento e a regulação de 

soluções tecnológicas para o Judiciário, o Livro Branco sobre a inteligência artificial6. 

                                                      
3 BRASIL. Resolução nº 331 do CNJ. Instituir a Base Nacional de Dados do Poder Judiciário Disponível 
em: 
<https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/176371/2020_res0331_cnj.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y>. Acesso em: 02 set. 2020. 
4 BRASIL. Resolução nº 332, de 21 de agosto de 2020. Dispõe sobre a ética, a transparência e a 
governança na produção e no uso de Inteligência Artificial no Poder Judiciário e dá outras 
providências https://www.anoreg.org.br/site/wp-content/uploads/2020/08/Resolução-332-
CNJ.pdf>. Acesso em: 21 set. 2020. 
5 Carta Europeia de ética sobre o uso de IA em sistemas judiciais e seu ambiente. Disponível em: 
<https://rm.coe.int/carta-etica-traduzida-para-portugues-revista/168093b7e0>. Acesso em: 28 ago. 
2020. 
6 Livro Branco sobre Inteligência Artificial: uma abordagem europeia virada para a excelência e a 
confiança. Disponível em: <https://www.lexpoint.pt/conteudos/1220/94531/outros-
documentos/comissao-europeia-livro-branco-sobre-inteligencia-artificial-de-19022020>. Acesso 
em: 06 jul. 2020. 
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Também a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)7 

estabeleceu princípios e recomendações para o uso da Inteligência Artificial em 

documento que recebeu a adesão do Brasil em maio de 2019. 

O presente estudo busca analisar a questão diante desse cenário normativo 

ainda em formação. Distribui-se em rês tópicos: o primeiro traz o conceito de 

inteligência artificial e como vem sendo aplicada na Justiça do Trabalho no Brasil. 

No segundo momento, procura-se examinar os possíveis problemas de sua 

aplicabilidade diante dos princípios constitucionais do juiz natural e do dever de 

fundamentação estrutural das decisões judiciais da Justiça do Trabalho. O terceiro 

ponto pretende analisar os parâmetros para o uso da inteligência artificial no 

processo do trabalho, diante da Resolução n. 332 do CNJ e da Lei 13.719/2018, com 

foco no papel de supervisão e validação de juiz do trabalho.  

Finalizando, pretende-se responder a indagação proposta se a decisão judicial 

trabalhista pode ser delegada totalmente à inteligência artificial ou é uma função 

constitucional essencialmente humana que somente pode ser exercida por um juiz 

do trabalho. 

 

2. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

 

Alan Turing ensina que “quando uma máquina for capaz de se comportar de 

tal forma que não seja possível distingui-la do ser humano, estaria demonstrando 

algum tipo de inteligência artificial”.8  

John McCarthy, um dos precursores da inteligência artificial e criador da 

expressão, assim a define: “a ciência e a engenharia de criar máquinas inteligentes, 

especialmente programas de computador inteligentes. Relaciona-se com a tarefa 

similar de usar computadores para entender a inteligência humana, mas a IA não tem 

                                                      
7 OCDE.There should be transparency and responsible disclosure around AI systems to ensure that 
people understand when they are engaging with them and can challenge outcomes. Disponível em: 
<http://www.oecd.org/science/forty-two-countries-adopt-new-oecd-principles-on-
artificialintelligence.htm?utm_medium=email&utm_source=topic+optin&utm_campaign=awareness&
utm_content=20190527+ai+nl&mkt_tok=eyJpIjoiT1dNMk1XTmxNR0psTWpneCIsInQiOiJRNEE1Zlg4T
mpcL1IxUzdkS3JIOVFSSTl5cDNNZmsrZE9PcXJjQUdUNUJLRnF0Znpaa3FFaTU2NXpveHAzR0RqS0d
oWndtU3JiMCs0dG5DMTRUc251R1UzKzBkS2VWWWtBZm9jOTl0RkdVWmhYMXdyVnhFUXVUaWFa
bG9Ua2IzSWQifQ%3D%3D>. Acesso em: 28 ago. 2020. 
8 Turing, Alan Mathison. Computing Machinery and Intelligence. Mind, v. 49, 1950. 
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que se confinar aos métodos que são biologicamente observáveis.”9 Para esse autor, 

inteligência não é uma coisa simples e ainda não há como se definir inteligência 

computacional sem referência à inteligência humana. Embora ambas as 

inteligências sejam hoje apenas parcialmente coincidentes, “o objetivo final é 

produzir programas de computador capazes de resolver problemas e atingir 

objetivos no mundo tal qual os humanos”.10 

Segundo os autores citados a inteligência artificial é um ramo da ciência da 

computação que imita a capacidade humana de pensar e tomar decisões com base 

em dados de forma mais rápida e eficaz. Daí a importância de sua aplicabilidade no 

Poder Judiciário trabalhista. 

Isabela Alves, esclarece que “a Inteligência Artificial aplicada ao Direito nada 

mais é do que o desenvolvimento de performance de máquinas para realizar tarefas 

que até então só eram desenvolvidas por meio de um profissional do Direito, e que, 

agora, podem ser executadas através de programas e algoritmos. ”11 

“A inteligência artificial pode desempenhar papel virtuoso, acarretando uma 

melhora significativa na eficiência da prestação da atividade jurisdicional.”12 

Dele Nunes e Marques: “a utilização de máquinas podem trazer benefícios à 

prática jurídica como realização de pesquisas, classificação e organização de 

informações, vinculação de casos a precedentes e elaboração de contratos para 

proporcionar maior celeridade e precisão. ”13 

O uso da Inteligência Artificial pelo Poder Judiciário além de ser reconhecido 

pela doutrina nacional e estrangeira citadas está fundamentado nos princípios da 

eficiência, (artigos 37, da CF/88, 8º do CPC/2015), e duração razoável do processo, 

(artigos 5º, LXXVIII, da CF/88, e 4º, 6º e 139,  II, do CPC/2015). 

                                                      
9  McCathy, John. What is artificial intelligence? Disponível em: <http://www-
formal.stanford.edu/jmc/whatisai/whatisai.html>. Acesso em: 18 set. 2020. 
10 Idem. 
11  Alves, Isabella Fonseca; Almeida, Priscila Brandão. “Direito 4.0. uma análise sobre inteligência 
artificial, processo e tendências de mercado”. In: Alves, Isabella Fonseca (Org.). Inteligência Artificial 
e Processo. São Paulo: Editora D PLÁCIDO, 2020, p. 50. 
12 Viana, Antônio Aurélio de Souza. “Juiz-robô e a decisão algorítmica: a inteligência artificial na 
aplicação dos precedentes”. In: Alves, Isabella Fonseca (Org.). Inteligência Artificial e Processo. São 
Paulo: Editora D PLÁCIDO, 2020, p. 29. 
13 Nunes, Dierle; Marques, Ana Luiza Pinto Coelho. “Inteligência artificial e direito processual: vieses 
algorítmicos e os riscos de atribuição de função decisória às máquinas”. In: Revista de Processo, v. 
285, 2018, p. 9. 
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O Conselho Nacional de Justiça com base no artigo 196 do CPC/15 editou 

a Portaria 25/19 do CNJ14, que instituiu o Laboratório de Inovação para o Processo 

Judicial Eletrônico com o objetivo de criar uma rede de cooperação ao uso da 

inteligência artificial e regulamentou seu uso através da Resolução N. 332 de 25 de 

agosto de 2020.  

O uso da inteligência Artificial ainda está na fase inicial na Justiça do 

Trabalho. No momento, estão sendo desenvolvidos dois sistemas:  

 

1- Sistema Bem-te-vi - Inteligência Artificial traz melhorias inovadoras para 

tramitação de processos no TST. Utiliza inteligência artificial para a análise 

automática da tempestividade (observância de prazos).15  

2- Projeto Gemini – TRTs da 5ª, 7ª, 15ª e 20ª Região. Estão adotando a inteligência 

artificial para auxiliar na elaboração de votos e na distribuição de processos por 

matéria nos Gabinetes.16 

 

Esses dois sistemas adotados auxiliam os Tribunais do Trabalho na entrega 

da prestação jurisdicional. 

A inteligência artificial para ser aplicada na Justiça do Trabalho deve ser 

examinada à luz dos:  

 

3. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

 

3.1 PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURAL 

 

O princípio do Juiz Natural advém da Carta Magna de 121517, derivando-se da 

                                                      
14  BRASIL. Portaria nº 25 do CNJ. Instituiu o Laboratório de Inovação para o Processo Judicial 
Eletrônico – Inova PJE e o Centro de Inteligência Artificial aplicada ao PJE e outras providências. 
Disponível em: <https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/150670>. Acesso em: 17 fev. 2019. 
15 BRASIL TST. O sistema Bem-te-vi, Inteligência Artificial traz melhorias inovadoras na tramitação de 
processos no TST. Disponível em: <http://www.tst.jus.br/noticias/-
/asset_publisher/89Dk/content/inteligencia-artificial-traz-melhorias-inovadoras-para-tramitacao-
de-processos-no-tst>. Acesso em: 11 abr. 2020. 
16 BRASIL. CNJ. TRT5 realiza projeto-piloto que utiliza inteligência artificial. Disponível em: 
<https://www.cnj.jus.br/trt5-realiza-projeto-piloto-que-utiliza-inteligencia-artificial>. Acesso em: 11 
abr. 2020. 
17 Magna Carta. No free man shall be seized or imprisoned, or stripped of his rights or possessions, or 
outlawed or exiled, or deprived of his standing in any other way, nor will we proceed with force against 
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Petition of Rights de 162718 e do Bill of Rights de 168919 e assim está previsto no 

Direito comparado.  

A Declaração Universal dos Direitos do Homem20, proclamada em 1949 pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas, no artigo 10 abriga a garantia do Juiz Natural, 

assim como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da 

Costa Rica), de 22.11.1969, ratificada pelo Decreto 678, de 06.11.1992. 

Nesse sentido, é oportuna a lição sempre lúcida da Profª. Ada Pellegrini 

Grinover 21 : “mais do que direito subjetivo da parte e para além do conteúdo 

individualista dos direitos processuais, o princípio do juiz natural é garantia da 

própria jurisdição, seu elemento essencial, sua qualificação substancial. Sem o juiz 

natural, não há função jurisdicional possível”. 

O princípio do Juiz Natural no ordenamento jurídico nacional constitui 

garantia fundamental prevista expressamente na CF/88, artigo 5º, incisos XXXVII e 

LIII. As decisões tomadas com base em algoritmos contrariam o princípio do juiz 

natural.    

 

3.2 DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO ESTRUTURAL DAS DECISÕES DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO – REQUISITO ESSENCIAL SOB PENA DE NULIDADE  

 

Os artigos 93, IX, da CF/88, 489 do CPC/2015 e 832 da CLT/1945, aplicáveis 

ao Direito Processual do Trabalho por força do artigo 769 da CLT/1945, estabelecem 

                                                      
him, or send others to do so, except by the lawful judgement of his equals or by the law of the land. To 
no one will we sell, to no one deny or delay right or justice. Disponível em: <https://www.bl.uk/magna-
carta/articles/magna-carta-an-introduction>. Acesso em: 10 fev. 2020. 
18 The Petition of Rights 1628. And whereas also by the statute called 'The Great Charter of the 
Liberties of England,' it is declared and enacted, that no freeman may be taken or imprisoned or be 
disseized of his freehold or liberties, or his free customs, or be outlawed or exiled, or in any manner 
destroyed, but by the lawful judgment of his peers, or by the law of the land. Disponível em: 
<https://www.constitution.org/eng/petright.htm>. Acesso em: 10 fev. 2020. 
19  Bill of Rights. And that for redress of all grievances, and for the amending, strengthening and 
preserving of the laws, Parliament sought to be held frequently. Disponível em: 
<https://www.law.gmu.edu/assets/files/academics/founders/English_BillofRights.pdf>. Acesso em: 
10 fev. 2020. 
20 Article 10: "everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by na independent and 
impartial tribunal, in determination of any criminal charge against him". Declaração Universal de 
Direitos Humanos de 1948. Disponível em: <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-
rights/>. Acesso em: 09 fev. 2020. 
21 Grinover, Ada Pellegrini. “O princípio do juiz natural e sua dupla garantia”. In: Revista de Processo, 
v. 29, jan./mar. 1983. 
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o dever constitucional do juiz do trabalho fundamentar as decisões judiciais, sob 

pena de nulidade absoluta. 

Vera Karam Chueri 22  “a resposta certa não é algo dado, mas construído 

argumentativamente, por analogia da prática jurídica com o exercício literário, chain 

of law, a qual constituir-se-á no turning point para a consideração do direito como 

um conceito interpretativo.” A autora citada ao mencionar Dworkin, o faz explicitando 

a relevância que a interpretação tem para o direito, o juiz ao julgar tem que fazer essa 

análise em cada caso com integridade e coerência, justificando a tomada de decisão 

para evitar a nulidade.  

Fundamentar significa justificar, de forma lógica e coerentemente, as razões 

pelas quais determinada decisão foi adotada e tem implicação substancial, ou seja, 

“o juiz deve analisar as questões postas a seu julgamento, exteriorizando a base 

fundamental de sua decisão.23 

Mas em decorrência dos princípios constitucionais do Juiz Natural e do dever 

de fundamentação estrutural das decisões judiciais, parece que o uso da Inteligência 

Artificial, não pode ser admissível em todos os casos na Justiça do Trabalho porque 

ainda não é capaz de ter racionalidade argumentativa em sua conclusão. “O ius ex 

machina não tem em conta o papel criativo do intérprete, em especial do juiz. “É 

evidente que o juiz realiza, de facto, uma atividade criadora (...) E não sofre dúvida de 

que, de direito, a realiza também.24 

Manoel Andrade esclarece que os “sistemas eletrônicos de inteligência 

artificial poderão ser um auxílio útil na boa administração da justiça. Mas não podem 

substituir o prudente arbítrio do juiz. Os valores éticos do direito escampam a métrica 

da calculadora”25. Esses valores éticos de igualdade, justiça, dignidade que devem 

nortear a atividade jurisdicional não podem ser realizados pelo sistema de 

inteligência artificial que não tem programação para tanto. O algoritmo fundado com 

                                                      
22 Chueri, Vera Karam de. Filosofia do direito e modernidade: Dworkin e possibilidade de um discurso 
instituinte de direitos. Curitiba: J M, 1995, p. 68. 
23 Nery Junior, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal: com as novas súmulas do 
STF (simples e vinculante) e com análise sobre a relativização da coisa julgada. 9. ed., rev. ampl. e 
atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 286. 
24 Andrade, Manuel. Ensaio sobre a teoria da interpretação das leis. 3. ed. Coimbra: Armênio Amado, 
1978, p. 88. 
25 Idem. 
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base na lógica, não consegue acompanhar a evolução do direito, que requer uma 

interpretação dinâmica do julgador. 

A par disso, Pereira, “a máquina poderá apenas ser utilizada enquanto auxílio 

e não como substituto da tarefa decisória que deverá ser humana e estar ao serviço 

da humanidade.”26 Somente juízes humanos dotados de competência constitucional 

podem decidir os conflitos trabalhistas, porque somente eles são capazes de fazer 

interpretação do direito com coerência, integralidade e prolatar uma decisão justa.  

A fundamentação da decisão judicial está vinculada ao juiz do trabalho e não 

pode ser delegada a inteligência artificial em razão da obscuridade dos algoritmos. 

Mesmo que os algoritmos fossem auditáveis, não se pode admitir o julgamento 

totalmente automatizado porque o ato de julgar é uma função constitucional 

indelegável. Por exigência constitucional a decisão judicial deve ser transparente e 

pública, (artigo 93, IX, 8º da Resolução 332. de 2020. A inteligência artificial pode 

auxiliar na entrega mais célere da prestação jurisdicional contribuindo com a 

pesquisa de jurisprudência, precedentes, banco de dados de decisões, pratica de 

diversos atos processuais, minutas de decisões que podem ser adotados e aplicados 

na fundamentação das decisões judiciais pelos juízes do trabalho, mas não pode 

jamais substituir a função jurisdicional do Estado juiz de dizer o Direito aplicável a 

cada caso concreto. 

Para José Rover, “esse novo ferramental tecnológico permitirá que atos e 

estruturas sejam automatizados e desapareçam do rol de tarefas dos magistrados, 

deixando-lhes espaço e tempo para tarefas mais complexas em que características 

tipicamente humanas sejam necessárias”27 

Na mesma Diretriz, Sebastião Pereira, admite o uso da inteligência artificial 

para auxilio em pesquisa processuais, sugestão de pré-minutas, que podem acelerar 

o trabalho do juiz, mas deve ser aplicada não somente na busca da celeridade 

processual mas em respeito ao caráter autopoético do processo, trilhando um 

caminho de aprendizagem para inovar o processo e sua teoria, a saber: 

 

                                                      
26 Pereira, Alexandre Libório Dias. “Ius ex machina? Da informática jurídica ao computador-juiz”. In: 
Revista RJLB, Coimbra, ano 3, n. 1, p. 46-126, 2017. Disponível em: 
<http://www.cidp.pt/revistas/rjlb/2017/1/2017_01_0043_0126.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2020. 
27 Rover, Aires José Governo eletrônico e inclusão digital. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009. 
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“Os algoritmos que aprendem (machine learning) podem ser usados, 

consistentemente, no espaço jurídico-processual, para elevar os níveis de 

automação e, principalmente, para apoiar muito diretamente o juiz. Para cada juiz 

um aprendiz. A adoção dos aprendizes é caminho a ser trilhado, com as 

pesquisas que forem necessárias, para (1) destravar o e-processo, (2) caminhar 

para patamares superiores de celeridade processual sem destruir o caráter 

autopoiético do processo e (3) finalmente estabelecer bases tecnológico-

procedimentais para o Poder Judiciário conciliar-se com as exigências da e-

contemporaneidade e da constituição. Uma teoria do e-sujeito é o desafio que se 

põe para a continuidade das pesquisas, de modo a facilitar o enquadramento dos 

algoritmos, clássicos ou aprendizes, na teia teórico-científica do processo (TGP) 

e também do Direito. Não se tratará, aí, de apenas acelerar, mas de atualizar e 

inovar o processo e sua teoria.”28 

 

Portanto, conclui-se que a decisão final trabalhista não pode ser totalmente 

automatizada deve ser sempre revisada por um juiz do trabalho que tem o dever 

constitucional de fundamentação pois a atividade jurisdicional é indelegável, por 

força dos artigos dos 93, IX CF/88, 489 do CPC/2015 e 832 da CLT/1942. 

 

4. O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NAS DECISÕES JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO 

TRABALHO MEDIANTE SUPERVISÃO DE UM JUIZ DO TRABALHO 

 

A doutrina atual está discutindo a possibilidade do uso da inteligência artificial 

nas decisões judiciais da justiça do trabalho. O uso da inteligência artificial deve ser 

balizado por alguns princípios, segundo “Asilomar AI Principles” 29, o qual estabelece 

que “deve ser benéfica, dotada de cooperação, confiança, transparência e ética. Suas 

decisões devem se sujeitar a atividade humana, e seus valores como ideais de 

dignidade, direitos, liberdades, diversidade cultural e respeito à privacidade”.  

                                                      
28 Pereira, Sebastião Tavares Pereira. O machine learning: o máximo apoio ao juiz. Disponível em: 
<http://buscalegis.ufsc.br/revistas/index.php/observatoriodoegov/article/view/303>. Acesso em: 24 
set. 2020. 
29  Future of Life Institute. Asilomar AI Principles. Disponível em: <https://futureoflife.org/ai-
principles/?cn-reloaded=1>. Acesso em: 30 jan. 2020. 
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A inteligência artificial deve sempre se submeter ao controle humano segundo 

artigo 2º, V do Projeto de Lei 5051 de 2019 ainda em tramite no Congresso Nacional. 

O artigo 20 da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709 de 2018) que contempla o 

direito a explicação e o direito à revisão humana das decisões tomadas unicamente 

com base em tratamento automatizado de dados. 

 O direito a explicação auxilia na concretização da accontability necessária 

para que os sistemas inteligentes sejam utilizados de maneira assegurar o 

contraditório, evitar vieses discriminatórios e ideológicos.  

 A resolução n. 332 do CNJ, em seu artigo 7º, § 2º estabelece que qualquer 

proposta decisória de inteligência artificial e os dados utilizados para sua 

elaboração, devem ser passíveis de revisão e correção pelo juiz do trabalho. O artigo 

22 da GDPR30, indica que o titular de dados tem o direito de não se sujeitar a decisão 

exclusivamente automatizada que produza efeitos em sua esfera jurídica ou o afete 

significativamente. 

O livro Branco da Europa, plano para regular a inteligência artificial, dispõe que: 

“o resultado do sistema de IA só se torna efetivo se tiver sido previamente revisto e 

validado por um ser humano”.31 

O sistema jurídico inteligente auxiliaria o juiz a resolver um “easy case” e a 

escolher a melhor resposta para, em seguida, “propor uma solução jurídica 

compatível com a lei e com sua consciência”.32  

No Processo do Trabalho pode se autorizar o uso da inteligência artificial para 

“easy cases”, decisões que envolvam simples cálculos matemáticos, matéria 

exclusivamente de direito, demandas repetitivas, valor atribuído a causa até o limite 

de R$ 3.000,00, como exemplo no direito comparado na Estônia33 , onde existem 

juízes robôs para julgar processos mais simples até o limite de € 7 mil euros (em 

                                                      
30 UE. Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados - Decisões individuais automatizadas, incluindo 
definição de perfis. Disponível em: <https://www.privacy-regulation.eu/pt/22.htm>. Acesso em: 21 
set. 2020. 
31Livro Branco..., Op. cit. 
32 Mozetic, Vinícius A. Os sistemas jurídicos inteligentes e o caminho perigoso até a e-ponderação 
artificial de Robert Alexy. Disponível em: <https://emporiododireito.com.br/leitura/os-sistemas-
juridicos-inteligentes-e-o-caminho-perigoso-ate-a-e-ponderacao-artificial-de-robert-alexy>. 
Acesso em: 25 fev. 2020. 
33 Estônia quer substituir juízes por robôs. Disponível em: 
<https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2019/04/estonia-quer-substituir-os-juizes-
por-robos.html>. Acesso em: 06 jul. 2020.  
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torno de R$ 30 mil). Mas mesmo nestes casos mais simples depende de supervisão 

e revisão  do Juiz do trabalho constitucionalmente estabelecido para fazer esta 

análise deste critério e autorizar sua utilização validando o procedimento, pois a 

inteligência artificial para ser aplicada tem como uma das características essenciais 

haver supervisão humana para que tenha segurança jurídica. 

Mas, nos hard cases34, não seria possível o uso da inteligência artificial nas 

decisões na Justiça do Trabalho por vedação legal, CF/88, artigo 5º, incisos XXXVII, 

LIII, LV, 832 da CLT/1945, 489 CPC/2015.   

Manoel Atienza35 ensina que com relação aos casos difíceis – hard cases – 

há necessidade da construção racional do processo argumentativo, a decisão é 

complexa e vai refletir não apenas as opiniões pessoais do juiz sobre a justiça, a 

moral, a ética e a equidade, como também irá harmonizar esses ideais quando 

competem entre si”. A inteligência artificial da forma com que os algoritmos são 

programados não tem como executar esse raciocínio argumentativo para solucionar 

os “hard cases”, o que impossibilitaria a sua utilização nas decisões da Justiça do 

trabalho. 

 

CONCLUSÃO 

 

Concluiu-se que o uso da inteligência artificial no sistema judicial pode ser 

considerado abrigado no ordenamento jurídico nacional pelos artigos 194 a 196 do 

CPC/2015 e indiretamente, no que se refere ao tratamento automatizado de dados 

pessoais pelo sistema eletrônico de processo, pela Lei 13.709 de 2018 (LGPD). Na 

                                                      
34  Os casos difíceis identificam-se basicamente, por três motivos: (a) porque nenhuma “regra” 
apresenta solução para o caso; (b) porque o intérprete se depara com normas de caráter aberto, as 
quais precisam ser preenchidas de conteúdo em razão de sua imprecisão de sentido imediato e 
requerem um maior esforço interpretativo por parte do juiz; (c) pelo fato de serem aplicáveis a esses 
casos, ao mesmo tempo, vários princípios; 5. As respostas aos casos difíceis somente poderão ser 
encontradas no sistema jurídico, daí que o julgador orientado pela equidade, pela moral e ou pela 
justiça, deverá imprimir uma interpretação criativa aos elementos do sistema jurídico para encontrar 
a melhor solução, sem fundamentar tal solução em elementos estranhos ao sistema, muito menos 
decidir com lastro somente em sua convicção pessoal, sob pena de faltar legitimidade a decisão. 
(Sampaio Neto, Agenor de Souza Santos; Andrade, Carlos Frederico Guerra; Rusch, Erica. Os hard 
cases no direito aplicado: uma perspectiva sob a ótica do discurso jurídico. Disponível em: 
<http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/salvador/agenor_de_souza_sa
ntos_sampaio_neto.pdf>. Acesso em: 25 fev. 2020). 
35 Atienza, Manuel. As razões do direito: teorias da argumentação jurídica. São Paulo: Landy, 2002, p. 
74. 
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ausência de uma regulação legal específica, a matéria foi tratada pelas Resoluções 

do CNJ, no. 33136 de 21 de agosto de 2020 e no. 33237 de 25 de agosto de 2020, com 

expressa referência à Carta Europeia de Ética sobre o Uso da Inteligência Artificial 

em Sistemas Judiciais e seus ambientes 38 . De fato, a Comissão Europeia pela 

Eficiência da Justiça (CEPEJ) publicou uma cartilha ética estabelecendo princípios 

que devem guiar o desenvolvimento e a regulação de soluções tecnológicas para o 

Judiciário, o Livro Branco sobre a inteligência artificial39. Também a Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).  

A inteligência artificial, pode ser admitida na Justiça do Trabalho para prática 

de atos processuais sem conteúdo decisórios, tais como, classificação e seleção de 

documentos, banco de dados com jurisprudências, precedentes, modelos de 

decisões, minutas de decisões, atos processuais repetitivos e burocráticos. 

No que se refere as decisões judiciais da Justiça do trabalho, estas devem se 

submeter a supervisão e validação do juiz do trabalho constitucionalmente 

competente, conforme artigo 5º, incisos XXXVII e LIII, e 114 da CF/88. 

A atividade jurisdicional decisória da Justiça do trabalho é uma atividade 

essencialmente humana e não pode ser totalmente delegada à inteligência artificial.  

O direito de explicação e direito de revisão humana das decisões automatizadas 

previstos no artigo 20 da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709 de 2018) e 

resolução n. 332 do CNJ, em seu artigo 7º, § 2º o direito de correção da decisão 

automatizada impõe esse dever legal ao Juiz do Trabalho. 
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58. REVISÃO DE LITERATURA SOBRE VIOLAÇÕES AO VALOR DA JUSTIÇA: 

GARANTIAS FUNDAMENTAIS E QUALIDADE JUDICIÁRIA EM EXPERIÊNCIAS 

INTERNACIONAIS 
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José Ernesto Pimentel Filho 

 João José Vasco Peixoto Furtado 

INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo se conecta com o projeto Ciência dos Dados e Inteligência 

Artificial para Produtividade na Prestação Jurisdicional de 1º. E 2º. graus, atualmente 

em desenvolvimento pela Diretoria de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da 

Universidade de Fortaleza. O projeto global está fortemente fundamentado na 

aplicação de Inteligência Artificial para exploração de dados estruturados e semi-

estruturados para prover métodos, técnicas e ferramentas que possam contribuir no 

atendimento aos reclamos da sociedade por uma justiça mais ágil, acessıv́el, célere 

e conectada com a realidade social.  

Foi montada uma equipe de trabalho, com a participação de João Araújo 

Monteiro Neto e José Ernesto Pimentel Filho sob a coordenação de João José Vasco 

Peixoto Furtado, para construir um quadro de indicadores, se possível quantificáveis, 

da qualidade da Justiça/Judiciário. Os resultados preliminares de grupo de trabalho 

são aqui apresentados na parte tocante ao estado da arte internacional. Foi feito o 

levantamento no Portal Periódicos da CAPES via acesso remoto da parte do 

professor Ernesto Pimentel que elegeu para esta fase o propósito comparativo com 

identificação de especificidades históricas de cada realidade. 

Por fim, cabe a notícia sobre a indispensável transparência da coautoria. A 

presente pesquisa originou-se da ideia disseminada por Vasco Furtado da 

necessidade de ampliar o escopo da atuação da jurisdição para além da celeridade, 

de forma a encampar abrangentemente o conceito de eficiência da Justiça conforme 

o artigo 37, CF 88, caput. A presente apresentação de resultados comporta a parceria 

entre os dois autores na medida em que Ernesto Pimentel empreende as 

https://doi.org/10.36592/9786581110451-58
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investigações e dialoga com a Diretoria de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento da 

UNIFOR. Ambos os autores dirigem e são responsáveis pelas metas alcançadas. A 

redação é elemento de forma e linguagem conduzida prioritariamente por Ernesto 

Pimentel, mas as ideias e os métodos são resultado da miscibilidade da colaboração. 

Como pesquisadores experientes, os autores são parceiros autônomos e 

estabeleceram os contornos do presente artigo nas bases do consenso. 

 

RESULTADOS: AS VIOLAÇÕES À JUSTIÇA JUSTA 

 

Iniciamos com trabalhos de 2006 até o mais recente. Jean-Paul Jean e Helène 

Pauliat, em “An Evaluation of the Quality of justice in Europe”, pela Utrecht Law 

Review, em 20061, destacam as profundas mudanças em vários lugares da Europa 

em virtude das restrições dos gastos públicos. O estudo enfoca a CEPEJ, European 

Commission for Efficiency of Justice além do Conselho Europeu, da Comissão 

Europeia e dos esforços dos países para desenvolver ferramentas de avaliação. O 

sistema judicial tinha de se abrir para avaliações de orçamento e técnicas de gestão 

pública em direção a indicadores confiáveis e iniciativas em favor da qualidade da 

justiça.  

Em “Confidence in the Criminal Justice System: Does Experience Count?”2, de 

Steven Van de Walle, é um artigo de 2009 publicado pelo British Journal of 

Criminology. Parte da premissa de que a credibilidade na Justiça Criminal é 

relativamente baixa considerando a maioria dos países ocidentais incluindo o Reino 

Unido. Ele toma como índice as estatísticas de confiança na justiça criminal 

realizadas desde 1981, ainda que considere que naquele momento em que escreve 

houvesse sinais de estabilização desse grau de credibilidade.  

Estabelece como parâmetro indiciário o fato das pessoas terem ou não 

experiência com o sistema de justiça. Estudou dados na Inglaterra e Wales 

considerando dois grupos: os que têm tido e os que não tem tido experiência com o 

sistema de justiça como ponto fundamental para compreender a opinião que essas 

                                                      
1 Jean, Jean-Paul e Pauliat, Helène. An Evaluation of the Quality of Justice in Europe. Volume 2, Issue 
2 (December) 2006. Disponível em: http://www.utrechtlawreview.org/  
2 Walle, Steven Van de. Confidence in the Criminal Justice System: Does Experience Count? British 
Journal of Criminology, 2009, n. 49, 384 – 398. 

http://www.utrechtlawreview.org/
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pessoas têm com o sistema. Usou o que o autor chama de um “controle de modelo 

multivariado de características sócio-demográficas” para mapear os efeitos da 

experiência e concluiu que a influência da experiência com o sistema criminal teria 

efeitos pouco significativos na opinião das pessoas sobre o assunto.  Esses 

resultados nos parecem ainda não universalizáveis para que possa dizer que a 

experiência com a justiça ou com algum tipo de composição não-judicial, por 

exemplo, deva ser desprezada em futuras pesquisas. Para ir além da esfera judicial, 

veja-se que em se tratando da mediação a investigação científica sobre seu sucesso 

ou não a partir da experiência prévia com as câmaras de mediação pode trazer 

elementos cruciais como índice-guia. 

Em 2013, foi publicado “On the Outside Looking In: Reflections on the Role of 

Inspection in Driving Up Quality in the Criminal Justice System”, de Stephen Shute, 

para The Modern Law Review3. Busca responder seis questões: “como devemos 

entender a natureza e os objetivos da inspeção da justiça criminal? que metodologias 

devem ser empregadas? quem deve fazer isso? que valores deve respeitar? quanto 

custa isso? a inspeção da justiça funciona?” Conclui pela transparência e 

independência da inspeção, valores inafastáveis mas aponta que as evidências de 

que a inspeção compensa os custos, value for money, ainda são fracas e demandam 

mais estudos. Analisa o Reino Unido, em especial a Inglaterra e contempla a atuação 

do National Audit Office. 

Duas publicações do International Journal for Court Administration parecem 

relevantes no escopo deste levantamento. Uma se trata de uma resenha sobre a 

CEPEJ, European Commission for Efficiency of Justice em relatório de 2014. Foi 

publicado em 2015 por Ingo Keilitz sob o título “A Treasure Trove of Information for 

Justice Reform” 4 . Mais substancial ainda é o artigo “Do Resources, Justice 

Administration Practices and Federalism have an Impact on Registered and 

Sentenced Crime Prevalence?”5, publicado em 2014, por Christophe Koller e Daniel 

                                                      
3 Shute, Stephen. On the Outside Looking In: Reflections on the Role of Inspection in Driving Up Quality 
in the Criminal Justice System. The Modern Law Review, 2013, 76(3) 494–528. 
4 Keilitz, Ingo. A Treasure Trove of Information for Justice Reform. International Journal for Court 
Administration. Vol 7, n. 1, Julho, 2015. 
5 Koller, Christophe e Fink, Daniel. Do Resources, Justice Administration Practices and Federalism 
have an Impact on Registered and Sentenced Crime Prevalence? International Journal for Court 
Administration. Vol 6, n. 1, Junho, 2014. 
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Fink. Baseado em estudo estatístico nos cantões suíços, os autores se propõem a 

analisar o funcionamento da justiça penal na persecução criminal e na sentença com 

vistas a encontrar eventual discriminação de tratamento para estrangeiros. Embora 

ponderem que há uma grande diversidade pelas características do federalismo 

assimétrico da Suíça, há indicativos de que os estrangeiros são sentenciados com 

penas de duas a cinco vezes mais altas do que condenações proferidas contra os 

próprios suíços nos mesmos tipos penais.   

 

If the prevalence of offenders prosecuted and convictions handed down are 

systematically higher for foreigners, whatever the type of offence, the 

overrepresentation of young men among this group may push the figures 

upwards, but it does not explain the importance of inequalities among cantons. 

If one considers the use of pre-trail detention, it is evident that foreigner, due to 

their status, meet more often the criteria required for the use of pre-trial detention, 

especially the fact that they could be tempted to quit the country in order not to 

undergo a criminal procedure. However, the discrepancies in the use of this 

judicial instrument are horrendous among cantons. The same holds true for the 

sanctions imposed, especially the use of the unsuspended prison sanctions, 

much more often used for foreigners than for Swiss citizens. 

 

Publicado em 2017, o estudo “Language as an Instrument for Dispute 

Resolution in Modern Justice” da revista Studies in Logic, Grammar, and Rhetoric, de 

Anna Drabarz, Tomasz Kalunzny e Stephen Terrett6, enfatiza o desafio da Polônia em 

vencer a lentidão da justiça e os custos de procedimentos judiciais como contexto 

para uma pesquisa sobre a comunicação no âmbito das disputas e o acesso do 

cidadão à justiça. A linguagem dos advogados é crucial naquela pesquisa, 

especialmente na forma como os advogados devem utilizá-la para resolução de 

disputas e cooperação no processo. Esse elemento será também crucial a nós. 

Foi localizado um estudo lusitano de 2018 na literatura internacional. Enfoca 

as dimensões da gestão da qualidade da justiça nos tribunais portugueses: “A 

identificação das dimensões da gestão da qualidade na reforma dos sistemas 

                                                      
6  Drabarz, Anna, Kalunzny, Tomasz e Terrett, Stephen . Language as an Instrument for Dispute 
Resolution in Modern Justice. Studies in Logic, Grammar, and Rhetoric. 52 (65), 2017. 
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judiciais portugueses”, escrito por Pedro Miguel Correia e Joana Raquel Santos 

Lopes para o periódico Lex Humana, de Petrópolis 7. Propugna que o judiciário deve 

estar aberto a programas de qualidade de gestão privada e lança possibilidades 

futuras de investigação:  

 

Com as eras da industrialização, da globalização e a evolução científica foram 

provocadas mudanças ao nível das necessidades, desenvolvendo-se o conceito 

de Qualidade, deixando esta de ser vista como um problema tecnológico, mas 

antes considerada como um problema estratégico e fundamento impreterível à 

gestão. 8 

 

Na Inglaterra, o Escritório National de Auditoria, ou National Audit Office, tem 

feito relatórios sobre a eficiência da justiça e sobre o funcionamento da justiça 

criminal. Trata-se de órgão vinculado ao Parlamento inglês mas que é independente 

do governo enquanto uma EFS, Entidade Fiscalizadora Superior, como assim é 

similarmente o nosso TCU.  

O NAO tem se preocupado com gastos dos tribunais ingleses e com a 

eficiência da justiça no país, em especial da justiça criminal como se vê no resultado 

desta busca sobre “criminal justice” com 19 resultados: 

 

● https://www.nao.org.uk/search/keyword/criminal+justice/sector/law-and-the-

justice-system/ 

 

Há recente relatório sobre Efficiency in the criminal justice system, 2016: 

● https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2016/03/Efficiency-in-the-criminal-

justice-system.pdf  

  

Ainda que o relatório não tenha sido ainda detidamente analisado, eu destaco 

alguns dos seus pontos-chaves apontados pelo National Audit Office: 

 

                                                      
7 Correia, Pedro Miguel e Lopes, Joana Raquel Santos. A identificação das dimensões da gestão da 
qualidade na reforma dos sistemas judiciais portugueses. Lex Humana. Petropolis, Vol. 10, n. 2, 2018, 
70-86. 
8 Idem, p. 82. 

https://www.nao.org.uk/search/keyword/criminal+justice/sector/law-and-the-justice-system/
https://www.nao.org.uk/search/keyword/criminal+justice/sector/law-and-the-justice-system/
https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2016/03/Efficiency-in-the-criminal-justice-system.pdf
https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2016/03/Efficiency-in-the-criminal-justice-system.pdf
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● 33% é a porcentagem de julgamentos efetivos no Tribunal da Coroa em 

2014-15 (aqueles que prosseguem conforme planejado no dia em que 

deveriam começar).  

● Custo estimado de £ 21,5 milhões (150 milhões 243 mil reais) nas atividades 

do Ministério Público da Coroa (Crown Prosecution Service) para casos que 

não vão a julgamento mas passam direto para a sentença do juiz, por 

exemplo, devido à confissão tardia de culpa. Sobre esse assunto, é preciso 

entender que a Corte de Magistrados (Magistrate’s Court) e Corte da Coroa 

(Crown Court) prevêem a sentença sem julgamento quando o advogado de 

defesa providencia junto ao seu cliente a abreviação dos gastos com 

promotores e as demoras do processo penal mediante a “guilty plea”.  

 

Há críticas relativamente conhecidas na sociedade britânica quanto a este 

sistema. Elas se localizam nos índices de valorização da reputação dos advogados 

que fazem uma parte dos seus clientes apresentar a confissão de culpa. (Ver 

https://lawaspect.com/the-british-criminal-justice-system/ ). Essas “guilty pleas” 

são convenientes ao sistema de justiça e o advogado que sacrifica uma parte dos 

seus clientes menos empoderados pressionando-os para se declararem culpados 

acabam facilitando o trabalho da justiça.  

Há uma leve reverberação dessa crítica no relatório que faz pensar 

indiretamente que a crítica popular não é de todo sem razão. O relatório menciona o 

problema sob esta ótica:  

 

It is difficult to measure the quality of outcomes in the criminal justice system. 

The system has a number of objectives, which can be in tension, and it is not 

possible to know for certain whether a case has produced the ‘right’ result in 

terms of convicting all those who are guilty and no one who is innocent. The 

Ministry monitors the rate of guilty pleas, but setting a target rate could 

discourage prosecution of hard-to-prosecute cases or encourage unreasonable 

pressure on defendants to plead guilty early. (pág. impressa 17 ou e-página 19) 

 

Em verdade, a ênfase do relatório está em problematizar as confissões 

entregues com atraso, depois que os gastos foram “investidos” pela promotoria em 

https://lawaspect.com/the-british-criminal-justice-system/
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atuar em casos que se mostraram ao longo do processo frustrados pela confissão 

de culpa. Tais casos não teriam demandado investimento na acusação, nem 

preparação para julgamento caso tivessem recebido a resposta antecipada de uma 

“guilty plea”. Novamente, aqui recai uma carga sobre o advogado de defesa que não 

orientou devidamente seu cliente. Uma parte da responsabilidade moral recairá 

sempre nos ombros da advocacia aos olhos de promotores e juízes. Afinal de contas, 

levaram o caso adiante para só tardiamente verem seu cliente entregar uma 

confissão de culpa. 

 Há mais elementos importantes e mais recentes no NAO relativamente a 2019. 

Está relatado no website da agência que, em 2016, o órgão do Ministério da Justiça 

inglês conhecido por Serviço de Tribunais e Cortes de Sua Majestade lançou três 

programas relativos ao um trabalho ambicioso de reformas e modernização do 

sistema de justiça. Dentre os principais objetivos, temos a diminuição da 

complexidade do sistema e novas formas de engajamento das pessoas nele. Isso 

incluiu um programa de reformas, um programa criminal (plataforma comum) e o 

programa transformador em favor da conformidade de normas (compliance) e 

fiscalização (TCEP). O Escritório National de Auditoria (NAO) emitiu um relatório em 

2018 que apontava o alto risco de entrega do projeto de reforma na sua escala 

prevista considerando a disponibilidade de tempo. Agora está disponível um novo 

relatório que foi concluído em 2019 e não chega a concluir definitivamente sobre o 

custo-benefício (value for money, expressão utilizada em PPPs, parcerias público-

privadas), mas fornece fatores relevantes para se ponderar no alcance futuro de um 

custo-benefício total.  Ver Transforming courts and tribunals – a progress update: 

 

● https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2019/09/Transforming-Courts-and-

Tribunals.pdf 

 

 É igualmente importante relatar a consulta aos documentos da própria CEPEJ, 

European Commission for Efficiency of Justice, seja em inglês, seja em francês que 

apontar as mais recentes medidas no quadro de transformações históricas 

relevantes para a compreensão do problema aqui enfocado, a qualidade da justiça e 

a sua eficiência. Também é importante fazer mais buscas no GAO, o United States 

https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2019/09/Transforming-Courts-and-Tribunals.pdf
https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2019/09/Transforming-Courts-and-Tribunals.pdf
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Government Accountability Office que elabora igualmente relatórios sobre o 

Department of Justice como este que segue:  

 

● https://www.gao.gov/assets/690/683472.pdf  

 

CONCLUSÃO 

 

O levantamento tem se mostrado viável para se alcançar possíveis índices 

quantificáveis de qualidade da justiça, bem como, se identificar uma variedade de 

caminhos para se propor projetos específicos conforme a metodologia, os 

propósitos de análise e o produtos de pesquisa entregáveis como decorrência deste 

ou daquele projeto mais apropriado. 

 

 

 

https://www.gao.gov/assets/690/683472.pdf
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Linha de pesquisa: GT 3. Direitos fundamentais e novas tecnologias. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Desde os tempos remotos a liberdade é a causa da atuação humana que 

influencia a agir de acordo com sua própria determinação, promulgar opiniões, 

cometer escolhas ou expressar sentimentos. Diante isso, a liberdade de expressão, 

o direito de externar a opinião individual ou de um determinado grupo, sempre com 

respeito e amparada pela veridicidade dos dados, ganhou espaço nos padrões que 

imperam até hoje. Porém, conviver em coletividade demanda, dentre outras coisas, 

demarcação de limites, adequação de condutas e aprovações. 

Nesse sentido, na contemporaneidade,entre aquilo que nos é consentido e o 

que nos é impedido, produz um conflito, onde o foco é centrado entre a liberdade de 

expressão e a proteção a imagem, e, acredita-se, que o confronto provocado entre 

esses interesses básicos agencia e estimula cada vez a uma avaliação estruturada 

nas teorias sociais vigentes, promovendo o entendimento sobre as verdadeiras 

justificativas que envolvem a temática. 

Surgem, no entanto, novos paradoxos, principalmente no que se refere à 

proteção de imagem. Assim, o termo Propriedade Intelectual que pode ser 

compreendido como o direito de pessoa, física ou jurídica, sobre invenções 

intelectuais, por um intervalo de tempo específico, constituído de acordo com os 

regulamentos legais onde, esse direito característico, sucedido da propriedade 

https://doi.org/10.36592/9786581110451-59
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intelectual, abrange diferentes extensões respaldando as criações tecnológicas, 

literárias, artísticas e científicas (ARAUJO et al., 2010). 

Sabe-se que não há direitos absolutos, no significado interminável da 

expressão, pois o direito de um finaliza onde dar início o direito de outro, abrangendo 

restrições. Desse modo, não há direito a propriedade intelectual absoluto e nem em 

liberdade de expressão absoluta pois, o direito de autor, em faceta das cobranças 

atuais, tem de abdicar, ainda que não completamente, aos interesses do conjunto, 

em favor do interesse público (ULLMANN, 2019). 

A proeminência do assunto selecionado, portanto, consiste precisamente em 

entender até que ponto o direito que abrange a propriedade intelectual pode ser 

sobreposto, tendo em vista a primazia da liberdade de expressão. A questão, uma 

vez bem entendida, permitirá que se identifique os casos que outrora apresentariam 

um potencial de desordem ou conflito dentro de nosso ordenamento jurídico. 

 

PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A liberdade de expressão que marca a modernidade líquida encontra na 

propriedade intelectual parte das perguntas a seus conflitos, ao mesmo tempo em 

que exige novas reflexões sobre a matéria. Diante disso, quais são os desafios 

jurídicos que abrangem a liberdade de expressão e a propriedade intelectual na 

modernidade líquida? 

Perante esse cenário, manifesta-se a justificativa para analisar 

adequadamente o procedimento jurídico acerca dessa temática a fim de que, nem a 

liberdade de expressão e pensamento sejam impedidos e nem a propriedade 

intelectual, os direitos, por leis, de proteção de imagem nas esferas industrial, 

científico, literário ou artístico sejam insultados, tendo em vista que tais bens 

jurídicos se encontram contemplados como direitos fundamentais na Constituição 

Brasileira (TONIN, 2018). 

 

OBJETIVO 

 

Diante do contexto acima descrito,  deparamo-nos  com  o  imperativo  de  um  
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debate crítico e empenhado que permita um maior ajuntamento da realidade laboral, 

a qual segundo exposto anteriormente se depara submersa num quadro de desprezo 

que resulta negativamente na relação harmônica que necessitaria permanecer entre 

os indivíduos. Por isso, definiu-se como objetivo geral deste artigo, estabelecer um 

diálogo entre a liberdade de expressão e a propriedade intelectual, de forma a 

identificar o papel do reconhecimento perante modernidade líquida, os apelos de 

desburocratização da realidade das políticas públicas e, por fim, trazer maiores 

reflexões sobre a proteção jurídica de bens incorpóreos. 

 

MÉTODO 

 

Para consecução do objetivo aqui proposto optou-se pela análise de estudos 

e aparatos teóricos desenvolvidos por pesquisadores do mundo laboral vinculados 

à área de Direito, os quais seguem uma visão não determinista da natureza humana 

e enxergam o papel de destaque ao encontro de soluções mais efetivas e mais 

adequadas às necessidades do mercado, preservando-se um ambiente competitivo 

e propício a inovações influenciando o processo de uma construção social 

respeitável. 

 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Diante do diálogo constituído entre a liberdade de expressão e a propriedade 

intelectual, concluímos que ainda carece a necessidade de uma transposição de 

qualidade nas afinidades fundadas entre esses dois direitos fundamentais, o que 

somente se dará se as organizações e os indivíduos envolvidos permitirem a criação 

de um ambiente imutável de conversação entre vertentes ajustadas como 

contraditórias, contribuindo assim, para soluções mais efetivas e mais adequadas 

às necessidades expostas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluímos, portanto, que as condições para o estabelecimento na 

modernidade líquida de uma alternativa jurídica aos pressupostos, a despeito 

defender a ampla liberdade de expressão, é recomendável que consecutivamente 

haja precaução no uso das palavras, na veiculação de notícias, imagens, dentre 

outros elementos, nos meios de comunicação, seja referente a pessoas físicas ou 

jurídicas, uma vez que do mesmo modo são amparados conforme o direito a 

propriedade intelectual, poupando assim, indesejáveis indenizações. 
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“A liberdade de opinião é uma farsa se a informação sobre os factos não estiver 

garantida e se não forem os próprios factos o objeto do debate”3. 

 

RESUMO 
 
O artigo ora em comento, de maneira inicial, buscou se debruçar sobre o surgimento 
da sociedade em rede e dos distúrbios ocasionados pelo fenômeno do over choice, 
que dialeticamente se apresenta de um lado como a capacidade de múltiplas 
escolhas no ambiente de rede fomentando a democratização das informações, e, de 
outra sorte, provoca distúrbios Ciberdemocráticos como, fake news. Em seguida, 
trata-se da desinformação sob o prisma do Direito Digital, portanto, conclui-se com 
o exame das facetas interdisciplinares constitucionais, civis, penais, eleitorais e de 
direito do consumidor. Para solucionar a problemática do escrito, qual seja, como 
combater e prevenir os estragos da propagação de fake news no ambiente de rede, 
o estudo cobre uma metodologia explicativa, bibliográfica transdisciplinar, 
qualitativa e teórica. Por fim, conclui-se que o que deve ser combatido são os 
                                                      
1 I Professora universitária atuante nas áreas propedêuticas e de Direito Digital. Doutoranda em Direito 
Constitucional Público e Teoria Política pela Unifor (bolsista Funcap). Escritora em ciberdemocracia 
e distúrbios em rede. Autora da obra: Fidelidade Partidária e Separação de Poderes – conflitos e 
insuficiências na democracia brasileira. Coordenadora dos eventos científicos: Colóquio de 
Antropologia Jurídica, Colóquio de Filosofia Jurídica e Congresso Cearense de Direito Digital, 
realizados pela A Nuvem Eventos Criativos. Coordenadora da obra: Colóquio Jurídico interdisciplinar, 
já em seu quarto volume. E-mail:  juliamaiameneses@gmail.com. 
2  Mestrando em Direito pela Universidade Federal do Ceará (2020/2021). Especialista em Direito 
Público pela Faculdade Damásio (2019). Especialista em Direito e Processo Tributário pela 
Universidade de Fortaleza (2017). Graduado em Direito pela Universidade de Fortaleza (2015). 
Membro do Grupo de Pesquisa em Tributação Ambiental da Universidade Federal do Ceará (2020 - 
atual). Membro do Grupo de Pesquisa em Administração Pública e Tributação no Brasil da 
Universidade de Fortaleza (2020 - atual). Membro efetivo da Comissão de Estudos Políticos e da 
Comissão de Estudos Constitucionais da OAB/CE (2019 - atual). Juiz Leigo no Tribunal de Justiça do 
Estado do Ceará. Advogado. E-mail: lucasantunesadv@hotmail.com. 
3  ARENDT, Hannah. Verdade e Política. Disponível em: <http://abdet.com.br/site/wp-
content/uploads/2014/11/Verdade-e-pol%C3%ADtica.pdf>. Acesso em: 13 out. 2016. 
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distúrbios ciberdemocráticos propagados pela sociedade em rede e não a 
democracia. 
Palavras-chave: Distúrbios Ciberdemocráticos. Democracia brasileira. Fake News. 
Direito Digital. 
 
ABSTRACT 
 
The article now in comment, initially, sought to look at the emergence of the network 
society and the disturbances caused by the phenomenon of over choice, which 
dialectically presents itself on the one hand as the ability of multiple choices in the 
network environment fostering democratization information, and otherwise causes 
cyberdemocratic disturbances like fake news. Then, it deals with disinformation 
under the prism of Digital Law, therefore, it concludes with the examination of 
constitutional, civil, criminal, electoral and consumer law interdisciplinary facets. To 
solve the problem of writing, that is, how to combat and prevent the damage caused 
by the spread of fake news in the network environment, the study covers an 
explanatory, qualitative and theoretical transdisciplinary bibliographic methodology. 
Finally, it is concluded that what must be combated are the cyberdemocratic 
disturbances propagated by the network society and not democracy. 
Keywords: Cyberdemocratic disorders. Brazilian democracy. Fake News. Digital Law. 
 

1 ASPECTOS INTRODUTÓRIOS 

 

O ambiente de rede e a ciberdemocracia, a partir do nascedouro da 

possibilidade de ausência de responsabilidade e consciência empática na seara 

virtual, ocasionada pelo over choice, provocou o aparecimento de distúrbios políticos 

em rede como, as fake news, o discurso do ódio, a pós-verdade, a injúria racial e a 

indignação seletiva, que descredibilizam a democracia, quando na verdade deveriam 

ser combatidos com cautela para não recair em censura negativa e para que a 

população enxergasse o verdadeiro sentido da democracia. 

Diante desse contexto, afirma-se que a liberdade de expressão e pensamento 

pode ser limitada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, à exemplo da 

proibição de publicações preconceituosas, que firam a intimidade, a honra e a 

imagem das pessoas. Observe que a limitação é momentânea a depender do caso 

em análise.  

Atento às novas demandas sociais, tem-se tentado frear a propagação de 

informações falsas e outros distúrbios em rede. A exemplo disso, o Governo do 

Estado do Ceará editou a Lei Estadual n. 17.207/2020, que prevê a aplicação de multa 
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para aqueles que divulgarem, por meio eletrônico ou similares, notícias falsas. 

Medidas como essa devem ser encorajadas e replicadas, no intuito de se aprimorar 

a qualidade democrática e desencorajar condutas antidemocráticas.  

A Legislação estabelece multa de 50 a 500 UFIRCEs (de R$ 224,48 a R$ 

2.244,88) para quem dolosamente divulgar as fake news nesse período. Apesar da 

publicação em Diário Oficial, para entrar em vigor, a lei não precisa de 

regulamentação estatal. A multa será revertida em apoio ao tratamento de 

epidemias, pandemias e endemias do Estado. 

Ademais, como objetivos desse escrito, pode-se destacar, de maneira geral, 

nortear como se chegou até a sociedade em rede. E, em termos mais específicos, a) 

examinar distúrbios em rede como as fake news; elementos capazes de diminuir a 

qualidade democrática no Brasil; b) perquirir acerca da possibilidade de utilização da 

interdisciplinaridade do Direito Digital no combate à desinformação.  

Para tanto, o problema de pesquisa deste artigo gravita à órbita da seguinte 

pergunta central:  como prevenir e combater a desinformação? Sugere-se, como 

hipótese, a título de introito, que a culpa na verdade não é da ciberdemocracia e sim 

das novas tecnologias e da irresponsabilidade digital dos usuários, que promovem 

os distúrbios políticos no ambiente de rede, que sucateiam elementos basilares da 

instituição democrática no Brasil. 

Com efeito, não há saída melhor para a desinformação ou a propagação de 

notícias falsas que não seja o incentivo a educação virtual, haja vista a grave ameaça 

à sociedade, à saúde, à economia e ao debate que tais distúrbios ciberdemocráticos 

acarretam.  

Por fim, este trabalho cobre um estudo metodológico baseado quanto aos fins 

dos objetivos, em pesquisa explicativa, haja vista que justifica os motivos pelos quais 

os fenômenos no ambiente de rede deturpam a qualidade democrática no Brasil. Já 

quanto as fontes, o artigo se baseia numa pesquisa bibliográfica em marcos 

referenciais específicos da democracia em rede em paralelo a análise 

transdisciplinar do Direito Digital. No tocante a abordagem é qualitativa. E, no que diz 

respeito a natureza da pesquisa é teórica. 
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2 COMO CHEGAMOS ÀS FAKE NEWS? 

 

Não é novidade que a sociedade em rede, ao passo que democratizou o acesso 

a informação, também foi capaz de gerar inúmeros distúrbios sociais e jurídicos, a 

exemplo das fake news, que hoje aparecem mais comumente sendo nomeadas como 

desinformação, conforme registra-se:  

 

Na aurora da internet, ali entre o fim dos anos 1980 e o início dos anos 1990, os 

profetas da nova tecnologia vislumbravam uma era de harmonia entre os 

homens. [...] Vinte anos depois, digamos que não foi bem isso que aconteceu. A 

informação de fato se democratizou, mas o resultado não foi um caminhar 

progressivo rumo ao centro e ao consenso, Vivemos justamente o contrário: os 

polos se fortalecem, os discursos se radicalizam e a própria noção de verdade 

parece não importar mais tanto assim. Ainda por cima, não falta quem tente 

lucrar e obter ganhos políticos com a onda de desinformação e incredulidade que 

varre o planeta, insuflando teorias da conspiração, pintando mesmo fatos banais 

com tinturas pesadamente ideológicas e até, quando necessário, difundindo 

mentiras a um público mais do que disposto a engoli-las. A era da informação 

pode com igual justiça ser chamada de era das fake news4. 

 

Estudiosos desse cenário trazem a baila uma noção histórica de como 

chegamos até aqui. Portanto, faz-se necessário uma caminhada nessa perspectiva 

para compreendermos o atual momento pandêmico no cenário virtual. Alvin Tofler 

mencionou que os anos 70 foram os responsáveis pelo surgimento da sociedade em 

rede. Tal sociedade exige que os usuários executem um grande número de tarefas 

que sejam realizadas no tempo digital. Portanto, a tomada de decisões é o 

combustível para a sobrevivência na sociedade em rede5. 

A realidade hoje exige agilidade dos usuários, que é imposta pelas empresas 

de economia digital, que buscam ultrapassar as barreiras da rede. Tal situação não 

poderia ser diferente no ambiente jurídico, haja vista que o Poder Judiciário, 

                                                      
4 PINHEIRO, Joel. Fake news e o futuro da nossa civilização. In: BARBOSA, Mariana (Org.). Pós-verdade 
e fake news:  reflexões sobre a guerra de narrativas. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019. p. 87. 
5 PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito Digital. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
 



 
Júlia Maia de Meneses Coutinho; Lucas Antunes Santos | 1015 

 

 

instituição de extrema lentidão em nosso país, vem se rendendo aos encantos da 

tecnologia, mas muito ainda precisa ser aperfeiçoado para promover a celeridade 

necessária ao contencioso brasileiro. 

Percebe-se, portanto, que a velocidade na qual os meios de comunicação se 

modificam em prol do crescimento da sociedade em rede é tão espantosa quanto à 

circulação de informações (verídicas ou não) atualmente. 

A sociedade da informação teve seu surgimento datado na primeira metade 

do século XX, oportunidade em que surgiram os veículos de comunicação de massa, 

também conhecidos como terceira onda de Alvin Tofler, que se consolidou quando 

ocorreu o surgimento da tecnologia digital e a consequente criação da internet, em 

razão da velocidade na transmissão das informações6 . 

McLuhan, um dos teóricos da comunicação, já mencionava na oportunidade o 

surgimento de uma aldeia digital, em virtude das pessoas se encontrarem 

conectadas a uma rede global, que desencadeava o over choice, ou seja, a 

possibilidade de infinitas escolhas em rede, caracterizada pela riqueza inesgotável 

do ambiente de rede7 . 

Pierre Lévy 8  chama a aldeia digital como rede digital. As denominações 

partem da mesma ideia, mas Lévy 9 , sob um viés mais otimista, acredita na 

potencialidade das mídias digitais, e, razão da interatividade dos sujeitos e das 

infinitas possibilidades que os sistemas podem proporcionar. Porém, a infinidade de 

recursos em rede possibilita a manipulação de diversas maneiras, uma delas, é a 

desinformação. 

Diante desse cenário, verifica-se que uma sociedade em rede não se resume 

apenas a conexão dos indivíduos proporcionada pelos aparelhos eletrônicos e 

informáticos e sim as relações que as pessoas realizam através dos meios. 

Com isso, o Direito Digital tem o seu primeiro desafio, a quebra de paradigmas, 

a descentralização, a dificuldade em interpor limites territoriais e físicos, já que a 

internet gera nações virtuais que comportam indivíduos, empresas e instituições  de 

                                                      
6 PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito Digital. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 52. 
7 PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito Digital. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 53 
8 LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência:  o futuro do pensamento na Era da Informática. Tradução 
de Carlos Irineu da Costa. 2. ed. São Paulo: Ed.34, 2010a. 
9 LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. 3. ed. São Paulo: Ed. 34, 2010b. 
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todas as partes do mundo, que apresentam variados interesses.  

Portanto, o grande desafio é enfrentar a dicotomia entre globalização e 

individualização, situação latente da Era Digital, pois a multicomunicação permitiu 

que a internet se tornasse o veículo transmissor, que mais transforma os 

relacionamentos na sociedade hodierna. Traz-se uma importante colocação ao 

questionar quem deveria ser responsável pela segurança e conservação da aldeia 

global: 

 

Se entendermos que a Internet é um lugar, então muitas questões do Direito 

devem ser redesenhadas, uma vez que o território ou jurisdição deveria ser a 

própria Internet. Se entendermos que a Internet é um meio, então voltamos a ter 

de resolver a questão da territorialidade para a aplicação da norma, já havendo 

como referência a atuação do Direito Internacional. [...] Se a Internet é um meio, 

como é o rádio, a televisão, o fax, o telefone, então não há que falar em Direito de 

Internet, mas sim em um único Direito Digital cujo grande desafio é estar 

preparado para o desconhecido, seja aplicando antigas ou novas normas, mas 

com capacidade de interpretar a realidade social e adequar ao caso concreto na 

mesma velocidade das mudanças da sociedade10. 

 

A internet proporcionou o surgimento de pessoas formadas numa geração 

totalmente digital, que ocorreu a partir da transformação do homem 1.0 em homem 

5.0. Assim, o homem 1,0 (homo analogicus) apresentava fobia tecnológica e cedeu 

espaço para o homem 2.0 (homo semi digitalis), que encarou a transição como um 

mal necessário até chegar ao homem 3.0 (homo digitalis), que cresceu com a 

tecnologia e evoluiu para o homem 4.0 (homo digitalis mobilis), aquele que não vive 

sem smartphones e acredita que a lei não se aplica a rede, e, por fim, o homem 5.0 

(homo tecnologis seguro), um cidadão digital, ético e consciente11. 

Tal reflexão nos permite enxergar que aquele que dissemina a desinformação 

é o homem 4.0 e o grande desafio do Direito e da Sociologia é transformá-lo em 

homem 5.0, para evitar a propagação não apenas da desinformação, mas também 

estabelecer, por exemplo o limite entre a liberdade de expressão e os  crimes  contra 

                                                      
10 PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito Digital. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 71. 
11 PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito Digital. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
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a honra, que ocorrem de forma ostensiva nas redes sociais. 

 

3 OS IMPACTOS DAS FAKE NEWS NO DIREITO DIGITAL 

 

Diante de tais informações de caráter histórico, adentra-se no momento de 

conceituação das fake news (ou desinformação). Para ser considerada notícia falsa 

faz-se necessário perceber alguns requisitos como, a invalidade de contexto, 

conteúdo e conexão, que determinam a proporção positiva ou negativa que afetará 

uma pessoa, uma opinião ou até ideologia, que se comportando de maneira positiva 

ou negativa vai permitir uma maior visibilidade sobre uma pessoa ou questão. 

Importa esclarecer que fake news não são erros jornalísticos, pois as 

primeiras ocorrem de maneira intencional e os segundos não. As fake news, portanto, 

são advindas do desvirtuamento da informação e contam com o auxílio tecnológico 

para a sua disseminação. 

A Era das redes sociais empoderou as pessoas com a promessa de libertação. 

A partir de então, a disseminação de mentiras colocou em xeque muitas instituições 

que eram detentoras da verdade, como, a imprensa, a ciência e as elites 

intelectuais12. 

As notícias falsas tiveram um papel decisivo nas eleições de Donald Trump 

(Estados Unidos) e Jair Bolsonaro (Brasil), quando eleitores passaram a acreditar de 

maneira ingênua nas mensagens que recebiam, em razão da intensa produção de 

dois fatores apontados, a credibilidade e a confiança. Porém, pensar que grande 

parte da população possui déficit cognitivo e intelectual é muito confortável diante 

do cenário pandêmico de disseminação de desinformação13. 

A viralização de mensagens via aplicativos como o WhatsApp e sua conversão 

em voto, em ideologia e em formação de opinião depende diretamente dos usuários 

que repassam as mensagens para pessoas e grupos específicos. Alerta-se que a 

campanha de Bolsonaro se utilizou de uma estratégia muito comum nas agências 

                                                      
12 BARBOSA, Mariana. Isso a imprensa não mostra. In: BARBOSA, Mariana (Org.). Pós-verdade e fake 
news:  reflexões sobre a guerra de narrativas. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019. p. 07. 
13 BRUNO, Fernanda; ROQUE, Tatiana. A ponta de um iceberg de desconfiança. In: BARBOSA, Mariana 
(Org.). Pós-verdade e fake news:  reflexões sobre a guerra de narrativas. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019. 
p. 13-23. 
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de propaganda, onde pessoas contratadas repassam mensagens para seus grupos 

de afinidade no intuito de gerar confiabilidade, em razão da propagação partir de 

pessoas com as quais elas se identificam14. 

Isso muito se assemelha a mangueira de fogo russa do modelo de propaganda 

da falsidade, um formato de propaganda em que é grande o volume de mensagens 

disparado por diferentes canais, em ritmo acelerado, contínuo e repetitivo, no intuito 

de fomentar a agilidade para criar uma primeira impressão acerca do tema15. 

Tal formato realça estudos de psicologia enfrentados por Lewandowsky16 , 

para quem uma informação tida inicialmente como válida, acaba influenciando a vida 

das pessoas e o seu julgamento mesmo quando são comprovadas como falsas, pois 

além de difundidas em grandes volumes por inúmeros meios de comunicação de 

massa e digitais, causam a heurística multiplicidade das fontes, o que é um fator 

decisivo para a propagação e aceitabilidade da desinformação. 

Chama-se que existem aquelas pessoas que acreditam na desinformação 

mesmo duvidando e ainda assim a repassam, fora aquelas que não se importam se 

a notícia é verdadeira ou não. Assim, observa-se que o quadro é bem mais complexo 

do que exprimir que as pessoas repassam a desinformação por serem ignorantes ou 

manipuláveis17. 

Diante deste cenário, as interações que ocorrem nas redes sociais acabam se 

tornando um terreno propício para alavancar processos cognitivos por meio da 

persuasão e da formação de consensos coletivos, o que deságua na perspectiva de 

culpa coletiva trazida por Hannah Arendt18, já que a autora assevera que quando 

                                                      
14 CRUZ, Francisco Brito; VALENTE, Mariana. É hora de se debruçar sobre a propaganda em rede de 
Bolsonaro. El País. Disponível em: 
<https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/18/opinion/1539892615_110015.html>. Acesso em: 21 
out. 2018. 
15 PAUL, C.; MATTHEWS, M. The Russian firehose of falsehood propaganda model. RAND Coorporation, 
2016. Disponível em: <https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE198.html>. Acesso em: 29 ago. 
2016. 
16  LEWANDOWSKY, Stephan et al. Misinformation and its correction: continued influence and 
successful debiasing. Psychological Sciense in the Public Interest, v. 13, n. 3, p. 106-131, 2012. 
17  BRUNO, Fernanda; ROQUE, Tatiana. A ponta de um iceberg de desconfiança. In: BARBOSA, Mariana 
(Org.). Pós-verdade e fake news:  reflexões sobre a guerra de narrativas. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019. 
p. 13-23. 
18  ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2000. 
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todos são culpados ninguém o é, ou seja, ao ser compartilhada por inúmeros veículos 

e pessoas, os indivíduos já não sentem remorso ou culpa de provocar um problema 

maior na vida em coletividade com a propagação da desinformação. 

Festinger19, já havia demonstrado há mais de cinco décadas que as pessoas 

tendem a aceitar melhor as informações que lhes são repassadas a partir das suas 

crenças anteriores, processando-as com mais fluência. Hoje, um problema vem se 

agravando em tempos de Era Digital, qual seja, o controle das informações por um 

grupo reduzido de pessoas que afetam na tomada de decisões. Tudo isso porque a 

desinformação e a pós-verdade vem mudando os consensos acerca das 

argumentações técnicas e científicas.  

Neste tino, Hermida20 chama atenção para o fato de que, as mensagens que 

exprimem fortes emoções levam as pessoas a repassarem imediatamente e a 

repetição deste gesto leva a familiaridade e por fim a aceitação.  

Acresce-se a isto, que um dos maiores desafios da Era Digital, nos moldes de 

Cruz 21 , é a possibilidade de manipulação da vontade popular a partir da 

disseminação de notícias falsas, já que, a polarização política, o discurso do ódio e a 

propagação de desinformação evidenciaram que um novo tipo de intermediação foi 

instaurado, para que boatos bem contados mediante uma engenharia sociodigital de 

larga escala fosse capaz de solapar a verdade, por meio da manipulação e da 

conspiração falaciosa. Por isso, informa-se que: 

 

As fake news - que agora vitimam o debate público no mundo todo como um 

vírus que inverte os vetores dos processos democráticos – constituem outra 

modalidade de mentira. Incrível como até agora essa noção não foi assimilada. 

[...] Antes de dizer uma verdade ou uma mentira, as fake news falsificam a sua 

condição: apresentam-se como enunciados produzidos por uma redação 

profissional, mas não são isso. [...] Com esse mimetismo comunicacional, as fake 

                                                      
19 FESTINGER, Leon. A Theory of Cognitive Dissonance. Palo Alto: Stanford University Press, 1957. 
20 HERMIDA, Alfred. Tell everyone: why we share and why it matters. Toronto: Anchor Canada, 2016. 
21 CRUZ, Francisco Brito; VALENTE, Mariana. É hora de se debruçar sobre a propaganda em rede de 
Bolsonaro. El País. Disponível em: 
<https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/18/opinion/1539892615_110015.html>. Acesso em: 21 
out. 2018. 
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news enganam os sistemas de proteção naturais e informais do debate público 

e, aí sim, contando mentiras, produzem seus estragos22. 

 

Bucci23 acrescenta, que as fake news agem contra a democracia sob o viés de 

uma nova modalidade de mentira, com distinções delimitadas pelo surgimento da 

Era pós-imprensa, que provém de fontes desconhecidas, com autoria quase sempre 

forjada, com o propósito de lesar direitos públicos (políticos, de saúde, 

mercadológicos e na ciência) e, dependem da existência das tecnologias digitais da 

internet para agir em larga escala e numa velocidade sem precedentes, já que dão 

lucro a negócios obscuros. 

As fake news, também na visão de Bucci 24  ganham mais repercussão a 

medida que correspondam as emoções, já que o argumento é facilmente trocado 

pelo sentimento e os indivíduos ao se isolarem em bolhas sociais expandem 

muralhas de egoísmo.  

Ressalta-se que a inteligência artificial também vem sendo utilizada para a 

confecção de fake news de maneira automatizada, com a intensão de manipular 

comportamentos na então chamada Era das deepfakes25 .  

A internet, de maneira inicial, oferecia a liberdade das pessoas da curadoria 

dos veículos de mídia. Hoje, contudo, houve uma modificação no fluxo de 

informação, já que a automação entrega a mensagem a partir da filtragem de 

conteúdos, deslocando o gatekeeper26 humano para o algoritmo27, que consegue 

organizar e promover o acesso à informação digital. 

Kaufman 28  trouxe a principal crítica em relação ao deslocamento do 

gatekeeper, haja vista que a partir disso houve uma maior propensão para a 

                                                      
22 BUCCI, Eugênio. News não são fakes – e fakes não são tão news. In: BARBOSA, Mariana (Org.). Pós-
verdade e fake news:  reflexões sobre a guerra de narrativas. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019. p. 38. 
23 BUCCI, Eugênio. News não são fakes – e fakes não são tão news. In: BARBOSA, Mariana (Org.). Pós-
verdade e fake news:  reflexões sobre a guerra de narrativas. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019. p. 38. 
24 BUCCI, Eugênio. News não são fakes – e fakes não são tão news. In: BARBOSA, Mariana (Org.). Pós-
verdade e fake news:  reflexões sobre a guerra de narrativas. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019. p. 38. 
25 KAUFMAN, Dora. A Inteligência Artificial mediando a comunicação: impactos da automação. In: 
BARBOSA, Mariana (Org.). Pós-verdade e fake news:  reflexões sobre a guerra de narrativas. Rio de 
Janeiro: Cobogó, 2019. p. 50. 
26 Em tradução livre: porteira. 
27 Finn (2017) conceitua algoritmo como um conjunto de instruções advindas da matemática no 
intuito de manipular dados e raciocínios, por meio de um problema. 
28 KAUFMAN, Dora. A Inteligência Artificial mediando a comunicação: impactos da automação. In: 
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formação das “bolhas ou câmaras de eco”, que fomentam a homogeneização das 

relações sociais, mantendo os círculos sociais fechados, com componentes que 

pensam da mesma maneira.  

Essa demanda circular de informações no entender de Santaella 29  geram 

tendenciosidades que afetam o acesso à informação, pois limitam os indivíduos a 

exposição seletiva, alimentada pelos algoritmos e constroem sensos nas pessoas 

apenas de concordância, fugindo de discordâncias. Opinião diversa de Sunstein30, 

para quem as plataformas digitais valorizam a personalização, criando uma 

oportunidade de inovar em ambientes de convivência mais heterogêneos. 

Esse contexto dialético é importante dentro do cenário de rede, pois elucidam 

pontos positivos e negativos da Era Digital, e, em diagnóstico preciso Frischmann e 

Sellinger31 discorrem que o uso de algoritmos de inteligência artificial para a coleta 

e análise de dados de comportamentos de usuários não ocorre apenas para fins 

comerciais, mas também para interferir na nossa conduta em todas as esferas da 

vida social. 

A esfera política é a que mais sofre interferência da “máquina de notícias 

falsas”, opinião de Scofield Jr.32, pois o nosso país é carente de pensamento crítico 

e as pessoas têm pouca proximidade com o debate democrático, pois nos moldes de 

Macedo Jr.33 a estratégia de comunicação de massa montada a partir das fake news 

possui objetivos que violam o princípio democrático. 

É nesse cenário que o número de compartilhamento de desinformação cresce 

e há a necessidade do auxílio da ferramenta da checagem dos fatos, momento em 

que os novos checadores passam a investigar as declarações e fazem dos 

                                                      
BARBOSA, Mariana (Org.). Pós-verdade e fake news:  reflexões sobre a guerra de narrativas. Rio de 
Janeiro: Cobogó, 2019. p. 52. 
29 SANTAELLA, Lucia. A pós-verdade é verdadeira ou falsa? São Paulo: Estação das Letras e Cores, 
2018. 
30 SUNSTEIN, Cass R. #republic: divided democracy in the age of social media. New Jersey: Princeton 
University Press, 2017. 
31 FRISCHMANN, Brett; SELINGER, Evan. Re-Engineering Humanity. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2018. 
32 SCOFIELD JR., Gilberto. Descontruindo as fake news: o trabalho das agências de fact-checking. In: 
BARBOSA, Mariana (Org.). Pós-verdade e fake news:  reflexões sobre a guerra de narrativas. Rio de 
Janeiro: Cobogó, 2019. p. 59-68. 
33 MACEDO, Jr., Ronaldo Porto. Liberdade de expressão ou dever de falar a verdade? In: BARBOSA, 
Mariana (Org.). Pós-verdade e fake news:  reflexões sobre a guerra de narrativas. Rio de Janeiro: 
Cobogó, 2019. p. 79-85. 
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resultados uma nova história, comprovando que a imprensa perdeu sua 

exclusividade e sua autoridade de definir aquilo que é notícia.  

 Acresce-se a isto, que existem três categorias de checagem na percepção de 

Scofield Jr. 34 , a primeira é o fact-checking, que consiste na verificação de 

declarações; o debunking, que é a verificação de algo sem fontes oficiais, como 

memes e fotos adulteradas e o verification, que checa a veracidade de conteúdos, 

principalmente vídeos, de fontes não oficiais produzidas de forma automatizada pela 

deepfake. 

Nessa linha de orientação, Macedo Jr.35 questiona se a liberdade de expressão 

supõe que existe um dever de verdade por parte do emissor da notícia. Com base 

nessa preocupação, na Alemanha, a nova legislação que versa acerca das fake news 

desde 2018, prevê elevada sanção a provedores de redes sociais, caso não retirem 

do ar dentro de 24h o conteúdo criminoso. A violação dessa ordem acarreta multa de 

até 50 milhões de euros para as empresas e de até 5 milhões de euros para pessoas 

físicas. 

Observa-se que cada usuário virou um potencial gerador de informação que 

chega até as massas, onde Pinheiro36 alerta que não se consegue mais silenciar as 

vozes dissonantes, pois chegamos a democracia da informação, um momento em 

que há um campo de guerra em que uns gritam na cara dos outros sem confiar mais 

em ninguém, portanto, a tendência é o radicalismo crescente. Assim, a abundância 

de informações permite que escolhamos o que é mais adequado para confirmar a 

nossa visão de mundo.  

Por fim, as mídias sociais se tornaram um campo de batalha onde curtidas e 

compartilhamentos são artefatos nefastos para disseminar mentiras, influenciar 

uma sociedade inteira (em termos políticos) e conquistar o poder. 

 

                                                      
34 SCOFIELD JR., Gilberto. Descontruindo as fake news: o trabalho das agências de fact-checking. In: 
BARBOSA, Mariana (Org.). Pós-verdade e fake news:  reflexões sobre a guerra de narrativas. Rio de 
Janeiro: Cobogó, 2019. p. 59-68. 
35 MACEDO, Jr., Ronaldo Porto. Liberdade de expressão ou dever de falar a verdade? In: BARBOSA, 
Mariana (Org.). Pós-verdade e fake news:  reflexões sobre a guerra de narrativas. Rio de Janeiro: 
Cobogó, 2019. p. 79-85. 
36 PINHEIRO, Joel. Fake news e o futuro da nossa civilização. In: BARBOSA, Mariana (Org.). Pós-
verdade e fake news:  reflexões sobre a guerra de narrativas. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019. p. 87-95. 
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ASPECTOS CONCLUSIVOS 

  

Vivemos num período de instabilidade informacional, um terreno fértil para a 

disseminação de notícias falsas e inúmeros exageros. Neste tino, a autoridade 

policial amplia o seu dever para a rua digital e encontra dificuldade de tipificação de 

certas condutas. O que é certo é que a sociedade digital está evoluindo e o Direito 

tem o dever de acompanhar essa mudança para garantir a segurança nas relações 

sociais. Com isso, o Direito é influenciado por essa nova realidade e a dinâmica da 

era da informação exige uma profunda mudança na forma de atuação. 

Além disso, é preciso que o Direito Digital, com a sua tendência moderna e 

interdisciplinar, acompanhe a modernidade líquida da propagação de notícias falsas 

mediante o combate massivo das mesmas com a estratégia que vem a seguir. 

A primeira delas é garantir que a salvaguarda da Constituição Federal de 1988 

seja garantida em meio ao cumprimento do artigo 5º, incisos X e XII, respectivamente 

o princípio da intimidade e o sigilo de dados, que são gravemente feridos quando as 

fake news se propagam. 

Segundo, é possível enxergar a necessidade de implantação da 

responsabilidade civil por danos morais no ambiente de rede, momento em que os 

artigos 186, 187 e 927 do Código Civil de 2002 necessitam de salvaguarda, e mais, a 

partir do momento que as fake news geram responsabilidade civil no ambiente de 

rede o direito ao esquecimento, com ferramentas como print e compartilhamento é 

algo quase utópico, portanto, sugere-se o aumento do valor monetário de 1/6 a 1/3. 

Na esfera penal, as fake news podem desencadear os crimes contra a honra 

previstos nos artigos 138, 139 e 140 (calúnia, difamação e injúria), além dos crimes 

de instigação ao suicídio (artigo 122) e vilipêndio a cadáver (artigo 208). Neste tino, 

assim como na esfera civil, sugere-se o aumento de pena de 1/6 a 1/3 pela prática 

na rede e pela extensão da propagação ser irreparável. 

Em se tratando do Código de Defesa do Consumidor, considera-se que o 

candidato é um produto, assim como o marketing cuida da embalagem de uma 

garrafa de água mineral, ele também cuidará da postura do candidato em suas redes 

sociais e o que ele passa para os seus seguidores pode ser considerado propaganda 

enganosa e abusiva, por analogia, ao artigo 30, deste dispositivo. 
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No tocante as questões de cunho eleitoral, as fake news desencadeiam direito 

de resposta e retratação proporcional ao agravo e o que se sugere é que esses 

mecanismos sejam realizados no período de maior engajamento nas redes sociais 

de quem ocasionou o dano, já que é mais difícil mensurar quando se compara a um 

programa eleitoral em horário nobre numa televisão aberta. Por fim, acredita-se que 

com tais medidas, a prevenção e o combate às fake news estariam mais viáveis de 

acontecerem na atmosfera digital. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ARENDT, Hannah. Verdade e Política. Disponível em: http://abdet.com.br/site/wp-
content/uploads/2014/11/Verdade-e-pol%C3%ADtica.pdf. Acesso em: 13 out. 2016. 
 
ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2000. 
 
BARBOSA, Mariana. Isso a imprensa não mostra. In: BARBOSA, Mariana (Org.). Pós-
verdade e fake news:  reflexões sobre a guerra de narrativas. Rio de Janeiro: Cobogó, 
2019. p. 07-11. 
 
BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em:  30 
set. 2020. 
 
BRASIL. Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm. Acesso em:  
30 set. 2020. 
 
BRASIL. Decreto Lei 2.848 de 07 de dezembro de 1940 (Código Penal). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso 
em:  30 set. 2020. 
 
BRASIL. Lei 8.078 de 11 de setembro de 1990 (Código do Consumidor). Disponível 
em: https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/codigo-de-defesa-do-
consumidor-lei-8078-90. Acesso em:  30 set. 2020. 
BRASIL. Lei 4.737 de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral). Disponível em: 
http://www.tse.jus.br/legislacao/codigo-eleitoral/codigo-eleitoral-1/codigo-
eleitoral-lei-nb0-4.737-de-15-de-julho-de-1965. Acesso em:  30 set. 2020. 
 
BRUNO, Fernanda; ROQUE, Tatiana. A ponta de um iceberg de desconfiança. In: 
BARBOSA, Mariana (Org.). Pós-verdade e fake news:  reflexões sobre a guerra de 
narrativas. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019. p. 13-23. 
 



 
Júlia Maia de Meneses Coutinho; Lucas Antunes Santos | 1025 

 

 

BUCCI, Eugênio. News não são fakes – e fakes não são tão news. In: BARBOSA, 
Mariana (Org.). Pós-verdade e fake news:  reflexões sobre a guerra de narrativas. Rio 
de Janeiro: Cobogó, 2019. p. 37-48. 
 
CRUZ, Francisco Brito; VALENTE, Mariana. É hora de se debruçar sobre a propaganda 
em rede de Bolsonaro. El País. Disponível em: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/18/opinion/1539892615_110015.html. 
Acesso em: 21 out. 2018. 
 
CRUZ, Francisco Brito. Fake news definem uma eleição? In: BARBOSA, Mariana (Org.). 
Pós-verdade e fake news:  reflexões sobre a guerra de narrativas. Rio de Janeiro: 
Cobogó, 2019. p. 25-35. 
 
FESTINGER, Leon. A Theory of Cognitive Dissonance. Palo Alto: Stanford University 
Press, 1957. 
 
FINN, Ed. What Algorithms Want:  imagination in the age of computing. Cambridge, 
MA: MIT, Press, 2017. 
 
FRISCHMANN, Brett; SELINGER, Evan. Re-Engineering Humanity. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2018. 
 
HERMIDA, Alfred. Tell everyone: why we share and why it matters. Toronto: Anchor 
Canada, 2016. 
 
KAUFMAN, Dora. A Inteligência Artificial mediando a comunicação: impactos da 
automação. In: BARBOSA, Mariana (Org.). Pós-verdade e fake news:  reflexões sobre 
a guerra de narrativas. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019. p. 49-58. 
 
LEWANDOWSKY, Stephan et al. Misinformation and its correction: continued 
influence and successful debiasing. Psychological Sciense in the Public Interest, v. 
13, n. 3, p. 106-131, 2012. 
 
LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência:  o futuro do pensamento na Era da 
Informática. Tradução de Carlos Irineu da Costa. 2. ed. São Paulo: Ed.34, 2010a. 
 
LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. 3. ed. São Paulo: Ed. 
34, 2010b. 
 
MACEDO, Jr., Ronaldo Porto. Liberdade de expressão ou dever de falar a verdade? In: 
BARBOSA, Mariana (Org.). Pós-verdade e fake news:  reflexões sobre a guerra de 
narrativas. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019. p. 79-85. 
 
PAUL, C.; MATTHEWS, M. The Russian firehose of falsehood propaganda model. 
RAND Coorporation, 2016. Disponível em: 
https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE198.html. Acesso em: 29 ago. 2016. 
 



 
1026 | Anais da VII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2020) 
 

PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito Digital. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
 
PINHEIRO, Joel. Fake news e o futuro da nossa civilização. In: BARBOSA, Mariana 
(Org.). Pós-verdade e fake news:  reflexões sobre a guerra de narrativas. Rio de 
Janeiro: Cobogó, 2019. p. 87-95. 
 
SANTAELLA, Lucia. A pós-verdade é verdadeira ou falsa? São Paulo: Estação das 
Letras e Cores, 2018. 
 
SCOFIELD JR., Gilberto. Descontruindo as fake news: o trabalho das agências de 
fact-checking. In: BARBOSA, Mariana (Org.). Pós-verdade e fake news:  reflexões 
sobre a guerra de narrativas. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019. p. 59-68. 
 
SUNSTEIN, Cass R. #republic: divided democracy in the age of social media. New Jersey: 
Princeton University Press, 2017. 
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Resumo 
 
Os direitos fundamentais à igualdade, dignidade e segurança dos jurisdicionalizados 
depende de decisões judiciais minimamente estáveis e previsíveis. A chamada crise 
do poder judiciário que atinge a estabilidade das decisões arrasta-se desde o período 
da colonização brasileira. Objetiva a pesquisa evidenciar os modos de enfrentamento 
desta crise pela Política Judiciária Brasileira. A hipótese é a de que as novas 
tecnologias são o melhor caminho para proteção do direito fundamental a uma 
jurisdição estável. Especificamente explorou-se a via Estatal com mudanças 
legislativas periódicas a qual mostrou-se como modelo esgotado, a via teórico-
hermenêutica através das contribuições dos teóricos e juristas as quais não 
impediram o atual estado da arte e a via tecnológica que confirmando a hipótese é 
ainda promissora como caminho para efetivação de dos direitos fundamentais via 
Política Judiciária da decisão judicial. 
Palavras-chave: Direitos fundamentais, decisões judicias estáveis, novas 
tecnologias 
 
Abstract 
 
The fundamental rights to equality, dignity and security of those subject to 
jurisdiction depend on minimally stable and predictable judicial decisions. The so-
called crisis of the judiciary that reaches the stability of decisions has been going on 
since the period of Brazilian colonization. The objective is to highlight the ways in 
which this crisis is dealt with by the Brazilian Judicial Policy, the hypothesis The 
hypothesis is that new technologies are the best way to protect the fundamental right 
to a stable jurisdiction. The State route was explored specifically with periodic 
legislative changes which proved to be an exhausted model, the theoretical-
hermeneutic route through the contributions of theorists and jurists that did not 
hinder the current state of the art and the technological route that confirms the 
hypothesis is still promising as a way to enforce fundamental rights via the Judicial 
                                                      
1 O primeiro autor é Doutorando pelo Programa de Pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná, Brasil, e-mail:alexandrejmendes@hotmail.com, sob a orientação da segunda autora, que é  
Doutora pela Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil e Professora do Programa de Pós-
graduação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Brasil. 
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Policy of the judicial decision. 
Keyword: Fundamental rights, stable judicial decisions, new technologies 
 

Introdução 

 

A falta de homogeneidade jurisprudencial para casos semelhantes 

desestrutura o Poder Judiciário e fere o Estado democrático de direito. Segundo 

Ingo Sarlet a segurança jurídica liga-se à noção de dignidade da pessoa humana 

afirmando que a dignidade não restará suficientemente respeitada e protegida se 

as pessoas são atingidas por esse nível de instabilidade jurídica que não estejam 

mais em condições de, com um mínimo de segurança e tranquilidade confiar nas 

instituições sociais e estatais e numa certa estabilidade das suas próprias 

posições jurídicas2. Para o autor constantes e instáveis revisões de entendimentos 

prejudicam principalmente o jurisdicionado que, certo de que referido entendimento 

acha-se sedimentado, se vê, no trâmite de seu processo, violado em sua dignidade, 

igualdade e segurança. Sistema que não tem estabilidade é sistema injusto, 

incoerente e desigual3. 

Objetiva de modo geral o presente artigo evidenciar os caminhos da Política 

Judiciária Brasileira em suas tentativas de enfrentamento da “crise do Poder 

Judiciário”, a qual conforme Sadeck se arrasta desde o período de colonização4. A 

hipótese é a de que as novas tecnologias são o melhor caminho para proteção do 

direito fundamental a uma jurisdição estável. Como objetivos específicos pretende-

se primeiro explorar as tentativas pela via Estatal, através da Política Judiciária, 

firmada na tradição jurídica de mudanças legislativas periódicas (sucessivas 

reformas, codificação de novas teorias jurídicas além de medidas administrativo-

institucionais); O segundo a reação dos próprios teóricos do Direito, através da 

Teoria e Hermenêutica Jurídicas, com vistas a influir no modo como se deve bem 

decidir. Recente é uma terceira possibilidade: A de investimentos em novas 

tecnologias, dado seu desenvolvimento exponencial nas ultimas décadas. O método 

                                                      
2  SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. 2ª.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. 
3 Id. 
4 SADEK, Maria Tereza A. Poder Judiciário: Perspectivas de Reforma. Opinião pública, Campinas, Vol. 
X, nº 1, Maio, 2004, p. 02. 
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é o indutivo com revisão bibliográfica. 

 

1  A CRISE 

 

Vianna indica que a crise do Estado Moderno é também a crise do Poder 

Judiciário: "[...]em consequência das grandes transformações produzidas por mais 

um surto de modernização do capitalismo" 5 . A abertura democratica e a 

constitucionalização de direitos, promovida pela Constituição Brasileira de 1988, fez 

do acesso à justiça instrumento destacado de proteção de direitos e afirmação da 

cidadania. No entanto, as conquistas na proteção de direitos decorrentes de um 

acesso amplo ao Poder Judiciário, vieram acompanhadas de consequências nem 

sempre desejáveis. Conforme Barbosa: O aumento da demanda e a explosão de 

litigiosidade, decorrente da constitucionalização de direito é fato no Brasil. Ainda não 

está claro, contudo, se esse é um efeito desejado ou errático do sistema. 

Conforme Sadeck, o termo “crise do Poder Judiciário” 6  popularizou-se 

alcançando no senso comum a concepção de um Judiciário ineficiente, moroso e 

distante. As causas são diversas, trata-se de um problema que extrapola a 

Instituição. Neste sentido, vários atores estatais e particulares contribuem para (in) 

adequação do provimento judicial e a lentidão do Poder Judiciário. É uma obra 

coletiva.  

De modo geral, no plano de aplicação, são dois os sintomas mais evidentes de 

uma crise no Poder Judiciário, especialmente no que toca a decisão judicial:  

a) O primeiro é uma crise de qualidade da jurisdição, a qual cada magistrado 

ou tribunal não pode agir como uma “ilha” 7  gerando uma insegurança jurídica 

                                                      
5 “Seu protagonismo é menos o resultado desejado por esse Poder, e mais um efeito inesperado da 
transição para a democracia, sob a circunstância geral - e não apenas brasileira - de uma 
reestruturação das relações entre o Estado e a sociedade.” VIANNA, Luiz Werneck, CARVALHO, Maria 
Alice Rezende de e outros. Corpo e alma da magistratura brasileira. 2 ed. Rio de Janeiro, Revan, 1997. 
p.12. 
6  SADEK. Maria Tereza, Judiciário: mudanças e reformas.  Estud. av. vol.18 no. 51 São 
Paulo May/Aug. 2004. p. 21. 
7 Em 2005, o Ministro Jobin, citando o Ministro Sepúlveda Pertence, descreve os 96 tribunais do Brasil 
como um arquipélago de ilhas sem muita comunicação. Discurso do presidente do STF, ministro 
Nelson Jobim, na abertura do Ano Judiciário, em 01/02/2005. STF Notícias. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=100099&sigServico=noticiaArti
goDiscurso&caixaBusca=N 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=100099&sigServico=noticiaArtigoDiscurso&caixaBusca=N
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=100099&sigServico=noticiaArtigoDiscurso&caixaBusca=N
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insustentável, que aqui se denomina de “selvageria do intérprete” o qual não se pauta 

diante de uma necessidade constitucional e social de domesticação a critérios de 

uniformização como os de estabilidade, coerência e integridade. 

b) O segundo é a ineficiência e lentidão do Judiciário. Esta lentidão e 

ineficiência se tratam basicamente da defasagem entre, de um lado, a quantidade de 

conflitos sociais, que transformados em ações judiciais, chegam ao sistema (Poder 

Judiciário) e, de outro, a oferta de decisões (sentenças e acórdãos) que buscam 

equacionar estes conflitos, esta não é o foco do presente.  

 

1.1 Dimensionamento qualitativo: Crise da decisão judicial 

 

 Há muito a doutrina vem denunciando no Brasil a existência de uma crise no 

Judiciário no que toca a qualidade das decisões judiciais, que é agravada pela 

quantidade de processos em crescimento ano após ano.  

Entre diferentes fatores relacionados uma das principais causas apontadas 

por grande parte da doutrina para este “estado da arte”, estaria numa exacerbada 

discricionariedade do julgador e o seu livre convencimento motivado desmedido, 

conforme Freire "[...] permitir que qualquer juiz aja de acordo com sua própria 

interpretação, ignorando decisões tomadas por tribunais no passado e mesmo por 

si, sem nenhuma razão convincente, equivale a (sic) anarquia jurídica” 8. Ainda o 

autor aponta que uma teoria decisional que renega limites objetivos, é terreno fértil 

para arbitrariedades, sendo uma falácia crer que a simplória possibilidade de revisão 

das decisões se alinhe com o verdadeiro objetivo de se obter sentenças justas, no 

que é acompanhado por Didier9. 

E neste contexto recentemente, o Poder Judiciário se posicionou 

demonstrando o extremo da falta de previsibilidade, coerência e estabilidade de suas 

decisões: o Ministro Marco Aurélio de Mello, em sede de Recurso Especial nº 

                                                      
8FREIRE, Alexandre. Elementos normativos para a compreensão do sistema de precedentes judiciais 
no processo civil brasileiro. Revista dos Tribunais, vol. 950/2014, p. 199, dez. 2014. 
9 DIDIER JÚNIOR, Fredie. Sistema brasileiro de precedentes judiciais obrigatórios e os deveres 
instituicionais dos tribunais: uniformidade, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência. In: 
DIDIER, JÚNIOR et al. (cood.). Precedentes. Coleção grandes temas do novo CPC. v. 3. Salvador: 
JusPodivm, 2015. p. 23. 
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357.950-9, argumentou: “O momento é propício para a afirmação de que, e verdade, 

a Constituição nada diz; ela diz o que esta Corte, seu último intérprete, diz que ela 

diz” 10. E complementou mais adiante: “As palavras escritas no texto normativo nada 

dizem”.  Posição esta, já assumida antes em Cortes de outros países11.  

 

2 POLÍTICA JURÍDICA E A APOSTA NAS MUDANÇAS LEGISLATIVAS  

 

Propõe-se a categoria “Política Judiciária” no sentido das diretrizes que 

nortearão o Estado Brasileiro e assumidas por este, numa relação entre meios 

utilizados pela instituição Poder Judiciário (incluídas aí as novas tecnologias) e o fim 

da entrega adequada e qualificada da jurisdição. Já a “Política Judiciária da decisão 

judicial”, é subespécie da Política Judiciária, diz respeito às estratégias adotadas na 

prestação de serviços judiciários e sua normatização, trata do programa Estatal para 

a atividade judicial e do modo como devem ser as decisões judiciais 12  e sua 

accountability13 . Neste artigo analisar-se-á a face do Poder Judiciário enquanto 

prestador de serviços judiciários14.  

                                                      
10STF. Recurso extraordinário nº 357.950-9 Rio Grande do Sul relator: Min. Marco Aurélio de Mello. 
Disponível em: http://www.stf.jus.br/imprensa/pdf/re357950vista.pdf 
11Há registro na Suprema Corte Americana de posicionamento semelhante, no Caso Dred Scott (1857) 
em que o Poder Executivo ignorou solenemente aquela decisão continuado sua política de reconhecer 
a cidadania dos negros e lhes conceder autorização para comandar navios mercantes (sabe-se que 
os navios somente poderiam ser comandados por cidadãos), obter passaportes e receber patentes 
militares. WHITTINGTON Keith E. Political Foundations of Judicial Supremacy: the Presidency, the 
Supreme Court, and Constitutional Leadership in U.S. History. New Jersey: Princeton University, 2007, 
especialmente, mas não exclusivamente, p. 34 e 35. 
12 Portanto, preocupando-se com as consequências sociais das decisões judiciais, estas terão como 
beneficiário não apenas o demandante, mas toda a Sociedade, ente legítimo e objeto maior do Estado 
Democrático de Direito e da Política judiciária da decisão judicial. 
13 Para efeitos desta pesquisa, traduz-se a expressão como “responsividade”. 
14 Sobre jurisdição adota-se conceito de Cândido Rangel Dinamarco que assim assevera: (...) ela é 
função do Estado e mesmo monopólio estatal, já foi dito; resta agora, a propósito, dizer que a 
jurisdição é, ao mesmo tempo, poder, função e atividade. Como poder, é a manifestação do poder 
estatal, conceituado como capacidade de decidir imperativamente e impor decisões. Como função, 
expressa os encargos que têm os órgãos estatais de promover a pacificação de conflitos 
interindividuais, mediante a realização do direito justo e através do processo. E como atividade ela é 
o complexo de atos do juiz no processo, exercendo o poder e cumprindo a função que a lei lhe comete. 
O poder, a função e a atividade somente transparecem legitimamente através do processo 
devidamente estruturado (devido processo legal). DINAMARCO, Cândido Rangel, Instituições de 
Direito Processual Civil, Vol. 1, São Paulo: Malheiros, 2001. No mesmo sentido: FAZZALARI, Elio. 
“Giurisdizione Volontaria”, Enciclopedia del Diritto, vol. XIX, Bookseller. 1970, pp. 330/381. 
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Esta dimensão contempla a atuação do Judiciário relacionada ao seu papel de 

organismo encarregado de distribuir justiça. Desse ângulo, cabe examinar a Política 

Judiciária da Instituição como uma agência pública prestadora de serviços, que tem 

no acesso à justiça a possibilidade de efetivação dos direitos fundamentais a todos 

que deles necessitem mediante provocação individual ou coletiva da jurisdição. 

 

2.1 As ondas reformistas legislativas 

 

Capelleti e Garth propuseram ondas reformistas, iniciados no movimento pelo 

acesso à justiça, durante a década de setenta, teria surgido de crises centradas nos 

problemas de falta de estabilidade, coerência, lentidão, custo e enorme formalismo 

de alguns procedimentos judiciais. A doutrina especializada questionava a 

capacidade de advogados e juízes, assim como dos procedimentos judiciais de se 

adaptarem aos novos direitos (sociais e difusos) emergentes15.  

Tais ondas reformistas, as quais ainda repercutem no ordenamento jurídico 

brasileiro desde então, acresceram-se pautas sobre a qualidade da prestação 

jurisdicional no que toca às decisões judiciais e incorporação de novas tecnologias. 

A EC/19 de 1998, a Reforma Administrativa, abriu caminho para a Emenda 

Constitucional nº 45/2004 que realizou a Reforma do Judiciário após mais de dez 

anos de tramitação no Congresso Nacional; Antes dela, a mais importante reforma 

institucional do Judiciário havia sido feita em 1977, em regime autoritário, por meio 

do chamado “Pacote de Abril”16. A “Reforma do Poder Judiciário” - EC/4517 não 

alcançou vencer todas as críticas. Conforme Sadeck: “A crise política que atinge o 

Poder Judiciário costuma ter maior visibilidade do que a crise na prestação ordinária 

                                                      
15 Mauro Cappelletti e Bryant Garth, em obra denominada “O Acesso à Justiça”, elaborada em 1988, 
falam em “ondas de reforma do acesso à justiça”, concebidas como soluções práticas para o 
problema do acesso à justiça como era percebido à época. CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, 
Bryant. Acesso à justiça. Porto Alegre, RS: Sergio Antonio Fabris, 1988, p. 22-34. 
16 A partir da mudança de atitude no legislativo, no Executivo e no Judiciário, o clima mudou. O Pacto 
Nacional por um Judiciário mais ágil e republicano, celebrado por representantes dos três Poderes da 
República em dezembro de 2004, deixou claro que determinados desafios estão acima das 
divergências políticas e ideológicas. (...) O Pacto mostra um país agora focado na solução partilhada, 
deixando para trás o clima negativo, problemático e separatista que até então prevalecia. RENAULT, 
Sérgio Rabello Tamm e BOTTINI, Pierpaolo (orgs.) Reforma do Judiciário. São Paulo: Saraiva, 2005. 
17 BRASIL. Constituição (1988). Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004. Disponível 
em . Acesso em: 18 nov. 2012. 
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de serviços judiciários.” 18 . No entanto foi mais eficaz, ajudando a reduzir as 

discussões e conflitos entre Legislativo, Executivo e Judiciário. Com o apoio das 

novas tecnologias houve uma sensível melhoria administrativa, controle de 

processos, transparência, agilidade, celeridade e a diminuição de custos, enfim 

houve melhora geral.  

Já para enfrentar a falta de confiança da população no Poder Judiciário, e a 

duração razoável do processo, as novas tecnologias avançaram inclusive com a 

adoção do processo eletrônico, mas não foi suficiente dada à litigiosidade crescente. 

Em especial a EC/45 associada às novas tecnologias não conseguiu suplantar ou 

amenizar a crise da decisão judicial, a crença à época é de que estas só poderiam 

obter chances reais de serem apaziguadas, com a edição de um novo CPC, alinhado 

com a Constituição de 1988 e com a EC/4519.  

Parte-se do reconhecimento, de que a Política Judiciária Brasileira não é 

adequada e são necessárias mudanças20, inovações e modernização21. O que não 

muda, no entanto, é que estes recursos pretendem tornar efetivo um Projeto Político-

jurídico idealmente teórico-prescritivo. O discurso prescritivo, teórico, parte de 

hipóteses que precisam de confirmação na realidade social, precisam passar pelo 

teste da aplicação.  

Quando insatisfatório o resultado, tradicionalmente ou muda-se a Política (fim) 

ou muda-se a lei (meio) que pretende alcançar concreção, porque historicamente sob 

a égide de procedimentos que se arrastavam à séculos e processos de papel, as 

novas tecnologias não representavam uma terceira possibilidade. A crença dos 

                                                      
18 SADEK, Maria Tereza A. Poder Judiciário: Perspectivas de Reforma. Opinião pública, Campinas, Vol. 
X, nº 1, Maio, 2004, p. 01-62. 
19 WOLKART, Erik Navarro. Precedentes no Brasil e cultura - um caminho tortuoso, mas, ainda assim, 
um caminho. Revista de Processo, vol. 243/2015, p. 409-433, maio. 2015.  
20 O modelo de Poder Judiciário brasileiro é tecno-burocrático, na tipologia cunhada por Zaffaroni em 
1995, cujas características podem ser resumidas nos seguintes pontos: Seleção técnica de juízes, 
através de um concurso de provas e/ou provas e títulos; acentuada tendência à burocratização; 
estrutura carreirista que possibilita um controle vertical da atuação jurisdicional através de 
promoções, remoções, sanções arbitrárias, etc. ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Poder Judiciário: Crise, 
Acertos e Desacertos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1995. 
21  O Conselho Nacional de Justiça inova no sentido de determinar uma atuação institucional 
inexistente na cultura e organização de trabalho dos Tribunais e Juízes, considerando, dentre outros, 
como seus pressupostos: que o direito de acesso à Justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição 
Federal além da vertente formal perante os órgãos judiciários, implica acesso à ordem jurídica justa; 
que, por isso, cabe ao Judiciário estabelecer política pública de tratamento adequado dos problemas  
jurídicos e dos conflitos de interesses. 
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juristas estava em propor e positivar no Sistema Jurídico novas teorias para serem 

testadas, para com elas, esperar melhores resultados no plano da aplicação da lei do 

que as fórmulas anteriores. Nesta dicotomia, entre Política Jurídica e lei, Franz 

Hinkelammert inclui a noção de que: “nenhum projeto pode se realizar se não for 

materialmente possível”22, ou seja, a necessidade da mediação pelas possibilidades 

materiais de concreção e assim introduz a noção de factibilidade, conforme Ludwig:  

 

A factibilidade diz respeito à possibilidade (em diversos níveis: lógica, empírica, 

técnica, econômica e ética) do objeto na prática. Nem tudo é possível. Então, pelo 

critério da factibilidade, analisam-se as circunstâncias e efeitos da ação, 

consideram-se "as condições de possibilidade objetiva (materiais e formais, 

empíricas, técnicas, econômicas, políticas e outras) para que o ato seja 

efetivamente possível."23  

 

Pode ser que a teoria positivada na lei, em si, não seja materialmente possível 

ou sendo possível, não se tenha disponível os recursos materiais para sua 

implementação. Assim o Poder Judiciário existente na realidade social e o modo 

como se produz as decisões no dia a dia forense (facticidade), é o resultado do 

encontro entre o ideal/teórico previsto no Sistema Jurídico e as possibilidades 

materiais de sua concreção, a “justiça efetiva” que se tem é a facticidade com todas 

as suas virtudes e defeitos. Assim os códigos vão se sucedendo, e desde a época da 

colonização as fragilidades do Sistema de Justiça no Brasil são os mesmos24, já que 

as fórmulas neles previstas como promessas ideais de solução, ao passarem ao 

sistema de aplicação das normas pelos juízes, não alcançam a efetividade esperada 

de modo satisfatório.  

Os juristas no civil law são herdeiros de um modo milenar de lidar com a 

marcha histórica da entrega da jurisdição centrada em textos normativos escritos. 

Em tal marcha especialmente nos últimos dois séculos, no Ocidente, a Academia 

                                                      
22 HINKELAMMERT, Franz. Crítica da razão utópica. São Paulo: Paulinas, 1986. p. 2. 
23 LUDWIG, Celso Luiz. Da ética à filosofia política crítica na transmodernidade: reflexões desde a 
filosofia de Enrique Dussel. In: FONSECA, Ricardo Marcelo (org). Repensando a Teoria do Estado. Belo 
Horizonte: Fórum, 2004. p. 285. 
24 SADEK, Maria Tereza A. Poder Judiciário: Perspectivas de Reforma. Opinião pública, Campinas, Vol. 
X, nº 1, Maio, 2004, p. 01-62. 
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fornece teorias, estas se tornam regras em textos escritos e os julgadores se servem 

destes para decidir25. Com o advento da complexidade e da era da informação algo 

mudou. A exemplo das tentativas legislativas pontuadas resta evidenciado um 

patente esgotamento do modo tradicional de enfrentar a crise do Poder Judiciário. 

A técnica legislativa de trocar teorias doutrinárias por outras, propostas por 

uma comissão de “notáveis” (a exemplo do ocorreu com os CPCs/1939/1973/2015) 

aguardar 10, 20, 30 anos para saber se alcançarão suas finalidades, colher alguns 

progressos e reiniciar este procedimento na crença de que um novo CPC ou reformas 

pontuais poderão resolver a crise “permanente” do Poder Judiciário parece estar 

esgotado. Vez que não resolveu significativamente os dois maiores indicadores da 

crise, o quantitativo e qualitativo, ou no mínimo, talvez só mereça crédito apenas 

como parte da solução. Sendo parte, outra com certeza está na própria tradição 

jurídica, em sua aposta na hermenêutica jurídica. 

 

3 A APOSTA NA HERMENÊUTICA JURÍDICA 

 

Existem muitas abordagens sobre o tema, opta-se por enfocar sua face 

metodológico-jurídica, voltada à práxis da decisão judicial tanto do conteúdo da 

decisão quanto da operacionalização destas nos tribunais. 

 

3.1 Desencontro entre Poder Judiciário e a Academia 

 

Conforme Pontes de Miranda o mundo jurídico pode ser analisado entre 

posturas racionalistas ou historicistas ou daquilo que ele nomeava como “método 

científico do direito”.26 Para o autor a definição de “método científico” 27 era uma 

                                                      
25 HABERMAS,  Jürgen. Facticidad y Validez: sobre el derecho y el estado democrático de derecho en 
términos de teoría del discurso. Madrid: Trotta, 1998, p. 272. 
26  Rejeitando ambas propunha o uso do método científico de acordo com a jurisprudência dos 
interesses e pelo movimento do direito livre, neste caso o direito não seria procurado nem em ideias 
inatas da razão, nem nas particularidades da história, mas nos próprios fatos sociais. PONTES DE 
MIRANDA. Francisco Cavalcanti, Sistema de Ciência Positiva do Direito. Tomo I. Campinas,Bookseller, 
2000. p.  91. 
27 Wilhelm Dilthey apresenta o método como cerne das discussões quando o assunto é filosofia ou 
ciência. Com o conhecimento cada vez mais fragmentado o debate sobre o método é seara comum 
do discurso quer seja filósofo ou cientista. DILTHEY. Wilhelm. Introdução às ciências humanas. 
Traduçao de Marco Antônio Casanova. Rio de Janeiro: Forense Univerisária, 2010, n. XII, p. 68-74. 
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exigência dos novos tempos para agregar ao conhecimento do Direito maior rigor de 

investigação e de construção de sentenças. Já a metodologia conforme Larenz: ”É 

uma reflexão da ciência sobre sua própria atividade28”. Neste viés a metodologia 

jurídica constitui um discurso sobre o método jurídico, ou ainda, uma teoria sobre o 

método jurídico a ser utilizado para solucionar os casos judiciais, tendo por base a 

interpretação de textos que compõe a base normativa de uma determinada ordem 

jurídica29. Hermenêutica Jurídica é a metodologia jurídica adstrita à interpretação.30. 

Por mais numerosas e valiosas, a doutrina e especificamente as contribuições 

da hermenêutica jurídica não encontram a guarida como fonte do direito nos 

Tribunais Brasileiros como espera a Ciência Jurídica. Através de artigos, 

monografias, dissertações e teses esperam contribuir para um casamento feliz do 

Direito com um melhor devir à humanidade. Infelizmente há um rompimento do plano 

de aplicação com o plano da teorização do direito31, que pode ser evidenciado nas 

palavras do Ministro Edson Fachin, o qual há muito denuncia que Juízes não se 

pautam em geral, pela doutrina e muito menos tem preocupações em conhecer e 

aplicar a produção acadêmica. Em entrevista, Fachin afirma: 

 

“[...] que “o ‘direito dos juízes’ pouco dialoga com o ‘direito dos professores’”, no 

que seria “uma incompletude de mão dupla'“. Na maior parte das vezes, a 

doutrina não leva realmente a sério a jurisprudência, enquanto os tribunais não 

raro buscam a doutrina apenas como suporte das conclusões a que já chegaram. 

[...] doutrina é usada apenas como suporte para uma premissa já pensada32. 

 

                                                      
28 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2a ed., 1982. p. 155. 
29 OLIVEIRA. Rafael Tomaz de, Título: Decisão judicial e História: Uma exploração da experiência 
jurídica a partir das estruturas basais da decisão judicial. Tese de Doutoramento, UNISINOS. 2013, p. 
198. 
30 Karl Larenz indica que a questão do métodologia no Direito pode se apresentar de duas maneiras 
distintas: a - Na configuração e explicação de uma teoria geral do direito que possibilite o acesso 
(conhecimento) ao fenômeno jurídico e à explicação dele; b - Na constituição de uma dogmática do 
direito ou, na expressão de Larenz, uma “ciência dogmática do direito”, que possui como objeto a 
análise da apreciação judicial de casos, possibilitando, assim, a solução de questões jurídicas. Ibid. 
p. 1. 
31 KELSEN. Hans. Teoria Pura do Direito. Martins Fontes. 1985. Passim, e LOSANO. 51 et seq. 
32 FACHIN. Edson, Critico da Jurisprudência Fachin tem a chance de modificá-la. Conjur. Entrevista, 
Disponível em: https://www.conjur.com.br/2015-abr-17/critico-jurisprudencia-fachin-chance-
transforma-la Acesso em 18/02/2020. 

https://www.conjur.com.br/2015-abr-17/critico-jurisprudencia-fachin-chance-transforma-la
https://www.conjur.com.br/2015-abr-17/critico-jurisprudencia-fachin-chance-transforma-la
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Este distanciamento entre jurisdição e academia33, quando se quer pesquisar 

no plano da aplicação do direito, explica muito do porque a hermenêutica jurídica, de 

matriz dogmática, com tanto a oferecer, pouco faz mudar a realidade dos tribunais 

no que toca a crise da decisão judicial. 

Isto porque, como metodologia jurídica, uma possibilidade é a hermenêutica 

jurídica teorizar sobre o Direito, no plano ideal, sem preocupações com efetividade. 

Outra bem diversa é tratar de soluções na sua aplicação no âmbito do que as 

autoridades jurídicas criam como direito, onde o modelo subsuntivo aparece como 

primeira técnica a ser empregada. Arthur Kaufmman assim denuncia no plano da 

prática judicial:  

 

Quando examinamos a prática judicial atual de um ponto de vista metodológico, 

ficamos com a impressão de que, neste campo, o tempo parou, e que ainda é 

dominante o método subsuntivo igual ao utilizado no século XIX.34 

 

Confeccionar uma sentença de acordo com as teorias da decisão judicial e 

das técnicas de confecção de sentenças, demanda “tempo”. O índice da carga de 

trabalho dos magistrados 2018 é de 6.775 sentenças terminativas por ano, o que 

representa em média 34 sentenças por dia, aproximadamente 5 sentenças por hora, 

aproximadamente uma sentença a cada 25 minutos35, isso se cada magistrado não 

fizesse mais nada, como despachos, atos ordinatórios e decisões interlocutórias, 

audiências, atendimento às partes, intervalos para almoço e etc... O Supremo 

Tribunal Federal (STF) especificamente julgou aproximandamente 4,65 processos 

                                                      
33 Na oitava Seção de Teoria pura do Direito o autor deixa claro que uma coisa é a interpretação 
realizada na Ciência do Direito de caráter teórico/objetivo e outra interpretação é a realizada pelas 
autoridades jurídicas, de caráter prático/subjetivo CATONI. Marcelo. Processo constitucional. 2ª ed. 
Belo Horizonte. Pergamum. 2013. p. 37-39. 
34 KAUFMANN, Arthur. A problemática da filosofia do direito ao longo da história. In: KAUFMANN, 
Arthur; ACEDER, W. (Ufrgs.). Introdução à Filosofia do Direito e à Teoria do Direito Contemporâneas. 
Tradução Marcos Keel. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. 
35 Apenas para se ter um índice, dividindo-se 6.775 processos anuais por 205 dias úteis (excluindo-
se 60 dias de férias, sábados e domingos, sem contar feriados, chega-se a cifra de 25 sentenças por 
dia e 5 sentenças por hora consierando o expediente de 08 horas diárias. Computando-se feriados e 
recesso forense, este número chega a 07 sentenças por hora com facilidade. 



 
1038 | Anais da VII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2020) 
 

por hora util36. Isto equivale a aproximadamente uma decisão a cada 13 minutos37. 

É humanamente impossível nestas bases, crer que o Magistrado leia todas as 

páginas de um processo, pondere seus argumentos e provas, sentenciando em 

minutos. Não existe uma quantidade de tempo pré-fixada para sentenciar cada 

classe de processos, mas certamente das sentenças mais complexas até as menos 

complexas não poderão ser adequadamente confeccionadas em 13 minutos, 

continuamente sem tempo para mais nenhum outro ato ou intervalo, indicando a 

falência do modelo. 

 

4 A APOSTA NA SISTEMATICA DE NOVAS TECNOLOGIAS 

 

Neste cenário as novas tecnologias surgiram nas ultimas décadas como parte 

da modernização do Poder Judiciário, as quais combinam bem com a visão de 

Joaquim Falcão quanto a um olhar sistêmico para a Justiça (para ele o Judiciário 

vive uma crise sistêmica), e lembra que a própria Constituição utiliza a nomenclatura 

“Sistema de Justiça”.  

Conforme Renault e Bottini, em linguagem sistêmica: Os conflitos sociais que 

chegam a juízo compõem o input do sistema. Essa “demanda” ingressa no sistema 

e começa a ser processada nas múltiplas instâncias e justiças do Poder Judiciário. 

O resultado desse processo é a prestação jurisdicional para cada caso concreto, 

entregue aos usuários do serviço, autor e réu, através das decisões judiciais que são 

o output do sistema. Neste sentido, formam a ambiência ideal para que as novas 

tecnologias se integrem ao processo. Por outro lado, assim sendo, fica claro que não 

                                                      
36“Em balanço apresentado na sessão plenária que encerrou o Ano Judiciário 2017, a presidente do 
Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, informou que foram julgados em 2017 pelo 
STF 123.008 processos, destes, 12.503 em sessões colegiadas e mais de 100 mil em decisões 
monocráticas dos ministros. Cada gabinete de ministros recebeu, em média, 5.540 processos, 
número um pouco menor em relação ao ano passado.” STF Portal de Notícias. STF julga mais de 120 
mil processos em 2017 e reduz acervo. 2017. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=365261. Acesso em 
20/07/2018. A cifra de 123.503 processos em 2016, dividido por 13 ministros = 9.500 processos por 
ministro, este número dividido por 257 dias úteis (365 dias do ano – 60 dias de férias – 48 finais de 
semana) = 36,96 processos. Dividindo-se este último número por 08 horas diárias = 4,65 julgamentos 
por hora útil. Dividindo 60 minutos por 4,65= aproximadamente um julgamento a cada 13 minutos. 
37Ibidem. 
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existe apenas uma única maneira de diminuir a defasagem entre demanda e oferta. 

Existem três:  

 

 A – Pode-se acelerar a produção de sentenças; 

 B – Pode-se reduzir o número de demandas que chegam ao Judiciário e;  

 C – Pode-se ainda combinar essas duas estratégias e promover  

simultaneamente a redução do input e o aumento do output do sistema.38 

 

O Estado Brasileiro adotou como Política Jurídico-Judiciária, através da 

CRFB/88, da EC/45 - 2004 e do CPC/2015, da Resolução do CNJ nº 125/2016 e do 

investimento em novas tecnologias, a promoção simultânea da redução do input e o 

aumento do output do sistema. Há que se examinar, de um lado, a demanda por 

justiça e, de outro, o processamento desta demanda.  

 

4.1 Qual inteligência artificial permite a aceleração da produção de sentenças?  

 

A partir de John Searle, propõe-se dois conceitos operacionais39: Inteligência 

Artificial forte40 como sendo a tentativa da máquina de reproduzir a mente e todas as 

funções cognitivas humanas. Nesta o computador poderia pensar criativamente no 

lugar do humano41, o que ainda não se alcançou, não pode substituir os juristas em 

decisões criativas. E propõe-se a adoção do conceito operacional de “IA fraca” como 

                                                      
38 RENAULT, Sérgio Rabello Tamm; BOTTINI, Pierpaolo. Reforma do Judiciário. São Paulo: Saraiva, 
2005. p. 04. 
39Conceito operacional é quando estabelecemos ou propomos uma definição para uma categoria, 
palavra ou expressão que será utilizada na pesquisa. O conceito operacional (COP) pode ser de duas 
espécies: a) proposto (por adoção ou por composição); b) legal ou impositivo (lei). O Conceito 
operacional por adoção é a proposta pelo pesquisador entre vários conceitos de se fixar em um deles 
ou a proposição de um significado, na esperança de que os interlocutores aceitem a proposta este 
para fins de se otimizar a comunicação no ambiente da pesquisa. Idem. 
40 “A pesquisa da IA tenta atingir um dos três objetivos: IA forte, IA aplicada ou simulação cognitiva e 
AI forte. Visa construir máquinas que pensam. (O termo AI forte foi introduzido para essa categoria de 
pesquisa em 1980 pelo filósofo John Searle, da Universidade da Califórnia em Berkeley.) A ambição 
última da IA forte é produzir uma máquina cuja capacidade intelectual total seja indistinguível da de 
um ser humano.” ENCYCLOAPEDIA BRITANNICA. Op. Cit. 
41Nos dias de hoje, isto ainda é objeto de ficção científica, marcado na cultura cinematográfica por 
personagens como C3PO do filme Star Wars. As pesquisas em IA forte buscam exatamente reproduzir 
todas as funcionalidades do cérebro humano, para que a máquina pense, sinta e se comporte como 
humano. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/cognitive
https://www.britannica.com/technology/strong-artificial-intelligence
https://www.britannica.com/biography/John-Searle
https://www.britannica.com/topic/University-of-California
https://www.britannica.com/technology/machine
https://www.merriam-webster.com/dictionary/intellectual
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uma referência àquelas tecnologias42 que tomadas como ferramentas surgiram do 

estudo de como fazer os computadores realizarem coisas que, até sua criação, os 

humanos faziam melhor43, estas permitem replicar as decisões judiciais com maior 

velocidade do que os assessores humanos o fazem. 

 

4.2 Modernização e informação no Poder Judiciário 

 

Dentre os recursos públicos institucionais a favor da Reforma do Poder 

Judiciário, supra citados por Joaquim Falcão, incluem-se aí as novas tecnologias. 

Atualmente é amplo o rol de novas tecnologias em uso no Poder Judiciário Brasileiro, 

em constante modernização. Esta modernização permite alcançar maior agilidade, 

eficiência e redução de custos na prestação jurisdicional. 

No entanto, destaca-se o apoio da área da Ciência da Computação que oferece 

“Métodos e técnicas para reduzir burocracia, acelerar o andamento dos processos 

judiciais, informatizar e padronizar procedimentos” 44 . Neste sentido, são meios 

materialmente possíveis, factíveis, de alcançar a otimização das diretrizes da Política 

Judiciária brasileira, e surgiram neste cenário com vocação para administração da 

justiça. 

Já a Ciência do Direito deve interagir com aquela para garantir que tais 

métodos e técnicas funcionem sem esquecer a qualidade dos resultados. Porque por 

trás dos “mapas estatísticos” através de índices sobre o volume de movimentação 

processual e número de julgados que servem para medir êxito da Política Judiciária, 

importa antes de tudo a qualidade da decisão judicial, a qual deve ser sempre focada 

na justiça e bem-estar social dos brasileiros.  Esta “modernização do Judiciário” visa 

                                                      
42 No restrito espaço de investigação deste artigo, propõe-se incluir nesta categoria operacional as 
expressões data mining, machine learning e deep learning, Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TICs), Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED), Sistemas de Gestão do Conhecimento (SGC). 
Em suma, tecnologias utilizadas pelo Poder Judiciário que permitam replicar as funções daquele que 
pensa, de modo repetitivo e com maior eficiência, quer envolvam predição ou não. Doravante a 
expressão IA fraca compreende a ideia mais geral, abrangente e inclusiva das várias tecnologias, 
gestão de documentos, informações e conhecimentos em uso no Poder Judiciário. 
43RICH. Elaine; KNIGHT. Kevin, Inteligência Artificial 2ª ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill. 1994. p. 3.  
44 FREITAS, Cinthia Obladen de Almendra; BARDDAL, Jean Paul. Análise preditiva e decisões judiciais: 
controvérsia ou realidade? Revista Democracia Digital e Governo Eletrônico, Florianópolis, v. 1, n. 18, 
p. 107-126, 2019. 
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incorporar as TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação45), para promover 

agilidade e eficiência na prestação jurisdicional.  

Neste contexto, o Poder Judiciário viu seu principal expediente de trabalho, o 

processo, sair da sua gerência exclusiva e teve que dividir este gerenciamento com 

uma área estranha ao Direito, a área da Ciência da Computação. Conforme Barbosa 

e Freitas: É necessário buscar apoio na área de Ciência da Computação, a fim de 

abranger métodos e técnicas para reduzir burocracia, acelerar o andamento dos 

processos judiciais, informatizar e padronizar procedimentos46.  

Chega ao Poder Judiciário definitivamente a era da “informação”, a qual passa 

a ser o elemento de valor e o desafio que se abre é o de agrupar e indexar as 

informações relevantes e descartar ao máximo as irrelevantes, preocupando-se a 

Política Judiciária e orçamentária com sua execução.  

No Poder Judiciário Brasileiro os processos já tramitam eletronicamente, já 

existem tecnologias que permitem o tele trabalho, apoio à confecção de decisões 

judiciais, a “uberização” do cumprimento de mandados, tele audiências, remessa 

eletrônica de processos, entre outras. Vive-se também na entrega da Jurisdição o 

paradigma denominado everyware descrito por Adam Greenfield “[...] tudo é 

acessível a partir de qualquer lugar e em qualquer tempo, sendo que a tecnologia é 

móvel e está embarcada e presente na vida de todos sem que isto seja percebido ou 

notado.47”.  

                                                      
45  Tecnologias da informação e comunicação (TICs) é uma expressão que se refere ao papel da 
comunicação (seja por fios, cabos, ou sem fio) na moderna tecnologia da informação. Entende-se que 
TIC consistem de todos os meios técnicos usados para tratar a informação e auxiliar na comunicação, 
o que inclui o hardware de computadores, rede, telemóveis. Em outras palavras, TIC consistem em TI 
bem como quaisquer formas de transmissão de informações[1] e correspondem a todas as 
tecnologias que interferem e medeiam os processos informacionais e comunicativos dos seres. 
Ainda, podem ser entendidas como um conjunto de recursos tecnológicos integrados entre si, que 
proporcionam, por meio das funções de hardware, software e telecomunicações, a automação e 
comunicação dos processos de negócios, da pesquisa científica, de ensino e aprendizagem entre 
outras. A expressão foi primeiro usada em 1997, por Dennis Stevenson, do governo britânico[2], e 
promovida pela documentação do Novo Currículo Britânico em 2000.(Tradução livre)  The 
Independent ICT in Schools Commission (1997) Information and Communications Technology in UK 
Schools, an independent inquiry. London, UK. Author: chair Dennis Stevenson Disponível em: 
https://web.archive.org/web/20070104225121/http://rubble.ultralab.anglia.ac.uk/stevenson/ICT.pd
f Acesso em 12/02/2020. 
46 FREITAS, C. O. A.; BARBOSA, C. M. ; MOURA, R. O. M.  Análise Empírica Comparativa de Decisões de 
Diferentes Tribunais: Uma proposta de pesquisa. Revista Jurídica da FANAP, v.1, p. 1-15, 2019. 
47 GREENFIELD, Adam. Everyware: the dawning age of ubiquitous computing. AIGA: New Riders, 2006. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologias_da_informa%C3%A7%C3%A3o_e_comunica%C3%A7%C3%A3o#cite_note-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://pt.wikipedia.org/wiki/Software
https://pt.wikipedia.org/wiki/Telecomunica%C3%A7%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologias_da_informa%C3%A7%C3%A3o_e_comunica%C3%A7%C3%A3o#cite_note-2
https://web.archive.org/web/20070104225121/http:/rubble.ultralab.anglia.ac.uk/stevenson/ICT.pdf
https://web.archive.org/web/20070104225121/http:/rubble.ultralab.anglia.ac.uk/stevenson/ICT.pdf
https://web.archive.org/web/20070104225121/http:/rubble.ultralab.anglia.ac.uk/stevenson/ICT.pdf
https://web.archive.org/web/20070104225121/http:/rubble.ultralab.anglia.ac.uk/stevenson/ICT.pdf
https://web.archive.org/web/20070104225121/http:/rubble.ultralab.anglia.ac.uk/stevenson/ICT.pdf


 
1042 | Anais da VII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2020) 
 

Sendo o processo o ponto de convergência sistemático das várias instâncias 

do Poder Judiciário, já tendo seu formato eletrônico com significativos investimentos 

orçamentários em TICs, é certo que contribuiu com a melhoria geral da 

administração da justiça e entrega da jurisdição, no entanto, esta aposta tecnológica 

também não foi suficiente para sanar a crise do Poder Judiciário a qual persiste 

apesar de todos os investimentos feitos nesta área. Neste sentido ano de 2016 

tornou-se emblemático, vez que conforme o Conselho Nacional de Justiça o número 

de inputs no sistema (aproximadamente 27,5 milhões de processos) foi o número de 

output do sistema (também em torno de 27,5 milhões de processos), ficando 80 

milhões de processos em estoque, conforme declaração da então presidente do STF 

Min. Carmen Lúcia deu-se o esgotamento do sistema. Mesmo com o advento do 

CPC/2015 um ano antes, os números continuaram a crescer ano após ano 48 . 

Verdadeiro ponto de inflexão, no qual a crise quantitativa que agrava a crise 

qualitativa da decisão judicial ultrapassou os limites da viabilidade das forças do 

sistema de justiça nacional. 

 

Conclusão 

 

A insuficiência da aposta de novas fórmulas legislativas não foram supridas 

pela aposta na hermenêutica jurídica, esta até então não socorreu satisfatoriamente 

o Sistema Judicial ou aos julgadores ou mesmo ao legislador para dizer como 

caminhar para um rumo mais promissor no plano operacional das decisões judiciais, 

ou indicar o que deve tomar o lugar deste modelo esgotado no atual sistema civil 

law. 

As novas tecnologias foram portadoras das expectativas de que trariam 

resultados qualitativos e quantitativos otimizados, melhorando a entrega da 

jurisdição de modo geral e resolveriam a crise histórica. No entanto, a capacidade de 

dar respostas em menor tempo, com maior volume, foi acompanhada por uma 

explosão desproporcional de litigiosidade.  

                                                      
48 CNJ. Justiça em Números 2017: ano-base 2016/Conselho Nacional de Justiça - Brasília: CNJ, 2017, 
p.182. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/12 
/b60a659e5d5cb79337945c1dd137496c.pdf Acesso em 20/08/2018. 
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Por fim, em que pese as três apostas supra destacadas, legislativa, teórico-

hermenêutica e tecnológica não terem se mostrado suficientes, isolada ou 

conjuntamente, para vencer a chamada “crise do Poder Judiciário” que se arrasta 

desde a colonização,  voltar a positivar novas teorias ou mudar novamente o CPC 

não parece caminho viável de solução e apostar em novas teorias hermenêuticas 

num judiciário refratário às mesmas também não se mostra o melhor caminho. 

Apesar das frustrações de expectativas até o momento, ainda as novas tecnologias 

se mostram como caminho promissor a se investir a atenção da Política Judiciária 

da decisão judicial para se efetivar o direito fundamental à segurança jurídica a se 

ter decisões judiciais menos lotéricas e mais estáveis. 
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ASPECTOS RELACIONADOS ÀS PATENTES 

 

TRADITIONAL KNOWLEDGE ASSOCIATED WITH GENETIC HERITAGE: PATENTS 

RELATED ASPECTS 

 

https://doi.org/10.36592/9786581110451-62  

Marcia Fernandes Santana 

Geferson Luiz Soares Nicoletti 

 

RESUMO 
 
O Brasil é um país com dimensões continentais e é possuidor de grande diversidade 
biológica e, por este motivo, é alvo de biopiratas, que acessam, de forma não lícita, o 
patrimônio genético e os conhecimentos tradicionais, constituindo patentes a partir 
destes acessos, que não são repartidos, os benefícios, com as comunidades 
tradicionais, dificultando o desenvolvimento e a cultura destas comunidades e do 
Brasil que sofre muitos prejuízos econômicos. A presente pesquisa tem como 
objetivo principal, investigar e questionar a legitimidade das patentes internacionais 
baseadas em biopirataria e a ausência de repartição de benefícios com o país ou a 
comunidade tradicional de que foram retirados. Também é tratado neste artigo, a 
título exemplificativo, casos de patenteamento da biodiversidade brasileira, citando 
alguns mecanismos criados em tratados internacionais, como a Convenção da 
Diversidade Biológica – CDB, para coagir e reprimir a biopirataria e incentivam a 
repartição de benefícios. Entretanto, observa-se que os mecanismos criados pela 
CDB, não possuem nenhuma forma de sanção aos Estados que descumprirem as 
normas ali estabelecidas, tornado a concessão da patente originária de biopirataria 
e a repartição de benefícios, uma opção discricionária de cada Estado soberano. 
Palavras-chave: Biodiversidade. Patrimônio genético. Conhecimento tradicional. 
Propriedade Intelectual. Patentes. 
 
ABSTRACT 
  
Brazil is a country with continental dimensions and has great biological diversity and, 
for this reason, it is the target of biopirates, who unlawfully access the genetic 
heritage and traditional knowledge, constituting patents from these accesses, which 
benefits, are not shared with traditional communities hindering the development and 
culture of these communities and Brazil that suffers many economic losses. The 
main objective of the present research is to investigate and question the legitimacy 
of international patents based in biopiracy and the lack of benefit sharing with the 
country or traditional community from which they were withdrawn. Examples of 
patenting of Brazilian biodiversity are also dealt with in this article, citing some 
mechanisms created in international treaties, such as the Convention on Biological 

https://doi.org/10.36592/9786581110451-62
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Diversity - CBD, to coerce and repress biopiracy and encourage benefit sharing. 
However, it is observed that the mechanisms created by the CBD have no form of 
sanction to States that fail to comply with the rules established therein, making the 
granting of the patent originating from biopiracy and the sharing of benefits a 
discretionary option of each sovereign State. 
Keywords: Biodiversity. Genetic heritage. Traditional knowledge. Intellectual 
Property. Patents. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O Brasil possui, em seus variados biomas, incontáveis espécies de plantas, 

animais, fungos, bactérias e estima-se que de toda essa variedade são conhecidas e 

catalogadas menos de 20% de toda essa variedade. Desta forma, pesquisadores e 

indústrias nacionais e internacionais se aproveitam desta diversidade biológica, 

apropriando-se do patrimônio genético brasileiro, levando-o para o exterior de forma 

ilegal, extraindo e isolando o princípio ativo de espécimes, transformando-os em 

produtos comercializáveis, protegidos pelo sistema das patentes, sem realizar 

qualquer tipo de repartição de benefícios, privando os criadores do conhecimento 

tradicional de se utilizarem, comercialmente, dos produtos que foram desenvolvidos 

há incontáveis gerações por eles mesmos. 

 

1. CONHECIMENTO E POVOS TRADICIONAIS ASSOCIADOS AO PATRIMÔNIO 

GENÉTICO E PATENTES 

 

Os Conhecimentos Tradicionais Associados ao Patrimônio Genético da 

Biodiversidade (CTA) são construídos continuamente há incontáveis gerações pelos 

povos, comunidades e populações tradicionais, surgindo devido às inúmeras 

tentativas com erros e acertos, para que fosse encontrado a técnica mais adequada 

de utilizar as propriedades da natureza para fazer medicamentos, armas de caça ou 

até mesmo para pintar o rosto em cerimônias religiosas, ou guerrear. 

Santos e Vieira definem os povos e comunidades tradicionais como grupos 

culturalmente diferenciados, que assim se reconhecem e que desenvolvem seus 

próprios métodos de manejar os recursos da diversidade biológica para interagir na 

cultura, religião e economia, não buscando diretamente o lucro, mas a continuidade 

cultural e social, bem como as suas representações relacionadas à natureza e aos 
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seus ciclos. 1 

Os povos tradicionais propriamente ditos são: os índios, quilombolas, ciganos, 

ribeirinhos, “[...] pescadores artesanais, caboclos da Amazônia, quebradeiras de 

coco, comunidades de fundo de pasto, faxinalenses, caiçaras, geraizeiros, 

pomeranos, povos de terreiro, retireiros” etc. Estes povos produzem, em diversas 

áreas, seus CTA, podendo ser citadas, como exemplo, as criações folclóricas, 

artísticas, religiosas, desportivas dentre outras.2 

Daves diferencia os CTA do conhecimento científico, delimitando este último 

como sendo baseado numa cadeia de raciocínios lógicos, provindos da racionalidade 

e expressando-se de forma objetiva. De forma oposta, classifica os CTA como 

intuitivos e que se baseiam na vivência coletiva, acumulando-se 

intergeracionalmente, não obedecendo uma forma analítica dos fatos.3 

Os CTA têm sido utilizados por grande parte da sociedade industrializada na 

descoberta de novas informações genéticas de plantas, animais, e outros 

componentes da biodiversidade (plantas, animais, fungos, bactérias etc.), auxiliando 

o desenvolvimento de novos produtos, como: fármacos, cosméticos, combustíveis, 

fibras, alimentos, pesticidas, pigmentos, óleos etc., que podem ser protegidos pela 

patente de invenção, conferindo direitos de exclusividade aos titulares desta, criando 

barreiras na comercialização desses produtos até mesmo pelos próprios criadores 

                                                      
1SANTOS, Flávia Cristina Oliveira; VIEIRA, Ricardo Stanziola. Povos e Comunidades Tradicionais: 
aspectos da exploração de recursos naturais e conflitos ambientais na era dos novos direitos. 20º 
Congresso Brasileiro de Direito Ambiental: Ambiente, Sociedade e Consumo Sustentável. In: 
BENJAMIN, Antônio Herman; LEITE, José Rubens Morato (Org.). Anais ... São Paulo: Instituto O Direito 
por um Planeta Verde, 2015. p.378-393. v. 1 (Conferencistas e Teses Profissionais). Disponível em: 
<http://www.planetaverde.org/arquivos/biblioteca/arquivo_20150602200928_5210.pdf>. Acesso 
em: 16 ago. 2019. 
2 SANTILLI, Juliana Ferraz da Rocha. Conhecimentos Tradicionais Associados à Biodiversidade: 
Elementos para a Construção de um Regime Jurídico Sui Generis de Proteção. II Encontro Associação 
Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade, 26 a 29 de maio de 2004, 
Indaiatuba. In: CASTRO, Edna; CAVALCANTI, Josefa Salete Barbosa. (Coord.). Anais ... Indaiatuba: 
ANPPAS, 2004, p. 1-25. Disponível em: 
<http://www.anppas.org.br/encontro_anual/encontro2/GT/GT08/juliana_santilli.pdf>. Acesso em: 16 
ago. 2019. 
3 DAVES, Lorenice Freire. O Sistema de Patentes e a Tutela dos Conhecimentos Tradicionais 
Associados à Biodiversidade. 2015. 100 f. Dissertação (Mestrado em Direito). Programa de Pós-
Graduação em Direito, Faculdade de Direito, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, 
2015, p. 36. Disponível em: 
<http://coral.ufsm.br/ppgd/images/dissertacoes/DISSERTACAO_LORENI_DAVIES.pdf>. Acesso em: 
6 jun. 2019. 
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do conhecimento protegido.4 

A biodiversidade brasileira é um patrimônio nacional, e é considerada pelas 

indústrias como recurso, pois detém valor social, ecológico e econômico, tendo 

possibilidades de aplicação ainda desconhecidas pela ciência. As informações 

genéticas encontradas na biodiversidade, são a fonte da diversidade entre as 

espécies, contidas numa parte ou em todo o organismo, o que é fundamental para 

determinar as particularidades das diversas espécies, como a cor, sabor, capacidade 

de adaptação, valor nutritivo etc.5 

Moreira e Conde apontam que empresas que trabalham com biotecnologia 

têm promovido uma considerável aproximação com as comunidades tradicionais, na 

busca de economizar anos de pesquisa e recursos financeiros, para encontrar novas 

possibilidades de aplicação da biodiversidade brasileira em produtos 

comercializáveis. Nesta perspectiva, as patentes derivadas dos CTA tomam espaço 

no mercado instigando pesquisadores de diversos segmentos a explorar as riquezas 

ainda inexploradas pela ciência através dessas comunidades, para, então, protegê-

las com o direito de exclusividade contra terceiros interessados.6 

 

1.1 PATENTES: SUA RELAÇÃO COM O PATRIMÔNIO GENÉTICO E A BIOPIRATARIA 

 

Devido às dimensões continentais e por possuir infinidades de espécies de 

flora e fauna, o Brasil, maior possuidor de biodiversidade do mundo, tem notável 

relevância no cenário mundial quando se trata de biodiversidade. Aliados ao 

conhecimento científico e às tecnologias do mundo globalizado, os países 

desenvolvidos têm grande entusiasmo na bioprospecção dos países chamados 

                                                      
4ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 19. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2017, p. 730. E-
book. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597012316/cfi/6/10!/4/14@0:0>. Acesso 
em: 08 set. 2019. 
5RIBEIRO, Luiz Gustavo Gonçalves; BRITO, Nathalia Bastos do Vale. Participação das comunidades 
tradicionais na lei de acesso aos recursos genéticos: diálogos com a Teoria Discursiva do Direito em 
Habermas. Revista Brasileira de Direito, Passo Fundo, v. 14, n. 1, p. 149-175, abr. 2018, p. 155. 
Disponível em: <https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/1712>. Acesso em: 
14 abr. 2019. 
6BRITO, Ana Carolina Lucena; POZZETTI Valmir César. Biodiversidade, Conhecimentos Tradicionais 
Associados e Repartição de Benefícios. Revista de Direitos Difusos, São Paulo. v. 69, n. 1, p. 51–63, 
2018, p. 52. Disponível em: <http://ibap.emnuvens.com.br/rdd/article/view/122/64>. Acesso em: 16 
ago. 2019. 
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megadiversos 7 , como o Brasil, para exploração e pesquisa de novas matérias-

primas, que, provavelmente, serão acompanhadas de patentes de invenções. Santilli 

estima "[...] que o mercado mundial de produtos biotecnológicos gere entre 470 e 780 

bilhões de dólares por ano".89 

De outro ponto de vista, Antunes entende que a biodiversidade somente 

possui valor econômico se existir tecnologia adequada para explorá-la e para que o 

Brasil tenha possibilidade de fazer a conversão da biodiversidade em capital, terá 

que, obrigatoriamente, realizar parcerias com nações desenvolvidas que possuam as 

tecnologias adequadas. O autor afirma ainda, que a diversidade biológica é inapta 

para produzir renda e benefícios para os países que a detêm, sem que haja essa 

cooperação dos países detentores da biodiversidade com os países 

tecnologicamente desenvolvidos.10 

 

[...] se uma nova espécie é descoberta por um oportunista estrangeiro, ou por um 

biopirata, e esse levar seus benefícios para fora do País e obter o registro de uma 

patente em seu nome ou vender suas propriedades para uma grande indústria, o 

Brasil, legitimo detentor da flora, ficará impedido de explorar a venda e obter lucro 

sobre aquele produto. [...] O resultado é que esses remédios podem ser 

patenteados por entidades estrangeiras e, após sua regularização, sua 

fabricação acarretará o pagamento obrigatório de royalties aos novos detentores 

                                                      
7“Dos cerca de duzentos países atuais, apenas dezessete são considerados megadiversos e contêm 
juntos 70% da biodiversidade mundial. Entre esses, o Brasil está em primeiro lugar na lista”. In: 
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente (MMA). Acesso à Informação. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/informma/item/14737-noticia-acom-2018-04-2964.html>. Acesso em: 09 
jun. 2019. 
8ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 19. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2017, p. 729. E-
book. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597012316/cfi/6/10!/4/14@0:0>. Acesso 
em: 08 set. 2019. 
9SANTILLI, Juliana. Biodiversidade e Conhecimentos Tradicionais Associados: o novo regime jurídico 
de proteção. Revista de Direito Ambiental. v. 80, p. 259-285, nov./dez. 2015, p. 260. Disponível em: 
<https://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/widgetshomepage/resultList/document?&src=rl
&srguid=i0ad6adc60000016cce1c11159933b790&docguid=I9ded25d0ba9b11e59301010000000000
&hitguid=I9ded25d0ba9b11e59301010000000000&spos=4&epos=4&td=193&context=32&crumb-
action=append&crumb-
label=Documento&isDocFG=false&isFromMultiSumm=true&startChunk=1&endChunk=1>. Acesso 
em: 26 ago. 2019. 
10ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 19. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2017, p. 730. E-
book. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597012316/cfi/6/10!/4/14@0:0>. Acesso 
em: 08 set. 2019. 
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do produto.11 

 

Soares evidencia que a maioria absoluta das "patentes" de fármacos e 

cosméticos produzidos a partir de biodiversidade provém do exterior, sendo 

requeridas no Brasil através do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes 

(Patent Cooperation Treaty — PCT), que possibilita a proteção patentária da 

invenção nos Estados-membros com apenas um único pedido de patente 

“internacional”. Isto por que após o depósito no país de origem do requerimento, 

faz-se a proteção "[...] para o “resultado” de pesquisas, testes, exames, ensaios 

comandados por cientistas que, somente após a conclusão de seu trabalho é que 

procuram se proteger nos mais diversos países".1213 

 

Gonçalves enfatiza que a biopirataria ocorre quando existe a obtenção de 

produtos novos, originados a partir da biodiversidade, de forma não lícita, ocorrendo, 

também, a omissão da fonte. O autor destaca que a Lei 9.279/1996 14  (Lei da 

Propriedade Industrial — LPI) não prevê a procedência dos recursos genéticos que 

são usados para originar as patentes, ignorando a existência da biopirataria.15 

                                                      
11 GONÇALVES, Antonio Baptista. Biopirataria: a grave problemática das patentes. Revista dos 
Tribunais, [S.l.], v. 902, p. 48-65, dez. 2010. Doutrinas Essenciais de Direito Ambiental, [S.l.], v. 6, p. 
687-705, mar. 2011. Disponível em: 
<https://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/resultList/document?&src=rl&srguid=i0ad6adc5
0000016db312eaf0344d8527&docguid=I919856503e5f11e09ce30000855dd350&hitguid=I91985650
3e5f11e09ce30000855dd350&spos=1&epos=1&td=628&context=5&crumb-action=append&crumb-
label=Documento&isDocFG=true&isFromMultiSumm=true&startChunk=1&endChunk=1>. Acesso em: 
09 out. 2019. 
12 WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). Protecting your Inventions Abroad: 
Frequently Asked Questions About the Patent Cooperation Treaty (PCT). out. 2017. Disponível em: 
<https://www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html>. Acesso em: 20 out. 2019. 
13SOARES, José Carlos Tinoco. A medida provisória n. 2186-16, de 2001 - Acesso à biodiversidade vs. 
as variedades de plantas e a patente para os medicamentos. In: FERREIRA, Simone Nunes; SAMPAIO, 
Maria José Amstalden Moraes (Org.). Biodiversidade e conhecimentos tradicionais associados: 
implementação da legislação de acesso e repartição de benefícios no Brasil. São Paulo: SBPC, 2013, 
p. 326. Disponível em: <http://www.sbpcnet.org.br/site/publicacoes/outras-
publicacoes/sbpc_biodiversidade_acesso.pdf>. Acesso em: 03 set. 2019. 
14BRASIL. Presidência da República. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações 
relativos à propriedade industrial. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 5 abr. 2019. 
15 GONÇALVES, Antonio Baptista. Biopirataria: a grave problemática das patentes. Revista dos 
Tribunais, [S.l.], v. 902, p. 48-65, dez. 2010. Doutrinas Essenciais de Direito Ambiental, [S.l.], v. 6, p. 
687-705, mar. 2011. Disponível em: 
<https://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/resultList/document?&src=rl&srguid=i0ad6adc5
0000016db312eaf0344d8527&docguid=I919856503e5f11e09ce30000855dd350&hitguid=I91985650
3e5f11e09ce30000855dd350&spos=1&epos=1&td=628&context=5&crumb-action=append&crumb-
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2. CASOS DE PATENTEAMENTO DO PATRIMÔNIO GENÉTICO BASEADOS NOS CTA 

 

Neste subcapítulo, serão analisados casos específicos de patenteamento do 

patrimônio genético que tiveram como base, meio ou fonte de inspiração os CTA. 

Serão mencionados apenas alguns casos, a título exemplificativo, das infinidades de 

situações que ocorrem no Brasil e no mundo acerca do assunto. 

A ayahuasca é uma bebida nativa da região amazônica, onde as tribos 

indígenas a utilizam em rituais xamânicos ou cerimoniais de cura. Essa bebida é 

constituída por dois vegetais, que são o cipó, Jagube (Banisteriopis caapi) e a folha, 

Rainha (Psychotria viridis), abundantes na região amazônica, que, macerados e 

fervidos, constituem uma bebida enteógena utilizada por diversas religiões 

brasileiras, como o Santo Daime, União do Vegetal, Barquinha dentre outras, para 

acessar o divino, limpar o físico e o espiritual, diagnosticar doenças e até mesmo 

prever o futuro.1617 

 

Essa planta foi alvo de disputa acirrada no mercado internacional, uma vez que 

o norte-americano Loren Miller, no ano de 1986 conseguiu em seu País uma 

patente para explorar os direitos sobre uma variedade de B. caapi que havia 

chamado Da Vine. Na descrição da própria patente é possível saber que a planta 

foi descoberta num quintal de uma casa na região da Amazônia. Loren ao 

reivindicar o registro da patente argumentou que a Da Vine representava uma 

espécie distinta de B. caapi, calcado inclusive na cor da flor, portanto, nova e 

                                                      
label=Documento&isDocFG=true&isFromMultiSumm=true&startChunk=1&endChunk=1>. Acesso em: 
09 out. 2019. 
16SOARES, José Carlos Tinoco. A medida provisória n. 2186-16, de 2001 - Acesso à biodiversidade vs. 
as variedades de plantas e a patente para os medicamentos. In: FERREIRA, Simone Nunes; SAMPAIO, 
Maria José Amstalden Moraes (Org.). Biodiversidade e conhecimentos tradicionais associados: 
implementação da legislação de acesso e repartição de benefícios no Brasil. São Paulo: SBPC, 2013. 
Disponível em: <http://www.sbpcnet.org.br/site/publicacoes/outras-
publicacoes/sbpc_biodiversidade_acesso.pdf>. Acesso em: 03 set. 2019. 
17 SANTILLI, Juliana Ferraz da Rocha. Conhecimentos Tradicionais Associados à Biodiversidade: 
Elementos para a Construção de um Regime Jurídico Sui Generis de Proteção. II Encontro Associação 
Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade, 26 a 29 de maio de 2004, 
Indaiatuba. In: CASTRO, Edna; CAVALCANTI, Josefa Salete Barbosa. (Coord.). Anais ... Indaiatuba: 
ANPPAS, 2004, p. 1-25. Disponível em: 
<http://www.anppas.org.br/encontro_anual/encontro2/GT/GT08/juliana_santilli.pdf>. Acesso em: 16 
ago. 2019. 
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inédita, passível de registro.18 

 

Após a concessão da patente em 1995 (patente americana nº USPP5751P)19, 

a Da Vine teve inúmeros pedidos de cancelamento do registro, feitos ao Patent and 

Trademark Office (órgão norte-americano que controla os registros das marcas e 

patentes), pela argumentação de que a patente não era nova, nem distinta da bebida 

utilizada pelas tribos amazônicas. O pedido de cancelamento teve decisão favorável 

em 1999, quando a patente foi rejeitada. Inconformado, Miller recorreu e conseguiu 

reverter a decisão, revigorando a patente "[...] até junho de 2003, quando expirou o 

seu prazo de validade, não podendo ser renovada".20 

Conhecida tradicionalmente como “Kambô” ou “Sapo”, a rã (phyllomedusa 

bicolor) é utilizada tradicionalmente pelas tribos amazônicas para melhorar as suas 

habilidades, aguçando seus sentidos físicos e psíquicos na hora da caça. As 

comunidades tradicionais raspam a secreção da pele da rã e fazem pequenas 

queimaduras (geralmente na perna, braço ou antebraço) com um pedaço de bambu 

fumegante, aplicando a secreção da rã no local da ferida aberta, começando, quase 

que de imediato, o inchaço nos lábios e rosto, calor com aceleração cardiovascular, 

sudorese, náuseas, vômitos, chegando até causar diarreia e micção involuntária em 

alguns casos.21 

                                                      
18 GONÇALVES, Antonio Baptista. Biopirataria: a grave problemática das patentes. Revista dos 
Tribunais, [S.l.], v. 902, p. 48-65, dez. 2010. Doutrinas Essenciais de Direito Ambiental, [S.l.], v. 6, p. 
687-705, mar. 2011. Disponível em: 
<https://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/resultList/document?&src=rl&srguid=i0ad6adc5
0000016db312eaf0344d8527&docguid=I919856503e5f11e09ce30000855dd350&hitguid=I91985650
3e5f11e09ce30000855dd350&spos=1&epos=1&td=628&context=5&crumb-action=append&crumb-
label=Documento&isDocFG=true&isFromMultiSumm=true&startChunk=1&endChunk=1>. Acesso em: 
09 out. 2019. 
19MÜLLER, Andréa Nascimento. A Proteção dos Conhecimentos Tradicionais Por Meio das Indicações 
Geográficas. Tradução e adaptação de Edson Beas Rodrigues Jr. e Gustavo Fávaro Arruda. In: 
RODRIGUES Jr., Edson Beas; POLIDO, Fabrício (Org.). Propriedade Intelectual: novos paradigmas, 
conflitos e desafios. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 323. 
20SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos: proteção jurídica à diversidade biológica e 
cultural. Peirópolis, 2005, p. 141. Disponível em: 
<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/SANTILLI_Juliana-Socioambientalismo-e-
novos-direitos.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2019. 
21HESSELINK, Jan M Keppel; SCHATMAN, Michael E. Rediscovery of old drugs: the forgotten case of 
dermorphin for postoperative pain and palliation. Journal of pain research. [S.l.], v. 11, p. 2991-2995. 
nov. de 2018, p. 2992. Disponível em: 
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6260176/?report=classic>. Acesso em: 08 out. 
2019. 
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A rã phyllomedusa bicolor é endêmica da região amazônica, de onde vem o 

conhecimento da aplicação da "vacina do sapo", utilizado como processo de 

melhoramento das habilidades do caçador, também usada para curar várias 

doenças, desde o amarelão até dores gerais. A secreção extraída da pele da rã 

contém duas substâncias principais que são a deltorfina (patente nº WO0230450), 

que demonstrou avanço no tratamento de isquemias (patentes nº US6294519 e 

WO9956766) e a dermorfina (patentes nº US5602100, EP0350221, US5312899 e 

JP1125399), que tem, dentre outras propriedades, a finalidade de analgesia.22 

Outro paradigma da utilização dos CTA no desenvolvimento de novos 

produtos patenteáveis é o caso da andiroba (Carapa Guianensis Aubl.) e, já que 

possui propriedades medicinais, despertou o interesse da indústria farmacêutica, 

tanto que a “Rocher Yves Biolog Vegetale registrou em setembro de 1999, na França, 

Japão, União Europeia e Estados Unidos, a patente sobre a composição cosmética 

ou farmacêutica contendo extrato de andiroba” (registrada pelos números: 

CA2235057, JP10287546, EP0872244 e US5958421), e que por “[...] cápsulas 

homeopáticas as vendas cresceram e se desenvolveram para o combate de diabetes 

e reumatismo”.23 

Daves explica que a andiroba é uma árvore que atinge a altura de até 25 

metros, sendo encontrada na região amazônica. Os indígenas utilizam o óleo 

extraído das sementes da andiroba e misturam com outras plantas, como o "[...] 

corante de urucum (Bixa orellana L.) para repelir insetos, e como medicamento 

                                                      
22 GONÇALVES, Antonio Baptista. Biopirataria: a grave problemática das patentes. Revista dos 
Tribunais, [S.l.], v. 902, p. 48-65, dez. 2010. Doutrinas Essenciais de Direito Ambiental, [S.l.], v. 6, p. 
687-705, mar. 2011. Disponível em: 
<https://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/resultList/document?&src=rl&srguid=i0ad6adc5
0000016db312eaf0344d8527&docguid=I919856503e5f11e09ce30000855dd350&hitguid=I91985650
3e5f11e09ce30000855dd350&spos=1&epos=1&td=628&context=5&crumb-action=append&crumb-
label=Documento&isDocFG=true&isFromMultiSumm=true&startChunk=1&endChunk=1>. Acesso em: 
09 out. 2019. 
23 GONÇALVES, Antonio Baptista. Biopirataria: a grave problemática das patentes. Revista dos 
Tribunais, [S.l.], v. 902, p. 48-65, dez. 2010. Doutrinas Essenciais de Direito Ambiental, [S.l.], v. 6, p. 
687-705, mar. 2011. Disponível em: 
<https://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/resultList/document?&src=rl&srguid=i0ad6adc5
0000016db312eaf0344d8527&docguid=I919856503e5f11e09ce30000855dd350&hitguid=I91985650
3e5f11e09ce30000855dd350&spos=1&epos=1&td=628&context=5&crumb-action=append&crumb-
label=Documento&isDocFG=true&isFromMultiSumm=true&startChunk=1&endChunk=1>. Acesso em: 
09 out. 2019. 
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contra parasita do pé", dentre outros usos.24 

A andiroba vem sendo estudada pela Central de Medicamentos do Brasil, 

obtendo muitos resultados satisfatórios, apresentando grande versatilidade nas 

aplicações em fármacos, como o tratamento de infecções respiratórias, lesões 

dermáticas secundárias, escoriações e possuindo propriedades antipiréticas. Do 

mesmo modo, o óleo extraído das sementes da andiroba é utilizado como matéria-

prima em produtos cosméticos dos mais variados para tratamento capilar e 

dermatológico.25 

Conforme visto nos casos acima, as indústrias se apropriam do patrimônio 

genético da biodiversidade com a constituição de patentes de invenção, objetivando 

o lucro. Ocorre que, estas invenções não surgem apenas da bioprospecção, 

investimentos e trabalho árduo das empresas. Estas invenções tiveram grande 

auxílio dos CTA no descobrimento de espécies de plantas ou animais que possuem 

propriedades úteis para tais biotecnologias, mas dificilmente serão recompensadas 

por isso. 

 

2.1 A REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS E A (IN)EFICIÊNCIA DOS RESULTADOS 

 

Não obstante, que atualmente já tenham sido promulgadas, em nível mundial, 

normas sobre repartição de benefícios a favor dos povos provedores de 

conhecimento ou da matéria-prima geradora do produto comercializado, as grandes 

indústrias dos países desenvolvidos, vêm atuando de forma incompatível com as 

atuais diretrizes estabelecidas pela Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB), 

que foi incorporada no ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto nº 2.519/1998 e 

                                                      
24 DAVES, Lorenice Freire. O Sistema de Patentes e a Tutela dos Conhecimentos Tradicionais 
Associados à Biodiversidade. 2015. 100 f. Dissertação (Mestrado em Direito). Programa de Pós-
Graduação em Direito, Faculdade de Direito, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, 
2015, p. 62. Disponível em: 
<http://coral.ufsm.br/ppgd/images/dissertacoes/DISSERTACAO_LORENI_DAVIES.pdf>. Acesso em: 
6 jun. 2019. 
25 DAVES, Lorenice Freire. O Sistema de Patentes e a Tutela dos Conhecimentos Tradicionais 
Associados à Biodiversidade. 2015. 100 f. Dissertação (Mestrado em Direito). Programa de Pós-
Graduação em Direito, Faculdade de Direito, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, 
2015, p. 62. Disponível em: 
<http://coral.ufsm.br/ppgd/images/dissertacoes/DISSERTACAO_LORENI_DAVIES.pdf>. Acesso em: 
6 jun. 2019. 
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trata de temas relacionados ao meio ambiente e o seu uso sustentável, a proteção 

dos conhecimentos tradicionais, do patrimônio genético e a repartição de benefícios 

justa e equitativa dos benefícios adquiridos.26 

Consta expressamente no artigo 4º da CDB, que cada Estado é soberano sobre 

a diversidade biológica encontrada dentro dos seus limites jurisdicionais, porém, 

existe divergência no procedimento de quem deve permanecer com a patente no 

caso de país que detém a patente, contra o país do qual a biodiversidade é endêmica. 

Ou seja, se um determinado produto tem como base o patrimônio genético oriundo 

do Brasil e a patente sobre este produto for estrangeira, os lucros referentes à 

produção desta patente ficarão totalmente a cargo dos estrangeiros.27 

Santilli ressalta a questão de que enquanto for legalmente possível que um 

país desenvolvido retire a biodiversidade de outro país em desenvolvimento, 

"identifique o princípio ativo, sintetize-o" e consiga obter uma patente sobre o 

processo ou produto final, sem ter de dividir os lucros percebidos ou imune às 

sanções do sistema internacional, será de pouca efetividade a norma trazida pela 

CDB.28 

Para concretizar a regra de repartição de benefícios estabelecida pela CDB, foi 

instituído um acordo complementar a essa, denominado como Protocolo de Nagoia. 

Este Protocolo fornece uma base normativa para que se possa implementar regras e 

procedimentos de regulamentação do acesso aos recursos genéticos e a partilha 

justa dos benefícios, adquiridos a partir de produtos oriundos dos recursos genéticos 

                                                      
26 BRASIL. Presidência da República. Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998. Promulga a 
Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada no Rio de Janeiro, em 05 de junho de 1992. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2519.htm>. Acesso em: 02 set. 2019. 
27 GONÇALVES, Antonio Baptista. Biopirataria: a grave problemática das patentes. Revista dos 
Tribunais, [S.l.], v. 902, p. 48-65, dez. 2010. Doutrinas Essenciais de Direito Ambiental, [S.l.], v. 6, p. 
687-705, mar. 2011. Disponível em: 
<https://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/resultList/document?&src=rl&srguid=i0ad6adc5
0000016db312eaf0344d8527&docguid=I919856503e5f11e09ce30000855dd350&hitguid=I91985650
3e5f11e09ce30000855dd350&spos=1&epos=1&td=628&context=5&crumb-action=append&crumb-
label=Documento&isDocFG=true&isFromMultiSumm=true&startChunk=1&endChunk=1>. Acesso em: 
09 out. 2019. 
28 SANTILLI, Juliana Ferraz da Rocha. Conhecimentos Tradicionais Associados à Biodiversidade: 
Elementos para a Construção de um Regime Jurídico Sui Generis de Proteção. II Encontro Associação 
Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade, 26 a 29 de maio de 2004, 
Indaiatuba. In: CASTRO, Edna; CAVALCANTI, Josefa Salete Barbosa. (Coord.). Anais ... Indaiatuba: 
ANPPAS, 2004, p. 1-25. Disponível em: 
<http://www.anppas.org.br/encontro_anual/encontro2/GT/GT08/juliana_santilli.pdf>. Acesso em: 16 
ago. 2019. 
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e dos CTA.29 

O Protocolo de Nagoia foi aprovado na 10ª Conferência das Partes da CDB, no 

ano de 2010, em Nagoia, Japão. Este Protocolo se destina a combater a "biopirataria", 

que, embora não possua uma definição jurídica, é bem aceita pela comunidade 

científica a ideia de que a biopirataria é o ato de acessar os recursos genéticos de 

um país ou os CTA de tais recursos genéticos (ou a ambos) em desacordo com os 

princípios estabelecidos na CDB e nas legislações nacionais de acesso e repartição 

de benefícios, no caso do Brasil, a Lei 13.123/2015.30 

Santilli destaca, que diferentemente de acordos celebrados sob o âmbito da 

Organização Mundial do Comércio (OMC), que preveem processos, multas e outras 

sanções, a CDB não prevê mecanismos sancionatórios. Essa falta de previsão, 

acarreta o descumprimento de suas diretrizes, não atingindo os objetivos propostos 

na Convenção.31 

Os países integrantes da CDB e do Protocolo de Nagoia, vislumbram a 

utilização do sistema de Propriedade Intelectual para apoiar o cumprimento das 

obrigações estabelecidas na CDB, como: a exigência de revelação da fonte/origem 

dos recursos genéticos, prova do consentimento prévio informado, a demonstração 

do acordo de repartição de benefícios etc.32 

Ainda que estejam expressos em tratados e convenções internacionais o 

                                                      
29WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). Nota Informativa n°10: Propriedade 
Intelectual e recursos genéticos. [S.l.], 2016, p. 1. Disponível em: 
<https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_tk_10.pdf>. Acesso em: 22 out. 2019. 
30SANTILLI, Juliana. Biodiversidade e Conhecimentos Tradicionais Associados: o novo regime jurídico 
de proteção. Revista de Direito Ambiental. v. 80, p. 259-285, nov./dez. 2015. Disponível em: 
<https://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/widgetshomepage/resultList/document?&src=rl
&srguid=i0ad6adc60000016cce1c11159933b790&docguid=I9ded25d0ba9b11e59301010000000000
&hitguid=I9ded25d0ba9b11e59301010000000000&spos=4&epos=4&td=193&context=32&crumb-
action=append&crumb-
label=Documento&isDocFG=false&isFromMultiSumm=true&startChunk=1&endChunk=1>. Acesso 
em: 26 ago. 2019. 
31 SANTILLI, Juliana Ferraz da Rocha. Conhecimentos Tradicionais Associados à Biodiversidade: 
Elementos para a Construção de um Regime Jurídico Sui Generis de Proteção. II Encontro Associação 
Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade, 26 a 29 de maio de 2004, 
Indaiatuba. In: CASTRO, Edna; CAVALCANTI, Josefa Salete Barbosa. (Coord.). Anais ... Indaiatuba: 
ANPPAS, 2004, p. 1-25. Disponível em: 
<http://www.anppas.org.br/encontro_anual/encontro2/GT/GT08/juliana_santilli.pdf>. Acesso em: 16 
ago. 2019. 
32WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). Nota Informativa n°10: Propriedade 
Intelectual e recursos genéticos. [S.l.], 2016, p. 2. Disponível em: 
<https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_tk_10.pdf>. Acesso em: 22 out. 2019. 
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ânimo de proteção ao patrimônio genético e à repartição de benefícios, estes só 

serão concretizados quando houver uma política global de repressão e 

criminalização das práticas de biopirataria, que conte com a cooperação dos países 

desenvolvidos e os que estão em desenvolvimento, dependendo das legislações 

internas de cada Estado, que efetivarão os objetivos estabelecidos. 

 

CONCLUSÃO 

 

Neste artigo, foi abordada a questão dos povos tradicionais e dos seus 

conhecimentos associados à biodiversidade e como estes conhecimentos são 

utilizados pelas indústrias, para reduzir o seu tempo e investimento em pesquisas e 

prospecção das propriedades genéticas de plantas, animais ou outros organismos, 

para desenvolver “novos” produtos, que serão protegidos pelas patentes de 

invenção. 

Também foi visto que, devido à imensidão continental do Brasil, este se torna 

um alvo fácil da biopirataria, que é quando os recursos naturais do país são levados 

para o estrangeiro, transformando estes recursos em produtos rentáveis pelo 

registro da patente, onde também, não há repartição de benefícios, ocorrendo a perda 

de bilhões de dólares de receita, por não aproveitar os recursos genéticos, aqui 

existentes.  

Do mesmo modo, se examinou alguns exemplos de apropriação do patrimônio 

genético do Brasil, em que produtos naturais brasileiros tornaram-se produtos 

rentáveis para indústrias internacionais, por meio das patentes de invenção, onde, 

mais uma vez, não houve a repartição de benefícios com o país e os criadores do 

conhecimento, que deram origem ao produto desenvolvido.  

Fica evidente, que a repartição de benefícios e todas as problemáticas que a 

envolvem são das mais diversas e que não se resolverão num curto espaço de tempo. 

Porém, é necessário que haja a edição políticas globais, com normas pacíficas entre 

os Estados, que proíbam a prática de patenteamento da biopirataria ou que cominem 

sanções aos países que solicitarem o registro de patente de produtos biopirateados. 

Por fim, ainda que tenha se demonstrado, neste trabalho, algumas alternativas 

para o controle do patrimônio genético nacional, demonstrando formas de se coibir 
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a biopirataria, não se tem o objetivo de encerrar o assunto, mas sim, trazer novos 

questionamentos sobre possíveis alternativas de utilizar o meio ambiente de forma 

sustentável, realizando a repartição de benefícios de forma justa e equitativa, com a 

comunidade e a nação que ajudou, de alguma forma, na elaboração do produto final. 
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RESUMO  
 
  O presente artigo tem como objeto de estudo abordar o tema da corrupção e seus 
impactos no direito humano e social a alimentação. Serão aportados alguns 
elementos de cunho teórico e pragmático que contribuam para um entendimento 
interdisciplinar acerca da corrupção. Após, será feita uma abordagem acerca do 
direito a alimentação, no campo da legislação e doutrina constitucional, dos direitos 
humanos e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ao final, o impacto da 
corrupção e sua relação com o direito a alimentação, a partir do relatório apresentado 
pelo Consejo Internacional de Políticas de Derechos Humanos (ICHRP, 2009), do 
Instituto Tecnológico de Estudos Superiores de Monterrey (México), em que serão 
analisados, em especial, aqui a questão da alimentação e o desvio de finalidade do 
serviço público no período da pandemia do COVID-19, com referência a casos 
envolvendo o desvio de verba alimentar para escolas municipais e estaduais em 
algumas regiões do estado brasileiro.  
Palavras chaves: Corrupção, Direito Social, Direitos Humanos e Alimentação.   
 
 ABSTRACT 
   
 This article aims to study the topic of corruption and its impacts on human and social 
health. Some theoretical and pragmatic elements will contribute to an 
interdisciplinary understanding of corruption. Subsequently, there will be an 
approach to the right of food, in the field of legislation and constitutional doctrine, 
human rights and the jurisprudence of the Supreme Federal Court. In the end, the 
impact of corruption and its relationship with food supply, based on the report 
presented by the International Council for Human Rights Policies (ICHRP, 2009), from 
the Institute Technological de Studious Superior's de Monterrey (Mexico), In 
particular, the food test and deviation from the purpose of the public service during 
the pandemic period COVID-19 was analyzed, with reference to cases involving the 
diversion of food bottoms to municipal and state schools in some regions of the 
Brazilian state. 
Key words: corruption, social impact, human rights and food. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

    

O objetivo do trabalho é identificar  de que modo os atos corrupção atingem, 

direta ou indiretamente, o direito humano e social a alimentação na sua forma mais 

básica, tais como, no aspecto da produção, em que produtores são obrigados a pagar 

suborno para as autoridades, adulteração de produtos no mercado de consumo, 

desvio de verbas destinadas a programas alimentares financiados pelo Poder 

Público, em casos envolvendo a pandemia do Covid-19, desviados para fins privados 

levando a ocorrência da insegurança alimentar.  

 Em primeiro lugar, será feita uma análise constitucional. A segunda geração 

de direitos constitucionais e humanos representam a modificação do papel do 

Estado, exigindo uma contraprestação na garantia dos direitos sociais a partir de sua 

intervenção, ao contrário dos direitos individuais de primeira geração, os quais 

requerem uma postura de não intervenção na esfera do indivíduo (vida, liberdade, 

propriedade, segurança). Embora importantes do ponto de vista formal, não se 

efetivaram materialmente 

A Constituição Federal prevê o direito à alimentação no seu Art. 6, como um 

direito social, no rol dos direitos de segunda geração ou dimensão. O tema encontra-

se disperso em outros dispositivos constitucionais, dentre eles, o Art. 225, que prevê 

o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 

e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 

o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações; a CF/88, 

garante o direito à alimentação, no Art. 1°, III, quando dispõe sobre o princípio da  

dignidade da pessoa humana. 

O salário-mínimo tem que suprir essa necessidade básica no Art. 7º, IV são 

direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social, o salário-mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz 

de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, fazendo menção, 

dentre outros direitos, a alimentação, com reajustes periódicos que lhe preservem o 

poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.  

Sendo assim, um dos problemas a serem enfrentados, diz respeito à questão 

da corrupção e a violação do direito à alimentação, uma vez que a temática, muito 
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embora seja debatida no âmbito da mídia e das redes sociais, requer um 

aprofundamento de cunho teórico e pragmático, por envolver a administração 

pública e os interesses privados num relação de interconexão na prática de atos 

corruptivos, vinculados a conglomerados econômicos, ou até mesmo, de cunho 

monopolista, eis que o desvio de fundos públicos de um programa de alimentação 

pode acarretar em graves violações, privando os destinatários.  

O método adotado na consecução será de natureza bibliográfica, quanto ao 

método de abordagem a ser adotado no seu desenvolvimento será o hipotético-

dedutivo, tendo pressuposto argumentos gerais (premissa maior) para argumentos 

particulares (premissa menor); enquanto o procedimento será analítico. 

 

 2 PERSPECTIVAS TEÓRICAS SOBRE A CORRUPÇÃO 

 

 Quanto mais a corrupção se apresentar como regra de conduta e práxis 

tolerada, tanto mais tende a permanecer nas sombras, não sendo denunciada ou 

revelada, ou mesmo exposta à opinião pública de forma mais direta e substanciosa, 

o que se reflete na própria na aplicação da lei penal, de modo que as estatísticas 

judiciárias, as quais, em regra, deveriam servir para sinalizar as consequências de 

atos corruptivos restam fragilizadas, sequer conseguem auxiliar a mensurar o 

fenômeno em comento. (LEAL, 2013, p. 89) 

 O tema da corrupção ingressa na agenda internacional a partir década de 90, 

associada a estudos realizados no âmbito do Banco Mundial, da Transparência 

Internacional, do Banco Interamericano de Desenvolvimento Econômico – BID, do 

Fundo Monetário Internacional-FMI, da Organização das Nações Unidas – ONU, 

ressaltando a necessidade de reformas nos financiamentos econômicos, nas 

políticas de estado e no âmbito institucional, que vão desde, as regras comerciais, 

transparência nos processos licitatórios, contratos administrativos, nos projetos a 

serem financiados e, ainda, nas privatizações. (RAMINA, 2002). 

 A naturalização da prática da corrupção no Brasil promove um tipo de 

abordagem que acreditamos apresentar problemas a seu efetivo controle 

democrático. Essa visão do problema da corrupção, comumente realizada no Brasil, 

ocorre a partir de uma perspectiva moralista por parte da sociedade e das elites 
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políticas. A corrupção, no Brasil, tem produzido um tipo de histeria ética calcada em 

um clamor por maior moralização da política e da sociedade no Brasil. Por outro lado, 

vale ressaltar as seguintes lições: 

 

Em que medida as práticas individuais e, portanto, corruptas, violam Direitos 

Humanos é indispensável, por primeiro, identificar quais ações ou omissões são 

exigidas do Estado para proteger, respeitar e efetivar estes Direitos, razão pela 

qual o claro entendimento dos objetos e conteúdos destes Direitos é necessário 

à delimitação das responsabilidades estatais. Em segundo lugar, a prática 

corruptiva precisa ser analisada no contexto dos objetivos e conteúdos dos 

Direitos Humanos ou Fundamentais envolvidos, verificando se ela afeta tais 

conteúdos de forma direta ou indireta, e se o Estado falha em dar conta de sua 

obrigação de protegê-los, respeitá-los e efetivá-los. (LEAL, 2013, p. 95) 

 

 Os direitos humanos têm distintas maneiras de implementação, do ponto de 

vista subjetivo e objetivo. Do ponto de vista subjetivo, a realização dos direitos 

humanos pode ser da incumbência do Estado ou de um particular (eficácia horizontal 

dos direitos humanos) ou de ambos, como ocorre com o direito ao meio ambiente 

(art. 225 da CF/88, que prevê que a proteção ambiental incumbe ao Estado e à 

coletividade).  

 Do ponto de vista objetivo, a conduta exigida para o cumprimento dos direitos 

humanos pode ser ativa (comissiva, realizar determinada ação) ou passiva 

(omissiva, abster-se de realizar). Há possibilidade de combinação das duas 

condutas: o direito à vida acarreta tanto a conduta omissiva quanto comissiva por 

parte dos agentes públicos: de um lado, devem se abster de matar (sem justa causa) 

e, de outro, tem o dever de proteção (de ação) para impedir que outrem viole a vida 

(RAMOS, 2017, p. 22) 

 Os direitos humanos, na visão do autor, representam valores essenciais, que 

são explicitamente ou implicitamente retratados nas Constituições ou nos tratados 

internacionais. A fundamentalidade dos direitos humanos pode ser formal, por meio 

da inscrição desses direitos no rol de direitos protegidos nas Constituições e 

tratados, ou pode ser material, sendo considerado parte integrante dos direitos 
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humanos aquele que – mesmo não expresso – é indispensável para a promoção da 

dignidade humana.  

 Un análisis de cómo la corrupción incide en los derechos humanos pone 

énfasis en el daño que la corrupción causa a los individuos. Desde este punto de 

vista, a menudo se asume que la corrupción “viola” los derechos humanos. Cuando 

las personas así lo declaran, están refiriéndose a varios aspectos. Quieren decir, por 

ejemplo que cuando la corrupción es generalizada, las personas no tienen acceso a 

la justicia, se sienten inseguras y no pueden proteger sus medios de subsistencia 

(ICHRP, 2009, p. 27)  

 As famílias mais pobres são incapazes de se alimentar porque os programas 

sociais são corruptos ou porque eles são desviados para apoiar uma rede de 

clientelismo. Na questão da educação, as escolas não podem oferecer a seus alunos 

uma educação sólida porque subtraíram do orçamento alocado à educação e, 

consequentemente, aos professores não são remunerados e os livros não podem ser 

comprados, dificultando o acesso. Camponeses e intermediários de mercado não 

ganham o suficiente para viver porque a polícia exige uma parcela dos produtos e 

vendas.  Sobre esse ponto vale destacar:  

 

Quando a corrupção encontra-se dispersa em todo o corpo político e mesmo 

tolerada pela comunidade, as pessoas mais necessitadas sofrem de forma mais 

direta com os efeitos disto, haja vista que as estruturas dos poderes instituídos 

se ocupam, por vezes, com os temas que lhes rendem vantagens seja de grupos, 

seja de indivíduos, do que com os interesses públicos vitais existentes: hospitais 

públicos deixam de atender pacientes na forma devida porque são desviados 

recursos da saúde para outras rubricas orçamentárias mais fáceis de serem 

manipuladas e desviadas como prática de suborno e defraudação; famílias em 

situação de pobreza e hipossuficiência material não podem se alimentar porque 

os recursos de programas sociais são desviados para setores corruptos do 

Estado e da Sociedade Civil. As escolas públicas não têm recursos 

orçamentários à aquisição de material escolar em face dos desvios de recursos 

para outros fins, e os alunos ficam sem condições de formação minimamente 

adequadas.  (LEAL, 2013, p. 33)  
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 Sendo assim, Un Estado es responsable de una violación de los derechos 

humanos cuando se puede demostrar que sus acciones (u omisiones) no se ajustan 

a las obligaciones nacionales o internacionales en materia de derechos humanos. 

Para determinar si una práctica corrupta específica viola o no un derecho humano, 

es necesario establecer, primero el alcance y contenido de la obligación del derecho 

humano en cuestión y si deriva de una ley nacional, tratado internacional, costumbre 

o principios generales de ley (ICHRP, 2009, p. 29) 

 Os tratados internacionais, enquanto acordos internacionais juridicamente 

obrigatórios e vinculantes, constituem a principal fonte de obrigação do Direito 

Internacional. O termo “tratado” é um termo genérico, usado para incluir as 

Convenções, os Pactos, as Cartas e demais acordos internacionais. Os tratados são 

acordos internacionais celebrados entre sujeitos de Direito Internacional, sendo 

regulados pelo regime jurídico do Direito Internacional. (PIOVESAN, 2012, p. 73).  

 A  violação dos direitos humanos ocorre, portanto, quando os atos ou as 

omissões de um Estado não estão em conformidade com as obrigações do Estado 

de respeitar, proteger ou garantir direitos humanos reconhecidos para as pessoas 

sob sua jurisdição. Para avaliar o comportamento de um determinado Estado, na 

prática, também é necessário determinar quais são os comportamentos específicas 

às quais o Estado está obrigado em relação a cada direito.    

 Isso vai depender das obrigações assumidas pelo Estado nas questões dos 

direitos humanos, bem como seu significado e alcance que deveria ter levando em 

conta o objeto e a finalidade de cada obrigação e os fatos de cada caso. O termo 

"violação" só será usado formalmente quando houver uma obrigação legal (nacional 

ou internacional). 

Isso envolver também, os direitos econômicos sociais e culturais. Vale frisar 

que Les droits économiques, sociaux et culturels sont les droits fondamentaux qui 

concernent le lieu de travail, la sécurité sociale, la vie familiale, la participation à la 

vie culturelle et l’accès au logement, à l’alimentation, à l’eau, aux soins de santé et à 

l’éducation. Le droit à un niveau de vie suffisant, y compris le droit à l’alimentation, le 

droit d’être à l’abri de la faim, le droit à un logement convenable, à l’eau et à des 
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vêtements 1  No próximo item, será feita uma abordagem acerca do direito a 

alimentação.  

 

 3  A ALIMENTAÇÃO COMO DIREITO HUMANO E SOCIAL  

   

A introdução da alimentação no rol dos direitos sociais foi feita pela Emenda 

Constitucional n. 64/2010, após forte campanha liderada pelo Conselho Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional. De acordo com esse órgão, a inclusão explícita 

do direito à alimentação no campo dos direitos fundamentais tem o intuito de 

fortalecer o conjunto de políticas públicas de segurança alimentar em andamento, 

além de estar em consonância com vários tratados internacionais dos quais o Brasil 

é signatário. Consignou-se, portanto, a importância de uma prestação positiva, por 

parte do Estado, que possibilite a efetiva fruição do direito social à alimentação2. 

(MENDES, 2015, p. 656) 

 O Art. 7º da Constituição Federal, elenca que são direitos dos trabalhadores 

urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, o  

salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas 

necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, 

educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com 

reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua 

vinculação para qualquer fim (IV).  

                                                      
1 Os direitos econômicos, sociais e culturais são os direitos fundamentais que dizem respeito ao local 
de trabalho, segurança social, vida familiar, participação na vida cultural e acesso à moradia, 
alimentação, água, saúde saúde e educação. O direito a um nível de vida adequado, incluindo o direito 
à alimentação, o direito a não passar fome, o direito a uma moradia adequada, água e roupas. (Livre 
tradução do autor). Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, 2008.  
2  O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, reunido em plenária no dia 11 de março 
de 2009, decidiu dar início a uma ampla campanha nacional em prol da aprovação da Proposta de 
Emenda Constitucional 047/2003, de autoria do senador Antônio Carlos Valadares, cujo objeto é a 
inclusão, no artigo 6º da Constituição Federal, do direito humano à alimentação adequada e saudável.  
A garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável está expressa em vários tratados 
internacionais, reconhecidos pelo governo brasileiro, incluindo a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966 e a Cúpula 
Mundial de Alimentação, de 1996, onde os chefes de Estado reafirmaram “o direito de toda a pessoa 
a ter acesso a alimentos seguros e nutritivos, em consonância com o direito à alimentação adequada 
e com o direito fundamental de toda pessoa de estar livre da fome 
http://www4.planalto.gov.br/consea/pec-alimentacao/exposicao-de-motivos-no-002-2009-
consea. Acesso em 17.12.2018. 

http://www4.planalto.gov.br/consea/pec-alimentacao/exposicao-de-motivos-no-002-2009-consea
http://www4.planalto.gov.br/consea/pec-alimentacao/exposicao-de-motivos-no-002-2009-consea
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Também, no Art. 4º, do ECA, é dever da família, da comunidade, da sociedade 

em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 

direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária. (Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069/90) 

 

O direito à alimentação foi recentemente incorporado ao caput do art. 6.º da CF, 

por intermédio da Emenda Constitucional 64/2010, sendo uma inovação do 

nosso sistema constitucional sedimentou o reconhecimento do direito à 

alimentação como direito fundamental social. Do ponto de vista material, mesmo 

antes da positivação formal no art. 6.º da CF, já seria adequado o seu 

reconhecimento como integrante do catálogo de direitos fundamentais, por força 

da indivisibilidade dos direitos fundamentais, da abertura material do catálogo 

de direitos previstos no art. 5.º, § 2.º, da CF, na condição de direito humano 

consagrado em tratado internacional ratificado pelo Brasil (é o caso do Pacto 

Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966).  (SARLET, 

2015, p. 656).  

 

 Além disso, convém ressaltar que, no âmbito do direito internacional dos 

direitos humanos, o direito à alimentação tomou assento definitivo desde a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), resultando consignado no seu 

art. 25, n. 1, ao dispor que “toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de 

assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, 

habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, o direito à 

segurança, em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros 

casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle.  Por sua vez, ensina 

André Carvalho Ramos (2017, p. 43), sobre a Declaração: 

 

Nos seus trinta artigos, são enumerados os chamados direitos políticos e 

liberdades civis (artigos I ao XXI), assim como direitos econômicos, sociais e 

culturais (artigos XXII–XXVII). Entre os direitos civis e políticos constam o direito 

à vida e à integridade física, o direito à igualdade, o direito de propriedade, o 

direito à liberdade de pensamento, consciência e religião, o direito à liberdade de 
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opinião e de expressão e à liberdade de reunião. Entre os direitos sociais em 

sentido amplo constam o direito à segurança social, ao trabalho, o direito à livre 

escolha da profissão e o direito à educação, bem como o “direito a um padrão de 

vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive 

alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais 

indispensáveis” (direito ao mínimo existencial– artigo XXV). 

 

 O Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), reproduz em parte 

o dispositivo da Declaração da ONU; assim, ambos normativas internacionais 

consagram de forma linear o direito à alimentação a um nível de vida adequando, de 

tal modo que deverão consagrou o direito à que os Estados-partes no presente Pacto 

reconhecem o direito de toda pessoa a um nível de vida adequado para si próprio e 

para sua família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim 

como uma melhoria contínua de suas condições de vida, bem como, deverão tomar 

medidas apropriadas para assegurar sua consecução, reconhecendo, dessa forma, 

a importância essencial da cooperação internacional. 

 Ainda, na perspectiva da universalidade de Proteção aos Direitos Humanos, a 

Convenção sobre os Direitos das Crianças (1989), notadamente sobre a 

responsabilidade dos Estados de tomar medidas para combater a desnutrição 

infantil e assegurar o direito à saúde das crianças. Sobre o tema, dispõe o seu art. 

24, n. 2, c, como dever estatal “combater as doenças e a desnutrição, dentro do 

contexto dos cuidados básicos de saúde mediante, inter alia, a aplicação de 

tecnologia disponível e o fornecimento de alimentos nutritivos e de água potável, 

tendo em vista os perigos e riscos da poluição ambiental.   

 Por outro lado, é preciso ressaltar uma distinção importante feita pela doutrina 

constitucional, entre direito à alimentação e direito a ser alimentado. O primeiro, 

previsto em nosso texto constitucional, consiste em no direito a alimentar-se de 

forma digna, id est, espera-se que os cidadãos satisfaçam suas próprias 

necessidades com seu próprio esforço, bem assim utilizando seus meios 

disponíveis. Trata-se, portanto, de conceito distinto do direito a ser alimentado, 

segundo o qual compete ao Estado entregar alimentos de forma gratuita aos que 

deles necessitam. (MENDES, 2015, p.657) 
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 Nesse sentido, a Lei  11.346/2006 criou o Sistema Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional – SISAN com vistas em assegurar o direito humano à 

alimentação adequada, estabelecendo as definições, princípios, diretrizes, objetivos 

e composição do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, 

por meio do qual o poder público, com a participação da sociedade civil organizada, 

formulará e implementará políticas, planos, programas e ações com vistas em 

assegurar o direito humano à alimentação adequada. (art. 1). 

 A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à 

dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados 

na Constituição, devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam 

necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da 

população, consistindo essa ultima, na realização do direito de todos ao acesso 

regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 

comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como bases 

práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que 

sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. (Art. 2 e 3).  

  

O direito à alimentação adequada é entendido como o acesso de todos os seres 

humanos aos recursos e aos meios para produzir/adquirir alimentos seguros e 

saudáveis que possibilitem uma alimentação de acordo com os hábitos e 

práticas alimentares (cultura, de sua região e de sua origem étnica), levando em 

consideração também os aspectos pertinentes aos hábitos e práticas, além da 

quantidade e qualidades adequadas da alimentação. As diretrizes internacionais 

e documentos nacionais são firmes ao preceituar que a satisfação plena do 

direito humano à alimentação adequada somente se dará quando toda 

sociedade tiver acesso aos nutrientes indispensáveis para uma vida saudável. 

(CHEHAB, 2010, p. 4038) 

 

 Por todos esses motivos elencados, a alimentação constitui direito humano e 

social de fundamental importância a ser efetivado pelos estados-membros, 

mediante a adoção de políticas públicas de inclusão social, visando a garantia de um 

mínimo de nutrientes necessários a sobrevivência e o acesso a outras necessidades 

vitais (saúde, cultura, meio ambiente) e o envolvimento desses e outros direitos 
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correlatos a serem assegurados, tais como, o direito à vida, a dignidade humana e a 

educação.  No próximo ponto, será feita relação entre a corrupção e seus reflexos no 

direito à alimentação. 

 

4 A PRÁTICA DE ATOS CORRUPTIVOS E SEUS IMPACTOS NO DIREITO A 

ALIMENTAÇÃO  

  

 Embora o debate centra-se no poder público, estes cenários de corrupção, na 

visão de Leal (2013, p. 95), “geram efeitos imediatos sobre vários setores da vida 

civil, fundamentalmente nos produtivos (industriais e empresariais), eis que eles 

reduzem a efetividade de políticas públicas voltadas ao mercado”. Também, acaba 

fomentando atuações irregulares por parte dos responsáveis pela cadeia produtiva, 

gerando o incremento da economia informal com todos os riscos e violações de 

direitos trabalhistas e sociais. 

 Por outro lado, para o autor há quem defenda que a corrupção pode ser 

benéfica ao desenvolvimento econômico e político, exatamente quando serve de 

instrumento para o capital privado, operando a superação de barreiras burocráticas 

e integrando as elites políticas e de capacidade governativa; é prejudicial, todavia, 

quando suas consequências atingirem níveis de descontrole e decadência da 

legitimidade governativa – o que afeta diretamente as instituições. Porém, a 

corrupção ocorre na interface entre setores públicos e privados e, de outro modo, a 

política acaba sendo superada pela economia. (LEAL, 2013, p. 144).   

 Conforme relatório da Transparência Internacional (2009, p.25), 

 

O fortalecimento e a cooperação internacional entre reguladores e torná-la 

verdadeiramente global para lidar com a corrupção em empresas globais, sendo 

necessária uma abordagem global, que envolva a cooperação, além das 

fronteiras, entre agências anticorrupção, autoridades responsáveis pela 

concorrência e por assuntos tributários, assim como reguladores de mercados 

financeiros. A crise financeira nos lembrou de forma convincente que falhas de 

transparência e fiscalização podem desestabilizar toda a economia global. Os 

governos devem aproveitar o momento para reformas que proporcionem uma 
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cooperação maior entre reguladores e agências competentes pela injunção para 

todos os países, mercados e atores de mercado.  

 

 No relatório apresentado pelo Consejo Internacional de Políticas de Derechos 

Humanos (ICHRP), 2009, em relação ao direito a alimentação, salienta-se que: 

 

Según la Observación General No. 12 del CDESC, el contenido medular del 

derecho a la alimentación implica que la comida debe estar disponible en una 

cantidad y con una calidad suficiente para satisfacer las necesidades nutricio-

nales de los individuos. Las personas deben alimentarse gracias a la producción 

de la tierra o por otros recursos naturales, y los sistemas de distribución, 

procesamiento y de mercado deben ser capaces de trasladar los alimentos desde 

los lugares de producción a donde sea necesario según la demanda. Los 

alimentos deben ser seguros (libres de sustancias nocivas). Esto significa que el 

gobierno debe establecer y aplicar normas de seguridad y sanitarias para 

garantizar la calidad de la comida. La aceptabilidad significa que los alimentos 

también deben ser adecuados culturalmente en cada comunidad determinada. 

Lo anterior implica la necesidad de considerar, tanto como sea posible, los 

valores detectados no-nutritivos, vinculados a la comida y al consumo de 

alimentos y a las preocupaciones de los consumidores informados. La 

accesibilidad incluye tanto la accesibilidad económica como la física. La 

accesibilidad económica quiere decir que los costos personales o del hogar, 

asociados con la adquisición de alimentos para una dieta adecuada, deben ser 

tales que permitan que todos los hogares puedan satisfacer sus necesidades 

básicas. (ICHRP, 2009, p. 56) 

 

 Na visão do relatório, os grupos socialmente vulneráveis necessitam também 

de uma atenção específica por intermédio de programas voltadas para essa 

especialidade, como ainda, o acesso de natureza física (acessibilidade física), a qual 

tem por significado não apenas o elemento espacial (físico), mas a alimentação 

adequada as pessoas vulneráveis, como por exemplo, os refugiados, os doentes em 

estado territorial, os bebes e as crianças, bem como, outros grupos desfavorecidos 
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precisão ter uma tutela especial e uma consideração preferencial em relação aos 

demais.    

 Ainda, o conteúdo central do direito à alimentação implica que os alimentos 

devem estar disponíveis em quantidade/qualidade suficiente para atender às 

necessidades nutricionais dos indivíduos, o que envolve a questão da terra ou de 

outros recursos naturais, e os sistemas de distribuição, processamento e mercado 

devem ser capazes de transportar alimentos dos locais de produção para onde são 

necessários, de acordo com a demanda. Os alimentos devem ser seguros (livres de 

substâncias nocivas), devendo o governo estabelecer e aplicar normas sanitárias e 

de segurança para garantir a qualidade dos alimentos.  

 Em recente operação, o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da 

União (CGU) participou da Operação Senhores da Fome II, destinada a confirmar as 

irregularidades verificadas na primeira fase da Operação Senhores da fome (2017), 

que apurou irregularidades praticadas por servidores da SEED/AP – Secretaria de 

Estado da Educação do Amapá, os fornecedores de gêneros alimentícios da 

agricultura familiar, com objetivo de desviar recursos financeiros do PNAE, com a 

participação de diversos agentes, inclusive empresários, ajustavam pagamentos à 

AGROCOOP (Cooperativa Agroindustrial de Produção de Alimentos do Estado do 

Amapá) por produtos e alimentos não entregues3.  En su Resolución 1/17 relativa al 

tema corrupción, la CIDH  

 

“Reafirma la importancia que tiene la lucha contra la corrupción para garantizar 

el goce efectivo de los derechos humanos, en especial de los derechos 

económicos, sociales, culturales y ambientales, cuya efectividad depende de 

políticas y presupuesto públicos.”  Na resolução levando em conta a realidade da 

Guatemala, a Corte estabeleceu: “En su seguimiento a la situación de derechos 

humanos en el país, la Comisión observó las consecuencias de la corrupción, que 

afecta no sólo la legitimidad de sus gobernantes y los derechos de las personas 

gobernadas, sino en forma profunda al erario nacional, de por sí insuficiente para 

                                                      
3 Disponível em http://www.cgu.gov.br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/acoes-
investigativas/operacoes-especiais/anos-anteriores/operacoes-especiais-2017. Data de acesso: 
17.12.2018. 

http://www.cgu.gov.br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/acoes-investigativas/operacoes-especiais/anos-anteriores/operacoes-especiais-2017
http://www.cgu.gov.br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/acoes-investigativas/operacoes-especiais/anos-anteriores/operacoes-especiais-2017
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satisfacer los requerimientos de la ciudadanía en materia de alimentación, salud, 

trabajo, educación, vida digna y justicia4  

 

  A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e sua Relatoria 

Especial sobre Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais (REDESCA) no 

âmbito da sua Sala de Coordenação e Resposta Oportuna e Integrada à Crise para a 

Pandemia do COVID-19 (SACROI COVID-19), manifestam sua elevada preocupação 

pelo aumento substantivo da pobreza e da pobreza extrema na região devido à 

pandemia. 

  Uma das preocupações tem sido os direitos humanos e sociais, a pobreza, o 

desemprego, o acesso a terra produtiva e, notadamente, o direito ao trabalho tem 

dificultado a garantia do direito a alimentação, por ocasionar o empobrecimento das 

famílias e, portanto, suas formas de garantir sua subsistência em relação as famílias 

mais vulneráveis, o que reforça a obrigação dos estados-membros, em garantir as 

obrigações internacionais em matéria de direitos humanos. Conforme Rogério Gesta 

Leal, 

 

A corrupção sempre esteve presente em rotas de conflitos que envolvem poder 

envolvendo instituições públicas e privadas, interesses pessoais e corporativos, 

sendo estes espaços, na visão do autor, em face de seus acordos de convivência 

e sobrevivência conjunturais, por mais paradoxal que seja, tem auxiliado na 

melhor configuração de estruturas (também públicas e privadas) de contenção e 

prevenção à corrupção.  Com frequência os processos e procedimentos 

anticorrupção, para além de ampliar nossos horizontes sobre horizontes 

positivos, também tem gerado mudanças de posturas institucionais e sociais no 

sentido de sermos mais intolerantes a estes comportamentos. (LEAL, 2019, p.95)  

 

 Desse modo, a luz de tais considerações feitas, a importância do tema acerca 

do direito à alimentação, enquanto direito humano/social, também, despende fontes 

de custeio em matéria de gestão pública e a necessidade do Estado em intervir não 

apenas para assegurar seu cumprimento, mas, ainda, em identificar os impactos em 

                                                      
4 https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-18-es.pdf. Data de acesso: 28.07.2020. 

https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-18-es.pdf
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todos os níveis, para elaboração de políticas públicas eficazes as práticas 

corruptivas na esfera pública e privada, no setor educacional em relação a alocação 

dos recursos públicos, as fraudes a licitação e aos programas alimentares, como 

forma garantir o acesso à segurança alimentar e a dignidade humana, a todos os 

indivíduos sem distinção, em tempos de COVID-19.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

Diante das observações apontadas, sem ter a intenção de esgotar o tema, é 

possível concluir que por ser a alimentação um direito humano/social de segunda 

dimensão, tendo em vista que seu conteúdo engloba um caráter prestacional, o que 

exige do Estado e da sociedade civil, a interferência não apenas em sua garantia, bem 

como, na superação das desigualdades fáticas e materiais existentes, até mesmo 

por expressa previsão nos tratados e convenções internacionais de direitos 

humanos e na lei constitucional e ordinária, assegurando a todos tratamento 

igualitário e a dignidade humana. Em consequência disso, a corrupção na área 

educacional retroalimenta e, portanto, funciona como catalisador para outras 

violações.   

 O relatório do Consejo Internacional de Políticas de Derechos Humanos 

(2009), elenca alguns pontos entre relação entre a corrupção e as formas como seus 

atos violam o direito a alimentação, tais como, os desvios de fundos públicos, a 

produção de alimentos nocivos à saúde e sua qualidade sanitária, o direito a 

informação na relação de consumo, a satisfação de necessidades básicas por 

intermédio de programas sociais, para crianças e adultos, impossibilitando o acesso 

e as inviabilizando a necessidades de todos, eis que a omissão do poder estatal em 

assegurar economicamente os recursos necessários à alimentação acarreta em 

enfermidades aos indivíduos mais vulneráveis (idosos, deficientes e enfermos em 

situação de risco), violando indiretamente o direito a saúde, a educação e ao meio 

ambiente.  

 Em vários serviços no âmbito da Administração Pública é possível sentir 

direitamente os efeitos dos atos de corrupção, como no Direito Humano e 

Alimentação, incluindo todos os fatores e variantes de seus conceitos, tais como, a 
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existência de suplementos alimentares saudáveis, as condições de saneamento 

básico adequado, até mesmo por uma questão de direito sanitário, a questão 

envolvendo os fatores laborais (desemprego e redução salarial), que interfere na 

subsistência do trabalhador e de sua família, os quais devem ser protegidos dos 

riscos de contágio dos vírus e, em geral, sendo necessário a proteção adequada a 

empregos, salários, liberdade negociação sindical e coletiva, pensões e outros 

direitos sociais relacionados com o ambiente trabalhista e sindical. 
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64. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SEUS PRESSUPOSTOS: BOA 
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RESUMO 
 
A presente pesquisa, valendo-se do método dedutivo bibliográfico, pretende abordar 
o desenvolvimento sustentável e seus pressupostos a partir do conceito da boa 
Administração Pública. Com a análise do sentido da Administração Pública e sua 
vinculação a um conjunto de compromissos constitucionais, pretende-se 
demonstrar que a atuação administrativa, em especial a implementação de políticas 
públicas, só será justificável na medida em que se volte a concretização material dos 
direitos fundamentais. Desde que as discussões em torno da sustentabilidade 
tomaram o centro dos debates na Administração Pública no Brasil, torna-se 
imprescindível esclarecer de que modo o administrador público poderá orientar a sua 
atuação em prol de políticas públicas sustentáveis. Tal problematização é 
pressuposto essencial para compreender a função do Estado e dos direitos sociais, 
bem como se propõe elementos norteadores para superar os desafios 
contemporâneos em face do desenvolvimento e da sustentabilidade. Ao final, 
conclui-se que o Desenvolvimento Sustentável pressupõe, evidentemente, a boa 
Administração Pública e que esta deve primar pelo planejamento na implementação 
de políticas públicas para atingir um nível de Desenvolvimento Sustentável que 
necessariamente perpassará à concretização de direitos fundamentais. 

                                                      
1 Pós-Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Direito do UniBrasil. Doutora em Direito 
Público pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Mestre em Ciências Jurídicas pela 
Univali. Especialista em Direito Administrativo pelo Instituto de Direito Romeu Felipe Bacelar. Membro 
do Núcleo de Pesquisa em Direito Constitucional (Nupeconst) do UniBrasil, desenvolvendo o projeto 
de pesquisa “Direito Administrativo e Estado Sustentável: Administração Pública e inovação em prol 
da realização dos direitos fundamentais”. Professora universitária. 
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Especialista em Direito Público. Graduado em Direito pela USCS-SP. Bolsista Capes/Prosup. Membro 
do Núcleo de Pesquisa em Direito Constitucional (Nupeconst) do UniBrasil, desenvolvendo o projeto 
de pesquisa “Direito Administrativo e Estado Sustentável: Administração Pública e inovação em prol 
da realização dos direitos fundamentais”. Membro do Grupo de Pesquisa Estado, Administração 
Pública e Sociedade da Unisc-RS, linha de pesquisa: Controle Social e Administrativo de Políticas 
Públicas e Serviço Público. Professor universitário e advogado. 
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Fundamentais; Políticas Públicas. 
 
ABSTRACT 
The present research, using the bibliographic deductive method, intends to approach 
sustainable development and its assumptions based on the concept of good Public 
Administration. With the analysis of the meaning of Public Administration and its 
connection to a set of constitutional commitments, it is intended to demonstrate that 
administrative performance, especially the implementation of public policies, will 
only be justified as far as the material realization of fundamental rights is returned. 
Since the discussions around sustainability have taken center stage in the debates 
in Public Administration in Brazil, it is essential to clarify how the public administrator 
can guide his performance in favor of sustainable public policies. Such 
problematization is an essential prerequisite for understanding the role of the State 
and social rights, as well as guiding elements to overcome contemporary challenges 
in the face of development and sustainability. In the end, it is concluded that 
Sustainable Development presupposes, of course, good Public Administration and 
that it must excel in the planning on implementation of public policies to achieve 
some level of Sustainable Development that will necessarily pass through the 
realization of fundamental rights. 
Keywords: Sustainable Development; Good Public Administration; Fundamental 
Rights; Public Policies. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Desde a Constituição Federal de 1988 é possível constatar uma mudança no 

papel atribuído a Administração Pública, o que se deve, essencialmente, pelo 

propósito do poder constituinte originário na instituição de um Estado democrático, 

“destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 

segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 

supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 

harmonia social (...)”. 

Para o alcance do projeto político delineado é possível identificar nos 

princípios fundamentais do texto constitucional um conjunto de objetivos 

fundamentais da República direcionados a: “I - construir uma sociedade livre, justa e 

solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a 

marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem 

de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação”. 
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Apesar da superioridade normativa conferida aos referidos objetivos, a 

Administração Pública Brasileira continua se mostrando significativamente alheia a 

tais preceitos, ao lastrear a sua atuação numa cultura de gestão pública 

descoordenada, oportunista, episódica e descomprometida com efeitos concretos. 

Esse modelo “antiquado, do irracionalismo ou da calculabilidade que não leva em 

conta efeitos colaterais e externalidades sociais, ambientais e econômicas das 

políticas públicas3” traz inúmeros prejuízos para a sociedade e para o cidadão. 

Por isso, o presente artigo se propõe a refletir sobre a boa Administração 

Pública, assim compreendida aquela comprometida com a concretização material 

dos direitos fundamentais, enquanto pressuposto para o alcance do 

desenvolvimento sustentável. Parte-se da hipótese da impossibilidade de alcançar 

um desenvolvimento sustentável sem que para isso se promova uma 

“ressignificação no direito administrativo”4, pois o modelo de sustentabilidade impõe 

uma racionalidade dialógica, pluralista, natural e prospectiva, que consagra a era do 

planejamento acoplado às exigências de fundamentação do processo decisório5.  

Tendo isso em vista, busca-se explicitar o sentido da boa Administração 

Pública, os reflexos na construção das políticas públicas e a necessária 

concretização de direitos fundamentais como pressupostos do desenvolvimento 

sustentável. 

 

1. O SENTIDO DA “BOA” ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

A Administração Pública pode ser compreendida em seu sentido subjetivo, 

que abrange os entes que exercem atividade administrativa, ou seja, pessoas 

jurídicas, órgãos e agentes públicos incumbidos de exercer a função administrativa. 

Do ponto de vista objetivo, designa a atividade exercida pelos referidos entes e nesse 

sentido, a Administração Pública é a própria função administrativa6. 

                                                      
3 FREITAS, Juarez. Direito Administrativo e Estado Sustentável. In: Revista Direito à Sustentabilidade. 
Unioeste, v.01, 2014, p. 08. 
4 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016. 
5 Idem, p. 09. 
6 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanela. Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p.50. 
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A noção de função administrativa é precisamente a que impõe a 

Administração Pública um “dever de atendimento do interesse público”7, de modo 

que a Administração Pública seja direta ou indireta, federal, estadual, distrital ou 

municipal é incumbida de realizar os interesses da coletividade através da execução 

concreta dos ditames legais que visam satisfazer direta e imediatamente a finalidade 

pública8. 

Desta forma, todos que desempenham uma função tem o dever de satisfazer 

interesses que pertencem a terceiros e que nesse caso, correspondem ao interesse 

da coletividade 9 . Isto posto, pode-se dizer que a Constituição Federal fixa as 

diretrizes da Administração, de modo que o atuar administrativo não escapa de um 

juízo de conformidade constitucional. Tal respeito pode decorrer da observância dos 

valores que inspiram toda a ordem normativa10. 

Assim, o atuar administrativo está vinculado a um regime jurídico especial, 

pois ao administrador público se atribuem várias prerrogativas e privilégios para 

realizar as finalidades públicas que não são encontrados nas relações de direito 

privado. Em contrapartida, no entanto, existem limitações à sua liberdade de atuar 

para proteção aos direitos dos administrados frente ao Estado11. 

Daí afirmar-se que o direito administrativo nasceu e desenvolveu-se baseado 

em duas ideias opostas: de um lado, a proteção aos direitos individuais frente ao 

Estado e de outro lado, a necessidade de satisfação dos interesses coletivos, que 

conduz a outorga de prerrogativas e privilégios para a Administração Pública12. Deste 

modo, o regime jurídico administrativo é apresentado como um sistema especial que 

coloca a Administração Pública numa posição de supremacia perante os 

administrados para satisfazer necessidades coletivas, mas por outro lado, 

estabelece uma série de restrições ao modo de agir do Poder Público13. 

                                                      
7 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 
2015. p. 27. 
8 BITTENCOURT, Marcus Vinícius Correa. Manual de Direito Administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 
2005, p. 50. 
9 Idem, p. 27. 
10 FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Curso de Direito Constitucional. Belo Horizonte: Fórum, 2016, 
p. 234. 
11 BITTENCOURT, Marcus Vinícius Corrêa. Manual de Direito Administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 
2005, p. 26. 
12 Idem, p. 62. 
13 Idem, p. 26. 
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No âmbito das restrições, os vários princípios que informam a Administração 

Pública14 correspondem a mandamentos nucleares do sistema, verdadeiro alicerce, 

disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o 

espírito e servindo de critério para a sua exata compreensão e inteligência, por definir 

a lógica e a racionalidade do sistema normativo15. 

Nesta linha, a Constituição Federal, em capítulo próprio voltado a 

Administração Pública dispõe em seu artigo 37, caput que “A administração pública 

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência (...)”. 

Portanto, a função administrativa está adstrita a uma atuação de 

conformidade, ou seja, a vontade da Administração Pública é a que decorre da lei16, 

o que a impede de agir sem suporte legal, ou seja, não deve imperar a vontade do 

administrador, mas só a vontade legal17. 

Além disso, com o advento da Emenda Constitucional n.º 19/98 foi inserido o 

princípio da eficiência dentre os princípios constitucionais da Administração Pública. 

Tem-se, pois, um dever imposto ao agente público de realizar as suas atribuições 

com presteza, perfeição e rendimento funcional. A partir daí, é possível afirmar que a 

função administrativa já não se contenta em ser desempenhada apenas com 

legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório 

atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros18.  

Para a doutrina italiana, o princípio da eficiência é o princípio da “boa-

administração”, impondo que esta funcione com rapidez, perfeição e rendimento, 

buscando alcançar o máximo de resultado com o mínimo de custo possível19. Tal 

princípio apresenta dois aspectos: pode ser considerado em relação ao modo de 

atuação do agente público, do qual se espera o melhor desempenho possível de suas 

                                                      
14 Idem, p. 27. 
15 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 
2015, p. 81. 
16 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanela. Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 65. 
17FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Curso de Direito Constitucional. Belo Horizonte: Fórum, 2016, 
p. 235. 
18 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 102. 
19 BITTENCOURT, Marcus Vinícius Corrêa. Manual de Direito Administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 
2005, p. 34. 
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atribuições para lograr os melhores resultados, e em relação ao modo de organizar, 

estruturar, disciplinar a Administração Pública, também com o mesmo objetivo de 

alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público20. 

A partir da leitura sistemática do conjunto de normas constitucionais, desde o 

preâmbulo, dos princípios fundamentais e das disposições pertinentes a 

Administração Pública, é possível compreender que a função administrativa está 

vinculada a um plexo de valores e conceitos que direcionam a atuação estatal para 

uma função concretizadora de justiça, direitos fundamentais, redução das 

desigualdades, dentre outros valores instituídos no texto constitucional. 

Assim, embora não possa ser estabelecido com exatidão, o conceito de “boa 

Administração Pública” definitivamente passa pela atuação administrativa 

comprometida com a concretização material das normas constitucionais 

garantidoras dos direitos e garantias fundamentais. Por oposição, a má 

Administração Pública será aquela que não observar o conjunto de valores que 

regem os fins desejados pelo Estado 21 , definidos estritamente em termos 

constitucionais. 

 

2. A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS E SUA RELAÇÃO 

COM A DEMOCRACIA 

 

Um dos planos através dos quais se pode verificar o cumprimento do 

compromisso com a boa Administração Pública é o da implementação de políticas 

públicas, o que se deve ao fato de que através delas coloca-se o “Estado em ação”, 

pois tem-se a implantação de um projeto de governo, através de programas, de ações 

voltadas para setores específicos da sociedade”22. 

Apesar das divergências quanto ao termo “políticas públicas” e de sua 

evolução ao longo do tempo23, entende-se para efeito deste estudo que podem ser 

                                                      
20 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanela. Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 84. 
21 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 35. 
22  HOFLING, Eloísa de Mattos. Estado e políticas (públicas) sociais. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101326220010003000003&Ing=pt&nrm=i
so Acesso em: 17 out. 2007 
23  PASSADOR, Cláudia Souza. Ciclo de Políticas Públicas. Disponível em: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4483751/mod_resource/content/1/Apresenta%C3%A7%C3
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consideradas como um mecanismo de ação estatal voltado a concretização de 

direitos fundamentais. De modo simples, trata-se de um conjunto de ações 

administrativas ao qual se pode agregar um fim social”24, ou sistematizações de 

ações do Estado voltadas para a consecução de determinados fins setoriais ou 

gerais, baseadas na articulação entre a sociedade, o próprio Estado e o mercado25. 

Através da Constituição Federal, buscou-se possibilitar a efetiva interação 

entre a sociedade civil e o Poder público, tanto no sentido da cooperação quanto no 

planejamento, no monitoramento e na avaliação das políticas públicas26. Tratou-se 

de incluir os destinatários da atuação estatal em todo o processo de construção dos 

mecanismos de ação utilizados pelo Estado para satisfazer as necessidades 

públicas. 

Na lógica democrática, o que se pretende é que a construção das políticas 

públicas para o alcance de um desenvolvimento sustentável leve em conta o demos 

enquanto destinatário de todas as prestações econômicas e sociais, culturais e 

jurídicas garantidas, normativamente asseguradas e invocadas por toda a sociedade 

constituída27. Como decorrência do Estado Democrático de Direito, objetiva-se incluir 

a participação popular racional nas tomadas de decisão políticas, não apenas como 

forma de legitimá-las, mas também de tornar efetiva a noção de gestão pública28. 

Trata-se de compreender que a simples implementação de uma política 

pública não significa observância dos valores constitucionais que devem orientá-la. 

Até porque a implantação de políticas públicas corresponde a um dever do 

administrador, que se não as realizar conforme manda a Constituição e a  legislação 

                                                      
%A3o%20Pol%C3%ADticas%20P%C3%BAblicas_Palestra%20CIA%20DO%20RISO.pdf) Acesso em: 20 
maio 2018. 
24 SILVA, Guilherme Amorim Campos da. Direito ao Desenvolvimento. São Paulo: Método, 2004, p. 103. 
25 DIAS, Jean Carlos. Políticas públicas e questão ambiental. In: Revista de Direito Ambiental. São 
Paulo: RT, 2003, p. 121. 
26 BREUS, Thiago Lima. Políticas Públicas no Estado Constitucional: problemática da concretização 
dos Direitos Fundamentais pela Administração Pública brasileira contemporânea. Belo Horizonte: 
Fórum, 2007, p.206. 
27  MULLER, Friedrich. Que grau de exclusão social inda pode ser tolerado por um sistema 
democrático? In: Revista da Procuradora Geral do Município de Porto Alegre: Unidade Editorial, 2000. 
p.30 
28 FERREIRA DE MELO, Osvaldo. Fundamentos da Política Jurídica. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor, 1994, p. 110. 
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respectiva poderá ser acionado judicialmente29. 

Por isso, a sustentabilidade da atuação administrativa e o sentido da boa 

administração estarão assegurados quando a construção do caminho a ser 

percorrido contar com o respeito a lógica democrática, com a participação efetiva 

dos destinatários da atuação estatal. Nesse ponto, necessário retomar a 

Constituição dirigente, enquanto instrumento balizador da atividade pública, de 

modo a estabelecer critérios que reduzam as decisões distantes das reais 

necessidades dos administrados ao mínimo possível. Ou seja, um marco definidor 

de critérios hábeis a proporcionar escolhas adequadas pelo administrador tanto nos 

atos vinculados quanto naqueles discricionários30. 

Por isso, o pressuposto para o desenvolvimento sustentável apenas será 

observado quando as políticas públicas, educacional, econômica, jurídica ou outra 

qualquer, puderem ser definidas como um conjunto de estratégias visando alcançar 

determinados fins. Em se tratando de política do Direito, esses fins estarão 

implicados com o alcance de normas que, além de eficazes, sejam socialmente 

desejadas e por isso justas e úteis para responderem adequadamente às demandas 

sociais31. 

Assim, quaisquer que sejam os programas e projetos governamentais, ou eles 

se ajustam aos princípios e diretrizes constitucionais ou, inexoravelmente haverão 

de ser tidos como inválidos, juridicamente insubsistentes e, portanto, sujeitos ao 

mesmo controle jurisdicional de constitucionalidade a que se submetem as leis32. 

Como igualmente ponderado é de se observar que a abstinência do governo em 

tornar concretos, reais, os fins e objetivos inseridos em tais princípios e diretrizes 

constituirá inelutavelmente, uma forma clara de ofensa à Constituição e, 

consequentemente, de violação de direitos subjetivos dos cidadãos”33.  

                                                      
29 FREIRE JÚNIOR, Américo Bedê. O Controle Judicial de Políticas Públicas. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005, p. 79. 
30 DAL BOSCO, Maria Goretti e DALLA VALLE, Paulo Roberto. Novo conceito da discricionariedade em 
políticas públicas sob um olhar garantista, para assegurar direitos fundamentais. Disponível em: 
http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/manaus/direito_humano_adm_p
ub_maria_dal_bosco_e_paulo_valle.pdf .Acesso em: 20 maio 2018. 
31 FERREIRA DE MELO, Osvaldo. Fundamentos de Política Jurídica. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor, 1994, p. 40. 
32 PONTES FILHO, Valmir. O controle das políticas públicas: cadernos de soluções constitucionais. 
São Paulo: Malheiros, 2003, p. 244. 
33 Idem, p. 244. 
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Isto ocorre porque como salienta Marçal Justen Filho, o agente estatal é um 

servo do povo, e seus atos apenas se legitimam quando compatíveis com o direito. 

Toda a disciplina da atividade administrativa tem de ser permeada pela concepção 

democrática, que sujeita o administrador à fiscalização popular e à comprovação da 

realização democrática dos direitos fundamentais34. 

Para tanto, a gestão pública dependerá de um planejamento público 

adequado, com o levantamento minucioso dos custos, dos atores, dos efeitos e de 

todas as possíveis relações envolvidas no processo. Assim, é que a própria Lei de 

Responsabilidade Fiscal, em seu artigo primeiro, parágrafo primeiro, dispõe que: “A 

responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em 

que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas 

públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas 

e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de 

despesas com pessoal, da seguridade social e outras(....). 

Infelizmente, a prática administrativa antiquada, pautada numa cultura 

descomprometida com o planejamento, a continuidade e o monitoramento racional 

das políticas públicas, possibilita que a cada eleição, principalmente quando ocorre 

alternância de partidos, grande parte das políticas públicas fomentadas pela gestão 

que deixa o poder seja abandonada pela gestão que assume35. 

Nesse quadro, resta prejudicado o compromisso com a democracia e com a 

satisfação dos direitos fundamentais, distanciando a Administração Pública 

brasileira dos propósitos insculpidos no texto constitucional e corroborando com 

uma atuação administrativa irresponsável com os valores de maior dignidade que a 

Constituição pretendeu assegurar. 

 

3. A CONCRETIZAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS COMO RESULTADO 

DETERMINANTE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA SUSTENTÁVEL 

 

A   partir   da   busca  por  conceituar  a  Administração  Pública  e  qualificá-la  

                                                      
34 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 
35 CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva. Breves considerações sobre o conceito de políticas públicas e 
seu controle jurisdicional. Disponível em: ttp://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7254 Acesso 
em: 20 maio 2018. 
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enquanto “boa Administração Pública”, a partir do dever de cumprimento do princípio 

da eficiência e do papel do planejamento no desenvolvimento de uma agenda de 

políticas públicas, a finalidade máxima que deve nortear a atuação administrativa 

sustentável reside na concretização material de Direitos Fundamentais.  

Neste sentido deve se atentar, inclusive, às garantias das condições mínimas 

para uma existência digna. Ingo SARLET relata que ficou consagrado pelo Tribunal 

Constitucional Federal Alemão que a garantia das condições mínimas para uma 

existência digna integra o conteúdo essencial do princípio do Estado Social de 

Direito, constituindo uma de suas principais tarefas e obrigações. Não sendo 

passível de quantificação do mínimo existencial, já que tal conceito fica 

condicionado ao tempo e espaço, dependendo ainda do standart da sociedade, logo 

sujeito a flutuações36. 

Em sentido similar Ana Paula de BARCELLOS considera que a partir da 

Constituição de 1988 a dignidade da pessoa humana tornou-se o princípio fundante 

da ordem jurídica e a finalidade principal do Estado37 . Assim, uma Constituição 

democrática e consequentemente o Estado, devem garantir um mínimo de direitos 

aos indivíduos salvaguardados da deliberação política e das maiorias, porém 

assegurando o pluralismo político, abertura do sistema e exercício democrático, 

possibilitando ao povo, em cada momento, decidir qual futuro seguir, passando a 

apresentar uma proposta de quais seriam os elementos preliminares que compõe o 

mínimo existencial, que possuem por finalidade assegurar condições iniciais para 

que o indivíduo seja capaz de construir sua própria dignidade autonomamente38. 

Como salienta Zulmar FACHIN ao tratar das funções dos direitos 

fundamentais observa sua característica prestacional, atribuindo à pessoa o direito 

de obter benefício social, cabendo ao Estado atuar de três formas: i – direta, quando 

o Estado presta o serviço; ii – indireta, quando cria as condições e o particular presta 

                                                      
36 SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos Fundamentais Sociais, “Mínimo existencial” e Direito Privado: 
breves notas sobre alguns aspectos da possível eficácia dos direitos sociais nas relações entre 
particulares. In: SARMENTO, Daniel, GALDINO, Flavio (Org.). Direitos Fundamentais: Estudo em 
homenagem ao professor Ricardo Lobo Torres. Rio de Janeiro, São Paulo, Recife: Renovar, 2006, p. 
564. 
37  BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da 
dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 247-259. 
38  BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da 
dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 247-259. 
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os serviços e iii – mista, quando o particular presta o serviço e o Estado remunera.39 

É nesta função de prestação social dos direitos fundamentais que as prestações 

sociais assumem grande relevância onde o Estado de bem-estar social tem 

dificuldades para ser concretizado não permitindo a fruição do mínimo existencial40. 

Observe-se que as dificuldades encontradas pelo Administração Pública a 

afastam da boa Administração Pública e consequentemente do Estado e 

Administração sustentável, bem como profundas falhas no planejamento e 

implementação de políticas pública. 

Importante registar que a vida humana não pode ser reduzida à mera 

existência, sendo que a dignidade da pessoa humana apenas estará assegurada 

“quando for possível uma existência que permita a plena fruição dos direitos 

fundamentais, de modo especial, quando seja possível o pleno desenvolvimento da 

personalidade”41. 

Assim, na medida em que se consegue extrair dos direitos fundamentais a 

noção da dignidade da pessoa humana como sendo um conteúdo mínimo para 

existência digna, questiona-se se seria possível que o Estado se eximisse de seu 

papel de garante, frente à afronta aos direitos fundamentais, ou se poderia o próprio 

Estado afrontar direitos fundamentais por ação ou omissão.  

Nota-se que há um forte elo entre o cidadão e a concretização e proteção de 

direitos fundamentais por parte do Estado. A proteção do cidadão é um dos objetivos 

primeiros do Estado, pela sua própria razão de ser, que deve protegê-lo dos demais 

particulares, logo não podendo ser ele, o Estado, o responsável pela afronta de 

direitos fundamentais do cidadão com poder legitimado pelos próprios cidadãos. 

Pode-se dizer que os direitos fundamentais constituem algo a mais que a 

função limitativa do poder do Estado, já que funcionam também como critério de 

                                                      
39 FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional. 6. ed. Forense, 2013. p. 242 VitalBook file. Minha 
Biblioteca. Disponível em: < http://online.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-309-4761-
3/page/242>. Acesso em: 13 jun 2014. 
40 FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional. 6. ed. Forense, 2013. p. 242 VitalBook file. Minha 
Biblioteca. Disponível em: < http://online.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-309-4761-
3/page/242>. Acesso em: 13 jun 2014. 
41 SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos Fundamentais Sociais, “Mínimo existencial” e Direito Privado: 
breves notas sobre alguns aspectos da possível eficácia dos direitos sociais nas relações entre 
particulares. In: SARMENTO, Daniel, GALDINO, Flavio (Org.). Direitos Fundamentais: Estudo em 
homenagem ao professor Ricardo Lobo Torres. Rio de Janeiro, São Paulo, Recife: Renovar, 2006, p. 
567. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-309-4761-3/page/242
http://online.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-309-4761-3/page/242
http://online.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-309-4761-3/page/242
http://online.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-309-4761-3/page/242
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legitimação do poder estatal, o qual se justifica pela realização dos direitos do 

homem42. Portanto, deve o Estado atuar positivamente nessa concretização. 

Antonio Enrique Pérez LUÑO entende que “existe um estreito nexo de 

interdependência genético e funcional entre Estado de Direito e os direitos 

fundamentais, uma vez que o Estado de Direito exige e implica, para sê-lo, a garantia 

dos direitos fundamentais, ao passo que estes exigem e implicam, para sua 

realização, o reconhecimento e a garantia do Estado de Direito”43. 

Esse nexo introduz abertura à discussão quando a necessária 

fundamentalidade de direito à boa Administração Pública como pressuposto do 

Estado de Direito, em que se exige a garantia dos direitos fundamentais, e somente 

poderá fazê-lo se observar que há uma premissa maior que deve ser concretizada 

pelo Estado, para a efetivação dos demais direitos. 

Para José Afonso da SILVA a boa Administração se consubstancia na correta 

gestão dos negócios públicos e no manejo dos recursos públicos (dinheiro, bens e 

serviços) no interesse coletivo, com o que também se assegura aos administrados o 

seu direito a práticas administrativas honestas e probas44. 

Desta forma, o distanciamento do Estado45 da boa Administração Pública, o 

faz caminhar em direção da falta de legitimidade em suas ações, já que não está 

preparado ou se preparando para oferecer o melhor aos seus integrantes, que se 

submetem a ele, por esta razão, na expectativa que tenham em troca desta 

“submissão” ao Estado o conforto da segurança no livre exercício de seus direitos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do que se teve a oportunidade de avaliar, é possível estabelecer 

algumas reflexões. Em primeiro lugar, que a Administração Pública passou por 

                                                      
42 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2006, p. 71. 
43 LUÑO, Antonio Enrique Pérez. Los derechos fundamentales. 6. ed. Madrid: Tecnos, 1995, p. 19. 
44 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 35. ed. rev. São Paulo: Malheiros, 
2012, p. 668. 
45 Ressalta-se que não se pretende demonizar o Estado, mas tampouco pretende salvar-lhe das 
garras dos inaptos administradores e agentes públicos, presenteando-lhes legitimidade para atos que 
se afastem da boa governança que podem prejudicar a proteção de direitos fundamentais. 
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transformações no seu papel a partir da Constituição Federal de 1988. Com isso, ao 

seu sentido objetivo, atrelou-se um elemento finalístico concebido pelo poder 

constituinte originário e consistente no cumprimento dos objetivos fundamentais 

estabelecidos no artigo terceiro do texto constitucional. 

Os fins desejados pelo Estado invariavelmente serão aqueles estabelecidos 

pela Constituição Federal, e deles se extrai tanto o dever de respeito aos direitos 

fundamentais quanto o de estabelecer um modelo de sociedade pautado no 

desenvolvimento sustentável. 

A boa Administração Pública será aquela cuja atuação seja compatível com a 

integralidade da sistemática constitucional incidente sobre o poder público. Os 

meios através dos quais isso poderá ser alcançado são conferidos pelos 

mecanismos de ação estatal traduzidos na realidade das políticas públicas. 

As políticas públicas somente poderão ser consideradas válidas e 

constitucionalmente respaldadas, na medida em que incluam o destinatário da ação 

estatal no processo de construção dos melhores caminhos para o atendimento aos 

interesses públicos. O planejamento administrativo, o diálogo, a pluralidade, o 

respeito ao ordenamento jurídico em todas as dimensões antes, durante e após a 

implementação da política pública é que permitirão a correta avaliação de sua 

compatibilidade com o ordenamento jurídico. 

Uma política pública descomprometida da concretização material dos direitos 

fundamentais não atende aos pressupostos da boa Administração Pública e por isso, 

deve ser considerada inválida com a possibilidade de responsabilizar o gestor 

público por suas deficiências, posto que suportada com recursos públicos. 

Mesmo assim, o prejuízo a democracia, aos direitos fundamentais e aos 

valores que a Constituição Federal pretende tutelar serão irreparáveis porque 

abrigarão a tolerância a uma Administração Pública retrógrada e inconsistente com 

os valores de uma sociedade que se pretenda sustentável. 
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Carla Luana da Silva1 

RESUMO 
 
Este trabalho tem como tema central a análise crítica da jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, no que concerne à concretização do direito social à educação 
infantil pelo Poder Judiciário, frente a omissão do Poder Público em realizá-lo. A 
justificativa para tratar do tema deve-se às demandas cada vez mais crescentes ao 
acesso universal à educação infantil, e a falta de vagas que impedem esse direito, 
que fazem necessário à atuação do Poder Judiciário nessa realização. O problema 
que envolve o trabalho é buscar no que se fundamentam as decisões do Poder 
Judiciário para atuar além dos limites de sua esfera, considerando essa atuação 
sobre o serviço público, instrumento de realização do direito à educação infantil, bem 
como, pensar em vias alternativas que possibilitem essa atuação de forma legítima. 
Utilizou-se como método de abordagem o hipotético-dedutivo, chegando-se as 
seguintes observações: uma série de nuances do Estado Democrático de Direito 
levam a uma indispensabilidade de atuação do Poder Judiciário, principalmente, no 
que concerne a implementação de serviços públicos destinados à educação; 
contudo, deve haver uma lapidação cada vez maior em vias alternativas que 
preservem as bases constitucionais nessa atuação; o desenvolvimento de debates 
dialógicos pode ser indicado nesse sentido, podendo ser melhor desenvolvido na 
formação de decisões mais abrangentes e complexas que possam resolver 
                                                      
1  Doutoranda e Mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito - Mestrado e 
Doutorado da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), (Brasil). Especialista em Direito 
Administrativo e Constitucional pela Escola Paulista de Direito (EPD). Advogada. Integrante do Grupo 
de Pesquisa “Controle interno da Administração Pública no enfrentamento da corrupção”, coordenado 
pelo professor Pós- Doutor Rogério Gesta Leal, e o grupo “Controle Social e Políticas Públicas”, 
coordenado pela Prof. Dr. Caroline Muller Bitencourt e Dr. Janriê Rodrigues Reck, vinculado ao 
Programa de Pós-Graduação em Direito (Mestrado e Doutorado) da UNISC. E-mail: 
carlaluanaschulz@hotmail.com. 
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problemas generalizados, como as reiteradas omissões do Poder Público no que 
tange ao fornecimento de vagas na educação infantil. 
Palavras-chave: Supremo Tribunal Federal; Direito à Educação Infantil; Poder 
Público.  
 
ABSTRACT 
 
This paper has as its central theme the critical analysis of the jurisprudence of the 
Supreme Court, with regard to the realization of the social right to early childhood 
education by the Judiciary, in view of the omission of the Public Power in carrying it 
out. The justification for addressing the theme is due to the increasing demands for 
universal access to early childhood education, and the lack of vacancies that prevent 
this right, which make it necessary for the judiciary to act in this realization. The 
problem that involves work is to seek the decisions of the Judiciary to act beyond the 
limits of its sphere, considering this action on the public service, an instrument for 
the realization of the right to early childhood education, as well as thinking about 
alternative ways that enable this action in a legitimate way. The hypothetical-
deductive approach was used as a method of approach, reaching the following 
observations: a series of nuances of the Democratic State of Law lead to an 
indispensability of action of the Judiciary, nod. the development of dialogical debates 
can be indicated in this sense, and can be better developed in the formation of more 
comprehensive and complex decisions that can solve generalized problems, such as 
the repeated omissions of the Public Power regarding the provision of vacancies in 
early childhood education. 
Keywords: Supreme Court; Right to Early Childhood Education; Public Power. 
 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A presente pesquisa tem como tema a análise crítica da jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal sobre à concretização, pelo Poder Judiciário, dos direitos 

fundamentais, notadamente o direito fundamental social à educação infantil, frente 

a omissão do Poder Público em realizá-lo. Para o desenvolvimento desse estudo 

utilizar-se-á como objeto decisão proferida em sede de Agravo Interno, no Recurso 

Extraordinário nº 1.101.106, do Distrito Federal, julgado no ano de 2018 pelo 

Supremo.  

Esta decisão gira em torno do direito à educação infantil, e sua prestação 

deficitária pelo Poder Público, que acaba atribuindo ao Poder Judiciário o papel de 

garantidor desse direito, designando sua efetivação. Assim, o problema que envolve 

esta pesquisa é buscar no que se fundamentam as decisões do Poder Judiciário para 

atuar além dos limites de sua esfera, considerando essa atuação sobre o serviço 
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público, instrumento de realização do direito à educação infantil, bem como, pensar 

em vias alternativas que possibilitem essa atuação de forma legítima. 

Tendo em vista a utilização do método hipotético-dedutivo, o primeiro capítulo 

deste artigo buscará trazer o entendimento do Supremo Tribunal Federal à 

concretização do direito à educação infantil, baseando-se em um estudo de caso. O 

segundo capítulo terá a função de realizar uma análise crítica sobre a decisão 

específica, desenvolvendo sobre a concretização do direito à educação pelo poder 

judiciário, diante da prestação de um serviço público insuficiente. E o terceiro 

capítulo, também sobre uma análise crítica, visa pensar à legitimidade de atuação do 

Poder Judiciário e os seus fundamentos para tanto, trazendo como fechamento, em 

considerações finais, as contribuições dos diálogos constitucionais. 

 

2  UM ESTUDO DE  CASO À CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO À EDUCAÇÃO PELO PODER 

JUDICIÁRIO FRENTE À OMISSÃO DO PODER PÚBLICO 

 

No intuito de refletir acerca da atuação do Poder Judiciário, bem como, os 

limites que deve se orientar, a intenção desta pesquisa é buscar quais fundamentos 

que se utiliza o Supremo Tribunal Federal para concretizar direitos que teriam como 

principal responsável o Poder Público. Tendo em vista o direito à educação como 

parâmetro, nada mais coerente do que buscar na própria Jurisprudência do Supremo 

essas fundamentações. 

O objeto de estudo é um Agravo interno interposto contra decisão que negou 

provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal, por achar-se 

em confronto com acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 

Esse teve como agravante o Distrito Federal e agravado M. E. R. S. S. e S. C. de S. 

Julgado em sessão virtual de 15 a 21 de junho de 2018, conforme ementa 

colacionada abaixo: 

 

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE 

IDADE – ATENDIMENTO EM CRECHE – EDUCAÇÃO INFANTIL – DIREITO 

ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA 

REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 53/2006) – COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO 
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CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO – DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE 

AO PODER PÚBLICO (CF, ART. 211, § 2º) – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA 

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO E 

NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO 

POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: 

IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO 

INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO 

CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO – SUCUMBÊNCIA 

RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A 

AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO 

INTERNO IMPROVIDO. 

(RE 1101106 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 

22/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161  DIVULG 08-08-2018  PUBLIC 09-

08-2018) 

 

M. E. R. S. S. e S. C. de S., representadas por sua avó, ajuizaram ação com 

pedido de antecipação de tutela, objetivando as suas matrículas, para período 

integral, em creche da rede pública ou conveniada próxima a residência destas, 

localizada em Samambaia Norte/DF. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

determinou obrigação de fazer para que o Distrito Federal realizasse à imediata 

matrícula das crianças em questão, em creche pública ou conveniada próxima às 

suas residências.  

Observando às avaliações do Supremo Tribunal Federal, o relator foi 

desenvolvendo que o direito à educação é prerrogativa constitucional, deferida a 

todos no artigo 205 da Constituição Federal, e notadamente às crianças, conforme 

os artigos 208, IV, e 227, “caput”. Um direito fundamental de segunda dimensão, que 

impõe ao Poder Público a satisfação de um dever de prestação positiva, consistente 

num “facere” ou em um “prestare”, onde o Estado deve criar condições objetivas que 

propiciem, aos titulares desse mesmo direito, o acesso pleno ao sistema 

educacional, inclusive ao atendimento, em creche e pré-escola, “às crianças até 5 

(cinco) anos de idade” (CF, art. 208, IV, na redação dada pela EC nº 53/2006). 

Conforme a fundamentação colacionada no voto, o direito à educação exprime 

a exigência de uma solidariedade social (no plano jurídico-normativo), e pressupõe 
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a concretização da dignidade da pessoa humana, enquanto valor base do 

ordenamento. Por ser um direito de segunda dimensão, seria este um direito de 

crédito dos indivíduos em relação a coletividade, figurando como sujeito passivo o 

Estado, que assumiu a responsabilidade de atendê-los. Considerando essa 

responsabilidade, o direito à educação infantil não pode ser menosprezado pelo 

Estado, que está obrigado a proporcionar a concretização da educação infantil em 

sua área de competência. 

Desenvolveu-se, na decisão, que o objetivo perseguido pelo legislador 

constituinte no que concerne à educação infantil traduz meta cuja não realização se 

qualifica como situação de inconstitucionalidade por omissão imputável ao Poder 

Público. Esse pensamento se firma na ideia de que a Constituição delineou, em 

termos de educação, um nítido programa a ser desenvolvido por meio de políticas 

públicas capazes de cessar a situação de exclusão social e de desigualdade de 

acesso às oportunidades de atendimento em creche e pré-escola.  

Mello retoma o entendimento da Corte com relação a dimensão política que é 

outorgada a jurisdição constitucional, nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal não 

poderia esquivar-se do encargo de tornar efetivos os direitos econômicos, sociais e 

culturais. Caso contrário, a integridade e a eficácia da Constituição restariam 

comprometidas, em razão da violação negativa pela inércia governamental no 

adimplemento de prestações positivas impostas ao Poder Público. Informa que esse 

desrespeito à Constituição, tanto pode ocorrer mediante ação estatal, quanto 

mediante inércia governamental. 

Explica-se no acórdão que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das 

funções institucionais do Poder Judiciário, a atribuição de formular e de implementar 

políticas públicas, pois esse encargo residiria, primariamente, aos Poderes 

Legislativo e Executivo. Contudo, segundo entendimento do voto, tal incumbência 

pode ser atribuída, excepcionalmente, ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos 

estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que lhes são 

impostos, vierem a comprometer a eficácia e a integridade de direitos individuais 

e/ou coletivos, como ocorreu no caso analisado. 

Nesse cenário ganha relevo o tema da “reserva do possível”, notadamente em 

sede de efetivação e implementação de determinados direitos que custam ao Estado, 
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exigindo-se prestações estatais positivas concretizadoras de tais prerrogativas. O 

Ministro detalha que não se ignora que a realização dos direitos econômicos, sociais 

e culturais depende de um vínculo financeiro subordinado às possibilidades 

orçamentárias do Estado, onde comprovada, objetivamente, a alegação de 

incapacidade econômico-financeira não se poderá razoavelmente exigir a imediata 

efetivação do comando. 

Contudo, fundamentou Mello que não se mostra lícito ao Poder Público criar 

obstáculo artificial que revele o propósito de inviabilizar o estabelecimento e a 

preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas 

de existência. Assim, a cláusula da “reserva do possível” – ressalvada a ocorrência 

de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada com a finalidade de 

exonerar-se dolosamente do cumprimento das obrigações, visto a 

fundamentabilidade dos direitos constitucionais. 

É fixado o entendimento de que a omissão do Poder Público é passível de 

responsabilização, e a sua margem de discricionariedade não contempla o não fazer. 

Desse modo, presente tal contexto, considerando que o Distrito Federal atuará 

prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, consoante o artigo 

211, § 2º, c/c o art. 10, § único, da Lei nº 9.394/96, este não poderá demitir-se do 

mandato constitucional que lhe foi outorgado, que representa fator de limitação de 

sua discricionariedade político-administrativa. 

Todas essas considerações levaram o relator a não acolher a pretensão 

recursal deduzida pelo Distrito Federal, especialmente considerando a circunstância 

de que o acórdão questionado ajusta-se à orientação jurisprudencial firmada no 

âmbito do Supremo Tribunal Federal, no exame da matéria. Sendo assim, e em face 

de todas essas razões expostas, o relator negou provimento ao agravo interno, 

mantendo, em consequência, por seus próprios fundamentos, a decisão recorrida.  

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo, nos 

termos do voto do Relator. Por todo o exposto, pode-se enfatizar os seguintes 

entendimentos a partir da decisão da Corte Suprema: 

1. O Direito à Educação é Direito Fundamental de segunda dimensão que impõe ao 

Poder Público a satisfação de um dever de prestação positiva; 
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2. Atende uma exigência de solidariedade social e a concretização da dignidade da 

pessoa humana; 

3. Estado é sujeito passivo do direito social, que assume responsabilidade na 

prestação; 

4. Não atendimento gera inconstitucionalidade por omissão imputável ao Poder 

Público; 

5. A Constituição traçou um programa a ser desenvolvido por meio de políticas 

públicas para cessar exclusão social e desigualdade de acesso às oportunidades; 

6. Corte tem dimensão política, não pode esquivar-se de efetivar direitos sociais, 

pensando em manter a integridade da Constituição; 

7. Desrespeito à Constituição pode ocorrer tanto por meio de ação estatal, como por 

inércia governamental; 

8. Não se inclui nas funções ordinárias do Poder Judiciário implementar políticas 

públicas, contudo, excepcionalmente isso pode ocorrer nos casos de omissão dos 

órgãos competentes; 

9. Cláusula da reserva do possível não pode ser usada, (ressalvada a ocorrência de 

justo motivo objetivamente aferível) com a finalidade de exonerar-se dolosamente 

do cumprimento das obrigações; 

10. A omissão do Poder Público é passível de responsabilização, e a sua margem de 

discricionariedade não contempla o não fazer; 

Dessa forma, sobre esses entendimentos do Supremo Tribunal Federal 

restaram traçadas as diretrizes sobre o papel do Poder Judiciário na implementação 

de políticas públicas previstas na Constituição e não efetivadas pelo poder público. 

O próximo capítulo tende a analisá-las de forma crítica, agregando o posicionamento 

de alguns autores sobre o viés da prestação do serviço público. 

 

3 PRIMEIRA ANÁLISE DO CASO: A CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO À EDUCAÇÃO PELO 

PODER JUDICIÁRIO DIANTE DA PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇO PÚBLICO 

INSUFICIENTE 

 

A decisão analisada trata da concretização de um direito social, o direito 

fundamental à educação. O fato de ser um direito social possui peculiar 
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característica de análise, pois mais do que os outros direitos, exige um dever de 

prestação do Estado, que se responsabilizou por sua concretização. Este é garantido, 

principalmente, por meio de serviços públicos. Sobre um olhar geral, está se falando 

na criação de políticas públicas, sendo o serviço público um instrumento para tanto. 

Schier e Schier2 explicam que o serviço público tem papel essencial ao realizar 

os direitos. O serviço público é prestado pelo Estado, atendendo os direitos 

fundamentais por meio de um regime jurídico de direito público, caracterizado pela 

universalidade e continuidade das prestações, e modicidade das tarifas 3 . A 

Administração Pública precisa ter papel ativo, principalmente, reconhecendo 

vantagens aos grupos mais vulneráveis, viabilizando sua inclusão. Os direitos 

sociais, nesse sentido, exigem do poder público a constante criação de políticas 

públicas. 

Da decisão analisada se depreendeu a ocorrência da falta de um serviço 

público adequado, quando pendente o acesso universal à educação infantil. Não raro 

vê-se que há um enfoque apenas na criação de serviços públicos para acalentar 

demandas estratégicas do jogo político, esquecendo-se daquelas demandas 

essenciais ao desenvolvimento humano, como a educação. 

 Registra-se uma falta de estratégias políticas comprometidas com o texto 

constitucional, e além disso, quando existentes, há uma profunda falta de 

monitoramento sobre sua execução, o que acaba efetivando na maioria das vezes, 

uma política pública com falta de eficácia, apenas gerando custos descontrolados à 

Administração. 

No que tange à educação, o relator reflete sobre a ineficiência administrativa, 

o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir 

os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação 

orçamentária em tema de educação pública, a falta de visão política na justa 

percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a 

educação infantil, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização 

das imposições constitucionais, dentre vários outros aspectos que configuram um 

estado de coisas inconstitucionais na prestação desse direito. 

                                                      
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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Um cenário de falta de interesse acaba por aumentar violações graves e 

sistemáticas de direitos fundamentais. E o resultado desemboca em inúmeros 

acionamentos ao Poder Judiciário para a realização dessas demandas. Os juízes 

constitucionais começam a ter funções que não faziam parte da sua órbita de 

competências, como, por exemplo, ordenar que a administração desenvolva ou 

execute planos concretos para resolver crises, ou mesmo estabelecer políticas 

públicas que rompem com a ortodoxa divisão de poderes4, como no caso em tela. 

Nesse sentido, foi mencionado na decisão, que devido à dimensão política da 

jurisdição constitucional outorgada a Corte, o Supremo Tribunal Federal não poderia 

demitir-se do encargo de tornar efetivos os direitos econômicos, sociais e culturais, 

no intuito de não comprometer a integridade e a eficácia da própria Constituição. 

Há de se mencionar que a adoção do modelo de Estado Democrático e Social 

impõe ao Estado o dever de intervir na esfera da sociedade para assegurar aos 

cidadãos o acesso aos bens fundamentais, efetivando direitos sociais5. E este se 

torna o fundamento para o Judiciário prezar pela realização desses direitos, quando 

da omissão do Poder Legislativo e Executivo, como principais responsáveis de 

efetivá-los pela via do serviço público. 

O Estado deve proteger e implementar os direitos sociais, planificando, 

guiando, prestando, distribuindo e possibilitando tanto a vida individual, como 

social 6 . No Brasil, a Constituição de 1988 não somente estabeleceu um amplo 

catálogo de direitos de cunho social, estampados principalmente em seu art. 6º, 

como também estendeu a eles o regime jurídico dos direitos fundamentais 7. 

Sendo um direito fundamental, o direito à educação possui dupla dimensão, 

com caráter subjetivo e caráter objetivo. Esse duplo caráter é dimensionado para 

todos os âmbitos do direito, onde de um lado apresentam-se como direitos de defesa 

do cidadão perante o Estado, e de outro sustentam uma ordem de valores objetiva 

                                                      
4 OSUNA, Néstor. Las sentencias estructurales. In: Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales. 
Bogotá: Konrad Adenauer Stiftung, 2015. (Arquivo eletrônico - EAD). 
5 SCHIER, Adriana da Costa Ricardo; SCHIER, Paulo Ricardo. Serviço público: condição da dignidade 
humana no Estado Social e Democrático de Direito. EJJL, v. 17, n. 3, set./dez. 2016, pp. 975-992. 
(Arquivo eletrônico - EAD). 
6 Ibid. 
7 Ibid. 



 
1106 | Anais da VII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2020) 
 

que valerá como decisão fundamental8. E essa via da dimensão objetiva resplandece 

o dever do Estado de realizar o direito à educação. 

A dimensão objetiva dos direitos fundamentais, e aqui especificamente a do 

direito à educação, possui caráter estratégico por consistir uma reação às mudanças 

das condições de realização da liberdade individual pela necessidade. As novas 

funções dos direitos encontram seu respaldo no dever de proteção, no qual obriga 

primeiramente o legislador sem que corresponda uma habilitação subjetiva sua, este 

cumpre o dever de proteção mediante direito material ou o direito processual9. 

Por se constituir direito fundamental, os direitos sociais vinculam todas as 

esferas, com normatividade plena. Essa característica possibilita seu acionamento 

por via judicial, contabilizando um amplo processo de judicialização 10 . O caso 

analisado é reflexo desse processo de judicialização, recorrendo à Jurisdição 

Constitucional a garantia do direito à educação.  

A judicialização é o resultado de um processo histórico típico do 

constitucionalismo democrático, que conduziu a uma ampliação e transformação da 

natureza da Jurisdição Constitucional11. Esse caminho da judicialização manifesta-

se nas hipóteses em que há omissão estatal, em questão de prestação insuficiente 

pela via regular do serviço público12, como mencionado no início das explanações13. 

Por essas razões é que se fundamentam em muitos julgados, assim como o julgado 

em questão, que quando o Poder Público é omisso, cabe ao Poder Judiciário agir no 

sentido de fazer esses direitos se efetivarem.  

O STF, bem como, os demais tribunais têm papel essencial nesse contexto, 

pois fazem efetivar os direitos fundamentais, principalmente os direitos sociais que 

                                                      
8 HENNIG LEAL, Monia Clarissa. Jurisdição Constitucional aberta: reflexões sobre a legitimidade e os 
limites da jurisdição constitucional na ordem democrática/ Uma abordagem a partir das teorias 
constitucionais alemã e norte-americana. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. 
9 GRIMM, Dieter. Constitucionalismo y derechos Fundamentales. Madrid: Trotta, 2006.  
10 Ibid. 
11  HENNIG LEAL, Monia Clarissa. La jurisdicción constitucional entre judicialización y activismo 
judicial: ¿existe realmente “un activismo” o “el” activismo?. Estudios Constitucionales: Chile, 2012, p. 
429-454. 
12 SCHIER, Adriana da Costa Ricardo; SCHIER, Paulo Ricardo. Serviço público: condição da dignidade 
humana no Estado Social e Democrático de Direito. EJJL, v. 17, n. 3, set./dez. 2016, pp. 975-992. 
(Arquivo eletrônico - EAD). 
13  Logicamente, há de se situar também um segundo enfoque, quando se observa o caráter 
extremamente aberto de parcela significativa dos enunciados normativos, que exigem uma 
interpretação pelo órgão jurisdicional. 



 
Carla Luana da Silva | 1107 

 

 

exigem essa prestação positiva, e envolvem delicadas decisões sobre o impacto nos 

orçamentos. Discute-se os limites de atuação do Poder Judiciário dessa prestação 

requerida, compromisso que seria dos outros poderes sob a ótica constitucional. Por 

essa via, mais crescente se torna a deliberação quanto à legitimidade de atuação 

jurisdicional, adentrando na esfera dos outros poderes para efetivar direitos 

fundamentais. O próximo capítulo tende a usar esse enfoque como análise. 

 

4 SEGUNDA ANÁLISE DO CASO: LEGITIMIDADE À ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO 

NA CONCRETIZAÇÃO DE DIREITOS  

  

 A decisão analisada traz o entendimento do Supremo Tribunal sobre 

interferência na esfera dos demais poderes na concretização dos direitos 

fundamentais. Firmou-se a orientação que nos casos de omissão da administração 

pública, é legítimo ao Poder Judiciário impor-lhe obrigação de fazer com a finalidade 

de assegurar direitos dos cidadãos. Contudo, a discussão sobre a legitimidade de 

sua atuação é tarefa discutida reiteradamente. 

Sob esta ótica, o argumento de defesa, em muitas decisões, quanto a essa 

intromissão do Poder Judiciário, gira em torno de que em razão das leis 

orçamentárias serem propostas pelo Poder Executivo e votadas pelo Poder 

Legislativo, cabe a estes poderes a decisão sobre qual será a destinação dada aos 

recursos públicos. Argumento que não deixa de ser racional, contudo, se cabe a 

esses poderes a realização desses direitos, por que não o fazem? O relator da decisão 

analisada muito bem fundamenta que a omissão do Poder Público é passível de 

responsabilização, e a sua margem de discricionariedade não contempla esse não 

fazer. 

Interessante que a decisão afasta o princípio da reserva do possível 

(submissão dos direitos fundamentais prestacionais aos recursos existentes) 

sobrepondo-se a ele, o princípio da máxima efetividade da Constituição, ou seja, o 

dever do Estado em promover o bem-estar social, pelo qual se conferem às normas 

constitucionais sentido amplo de eficácia, ou operacionalidade prevalente.  
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Logicamente que sobre a perspectiva de uma teoria externa de direitos, aqui 

situada na obra de Borowiski14, esse direito prestacional, que consta na Constituição 

Federal como princípio, poderia ser limitado no caso concreto sobre a ideia da 

reserva do possível, ou também sobre outros elementos posteriores, próprios do 

momento, quando ponderados com outros elementos ou princípios, que podem 

ocasionar uma restrição de sua abrangência.  

Essa lógica é observada nos entendimentos anteriores dos Tribunais com 

relação ao direito à educação. Haviam decisões que não concediam o acesso a vagas 

à educação infantil estando ausentes vagas em instituições, e houvesse lista de 

espera de outras crianças com a mesma pretensão, considerando o Princípio da 

Isonomia. Nessa situação sob a ótica da teoria externa dos direitos, o direito à 

educação estaria sofrendo uma restrição frente esse princípio.  

Contudo, em argumentação posterior, nem mesmo o Princípio da Isonomia, 

nem mesmo a cláusula da “reserva do possível” se tornaram limitadores da 

abrangência do direito. O Ministro relator situou que não poderia ser invocada a 

reserva do possível pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do 

cumprimento de suas obrigações constitucionais, quando dessa conduta negativa 

pudesse resultar nulificação, ou aniquilação de direitos constitucionais. 

Há de se ter referência de que debates quanto a concessões individuais por 

parte do Poder Judiciário, em detrimento à efetivação de direitos à coletividade 

poderiam ser resolvidos se existente uma anterior racionalização estratégica de 

recursos pelo Poder Público. Discussões que envolvem projetos futuros, bem-estar 

social, consequências que resultam da aplicação do direito em questão, não são 

decisões que pertencem à esfera do Judiciário, mas que devem ser tomadas pelos 

meios políticos adequados (legislativos e/ou executivos)15.  

Schier e Schier16 refletem que a realização dos direitos sociais por meio do 

Poder Judiciário contribui para a satisfação das necessidades, mas não é por essa 

                                                      
14 BOROWSKI, Martin. La restricción de los Derechos Fundamentales. Revista Española de Derecho 
Constitucional, año 20, n. 59, mayo-agosto 2000. pp. 29-56. (Arquivo eletrônico - EAD). 
15  STRECK, Lênio Luiz. Democracia, Jurisdição Constitucional e presidencialismo de coalisão. In: 
Observatório da Jurisdição Constitucional, ano 6, vol. 1, maio 2013. pp. 207-222. 
16 SCHIER, Adriana da Costa Ricardo; SCHIER, Paulo Ricardo. Serviço público: condição da dignidade 
humana no Estado Social e Democrático de Direito. EJJL, v. 17, n. 3, set./dez. 2016, pp. 975-992. 
(Arquivo eletrônico - EAD). 
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via que se implementam políticas públicas, não é por essa via que se reduz 

desigualdades regionais, e não é por essa via que é gerado o desenvolvimento 

nacional. Sendo assim, sabe-se que o principal responsável por efetivar esses 

direitos é o Poder Público, poderes Legislativo e Executivo, que têm legitimidade para 

com ações estratégicas os concretizar, mas, como lidar com a inércia de sua 

atuação? 

Tendo cada vez mais um acionamento jurisdicional nesse sentido, indica que 

algo não está funcionado corretamente no sistema. Sobre uma análise crítica, vê-se 

diante desse julgado que o Poder Judiciário tem sido o principal responsável por 

trazer à tona a efetividade dos direitos incrustados pela Constituição, não fosse por 

isso muitos direitos ainda estariam omissos pelo principal responsável por sua 

efetivação, não implementando adequadamente seus serviços públicos na direção 

dos direitos fundamentais. 

Fato é que hoje, a efetividade do texto constitucional relacionada aos direitos 

sociais é possível, justamente, por esta postura intervencionista adotada pelos 

Tribunais. Há um compromisso pelo Supremo Tribunal Federal em ser protagonista 

em questões que afetam interesses políticos nacionais. Contudo, é extremamente 

necessário que exista um judiciário forte, garantidor dos direitos fundamentais e das 

regras do jogo político com norte na Constituição.  

Logicamente, como ensina Streck, com o judiciário adentrando nas questões 

políticas é imprescindível que suas decisões se pautem em princípios, e não em 

argumentos de política, produzindo decisões de acordo com o direito17. E é nesse 

ponto que devem se voltar os esforços na tentativa de se formarem decisões 

legítimas por parte do Poder Judiciário. 

Não bastam apenas críticas ou a imposição de limitações à atuação do Poder 

Judiciário, mas sim, o desenvolvimento estratégico na resolução desses problemas 

sociais. Não há de se focar em limites ao Poder Judiciário, mas sim em uma atuação 

ativa e abrangente por parte dos outros poderes, no sentido de verem a 

concretização dos direitos resguardados pela Constituição Federal de 1988. 

                                                      
17  STRECK, Lênio Luiz. Democracia, Jurisdição Constitucional e presidencialismo de coalisão. In: 
Observatório da Jurisdição Constitucional, ano 6, vol. 1, maio 2013. pp. 207-222. 
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Não basta somente relacionar que o Judiciário tem importante papel na 

realização dos serviços públicos, e que o principal responsável não é o órgão 

jurisdicional, mas sim o Poder Público, é necessário que se estudem vias alternativas 

para que Poderes Legislativo e Executivo achem formas de atender mais 

prontamente às demandas sociais, com um aceleramento no debate político, um 

alargamento de diálogo com os cidadãos, e entre as instituições, entre outros. 

O problema em questão gira em torno da falta de vagas à educação infantil, 

que acaba desembocando em questões como os limites ao controle jurisdicional nas 

resoluções desse tipo de demanda. Há um esquecimento pelo Poder Público do seu 

dever quanto a realização desse direito fundamental, ou o Judiciário concede o 

direito e obriga os responsáveis tomarem as medidas cabíveis à sua manutenção, ou 

deixa agravar seu estado. 

Muitas são as demandas que chegam no Poder Judiciário quanto a falta de 

vagas no acesso à educação infantil, por isso vê-se que se necessita ainda mais de 

meios alternativos na resolução dessas demandas. Sugere-se, nesse sentido, a 

busca de meios alternativos que impactem o mínimo possível o acesso universal aos 

direitos por via da prestação pelo Poder Público, ótica defendida pela Constituição 

Federal. 

 

3 TERCEIRA ANÁLISE DO CASO: CONTRIBUIÇÕES DOS DIÁLOGOS 

CONSTITUCIONAIS EM CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O problema que envolveu a pesquisa foi buscar no que se fundamentam as 

decisões do Poder Judiciário para atuar além dos limites de sua esfera, considerando 

essa atuação sobre o serviço público, instrumento de realização do direito à 

educação infantil, bem como, pensar em vias alternativas que possibilitem essa 

atuação de forma legítima. Uma série de nuances do Estado Democrático de Direito 

levam a uma indispensabilidade de atuação do Poder Judiciário, contudo, deve haver 

uma lapidação cada vez maior em vias alternativas que preservem as bases 

constitucionais nessa atuação. 

Muito se tem desenvolvido sobre a formação dos debates dialógicos, com 

uma ampliação e alargamento da interpretação do texto constitucional. Fala-se em 
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uma conversação aberta e contínua entre os diferentes ramos do governo, e o povo, 

com o objetivo de concretizar os preceitos da Constituição. 

Já há posicionamentos do Tribunal em vários julgados, no sentido de que há 

maior efetividade da Constituição com a pluralização dos intérpretes que a 

circundam. Isso é possível com atuação coordenada entre os poderes estatais – 

Legislativo, Executivo e Judiciário – e os diversos segmentos da sociedade civil 

organizada, contribuindo cada qual com suas capacidades específicas, no embate 

dialógico. Um primeiro passo para legitimar decisões inevitáveis pelo Supremo. 

Esses reflexos permitem delimitar que os pronunciamentos da Suprema Corte 

não devem ser vistos com última palavra definitiva, mas sim provisória, vinculando 

formalmente as partes do processo, e finalizando uma rodada deliberativa acerca 

das temáticas. Quando se coloca em debate a implementação de políticas públicas 

visando a concretização de direitos sociais, a ideia é de que decisões emanadas pelo 

órgão jurisdicional sejam criadas da forma mais legítima possível, considerando as 

várias nuances e opiniões dos envolvidos. 

Abre-se o debate ao aprofundamento da deliberação em torno de disputas de 

interesses. A interpretação e a concretização da Constituição da República não ficam 

adstritas às Cortes, mas sobre interações e diálogos entre os diversos atores da 

sociedade 18 . O debate quanto a falta de vagas à educação infantil poderia ser 

resolvido por essa via, perquirindo-se o posicionamento de diferentes atores e 

órgãos na resolução desse problema. 

Juízes poderiam, por exemplo, requerer que os grupos afetados sejam 

consultados diretamente quando seus interesses se veem seriamente afetados por 

decisões públicas relevantes, ou organizar audiências públicas para garantir que os 

setores em desvantagem participem na elaboração ou correção dos programas que 

ferem seus interesses fundamentais19.  

No que tange ao direito à educação infantil, pelos meios adequados e 

considerando uma inconstitucionalidade por omissão por parte do Poder Público, o 

Tribunal deve pensar sua reponsabilidade no intuito de resolver demandas de outros 

                                                      
18  GARGARELLA, Roberto. Revisão judicial em democracias defeituosas. In: Revista Brasileira de 
Políticas Públicas, v. 9, 2019. pp.  (Arquivo eletrônico - EAD). 
19 Ibid. 
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cidadãos que se encontram nessa situação, considerando que o acesso ao Poder 

Judiciário também se centra nas mãos de poucos. Observando requisições 

reiteradas por vagas nas portas do Poder Judiciário, deve se pensar em meios 

alternativos de se formar diálogos institucionais na resolução desse problema, sobre 

o norte do acesso universal à educação. 

Esse problema em questão assola os inúmeros estados do Brasil, no Rio 

Grande do Sul, por exemplo, em análise realizada no ano de 201720, no site do Tribunal 

de Justiça do estado, foram encontrados 1670 acórdãos com objeto de pesquisa 

“vagas em escolas de educação infantil”, número que desconsidera ainda as outras 

inúmeras demandas que não chegaram por alguma razão ao Poder Judiciário21.  

Reforça-se, nesse sentido, que frente às inúmeras críticas sob a legitimidade 

da atuação do Poder Judiciário, a noção de um debate dialógico seja o caminho para 

uma aplicação do direito que preze por cumprir com as bases constitucionais, no 

caso em tela pensar na questão de universalização e vias alternativas para resolução 

pelo Poder competente.  
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RESUMO 
 
Quando do julgamento do Recurso Extraordinário de nº. 654.833, o Supremo Tribunal 
Federal – STF, fixou o reconhecimento, por maioria dos votos, em sede de 
repercussão geral, na Repercussão Geral de nº. 999, a tese de imprescritibilidade da 
pretensão pela reparação civil de danos ambientais, e permitiu, por via de 
consequência, a aplicação de uma teoria de responsabilização civil ambiental 
diferenciada daqueles que, tradicionalmente, são defendidas pelos tribunais 
superiores – teoria do risco integral e a teoria do risco criado. Trata-se da teoria do 
risco agravado, que considera a natureza difusa dos bens ambientais, as 
peculiaridades de seus danos e, principalmente, o viés constitucional de sua 
imprescritibilidade, como forma de alcance ao direito fundamental ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. Para tanto, por intermédio de uma metodologia lógico-
dedutiva, com análise doutrinária e jurisprudencial pátrias, analisar-se-á a 
responsabilização civil ambiental e suas teorias tradicionais para, em seguida, 
comentar-se o julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal e como se dará a 
aplicação da teoria do risco agravado em defesa do direito fundamental ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, bem como ao próprio Estado Constitucional 
ambiental brasileiro. 
PALAVRAS-CHAVE: Dano Ambiental; Imprescritibilidade; Risco Agravado; Direito 
Fundamental ao Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado; Supremo Tribunal 
Federal.  
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ABSTRACT 
 
Upon judgment of Extraordinary Appeal no. 654,833, the Federal Supreme Court - 
STF, established the recognition, by majority of votes, in general, in the General 
Repercussion of nº. 999, the unspeakable thesis of the claim for civil reparation for 
environmental damages, and allowed, as a consequence, the application of a theory 
of environmental civil liability differentiated from those that traditionally are defended 
by the higher courts - integral risk theory and the theory of risk created. This is the 
theory of aggravated risk, which considers the diffuse nature of environmental goods, 
the peculiarities of their damage and, mainly, the constitutional bias of their 
imprescriptibility, as a means of achieving the fundamental right to an ecologically 
balanced environment. For this, through a logical-deductive methodology, with 
doctrinal and jurisprudential analysis of the homelands, environmental civil liability 
and its traditional theories will be analyzed, and then the comment made by the 
Federal Supreme Court and how it will apply the theory of risk aggravated in defense 
of the fundamental right to the ecologically balanced environment, as well as to the 
Brazilian environmental Constitutional State itself. 
KEY WORDS: Environmental Damage; Imprescriptibility; Aggravated risk; 
Fundamental Right to the Ecologically Balanced Environment; Federal Court of 
Justice. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Com o julgamento do Recurso Extraordinário de nº. 654.833, que tem como 

relator o Ministro Alexandre de Moraes, ficou estabelecida a tese da 

imprescritibilidade da pretensão pela reparação civil de danos ambientais, ficando 

reconhecida, por maioria de votos, a Repercussão Geral de nº. 999, nos seguintes 

termos: “É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”, dando 

início as inquietudes que levaram aos fundamentos do presente artigo. 

A partir dessa decisão, iniciou-se uma reflexão sobre a eternização da 

reparação civil ao dano ambiental, gerando uma repercussão preocupante tanto 

quanto aos aspectos doutrinários das diversas forma de reparação civil e de suas 

aplicações, assim como a construção de uma nova conceituação jurisprudencial ao 

redor dos desdobramentos do julgado em análise. 

Não coube ao trabalho detalhar os danos ambientais e suas distintas 

tipificações, mas sim avaliar, através das formas de responsabilização civil, o 

problema da repercussão generalista da decisão, sobre aspectos fáticos, levantando 

alguns questionamentos sobre casos específicos aos quais as repercussões podem 
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“custar” muito aos que exercem suas atividades e estão expostos aos casos fortuitos 

ou de força maior, por exemplo. 

Desta feita, buscou-se alertar-se, não pela forma do novo entendimento, mas 

pela situação de sua aplicação “erga omnis” a qualquer tipo e forma de reparação 

ambiental, que passa, pelo entendimento do julgado analisado, não haver elementos 

de prescrição a reparação dos danos ambientais algum, ensejando uma nova era na 

compreensão das questões voltadas aos danos ambientais e suas consequências 

ao longo do tempo. 

 

1 O REGIME JURÍDICO DA REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS NO BRASIL: TEORIA DO 

RISCO INTEGRAL, TEORIA DO RISCO CAUSADO E SUAS IMPLICAÇÕES 

 

A responsabilidade civil foi tratada, no decorrer de várias décadas, sob a tutela 

da responsabilização civil subjetiva, fundamentada no artigo 159 do Código Civil de 

1916, ao qual condicionava àquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outros, restará obrigado a reparar 

o dano. Nesse intuito, verificava-se que a responsabilização civil subjetiva se 

utilizava, com clara função repressiva e de cunho patrimonialista individualista3, de 

quatro elementos distintos: ação ou omissão humana, também denominada como 

conduta humana; o dano causado; o nexo de causalidade entre a ação humana e o 

dano; e, finalmente, a intenção, pautada nos institutos da culpa ou dolo, a depender 

do caso. 

Entretanto, quando da edição do Código Civil de 2002, o caput do artigo 927 

trouxe disposição distinta, ao afirmar, genericamente, que aquele que, por ato ilícito, 

nos termos de outros dispositivos (artigos 186 e 187 do referido diploma) causarem 

danos a outros, ficarão obrigados a repará-lo. O artigo 186, que define ato ilícito para 

o Direito Civil, dispõe que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar danos a outros, ainda que de natureza 

exclusivamente moral, cometerá um ato ilícito. Ao mesmo tempo, o artigo 187 

estabelece que também cometerá ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, 

                                                      
3  FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto; ROSENVALD, Nelson. Novo Tratado de 
Responsabilidade Civil. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 1067. 
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o fizer de maneira manifestamente excessiva, e que ultrapassa os limites impostos 

pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 

Abriu-se, por oportuno, a possibilidade de a responsabilização civil afastar-se 

de sua função puramente repressiva, para adquirir um viés preventivo e com maior 

ênfase no nexo e causalidade e menos no dano em si – apesar deste permanecer 

como elemento central e indissociável da responsabilização 4 . Passou a vigorar 

disposições diferenciadas para uma aplicação da responsabilização objetiva, qual 

seja, aquela que, ao invés de exigir que a responsabilização civil seja resultante dos 

tradicionais elementos presentes na responsabilidade subjetiva, assenta-se na 

equação binária de polos distintos, em que o dano e a autoria tornam-se relevante 

para a determinação do evento dano. Pode-se afirmar, portanto, que a 

responsabilidade civil experimenta um fenômeno de recriação pela doutrina e 

jurisprudência brasileiras, no qual surgem novas funções, novos campos, bem como 

se notabilizam as conquistas teóricas e funcionais fora da literalidade da lei escrita, 

mas a partir de construções de sentido que se pautam em casos concretos5. Foram 

incorporados, outrossim, novos conhecimentos, mas, sobretudo, novos modos de 

percepção, e que, por vezes, não podem ser confundidos com mera aplicação da lei.  

A responsabilidade civil objetiva, sem cogitar a imputabilidade ou de qualquer 

investigação de antijuridicidade do fato danoso, importa assegurar o ressarcimento, 

bem como verificar se ocorreu o evento e se dele surgiu algum prejuízo. Ao prescindir 

de ânimo de agir, simplesmente condiciona à reparação em decorrência de um dano, 

vinculado por um evento de causalidade6.Nesse ínterim, a responsabilidade civil 

ambiental, interligada pela relevância do bem tutelado, enfrentou, no decorrer de sua 

aplicação e desdobramento, diversas dificuldades para demonstrar a intenção do 

agente causador do dano, conforme a teoria da responsabilização subjetiva, e, 

posteriormente, a partir do viés da responsabilidade objetiva. Particularmente, tanto 

                                                      
4  MENEZES, Joyceane Bezerra de. Direito constitucional à reparação de danos na sociedade de 
riscos. In: Nomos – Revista do Curso de Mestrado em Direito da UFC, vol. 29, n. 1, jan.-jun. 2009, p. 
73-85. Especificamente sobre a sociedade de riscos e suas modificações na responsabilização civil, 
ver. p. 74-75. 
5  FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto; ROSENVALD, Nelson. Novo Tratado de 
Responsabilidade Civil. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 1068.   
6  BEDRAN, Karina Marcos; MAYER, Elizabeth. A responsabilidade civil por danos ambientais no Direito 
brasileiro e comparado: Teoria do Risco Criado versus Teoria do Risco Integral. In: Veredas do Direito, 
Belo Horizonte, v.10, n.19, p.45-88, jan./jun. de 2013, p. 50. 
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a doutrina jurídica brasileira quanto a jurisprudência pátria assumiram a 

responsabilidade objetiva como regra geral, e a matéria, inclusive, passou a gozar de 

caráter constitucional, vez que inserida no capítulo voltado para a proteção do meio 

ambiente. 

Conforme disposição expressa do art. 225, §3º da Constituição da República 

Federativa do Brasil7, todo aquele que realizar condutas ou atividades consideradas 

lesivas ao meio ambiente submeter-se-á a uma tripla apuração: nas esferas cível, 

administrativa e penal, independentemente de qualquer obrigação de reparar os 

danos causados. Apesar de não se referir especificamente à responsabilização 

objetiva, a interpretação do texto constitucional proporciona a possibilidade de sua 

realização, quando determinou a separação do dever de sujeição aos danos de 

natureza ambiental de forma independente a qualquer obrigação de que sejam 

reparados. 

Por sua vez, a Lei de nº. 6.938, de 31 de agosto de 1989 – a Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente (PNMA), em seu artigo 2º, inciso I8, determina que a ação 

governamental deve pautar-se na manutenção do equilíbrio ecológico, em 

consideração ao meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente 

assegurado e protegido, em razão do uso coletivo, e, ainda, em seu artigo 14, § 1º9, 

determinou que, sem obstar a aplicação das penalidades previstas no próprio 

dispositivo, será o indivíduo poluidor – apesar da norma ser de aplicação geral, e 

                                                      
7  Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. [...] §3º As condutas e atividades 
consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 
sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados 
(grifo nosso). 
8  Art. 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 
desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade 
da vida humana, atendidos os seguintes princípios: I – ação governamental na manutenção do 
equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser 
necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo; 
9  Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não 
cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos 
causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: [...] §1º Sem obstar a 
aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da 
existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, 
afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor 
ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente (grifo nosso). 
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englobar situações que não são, necessariamente, poluição – obrigado, 

independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos 

causados ao meia ambiente e a terceiros, devidamente afetados por sua atividade. 

Inclusive, detém o Ministério Público da União, bem como o Ministério Público 

Estadual, de efetiva legitimidade para propor ações de responsabilização civil e 

criminal, uma vez constatados danos causados ao meio ambiente. 

Trata-se o bem jurídico ambiental, portanto, inclusive pelo âmbito da 

titularidade do direito ao meio ambiente, como um bem de uso comum do povo, e, 

portanto, reconhece-se sobre os bens jurídicos ambientais a incidência do interesse 

de toda a coletividade – como, por exemplo, o que ocorre com o ar atmosférico, que 

é utilizado sem muitas restrições e exceções por todos. Ao mesmo tempo, 

reconhece-se a incidência do interesse social e o regime de Direito Público na 

regulação dos bens jurídicos ambientais, com a norma constitucional realizando 

limitação substancial ao poder de disposição dos indivíduos, enquanto particulares, 

em relação à utilização, gozo e fruição dos bens que alcancem natureza ambiental. 

Esses dispositivos, outrossim, representam uma mudança de paradigma e 

uma série de implicações à atuação do jurista contemporâneo, vez que resulta no 

abandono – ainda que lento, gradativo e parcial – da matriz liberal-individualista, 

utilizada na interpretação de diversos institutos jurídicos, e passa o bem jurídico 

ambiental a diferir da conceituação civilista de coisa, sobre a qual recairia a 

exclusividade do exercício da titularidade 10 . Trata-se de bens, conforme 

regulamentação infraconstitucional proporcionada pela Lei de nº. 6.938, de 1989, 

que se compõem de elementos materiais e culturais, totalmente insuscetíveis de 

apropriação. São, portanto, bens ecologicamente equilibrados e de livre uso, gozo e 

fruição a todos os cidadãos, medida que deverá ser administrada pelo Poder Público, 

no sentido de manter a sua integridade, e com exercício da vigilância necessária para 

tanto11. 

O Código Civil brasileiro, de 2002, inclusive, em seu artigo 99, inciso I, 

menciona os “bens públicos de uso comum do povo”, e cita como exemplos os “rios, 

                                                      
10  SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Ambiental: introdução, fundamentos e 
teoria geral. São Paulo: Saraiva, 2014 (Série IDP – Linha Doutrina), p. 323. 
11 BARRACHO JÚNIOR, José Alfredo de Oliveira. Proteção do ambiente na Constituição da República. 
Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 84-85.  
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mares, estradas, ruas e praças”, inclusive com gravame sobre tais bens, a partir do 

viés da inalienabilidade, nos termos do artigo 100. Portanto, por si só, já os remove 

da esfera patrimonial e disponibilidade particular. Por outro lado, deve-se ressaltar 

que essa posição reside em uma abordagem liberal-individualista do Direito, e não 

há, no ordenamento jurídico civilista, uma compreensão adequada dos bens jurídicos 

ecológicos e da natureza pública e social que é vinculada à destinação destes. 

Entretanto, pode-se inferir, por intermédio de uma interpretação extensiva e conjunta 

ao artigo 1.228, §1º do mesmo Código, que rios, mares, estradas, ruas e praças 

alcançam um viés diferenciado de bens jurídicos.  

O ordenamento jurídico brasileiro contemporâneo reconhece a natureza 

difusa do bem jurídico ambiental, tratado como bem de uso comum do povo, e toda 

a sociedade, enquanto titular de tal direito, o utilizará diante de uma multiplicidade 

de interesses, quais sejam: patrimoniais, extrapatrimoniais, materiais, não materiais, 

individuais, coletivos e difusos. O bem jurídico ambiental, ao assimilar sua natureza 

difusa, supera a dogmática dicotomia bens públicos/bens privados, que se 

demonstrava, de forma constante e persistente, insatisfatória para o atendimento de 

demandas jurídicas que envolvam o meio ambiente, e tenta explicar os problemas 

contemporâneos a serem resolvidos pela norma posta pelo legislador a partir de 

seus próprios parâmetros12. 

O reconhecimento da natureza jurídica difusa dos bens jurídicos ambientais 

já havia sido sinalizada, no decorrer dos anos, em diversos diplomas legislativos 

ambientais de maior destaque, que a colocavam, já na década de 1980, como meio 

de ruptura da influência liberal-individualista vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro, como se sucedeu, por exemplo, quando da edição da Lei de nº. 7.347 de 

1985 – a Lei da Ação Civil Pública. Uma das principais diferenciações no 

reconhecimento da natureza difusa é com relação à titularidade do exercício dos 

direitos inerentes a esses bens – primordialmente em âmbito processual. 

Apesar de sua consideração como bem comum do povo, os bens jurídicos 

ambientais, principalmente em razão de sua natureza difusa, não podem ser 

                                                      
12 MORATO, Antônio Carlos. A proteção jurídica do bem ambiental. In: MILARÉ, Édis; MACHADO, Paulo 
Affonso Leme. Direito Ambiental: doutrinas essenciais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, vol. I 
(Fundamentos do Direito Ambiental), p. 739. 
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confundidos com o interesse do Estado em sentido estrito, vez que a sociedade é a 

titular do direito ao meio ambiente, e não o Estado. Cabe-lhe, outrossim, promover 

sua defesa. Desse modo, a Administração Pública brasileira atingirá a eficiência no 

exercício de suas funções quando integra a noção jurídica de interesse público, vez 

que a própria Administração, ao desempenhar as competências que lhe são 

atribuídas pelo sistema normativo de modo diligente e direcionado à plena 

satisfação da finalidade prevista na norma, dirige-se ao alcance de um resultado 

satisfatório quando no interesse da coletividade13. 

A natureza difusa do bem jurídico ambiental confunde a natureza pública com 

todo o interesse da sociedade, mas não quando o interesse do Estado, por si só, está 

em análise. A distinção entre interesse público primário e secundário permite 

destacar que nem sempre coincidem, mas o bem geral, promovido pela proteção ao 

meio ambiente, pode ser identificado com o interesse social, o interesse da 

sociedade ou da coletividade, e, até mesmo, com alguns dos autênticos interesses 

difusos14, que se utilizarão, em muito, de instrumentos como a Ação Civil Pública 

para sua persecução.  

Os interesses difusos podem ser considerados como um conjunto 

indeterminado ou dificilmente determinável de sujeitos envolvidos, o que, 

diretamente, contrapõe-se à noção fundamental de titularidade ou assimilação 

patrimonial, presente na dogmática civilista brasileira por muito tempo. A tutela não 

mais poderá ter por base a titularidade em si, mas a relevância do interesse, do fato 

de sua relevância social, de seus impactos para a coletividade e, também, para as 

gerações presentes e futuras15 . Podem se citar, inclusive, diversos exemplos de 

como a natureza difusa do bem jurídico ambiental foram fundamentais para a 

resolução de problemas contemporâneos, mediante o reconhecimento da 

importância dos elementos naturais como ele central e geral para todo o 

                                                      
13 BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. A noção jurídica de interesse público no direito administrativo 
brasileiro. In: BACELLAR FILHO, Romeu Felipe; HACHEM, Daniel Wunder (coords.). Direito 
Administrativo e interesse público – estudos em homenagem ao professor Celso Antônio Bandeira de 
Mello. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 109. 
14 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, 
p. 49. 
15 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses difusos: conceito e legitimação para agir. 6. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 93-97. 
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ecossistema onde estão inseridos e, consequentemente, para o interesse de todo o 

conjunto da sociedade, enquanto coletividade, na limitação da utilização individuais 

desses bens ambientais, principalmente em razão da função ambiental que lhes é 

atribuída. É o caso da utilização de um lençol freático por uma construção em região 

próxima a dunas; a proibição de prejuízo à mata ciliar, próxima ao local onde ocorrerá 

um evento esportivo, entre outros16. 

Uma lesão ao meio ambiente passa a ser uma lesão a toda a coletividade, e 

não apenas a direitos individuais, devidamente assinalados e correspondentes ao 

patrimônio de um particular ou de um grupo de particulares. A indeterminação dos 

sujeitos titulares do direito é que revela como a natureza da lesão promoverá efeitos 

no caso concreto. Se uma vila de pescadores é ameaçada por dejetos urbanos 

lançados ao mar, a lesão dissemina-se por um número indeterminado de pessoas, e 

pode, a depender do contexto, em muito agravar-se, como ocorreria na exploração 

predatória da Amazônia ou nos desastres que envolvam materiais radioativos ou 

nucleares, que ainda carecem de maiores análises e estudos sobre as extensões de 

seus danos. Inclusive, torna-se possível defender os bens jurídicos ambientais até 

mesmo em situações de lesões incorpóreas e de danos não materiais, como a 

discriminação racional por etnia17.   

Entretanto, em razão das próprias especificidades dos danos ambientais é que 

a aplicação da responsabilização objetiva adquiriu especial relevância. Tratam-se de 

danos complexos, que não apresentam uma centralização evidente e linear, e que 

englobam situações, inclusive, de difícil apuração prática – como a denominada 

poluição histórica, que resulta da acumulação sucessiva e progressiva de dejetos 

variados e recebidos pelo meio ambiente natural, ou, ainda, quando o dano 

promovido não é visível, a título de prejuízos sofridos em um ambiente de trabalho 

insalubre por repetição. Trata-se de situações prováveis, e com foco na realização 

de danos futuros. Apesar das peculiaridades e dificuldades promovidas pelos danos 

                                                      
16 Para José de Sousa Cunhal Sendim, a proteção da integridade ecológica e dos bens jurídicos 
ambientais não pode ser dissociada da proteção da capacidade funcional do patrimônio natural, de 
forma global (bens naturais, ecossistema e o conjunto de suas relações). Conf. SENDIM, José de 
Sousa Cunhal. Responsabilidade civil por danos ecológicos: da reparação do dano através de 
restauração natural. Coimbra: Coimbra Editora, 1998, p. 126. 
17  SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Ambiental: introdução, fundamentos e 
teoria geral. São Paulo: Saraiva, 2014 (Série IDP – Linha Doutrina), p. 325. 
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ambientais, pode-se afirmar que o artigo 225 do texto constitucional, por mais que 

atribua certa dimensão humana ao meio ambiente, não estabeleceu qualquer 

mecanismo mais efetivo para a recuperação e prevenção dos danos causados aos 

seres humanos, mais especificamente o dano ecológico puro, e limitou-se à fórmula 

geral da responsabilidade 18  – interpretada, majoritariamente, e, talvez, 

erroneamente, apenas como a objetiva.   

A teoria da responsabilização civil objetiva tem resguardo no pressuposto da 

existência de uma atividade que implica riscos para a saúde e ao meio ambiente em 

si, impondo-se ao empreendedor a obrigação de prevenir riscos – princípio da 

prevenção – e de internalizá-los em seu processo produtivo – princípio do poluidor-

pagador19. Nesse quesito, a teoria do risco é costumeiramente denominada, sob a 

tutela do Direito Ambiental, como teoria do risco criado. Dispensa, outrossim, prova 

de culpa, e tem conexões históricas com posições europeias acerca da 

responsabilização civil pelo risco. Por ser objetiva, pressupõe o dano ou o risco de 

dano, bem como o nexo de causalidade entre a atividade e o resultado danoso, 

efetivo ou potencial, vez que, por via de consequência, há que se perquirir o nexo de 

causalidade, e verificar se há liame entre a ação ou omissão e o dano provocado, 

para caracterizar a responsabilidade e gerar o dever de indenizar. Nesse sentido, 

torna-se irrelevante a aferição de culpa do poluidor ou da ilicitude de seu ato20. A 

responsabilidade civil contemporânea, apesar de não mais ter apenas a reparação 

patrimonial como elemento central, é orientada em torno da preocupação com a 

vítima do dano, em que é possível aplicar-se, de forma mais geral, a características 

de cunho individualista ou personalíssimo, quando possível.  

Com relação, especificamente, ao Direito Ambiental, tanto o legislador 

constituinte, quanto o infraconstitucional estabeleceram ao poluidor ou degradador 

a obrigação de restaurar e/ou indenizar os prejuízos ambientais, o que indica, em 

primeiro momento, que deve se tentar a restauração do bem ambiental e, somente 

                                                      
18 ANTUNES, Paulo Bessa. Dano Ambiental: uma abordagem conceitual. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015, 
p. 165. 
19  STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade Civil Ambiental: as Dimensões do Dano 
Ambiental no Direito brasileiro. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011, p. 171. 
20 DINIZ, Maria Helena. Responsabilidade civil por dano ao meio ambiente. In: NERY, Rosa Maria de 
Andrade, DONNINI, Rogério. Responsabilidade Civil: Estudos em homenagem ao professor Rui Geraldo 
Camargo Viana. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 391. 
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tornando-se esta inviável, partir-se para a indenização por sucedâneo ou 

compensação21. 

Essa estruturação da responsabilidade civil em matéria ambiental é 

consignada na noção de se restabelecer a harmonia e o equilíbrio que, anteriormente 

consolidados, foram violados pela atitude danosa que lhe constitui como a fonte 

geradora. Portanto, afirma-se expressamente em lei que se promoverá a um 

desestímulo de novas atitudes que sejam perpetradas, associada à ideia de 

reparação de um dano patrimonial ou extrapatrimonial. Nesse sentido, o princípio da 

conservação pode ser apontado como pressuposto relevante ao estabelecimento da 

indenização por dano ambiental, quando se exige que as sanções do Direito 

Ambiental estejam, em desasia, direcionadas à reconstituição, à restauração e à 

substituição do bem ambiental – quando possível. Mas não se pode olvidar que, pelo 

meio ambiente suas composições físicas e biológicas modificadas por agressões 

que não consegue suportar, não poderá jamais ser verdadeiramente restabelecido, 

do ponto de vista ecológico, tal como ocorreria por um bem de estimado valor cultural 

que não mais poderá ser recuperado ou restaurado22. 

Independente dessas questões, o Direito Ambiental brasileiro estruturou-se 

em torno de mecanismos de ressarcimento do dano ambiental patrimonial, quais 

sejam, o do retorno ao estado anterior à lesão e o cálculo da devida indenização 

pecuniária, e algumas posições doutrinárias já têm admitido a sua incidência para a 

reparação de danos de caráter extrapatrimonial. A questão, portanto, está no evento 

danoso e sua responsabilização em razão e uma conduta que o causou, ou seja, no 

nexo de causalidade entre dano e conduta humana. O nexo de causalidade pode ser 

considerado como um dos elementos essenciais para a determinação da 

responsabilização civil, mas é, ao mesmo tempo, o aquele mais delicado e recheado 

de repercussões de ordem prática. Ainda na seara da responsabilização subjetiva, se 

há culpa e dano, não há qualquer tipo de responsabilidade quando não se pode 

apontar a sua causa geradora.  

                                                      
21 LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Dano ambiental: do individual ao coletivo 
extrapatrimonial – teoria e prática. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 212. 
22 LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Dano ambiental: do individual ao coletivo 
extrapatrimonial – teoria e prática. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 213. 
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Portanto, pode-se afirmar que o nexo de causalidade é o ponto de ignição de 

leis naturais sem as quais o dano jamais ocorreria, vez que submetido a critérios 

normativos, estes traduzem opções valorativas para sua aferição e adequação23. Ao 

mesmo tempo, a identificação da causa de um dano implica em juízos valorativos, 

devidamente estruturados pelo ordenamento jurídico brasileiro, e que se 

fundamentam em escolhas, tais como aquelas de natureza social, de periculosidade 

da atividade, de proximidade temporal ou espacial entre ação e/ou omissão e o dano, 

probabilidades, entre outros24.  

O nexo de causalidade, a partir de juízos de adequação social, em que várias 

causas concorrem para o dano, podem levar a uma série de situação de ausência de 

responsabilização, como nas situações excludentes de responsabilidade por caso 

fortuito ou força maior – tufões, enchentes, tempestades, terremotos, entre outros – 

que favorecem o nível degradador, e que passam a invocar a culpa de terceiros ou da 

vítima, para evitarem o dever de indenizar. Isso, por si só, é uma situação violadora 

do princípio da precaução, em Direito Ambiental25. 

Em razão das dificuldades enfrentadas em nível ambiental, tanto doutrina 

quanto jurisprudência assimilaram a Teoria do Risco Integral, vertente pertencente à 

Teoria dos Ricos aplicada à Responsabilização Civil, para determinarem as 

consequências decorrentes de situações de danos ao meio ambiente, independente 

de sua natureza – seja natural, artificial, do trabalho, cultural e, até mesmo, digital ou 

cibernético. A vantagem auferida pela Teoria do Risco Integral, que é derivada, com 

relação ao nexo de causalidade, da Teoria da Causalidade Adequada, está com a 

colocação do perigo (potencial) como causador do dano, devendo-se, apenas, aferir 

se á liame causal entre a ação humana ou sua omissão e o dano promovido26. 

                                                      
23 BEDRAN, Karina Marcos; MAYER, Elizabeth. A responsabilidade civil por danos ambientais no Direito 
brasileiro e comparado: Teoria do Risco Criado versus Teoria do Risco Integral. In: Veredas do Direito, 
Belo Horizonte, v.10, n.19, p.45-88, jan./jun. de 2013, p. 567. 
24  STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade Civil Ambiental: as Dimensões do Dano 
Ambiental no Direito brasileiro. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011, p. 172. 
25 BEDRAN, Karina Marcos; MAYER, Elizabeth. A responsabilidade civil por danos ambientais no Direito 
brasileiro e comparado: Teoria do Risco Criado versus Teoria do Risco Integral. In: Veredas do Direito, 
Belo Horizonte, v.10, n.19, p.45-88, jan./jun. de 2013, p. 57. 
26 GUEDES, Emerson Almeida; FERREIRA, Clécia Lima. A responsabilidade civil pelo dano ambiental e 
a teoria do risco integral. In: Cadernos de Graduação – Ciências Humanas e Sociais, Aracaju, v. 3, n.3, 
p. 13-28, out. 2016, p. 14-15. 
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O modelo de responsabilização do risco integral exige uma atitude cognitiva 

diferenciada do intérprete, que, por vezes, torna-se completamente alheia ao nexo de 

causalidade. Nesse quesito, pode-se afirmar que o risco integral foge, quase que 

completamente, aos pressupostos conceituais tradicionais da responsabilização 

civil, vez que, ainda que não haja nexo de causalidade, a responsabilidade irá se 

impor. Dessa maneira, ainda segundo os pressupostos contemporâneos da 

responsabilidade civil, pautados, de modo progressivo, por flexibilizações e até 

presunções do nexo de causalidade, o risco integral demonstra-se afastado, e 

somente pode ser considerado quando imposto pela Constituição vigente, pelas leis, 

jurisprudência e sólidas e proporcionais razões normativas27. 

Ao analisar-se as características inerentes ao dano ambiental, não há, sob um 

primeiro panorama, como defender-se a aplicação do risco integral para o Direito 

Ambiental. Apesar do forte apelo doutrinário nesse sentido, vez que uma parte dos 

autores a aplicam indistintamente, a aplicação carece de maior desenvolvimento 

teórico, e, por diversas oportunidades, é associada com a responsabilização objetiva 

como se fossem elementos complementares. Deve-se ressaltar que a aplicação do 

modelo do risco integral é costumeiramente associado com a responsabilização civil 

em âmbito administrativo, vez que, no Brasil, desde o textos constitucional de 1946, 

já representa o modelo geral de responsabilização civil do Estado, ao impor medidas 

de responsabilidade civil por atos e omissões de seus agentes e das pessoas 

jurídicas de direito público e de privado prestadoras de serviço público – entidades 

a Administração Indireta. Conforme esse modelo, o Estado somente se eximirá da 

indenização cabível se provar algumas das causas excludentes de responsabilidade 

civil, como o fato exclusivo da vítima; caso fortuito ou força maior, entre outras. 

Por outro lado, verifica-se que o modelo do risco integral dispensa, quase que 

em sua totalidade, o nexo de causalidade. Não aceita, portanto, de forma conceitual, 

quaisquer excludentes de responsabilização. E difere, em muito, do modelo de 

responsabilização pelo risco criado ou causado, que implica em uma progressiva 

restrição das excludentes de responsabilidade civil. A teoria do risco, entretanto, tem 

ampla relação com o conceito de atividade. Sendo assim, conectar-se-á com a 

                                                      
27 FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto; ROSENVALD, Nelson. Novo Tratado de 
Responsabilidade Civil. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 1073.   
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atividade realizada pelo ofensor, na qual este responderá sem culpa, salvo que haja 

uma excludente para romper o nexo de causalidade. Nesse ponto, diminui-se a 

importância das excludentes, que serão retraídas, sobretudo na responsabilidade 

objetiva pautada no risco. Trata-se de redução fundamental, e que atende aos 

anseios constitucionais para tanto. 

Ainda assim, existirá um espaço para as alegações de excludentes de 

responsabilização civil, sob pena de confirmar-se, por muito, uma série de injustiças, 

a depender do caso concreto analisado. Pode-se – e deve-se – criar um sistema de 

flexibilizações diante de uma análise precisa do nexo de causalidade. Nesse caso, 

mesmo as presunções são potencialmente adequadas para a aplicação do sistema 

de responsabilização civil, como ocorre, por exemplo, nos danos causados por 

fabricantes de cigarros. Não se pode olvidar, por sua vez, que a causalidade é um 

conceito jurídico, e não fático. Assim, decidir-se pela imputação ou não de 

determinado antecedente implica, inevitavelmente, em valorações. Portanto, torna-

se subjacente, à análise do caso concreto, apurar-se o nexo de causalidade por um 

juízo de valor, e que devem ser pautados sob critérios de respeito aos valores 

protegidos constitucionalmente, seus princípios e por respeito aos direitos e 

garantias fundamentais. Se restar aplicável, em qualquer situação, o modelo de risco 

integral às infrações ambientais, a discussão a respeitado da causalidade deve ser 

afastada em toda e qualquer lide ambiental. Entretanto, a depender das 

circunstâncias do caso concreto, essa medida pode parecer, por muito, injusta. 

Tome-se como exemplo um posto de combustíveis, que recebe seu abastecimento 

de forma regular e constante, todas as semanas. Se, em determinado momento, um 

terremoto de baixa escala, pouco perceptível, promove uma rachadura em um dos 

tanques subterrâneos, que é de difícil detecção, e o combustível vazado promover a 

poluição de um lençol freático da região, deverá ser responsabilizado o dono do 

posto de combustível? 

Nem sempre os ofensores serão poderosos grupos econômicos, bem como 

nem sempre os danos ambientais assumirão proporções colossais, como no caso 

dos desastres ambientais de larga escala. Os atores envolvidos podem ser ofensores 

com baixo poderio econômico, e, como no caso mencionado acima, com nenhuma 

relação causal com o dano cuja indenização lhe será cobrada. Para tanto, deve-se 
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apurar a responsabilização ambiental por modelos diferenciados, e que não ignorem 

o modelo constitucional brasileiro vigente, de cunho humanista e em respeito aos 

valores e princípios fundamentais.  

Apesar de gozar de constante aceitação por parte dos tribunais superiores, 

com destaque para as decisões do Superior Tribunal de Justiça – STJ, o modelo do 

risco integral é, por vezes, associado pela doutrina de forma equivocada. Algumas 

posições, inclusive, encontram-se em contradição. O modelo de risco integral é 

associado aos danos ambientais por serem estes de natureza diferenciada, que 

ensejariam a dispensa ou prova de culpa, e exigiriam apenas o dano e o nexo causal. 

Porém, pelos próprios termos do modelo de risco integral, não haveria de se analisar 

qualquer situação de causalidade, vez que, se a responsabilidade é objetiva, e adota-

se o risco integral, o nexo de causal não servirá a seu intuito. E ocorrem, por outro 

lado, uma série de argumentações sobre as inversões probatórias ou a necessidade 

de flexibilização do nexo causal. 

Como os bens ambientais juridicamente tutelados são considerados como um 

macrobem – bem de uso comum do povo – a sua reparação em sentido amplo, por 

intermédio de indenizações, reparações em sentido estrito ou compensações, têm 

por intuito permitir que o meio ambiente lesado tente retornar ao status quo ante que 

apresentava, antes da ocorrência do dano. Entretanto, na maioria dos casos, torna-

se inviável a recuperação ou retorno ao estado anterior, o que, por si só, torna 

imprescindível a necessidade de manutenção e conservação28. Por ser um bem de 

utilização comunitária e de titularidade difusa, que abrange, inclusive, as futuras 

gerações, não se trata de situações meramente patrimoniais – acondicionadas, 

tradicionalmente, na seara da responsabilização subjetiva – e nem meramente 

pessoais – que tornará, por outro lado, para a responsabilização objetiva. Mas, ainda 

assim – e talvez, por falta de maior embasamento teórico sobre a própria estrutura 

da natureza jurídica do bem jurídico ambiental e os danos ambientais decorrentes de 

sua violação – se defende a aplicação do modelo de risco integral. O próprio STJ29 é 

defensor de que o dano ambiental não exclui a comprovação da efetiva ocorrência 

                                                      
28 BEDRAN, Karina Marcos; MAYER, Elizabeth. A responsabilidade civil por danos ambientais no Direito 
brasileiro e comparado: Teoria do Risco Criado versus Teoria do Risco Integral. In: Veredas do Direito, 
Belo Horizonte, v.10, n.19, p.45-88, jan./jun. de 2013, p. 52. 
29 Conf. STJ, REsp. 1.378.705; Resp. 1.056.540, entre outros. 
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do dano e do nexo de causalidade com a conduta do agente. Mas, ainda assim, 

permanecem em defesa do modelo do risco integral, com discussões sobre provas, 

inversões probatórias, flexibilizações, e até mesmo do tipo de demanda ambiental 

correspondente, que, por outro lado, podem ser resolvidas de outra forma. 

 

2 O RECONHECIMENTO DA IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO 

CIVIL DE DANOS AMBIENTAL PELO SUPREMO E A POSSÍVEL APLICAÇÃO DA TEORIA 

DO RISCO AGRAVADO NO BRASIL  

 

Em 17 de abril de 2020, o Supremo Tribunal Federal – STF, concluiu o 

julgamento proferido no âmbito do Recurso Extraordinário de nº. 654.833, que tem 

como relator o Ministro Alexandre de Moraes, e fixou a tese da imprescritibilidade da 

pretensão pela reparação civil de danos ambientais. Inclusive, restou reconhecida, 

por maioria de votos, a sua repercussão geral, sob a tutela de Repercussão Geral de 

nº. 999, nos seguintes termos: “É imprescritível a pretensão de reparação civil de 

dano ambiental”. O caso discutia o ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Ministério 

Público Federal – MPF, que pleiteava, entre outras questões, a reparação por danos 

patrimoniais ou materiais, morais e ambientais, decorrentes da extração madeireira 

ilegal, realizada, por oportuno, mediante invasões ocorridas no período 

compreendido entre os anos de 1981 a 1987, na área indígena pertencente à 

comunidade Ashaninka-Kampa do Rio do Amônia, no Estado do Acre. Os supostos 

infratores foram condenados em primeiro grau, bem como em segunda instância, e, 

mediante o não provimento do Recurso Especial perante o Superior Tribunal de 

Justiça – STJ, que defendeu, no REsp. de nº. 1.120.117/AC, cuja relatoria foi da 

Ministra Eliana Calmon, a imprescritibilidade das pretensões que suscitem reparação 

a danos ambientais. Nesse contexto, foi interposto Recurso Extraordinário ao STF. 

A matéria atrai atenções, em razão de julgados anteriores do próprio STJ, nos 

quais se defendeu a imprescritibilidade dos danos ambientais, como no REsp. 

647.493/SC30, de 2013, que tem como Ministro Relator João Otávio de Noronha; o 

                                                      
30 RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO AMBIENTAL. EMPRESAS MINERADORAS. 
CARVÃO MINERAL. ESTADO DE SANTA CATARINA. REPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO 
POR OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. [...] 7. A ação de 
reparação/recuperação ambiental é imprescritível [...] (STJ - REsp: 647493 SC 2004/0032785-4, 
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REsp. 1.644.195/SC31, de 2017, e o REsp. 1.559.396/MG, ambos com Ministro Relator 

Herman Benjamin. Nas disposições inerentes ao RE de nº. 645.833 RG/AC, o Ministro 

Relator Alexandre de Moraes reconheceu sua repercussão geral, e defendeu a tese 

da imprescritibilidade dos danos ambientais, vez que ponderou a necessidade e 

relevância de serem estabelecidos parâmetros precisos e seguros quanto ao 

instituto da prescrição em situações de direitos transindividuais e individuais 

lesados por ação – ou omissão – humanas, tanto na forma direta quanto indireta. 

Quando julgado pelo Tribunal Pleno, extinguiu-se o processo, por votação da maioria, 

com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, em 

virtude de uma transação realizada entre as partes, e que, por oportuno, prejudicou o 

recurso. Ainda assim, foram vencidos os Ministros Gilmar Mendes, Marco Aurélio 

Melo e Dias Toffoli, então presidente da casa, que deram provimento ao pleito. Ao 

final, foi estabelecida a tese da imprescritibilidade das pretensões de reparação civil 

de danos ambientais, por intermédio da apreciação do tema enquanto repercussão 

geral. 

O reconhecimento da imprescritibilidade da pretensão de reparação civil de 

dano ambiental pelo Supremo Tribunal Federal abre uma série de precedentes, dentre 

os quais os que questionam a aplicação da teoria do risco integral, bem como o da 

teoria do risco causado para infrações de ordem ambientalista, e permitem uma 

margem para a incidência de um novo posicionamento: o da teoria da 

                                                      
Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Data de Julgamento: 22/05/2007, T2 - SEGUNDA TURMA. 
Data de Publicação: DJ 22/10/2007 p. 233) (grifo nosso). 
31  CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROPTER REM. 
IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO REPARATÓRIA DE DANO AMBIENTAL. REPOSIÇÃO 
FLORESTAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. NECESSIDADE 
DE COTEJO ANALÍTICO. ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO 
ART. 535 DO CPC. ÓBICE DAS SÚMULAS 284/STF e 182/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO 
CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. INADMISSIBILIDADE DO 
RECURSO. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela ora recorrente para 
esquivar-se de reparar dano ambiental advindo de obrigação propter rem. Aduz prescrição para retirar 
a averbação da obrigação ambiental do registro de imóveis antes de proceder ao reflorestamento. O 
recurso visa à anulação do acórdão a quo, alegando a necessidade de enfrentamento de questão que 
não teria sido julgada. 2. Corretamente, o Tribunal de origem afirma que a jurisprudência do STJ 
primeiro reconhece a imprescritibilidade da pretensão reparatória de dano ao meio ambiente, e, 
segundo, atribui, sob o influxo da teoria do risco integral, natureza objetiva, solidária e propter rem à 
responsabilidade civil ambiental, considerando irrelevante, portanto, qualquer indagação acerca de 
caso fortuito ou força maior, assim como sobre a boa ou a má-fé do titular atual do bem imóvel ou 
móvel em que recaiu a degradação [...] (STJ - REsp: 1644195 SC 2016/0326203-1, Relator: Ministro 
Herman Benjamin. Data de Julgamento: 27/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA. Data de Publicação: DJe 
08/05/2017) (grifo nosso). 
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responsabilidade objetiva agravada ou do risco agravado. A teoria da 

responsabilização objetiva pode ser utilizada para aplicar-se uma situação de 

responsabilidade independente da existência de ânimo, e concede amplo destaque, 

conforme ressaltado anteriormente, à noção de causalidade, enquanto vínculo entre 

o risco da atividade e o dano considerado injusto, nos termos do art. 927, parágrafo 

único, do Código Civil de 2002. Entretanto, são admitidas uma série de excludentes 

do nexo de causalidade, devidamente expressas no próprio texto civil, quais sejam: 

caso fortuito ou força maior; fato exclusivo da vítima e o fato de terceiro, entre outros. 

Pela teoria do risco integral, a responsabilidade objetiva adquire um caráter 

absoluto, inafastável, que se traduz em pura causalidade: uma vez causado o dano, 

há a responsabilidade. Porém, em certa medida, sua aplicação é por deveras 

problemática. O perfil constitucional adotado para os bens ambientais prestigia a 

proteção aos bens em si, bem como da geração presente e futura, e, necessita de 

maior proteção à vítima, com reparação integral e sem olvidar da desigualdade 

substancial em cada caso, o que, por si só, se correlaciona com o primado da 

solidariedade social. A responsabilidade civil objetiva por risco agravado, portanto, 

diferencia-se da responsabilidade civil comum em razão da mudança de foco em um 

dos elementos centrais da responsabilização: o da ação ou conduta humana. 

Enquanto nesta a ação ou conduta humana é elemento central, vinculado ao dano 

promovido em razão do nexo de causalidade, a ação ou conduta humana são 

adaptados, naquela, para a conexão entre o dano promovido e a atividade 

desenvolvida, com redução, inclusive, da dependência do nexo de causalidade – e, 

por conseguinte, diminuição do número de flexibilizações ou mitigações de seus 

preceitos, quando aplicados na teoria da responsabilização por risco integral. 

Por outro lado, deve-se ressaltar que um eventual afastamento do nexo de 

causalidade exige uma estreita relação entre o dano e a atividade desenvolvida pelo 

ofensor. Portanto, apenas será juridicamente possível – e, por deveras, justo – 

imputar uma situação de responsabilização civil para indenização, compensação ou 

reparação sem nexo de causalidade a alguém, se o vínculo entre o dano e a atividade 

desenvolvida forem estreitos e interligados. Na responsabilidade civil objetiva por 

risco agravado os fatos que excluiriam o dever de indenizar, uma vez considerados 

como fortuitos externos, passam, com o decorrer de sua construção doutrinária e 
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jurisprudencial, a serem considerados como fortuitos internos. Podem-se citar, 

como exemplo, duas posições adotadas pelo STJ sobre a temática. 

No REsp. de nº. 401.39732, decidiu o STJ que não configura fortuito externo a 

sucção, pelas turbinas das aeronaves de grandes pássaros habituados a voarem 

grandes alturas, como os urubus. Tratar-se-ia, na verdade, em hipótese de fortuito 

interno. Portanto, se a aeronave é danificada pela sucção de grandes pássaros, 

impõe-se cautela para que o maquinário seja devidamente revisto e os passageiros 

remanejados para voos alternativos em outras companhias. No caso, o atraso por si 

só decorrente desta operação é considerado como causador da responsabilização 

da empresa aérea, nos termos da atividade de risco que oferece. 

Da mesma forma, quando da edição da Súmula de nº. 479, o STJ determinou 

que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por 

fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias”. Nesse caso, as fraudes praticadas por terceiros em relação a 

cartões de crédito, como danos resultantes de clonagem, interceptação de cartões, 

entre outros, ou ainda fraudes pela internet, como a subtração de numerário em 

contracorrente, serão apuradas com desconsideração do fato de terceiro, vez que se 

tratam de fortuito interno, pelo qual o banco responderá independente de culpa. 

Pode-se auferir, pelas posições elencadas acima, que os responsáveis se vinculam 

aos danos em razão destes estarem conexos às suas atividades, ainda que 

provenientes de terceiros. Trata-se da responsabilidade civil objetiva por risco 

agravado. Nos casos mencionados, se houver vínculo com os riscos da atividade, já 

haverá a responsabilização, ou seja, não responderão os responsáveis por quaisquer 

danos que as vítimas sofreram, mas apenas aqueles vinculados às suas atividades. 

                                                      
32  RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO EM VÔO C.C. 
ADIAMENTO DE VIAGEM - RESPONSABILIDADE CIVIL - HIPÓTESES DE EXCLUSÃO - CASO FORTUITO 
OU FORÇA MAIOR - PÁSSAROS - SUCÇÃO PELA TURBINA DE AVIÃO. A responsabilização do 
transportador aéreo pelos danos causados a passageiros por atraso em vôo e adiamento da viagem 
programada, ainda que considerada objetiva, não é infensa às excludentes de responsabilidade civil. 
- As avarias provocadas em turbinas de aviões, pelo tragamento de urubus, constituem-se em fato 
corriqueiro no Brasil, ao qual não se pode atribuir a nota de imprevisibilidade marcante do caso 
fortuito. É dever de toda companhia aérea não só transportar o passageiro como levá-lo incólume ao 
destino. Se a aeronave é avariada pela sucção de grandes pássaros, impõe a cautela seja o 
maquinário revisto e os passageiros remanejados para vôos alternos em outras companhias. O atraso 
por si só decorrente desta operação impõe a responsabilização da empresa aérea, nos termos da 
atividade de risco que oferece (STJ - REsp: 401397 SP 2001/0196968-6, Relatora: Ministra Nancy 
Andrighi. Data de Julgamento: 27/06/2002. Data de Publicação: DJe 09/09/2002). 
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E outros casos podem ser mencionados, como, por exemplo, no caso dos planos de 

saúde, que respondem por quaisquer danos que um passageiro de transporte 

interestadual vier a sofrer no trajeto de sua viagem. 

Os planos de saúde responderão por todos os danos conexos à sua atividade, 

ainda que sejam falhas ou omissões em relação aos deveres de cooperação, 

esclarecimento e informação. Assim, se um plano de saúde deixa de comunicar, 

individualmente, o paciente acerca do descredenciamento de determinado médico 

ou hospital, violará o dever de informar, de modo completo, claro e eficiente. O 

mesmo ocorre quando nega atendimento de urgência, em momento delicado para a 

vida do paciente ou de sua família, quando normalmente estará fragilizado pelo 

acidente sofrido na viagem. Dessa maneira, pode, inclusive, o plano de saúde não 

responder nos casos de seguros-saúde – quando os médicos são escolhidos pelos 

próprios pacientes, sem qualquer credenciamento ou interferência – em que não se 

exercitará sua atividade, apenas condicionando-se a reembolsá-lo posteriormente, 

por força de contrato33. 

 

CONCLUSÃO 

 

Pode-se concluir diante de todo o exposto que, o reconhecimento, pelo 

Supremo Tribunal Federal, da imprescritibilidade das infrações que promovam danos 

ambientais, permitiu uma abertura teórica à aplicação da Teoria do Risco Agravado 

no Direito Ambiental, em substituição às Teorias do Risco Integral e do Risco 

Causado, que, em muito, enfrentam dificuldades para a regulamentação e tratamento 

dos danos ambientais que envolvam reparações patrimoniais individuais. 

Os tribunais brasileiros, principalmente pela incidência de atuação do Superior 

Tribunal de Justiça, realizaram, durante anos, uma série de decisões díspares na 

seara do Direito Ambiental, e, apesar de relativo consenso acerca dos danos 

patrimoniais de natureza difusa, muito restou sem solução efetiva quando 

analisados os danos patrimoniais de natureza individual, que, inclusive, não são 

abrangidos pelas hipóteses expressamente  previstas  de  atuação  das  Ações  Civis 

                                                      
33 FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto; ROSENVALD, Nelson. Novo Tratado de 
Responsabilidade Civil. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 1079. 
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Públicas.   

É nesse sentido que se defende uma abertura, pelo reconhecimento da 

repercussão geral da imprescritibilidade dos danos ambientais, para a realização da 

Teoria do Risco Agravado, mais adequada às searas ambientais e cobrindo, inclusive, 

os danos patrimoniais de cunho individual, a fim de serem alcançados os primados 

protetores do meio ambiente, bem como as regras e princípios inerentes ao Direito 

Privado, notadamente o Direito Civil brasileiro, acerca da Responsabilidade Civil.      
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67. A INFLUÊNCIA DO DESENHO URBANO NOS DRAMAS DOS SERES URBANOS À 

LUZ DO DIREITO À CIDADE NO BRASIL 

 

THE INFLUENCE OF URBAN DESIGN IN THE DRAMAS OF URBAN BEINGS IN THE 

LIGHT OF THE RIGHT TO THE CITY IN BRAZIL 
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Pedro Cesar Rocha Neto 
 

RESUMO 
 
O presente artigo objetiva-se a discutir a influência (positiva e/ou negativa) exercida 
pelas conformações espaciais do tecido urbano perante a vida dos indivíduos 
residentes nas cidades, bem como analisar a associação entre a disposição (ou não) 
do patamar mínimo civilizatório e o exercício das capacidades dos indivíduos 
inseridos em assentamentos precários nas urbes brasileiras. Outrossim, busca-se 
analisar a efetividade do Direito à Cidade e a realidade do processo de favelização no 
Brasil. A metodologia envolve pesquisa interdisciplinar com orientação 
epistemológica na teoria crítica, congrega teoria e práxis e articula Direito, Sociologia 
Urbana e Políticas Públicas. Conclui-se que o crescimento urbano desordenado 
associado à falta de efetivação do patamar mínimo civilizatório, bem como a garantia 
ao Direito à Cidade conduz para a construção de ambiência agregadora das variadas 
formas de mazelas urbanas que influenciam nas vidas dos atores citadinos, haja 
vista a falta de acesso aos direitos sociais básicos associados à garantia à dignidade 
da pessoa humana.  Constata-se, ainda, que as principais chagas sociais se 
demonstram atuais no contexto urbanístico brasileiro, haja vista sua relação com a 
desigualdade – social, cultural e econômica – reflexa do descompasso entre 
crescimento econômico e desenvolvimento humano e a falta de efetividade dos 
direitos fundamentais esculpidos no texto constitucional brasileiro.  
PALAVRAS-CHAVE:  Direito à Cidade; Desenho urbano; Dramas urbanos; Direitos 
fundamentais. 
 
ABSTRACT 
 
This article aims to discuss the influence (positive and/or negative) exercised by the 
spatial conformations of the urban tissue before the life of the individuals who reside 
in the cities, as well as to analyze the association between the disposition (or not) of 
the least civilizing level and the exercise of the capabilities of individuals inserted in 
precarious settlements at Brazilian cities. Furthermore, it aims to analyze the 
effectiveness of the Right to the city and the reality of the slumming process in Brazil. 
The methodology involves interdisciplinary research with epistemological guidance 
in the critical theory. It congregates theory and praxis, and articulates Law, Urban 
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Sociology and Public Policies. It was concluded that the disorganized urban growth, 
associated to the lack of deployment of the least civilizing level, as well as the 
assurance to the Right to the City leads to the construction of an aggregator 
environment of the varied forms of urban issues that have influence in the lives of the 
aforementioned actors, given the lack of access to basic social rights, associated to 
the assurance to the dignity of the human person. It was also verified that the main 
social issues are proved to be current in the Brazilian urbanistic context, given its 
relationship with social, cultural and economic inequality, which is a reflex of the 
discrepancy between economic growth and human development, and the lack of 
effectiveness of the fundamental rights sculpted in the Brazilian constitutional text. 
Keywords: Right to the City; Urban design; Urban drama; Fundamental rights. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Esse trabalho tem como escopo estudar a influência – positiva e/ou negativa 

– da formação e ocupação da urbe com os dramas vivenciados pelos indivíduos que 

a compõe, notadamente, aqueles inseridos em áreas caracterizadas como 

assentamentos precários, haja vista o crescimento urbano desordenado vivenciado 

nas cidades dos países emergentes, em especial, o Brasil. De igual modo, destina-se 

a estudar a efetivação do Direito à Cidade esculpido no texto constitucional de 1988, 

bem como no Estatuto das Cidades de 2001 e sua relação com o processo de 

favelização brasileiro e a falta de moradia digna com acesso direto aos serviços 

básicos ligados à dignidade da pessoa humana, corolário do Estado Democrático de 

Direito brasileiro.  

Com efeito, o presente artigo objetiva-se a melhor compreender a 

confrontação entre espaço urbano e os indivíduos urbanos, bem como a formação 

social, cultural e econômica que cercam os citadinos e as mazelas urbanas. Para 

tanto, analisa-se os paradigmas das diversas chagas sociais, econômicas e culturais 

– violência urbana, gravidez na adolescência, doenças arboviróticas, lutas por 

moradia digna, falta de saneamento, inacessibilidade a serviços públicos básicos, 

preconceitos diversos, etc. – que entrelaçam e envolvem diretamente os diversos 

atores sociais nas lutas, conquistas e perdas vivenciadas pelos seres urbanos das 

cidades brasileiras. 

Inicialmente, afirma-se que a pesquisa justifica-se a partir da análise dos 

dados nacionais e internacionais que apontam para o colapso das cidades no 



 
Pedro Cesar Rocha Neto | 1139 

 

 

mundo, com contornos mais agravantes para aquelas inseridas na América Latina, 

pois mais da metade da população daqueles países vivem em áreas urbanas, e 

demonstra-se ainda em pior cenário a realidade brasileira, haja vista que mais de 

três-quartos do contingente demográfico tupiniquim é urbano. Nessa esteira, a 

associação entre crescimento populacional nas cidades e a falta de provisões 

habitacionais resultam na crise por falta de moradia digna, bem como a consequente 

formação de ocupações irregulares em áreas inadequadas, improprias e irregulares, 

que afetam tanto a população como o meio ambiente. À luz da verdade, a ineficiência 

do Estado e dos decisores urbano na condução da urbe é preocupante, haja vista que 

a falta de ordenamento do uso e da ocupação do solo urbano refletem as variadas 

formas de mazelas sociais, notadamente, a desigualdade social e econômica.  

Dito isso, questiona-se se o crescimento urbano desordenado e a falta de 

efetivação dos direitos sociais básicos (moradia digna, saúde, educação, etc.) 

influenciam na vida dos seres urbanos. Há relação entre a ineficácia do Direito à 

Cidade e formação de assentamentos precários no Brasil? As políticas públicas 

voltadas à garantia do Direito à Cidade guardam relação com as capacidades do 

indivíduo social? Há relação entre o capital humano e a garantia do Direito à Cidade?  

Neste artigo realiza-se pesquisa com abordagem metodológica 

interdisciplinar com orientação epistemológica na teoria crítica, bem como congrega 

teoria e práxis e articula os conhecimentos culturais e científicos existentes sobre a 

temática do Direito Constitucional, Direito Sociais Fundamentais, Direito Urbanístico, 

Sociologia Urbana, Políticas Públicas e Ciências da Cidade, e, em especial, as bases 

dos pensamentos contemporâneos sobre a emergência do Direito à Cidade e sua 

conformação com a garantia ao patamar mínimo civilizatório e a efetividade das 

capacidades, bem como debruça-se ao estudo de autores com pensamentos que 

guardam similitude, reflexo, ou ainda, que confrontam as teses aqui desenvolvidas. 

Note-se, que o texto adota os raciocínios indutivo e dedutivo, em pesquisa 

qualitativa, com as técnicas de análise documental, crítica cinematográfica, 

composições poéticas, estatísticas e de revisão bibliográfica. 

Em razão dessas peculiaridades, para fins didáticos, divide-se o artigo em 

duas cenas distintas. Na cena inicial, apresenta-se a emergência do Direito à Cidade 

e a busca pela efetividade do patamar mínimo civilizatório no contexto da legislação 
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urbanística no Brasil. Por fim, segue-se na última cena com objetivo de responder se 

há relação  entre o desenho urbano e as variadas formas de desigualdade que 

assolam os cidadãos, bem como os reflexos das mazelas urbanas com o 

desenvolvimento das capacidades do indivíduo e a formação do capital humana no 

Brasil, haja vista o prisma moderno: coadunar crescimento econômico e 

desenvolvimento humano nas cidades.    

 

2. A EMERGÊNCIA DA EFICÁCIA DO DIREITO À CIDADE E A GARANTIA AO PATAMAR 

MÍNIMO CIVILIZATÓRIO NO BRASIL 

 

Inicialmente, deve-se destacar que a expressão “Direito à Cidade” fora 

cunhada por Henri Lefebvre, no ano de 1968, quando da edição do livro, cujo título 

inaugurou o termo que simboliza uma visão disruptiva do modelo de apropriação da 

propriedade e da construção das cidades até então vivenciado. Como bem afirmou 

Ana Maria Isar dos Santos Gomes (2018, p. 493): 

 

[...] o direito à cidade concebido por Lefebvre tem um caráter revolucionário e 

utópico: ele atribui a crise da cidade ao modelo capitalista de produção que 

estrutura a sociedade industrial ocidental e propõe uma revolução – não do 

operariado, mas das forças sociais. A revolução urbana de Lefebvre se dirige 

contra o Estado e pressupõe a substituição do valor de uso – baluarte da 

ideologia capitalista – pelo valor de troca. O direito à cidade a ser garantido por 

essa revolução é o direito de participar da vida urbana, compreendida como 

simultaneidade e centralidade, produção e fruição da obra humana.  

 

À luz da verdade, em relação ao Brasil, a formação das cidades ao longo da 

história passou por mudanças relevantes, pois a urbe do período colonial, imperial e 

republicano, ou seja, dos mais variados momentos políticos e econômicos do país, 

apresentou-se de formas distintas, tanto na construção, como na concepção do 

sentido da polis. A diferenciação acentua-se após a introdução do conceito de cidade 

do século XX, com grande influência internacional e a abertura a globalização. As 

cidades brasileiras colhem (negativamente e/ou positivamente) os frutos do 
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processo de busca por melhoria na qualidade de vida e acesso a outras 

oportunidades que diferiam daquelas encontradas no campo ou ainda em cidades 

de pequeno porte. Assim sendo, passa-se a conviver com fluxo migratório interno – 

êxodo rural ou êxodo urbano emergente – nas grandes e médias cidades do mundo, 

em especial, as brasileiras, onde evidencia-se um inchaço populacional maior que a 

oferta de condições físicas, sanitárias e demais direitos básicos aos neocitadinos. 

No início, sob efeito do pensamento fordista-keynesiano da década de 70, os 

decisores políticos apropriaram-se da mão de obra barata e sem capacitação para 

suprir a demanda da economia nacional, bem como no processo de expansão dos 

centros urbanos. Assim, não se buscou garantir justiça social a essa população, mas 

sim acomodou-se nos locais sem interesse econômico (até então) ou áreas públicas, 

em especial, aquelas mais frágeis ecologicamente (encostas, faixas contíguas a 

mananciais hídricos), tudo o mais afastado dos olhos da elite política dominante e 

moradora da “cidade oficial”.  

De fato, as cidades, no contexto mundial, bem como no Brasil, somente 

passaram por uma mudança de compreensão quando as mazelas da produção 

urbana pautada pelo capitalismo selvagem fizeram suas primeiras vítimas – a 

suburbanização e a favelização de segmentos proscritos às conquistas sociais. 

Deve-se recordar que as cidades foram crescendo a despeito de terem, mesmo que 

incipientes, planos ou projetos urbanísticos, que favoreciam as classes mais 

abastadas em detrimento das classes menos favorecidas, que, por influência do 

modelo americano, foram espraiadas para as regiões periféricas da urbe.  

Entretanto, evidencia-se que a significante mudança vivenciada na concepção 

de cidade se deu a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, pois o 

processo participativo da constituinte proporcionou a alteração do paradigma sobre 

as cidades brasileiras – introduz-se o Direito à Cidade e sua função social da cidade 

–, haja vista a inserção de um capítulo específico tratando da política de 

desenvolvimento urbano por meio de uma emenda popular assinada por milhares de 

brasileiros que clamavam por um maior protagonismo das necessidades urbanas 

dentro da pauta dos decisores públicos. Essa mudança foi inaugurada a partir da 

instalação do Estado Democrático de Direito e o neoconstitucionalismo no âmbito 

do direito brasileiro.  
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Note-se, que o constitucionalismo brasileiro pós-1988, sob a égide da força 

normativa da Constituição, garante o patamar mínimo civilizatório a todo cidadão, 

prioritariamente, propiciado pelo Poder Público, em todos os seus níveis, contudo, 

não se exime o dever das entidades públicas e sociais para amparar e dar supedâneo 

aos cidadãos na busca da tutela para aqueles direitos que estejam sob ameaça, ou 

mesmo, não estejam a ser garantidos na sua plenitude. Ressalte-se que o patamar 

mínimo civilizatório no Brasil está encravado no art. 6º da CF/19881, nesse sentido, 

socorre-se dos ensinamentos de Gina Pompeu e Natércia Siqueira, nos quais 

afirmam que:  

 

A vigília atual é para que o desenvolvimento econômico não se limite à 

especulação financeira e a concentração de renda não prospere sobre o término 

do Estado-Nação e de seu elemento essencial: a população. Não há de se falar 

em Estado democrático de direito sem democratização econômica, sem a 

formação de instituições e do próprio povo. Um patamar mínimo civilizatório de 

alcance aos direitos sociais é pedra angular, da qual nascem os outros direitos 

(POMPEU; SIQUEIRA, 2017). 

 

Outrossim, o patamar mínimo civilizatório guarda relação umbilical com os 

preceitos da Nova Carta de Atenas, que definem uma agenda urbana voltada à 

garantia de um desenvolvimento sustentável, à promoção de uma competitividade 

econômica e oportunização do emprego, à melhoria do transporte e da qualidade de 

vida dos citadinos. A Nova Agenda Urbana traz como premissa basilar o homem na 

centralidade das decisões; daí surgem os dez eixos básicos aos decisores urbanos 

que deverão garantir uma cidade: para todos; participativa; como refúgio; 

sustentável; inovadora; produtiva; saudável; acessível; ecológica; cultural; e de 

caráter contínuo.  

Nesse sentido, afirma Milena Kanashiro (2004, p. 36) que o Poder Público 

deverá primar pela construção de uma cidade justa e resiliente, onde as premissas 

                                                      
1 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, 
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição (BRASIL, 1988). 
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da Nova Carta de Atenas vão para além dos pensamentos, que à época era 

vanguardista, de Le Corbusier2. A falta de consciência cidadã de todos os atores que 

compõe a teia urbana (públicos e privados), de um modo geral, faz com que os 

decisores políticos pequem perante a cidade que se projeta para essa e para as 

futuras gerações. 

Deve-se destacar que as democracias no mundo – a brasileira principalmente 

– passam por um processo de falta de credibilidade nos decisores políticos. Nesse 

sentido, verifica-se que a formação das políticas urbanas não está imune, mas sim 

refletem-se a partir desse descrédito, pois, as cidades destoam das garantias 

esculpidas no texto constitucional e infraconstitucional, como afirmou Manuel 

Castells (2018, p. 12): “se for rompido o vínculo subjetivo entre o que os cidadãos 

pensam e querem e as ações daqueles a quem elegemos e pagamos, produz-se o 

que denominamos crise de legitimidade política”.  

Assim, em razão dessas peculiaridades, e do somatório entre: a) os 

comportamentos migratórios campo-cidade e cidade-cidade; b) a falta de 

provimentos habitacionais dignos propiciada pelo Poder Público; e c) acúmulo de 

terras urbanas por uma pequena parcela mais abastada da população (latifúndios 

urbanos destinados à obtenção de lucro demasiado a partir da especulação 

imobiliária) resultou-se numa profunda e generalizada crise social nas cidades, pois 

as mazelas urbanas agravam-se por falta de ações estatais mitigadoras dos efeitos 

danosos da ocupação e uso desordenado do solo urbano, bem como ações do Poder 

Público afirmativas que diminuam o fosso de desigualdades – sociais, culturais e 

econômicas. 

Em resumo, passados os trinta e um anos da Constituição Cidadã e ainda 

dezoito anos do Estatuto da Cidade (EC/2001), o Brasil possui cerca de 16 milhões 

de famílias vivendo em habitações precarizadas (SCHINDWEIN, 2006). Grande parte 

desses brasileiros está residindo nas mais 16 mil favelas, ressalte-se, ainda, que 2,3 

milhões de cidadãos são desprovidos de serviços públicos básicos (MUNICIPAIS, 

2006). Essa triste realidade está balizada, na grande maioria dos casos, na falta de 

                                                      
2  Tinha escopo de produzir uma “cidade funcional” capaz de garantir aos citadinos acesso às 
atividades básicas: trabalhar, habitar, cultivar o corpo e o espírito, e circular (CORBUSIER; GIRAUDOUX, 
1993). 
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planejamento urbano e na ordenação do solo e iniciativa governamental na 

implementação dos mecanismos e instrumentos da política urbana, que detém a 

capacidade de mitigar o retrato atual das cidades.  

Na mesma linha de pensar, segue o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas de 

1998 e um dos artífices do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), Amartya Sem 

(2010, p. 10), quando afirma que “o desenvolvimento consiste na eliminação de 

privações de liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de 

exercer ponderadamente sua condição de agente”, daí tem-se a necessidade de 

eliminar as privações das liberdades e criar uma ambiência de garantia das 

capacidades para ter-se um desenvolvimento dentro da urbe. Como bem asseverou 

Martha Nussbaum (2013, p. 199) “as capacidades não são instrumentos para uma 

vida com dignidade humana: são entendidas, isso sim, como maneiras efetivas de se 

ter uma vida com dignidade humana nas diferentes áreas das atividades humanas 

vitais”. 

Por todo o apresentado, pode-se afirmar que o Direito à Cidade tem relação 

direta com a garantia ao patamar mínimo civilizatório do indivíduo sob duas óticas 

distintas, mas não podendo ser vistas isoladamente: a) componente, em si, do 

patamar mínimo civilizatório, pois o Direito à Cidade traduz-se na dignidade humana 

do citadino; e b) apresenta-se como o locus, onde os direitos e garantias 

fundamentais são vivenciados ou negligenciados.  

 

3. A INFLUÊNCIA DO DESENHO URBANO NOS DRAMAS DOS SERES URBANOS E O 

ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES NO BRASIL 

 

Muito bem lecionou Marcelo Lopes de Souza (2006, p. 90) “quando se deseja 

conhecer uma realidade, deseja-se conhecer aquilo que a explica: do que ela se 

compõe, que forças a mantêm, como chegou ela a ser o que é etc.”. Partindo dessa 

premissa, reafirma-se a pertinência da análise dos meandros da vida dos moradores 

dos variados assentamentos precários espalhados pelas grandes e médias cidades 

no mundo, em especial, as favelas brasileiras, haja vista que as características das 

adversidades físicas e sociais se apresentam com intensa similitudes. Adiciona-se 
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a isso, as afirmações dos autores Betânia Alfonsin e Edésio Fernandes, quando 

dizem: 

 

Vielas tortuosas, becos estreitos, casas compactadas, de dimensões variadas, 

amontoadas em lotes pequenos e inclinadas sobre os passeios reduzidos, 

grande densidade de ocupação, poucas áreas públicas e áreas verdes, acesso 

irregular combinando escadarias, pontes e caminhos de todo tipo conduzindo a 

áreas íngremes e áreas alagadiças: favela carioca ou loteamento irregular em 

São Paulo? Não, trata-se de uma descrição razoável dos centros históricos de 

diversas cidades do mundo, como Estocolmo Veneza, Lisboa, Ouro Preto ... 

Centros históricos protegidos por agências nacionais e internacionais 

exatamente por caracterizarem o registro histórico de modos distintos e 

processos socioeconômicos e culturais específicos de produção de cidades. 

(ALFONSIN, FERNANDES, 2006, p. 347) 

 

Denota-se que, a produção das cidades guarda referência direta de como os 

decisores urbanos e os diversos atores sociais apropriam-se dos seus lugares e 

como lidam com as dificuldades culturais, sociais e econômicas dessas áreas, pois 

a cidade e a sua população detêm as condições para tornar regiões de desvalia 

urbana em proeminentes culturais e econômicos. 

Pode-se notar que a realidade de descaso público vivenciada nas favelas e 

demais assentamentos precarizados nas cidades é persistente e crescente, pois o 

fosso social somente aumenta e as dificuldades dos moradores tendem a crescer à 

medida que as mazelas urbanas não são enfrentados pelo Poder Público com a 

garantia do patamar mínimo civilizatórios – direitos sociais – aos cidadãos dessas 

áreas.  

Destaca-se, ainda, que a efetivação do Direito à Cidade perpassa pela 

emergência em garantir a efetiva participação e controle social das políticas públicas 

implementadas em solo urbano, haja vista que a sociedade tem o dever-poder de 

atuar diretamente na condução dos rumos das políticas públicas no âmbito local.  

Não obstante, as cenas das mazelas sociais apresentam-se como resultado 

das desigualdades sociais, culturais e econômicas dos moradores da “cidade real” 

com aqueles cidadãos da “cidade oficial”, pois os primeiros não são incluídos no 
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processo de planejamento – urbano e orçamentário – da cidade, assim, não 

dispõem, na medida de suas necessidades, ao acesso aos serviços básicos de 

educação, saúde, lazer, moradia digna e emprego. No entanto, os cidadãos das áreas 

pertencentes a “cidade oficial” dispõem de aparato urbanístico e de políticas 

públicas plenamente acessíveis. De fato, o Estado tem o mister de oportunizar – de 

forma equânime – aos indivíduos as condições necessárias a uma vida digna e 

condizente com os corolários fundamentais da dignidade da pessoa humana.  

Em resumo, a trama da vida real dos indivíduos de áreas urbanas precarizadas 

tem referência direta à garantia da dignidade humana por meio do Direito à Cidade. 

No Brasil, o Direito à Cidade tem seu apogeu na Constituição Federal de 1988 

(CF/1988) – Constituição Cidadã e a instalação do Estado Democrático de Direito. À 

luz da verdade, os artigos 182 e 183 da CF/1988, bem como os instrumentos 

esculpidos no Estatuto da Cidade, têm grande potencial transformador das bases 

sociais urbanas, mas encontra-se em profundo desrespeito – por ato omissivo ou 

comissivo – do Poder Público perante a população mais carente (e mais numerosa) 

do país. Ressalte-se, ainda, que o Brasil é compromissário da Agenda 2030 da 

Organização das Nações Unidas, que declarou ao mundo a necessidade de erradicar 

a pobreza, em especial, a pobreza extrema, como desafio e requisito para construir 

um desenvolvimento sustentável global. Dentre esses, tem-se o ODS 11, ou ainda, 

ODS das Cidades e das Comunidades Sustentáveis, em que estão consignadas ações 

a serem implementadas com escopo de tornar as cidades mais inclusivas, seguras, 

resilientes e sustentáveis. Em certa medida, a construção de cidades justas, 

resilientes e que oportunizem o aumento do capital humano apresenta-se aos 

decisores urbanos como meta, mas “em um breve espaço de tempo as cidades 

sustentáveis serão mais do que uma opção, e se tornarão uma obrigação dos 

gestores públicos” (STANGER; DE STEFANO, 2013, p. 48). 

Entretanto, em relação à produção desordenada das cidades, a Organização 

das Nações Unidas (ONU), por meio da Divisão de População do Departamento de 

Assuntos Econômicos e Sociais, divulgou uma nova edição do relatório World 

Urbanization Prospects 2018 (Perspectivas Mundiais de Urbanização de 2018), 

aponta que, até o ano de 2050, a população residente nas cidades ultrapassará os 

68% da população mundial. No Brasil, a população urbana já ultrapassa a ordem dos 
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86% da população brasileira; na Colômbia, suplanta a ordem dos 80% (UNITED 

NATIONS, 2018). 

Em outro prisma, observa-se que a população brasileira, notadamente a 

urbana, não tem melhorado a qualidade de vida,  haja vista os dados recentes 

apresentados na Síntese de Indicadores Sociais (SIS) do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), que demonstram que as marcas da miséria no Brasil 

são presentes, reais e de difícil resolução no curto prazo, haja vista que 6,5% da 

população brasileira sobrevive com menos de R$ 5,00 (cinco reais) por dia, ou seja, 

13,5 milhões de brasileiros pertencem à extrema pobreza (classificação adotada pelo 

Banco Mundial). A pesquisa demonstra ainda que a proporção de pessoas pobres no 

Brasil é de 25,3% da população, que vive com a renda menor que R$ 420,00 

(quatrocentos e vinte reais), ou seja, 52,5 milhões de pessoas pobres (IBGE, 2019). A 

propósito, o Banco Mundial, ao divulgar o Índice de Capital Humano (ICH) do ano de 

2018, evidenciou que, apesar de o Brasil constar entre as dez maiores economias 

mundiais, logrou-se com a pífia classificação no 81º do Ranking do Capital Humano 

Mundial, dentre os 157 países estudados (WORLD BANK, 2019). 

Assim sendo, evidencia-se que a produção das cidades a partir do 

crescimento desordenado e falta de controle urbano perante o uso e ocupação do 

solo, bem como a falta de acesso aos direitos sociais básicos do indivíduo, tem 

resultado num colapso urbano e social das cidades no mundo, em especial, no Brasil. 

Com escopo de melhor visualizar a questão exposta, utiliza-se os números da cidade 

de Fortaleza, capital do Estado do Ceará, Região Nordeste do Brasil, que possui uma 

população de 2,6 milhões de habitantes inseridos numa área de 314 km², perímetro 

todo urbano. Essa cidade brasileira tem características similares à teia urbana do 

Brasil, às desigualdades sociais, culturais e econômicas, por conta do crescimento 

desordenado, ao longo de 293 anos de sua existência. 

À luz da verdade, a partir dos dados levantados pelo governo local3, a cidade 

alencarina possui oitocentos e quarenta e três assentamentos precários (favelas, 

cortiços e loteamentos irregulares), com uma população estimada de 1.077.059 

pessoas, correspondendo a 41% da densidade demográfica, onde ocupam – tão 

                                                      
3 Plano Local de Habitação de Interesse Social de Fortaleza (PLHIS-FOR), concluído em 2013. 
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somente e de forma amontoada – a área de 12,72% do território de Fortaleza, 

demonstrando de visu a má distribuição da terra no município. Ademais, quando se 

aloca essas áreas dentro da classificação geral do IDH dos bairros (121 distritos 

populacionais) da cidade, nota-se que os assentamentos precários estão inseridos 

nos bairros com menor Índice de Desenvolvimento Humano. Quando se plota os 

mapas de incidência de violência urbana, em especial os homicídios, bem como a 

incidência de doenças arboviróticas (dengue, chicungunha, etc.), evidencia-se 

também a relação direta entre as mazelas urbanas e os assentamentos precários no 

município de Fortaleza.  

As principais vítimas desse processo de crescimento desordenado e a falta de 

desenvolvimento humano dentro das cidades são as crianças e jovens em 

vulnerabilidade social e econômica. As crianças estão altamente suscetíveis e 

expostas ao ambiente físico e emocional que estão inseridas, haja vista a formação 

cerebral, o que vai influenciar nas capacidades do indivíduo na fase adulta.  

Em relação aos jovens, as pesquisas do Atlas da Violência de 2019 apontam 

para a incidência da violência urbana, em maior medida, associada – vítimas e 

infratores – aos jovens brasileiros, notadamente, em relação aos crimes de tráfico e 

uso de drogas ilícitas, disputas territoriais entre gangues e grupos rivais pelo controle 

do território, bem como a violência misógina e homofóbica, dentre suas conclusões, 

afirma que: 

 

A morte prematura de jovens (15 a 29 anos) por homicídio é um fenômeno que 

tem crescido no Brasil desde a década de 1980. Além da tragédia humana, os 

homicídios de jovens geram consequências sobre o desenvolvimento econômico 

e redundam em substanciais custos para o país. [...] Em 2017, 35.783 jovens 

foram assassinados no Brasil. Esse número representa uma taxa de 69,9 

homicídios para cada 100 mil jovens no país, taxa recorde nos últimos dez anos. 

Homicídios foram a causa de 51,8% dos óbitos de jovens de 15 a 19 anos; de 

49,4% para pessoas de 20 a 24; e de 38,6% das mortes de jovens de 25 a 29 anos; 

tal quadro faz dos homicídios a principal causa de mortes entre os jovens 

brasileiros em 2017 (tabela 1.1). Conforme apontado anteriormente esse recorde 

nos índices da juventude perdida se dá exatamente no momento em que o país 

passa pela maior transição demográfica de sua história, rumo ao 
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envelhecimento, o que impõe maior gravidade ao fenômeno. As taxas por 100 mil 

habitantes jovens permitem a comparação da magnitude desse fenômeno nos 

diferentes estados do país. Em 2017, 15 UFs apresentaram taxas de homicídios 

de jovens acima da taxa nacional de 69,9 por 100 mil. (CERQUEIRA et al, 2019, p. 

25) 

 

Neste particular, o estudo em comento, afirma a necessidade de priorização 

na agenda governamental de ações focalizadas nas áreas de vulnerabilidade social, 

econômica e cultural das mais diversas do país, em especial, nas regiões com maior 

incidência da crise de violência entre os jovens.  

Em sentido mais estrito, a partir da leitura do relatório do primeiro semestre 

de 2018 do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência, 

vinculado à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, observa-se que somente 

entre janeiro e junho de 2018 ocorreram o assassinato de 514 adolescentes (de 10 a 

19 anos de idade) no Ceará, desse total, somente em Fortaleza, foram 189 

adolescentes assassinados nos primeiros oitos meses de 2018 . Como bem 

asseverou o relatório, acentua-se “o fato de que os homicídios de adolescentes são 

efeitos da precarização das condições de vida de sujeitos pobres, negros, que 

residem nas periferias, aos quais não são garantidos direitos fundamentais” (CCPHA 

– COMITÊ CEARENSE PELA PREVENÇÃO DE HOMICÍDIOS NA ADOLESCÊNCIA, 2018, 

p. 29).  

Nessa linha de raciocínio, denota-se que a população inserida em 

assentamentos precários que não possuam acesso aos direitos sociais básicos tem 

suas liberdades comprometidas diretamente. Salienta-se, ainda, que os Direitos 

Sociais e os Direitos à Cidade têm ligação direta com a promoção do capital humano 

tão necessário para o desenvolvimento sustentável (crescimento econômico e 

desenvolvimento humano). Como bem afirmou Giomar Viana e Jandir Lima “a 

inclusão do capital humano nos modelos de crescimento econômico é uma questão 

chave para se compreender a dinâmica da economia no longo prazo, uma vez que, 

até então, esse fenômeno era explicado somente pelo capital natural e capital 

construído existente entre regiões e países.” (VIANA; LIMA, 2010, p. 143). 
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Nesse sentido, os estudos de Martha Nussbaum e Amartya Sem, quanto ao 

enfoque das capacidades, apontam para a emergência em garantir aos indivíduos de 

forma equânime o acesso ao bloco de direitos básicos (fundamentais) ou “conjunto 

capacitário” para Sen, ou ainda, as dez capacidades básicas para Nussbaum. Nas 

palavras de Sen o “que as pessoas conseguem positivamente realizar é influenciado 

por oportunidades econômicas, liberdades políticas, poderes sociais e por condições 

habilitadoras como boa saúde, educação básica e incentivo e aperfeiçoamento de 

iniciativas” (SEN, 2010, p. 18). Nessa linha de pensar, Martha Nussbaum acrescenta 

que “a falha em assegurar esses direitos aos cidadãos constitui uma violação 

particularmente da justiça básica, pois se considera que estejam implícitos nas 

próprias noções de dignidade humana e de uma vida segundo a dignidade humana 

(NUSSBAUM, 2013, p. 191-192).  

Para Amartya Sen esse “conjunto capacitário” deve ser ofertado pelo Estado 

e ficar à disposição do indivíduo livre, que assim poderá eleger as suas prioridades e 

a forma de direcionar os rumos de sua vida. Martha Nussbaum consolidou uma lista 

de dez capacidades básicas ao indivíduo. Nussbaum afirma que as “capacidades 

não são instrumentos para uma vida com dignidade humana: são entendidas, isso 

sim, como maneiras efetivas de se ter uma vida com dignidade humana nas 

diferentes áreas das atividades humanas vitais” (NUSSBAUM, 2013, p. 199).  

Em resumo, pode-se afirmar que o crescimento urbano desordenado e falta 

de controle da ocupação e uso do solo fez das cidades uma região de difícil 

convivência, haja vista que o Poder Público não oferta o patamar mínimo civilizatório 

aos citadinos, notadamente, em relação à moradia digna, saúde e educação de 

qualidade, assim, interferindo diretamente nas capacidades do indivíduo e na 

qualidade de vida por eles vivenciadas. À luz da verdade, a produção moderna das 

cidades (pautada tão somente no crescimento econômico e distante da priorização 

no desenvolvimento humano) está fadada a aumentar o fosso de que por sua vez 

tende a aumentar o número de mazelas urbanas, criando-se um ciclo vicioso. 

Entretanto, esse ciclo autofágico somente poderá ser rompido por meio de ações 

afirmativas governamentais de garantia da efetividade plena dos Direitos Sociais e 

do Direito à Cidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A constitucionalização do Direito à Cidade, a partir da promulgação da 

Constituição Federal de 1988, fez eclodir diversas necessidades com escopo de 

implementar os ditames constitucionais. Daí a necessidade de uma maior 

implementação dos direitos dos citadinos, em especial, a garantia do patamar 

mínimo civilizatório, bem como a tutela à função social da cidade e ao bem-estar 

urbano é dever do Poder Público e da sociedade moderna.  

Evidencia-se que as realidades das mazelas urbanas e sociais vivenciadas em 

áreas de grande vulnerabilidade, áreas caracterizadas como assentamentos 

precários são diretamente influenciados pela ausência das capacidades 

oportunizadas pelo Estado, haja vista que a falta dos Direitos Sociais básicos coloca 

os citadinos em vulnerabilidade dentro da comunidade (impotência perante o tráfico 

de drogas) e dentro da “cidade oficial” (preconceito e falta de empregabilidade).  

Com efeito, quando defronta-se as locações habitacionais e o acesso aos 

serviços públicos essenciais, bem como que as bases de dados de incidência das 

principais chagas urbanas – violência urbana, doenças arboviróticas, falta de 

serviços públicos essenciais (educação, saúde, capacitação para trabalho) – e a 

locação dos assentamentos precários, nota-se a confluência explícita entre a falta 

de desenvolvimento humano e o modelo de produção desigual da urbe. 

Por fim, de tudo que foi apresentado, pode-se concluir que o Direito à Cidade 

tem passado por grande evolução no mundo, notadamente, no Brasil, onde a maioria 

da população brasileira reside nas cidades, assim, esse processo de urbanização 

desenfreada desencadeia diversas mazelas sociais, culturais e econômicas dentro 

do tecido urbano. Conclui-se, ainda, que a garantia do patamar mínimo civilizatório 

aos citadinos inseridos em áreas de assentamento precário tem o condão de garantir 

a dignidade humana, bem como tem o escopo de criar a ambiência necessária para 

a construção das habilidades socioemocionais necessárias à utilização das 

capacidades na sua forma plena, e, assim e somente assim, estar-se-á diante de um 

processo valoroso de edificação do capital humano de toda a sociedade urbana. Com 

efeito, evidencia-se que a promoção do Direito à Cidade e dos Direitos Sociais guarda 

ligação direta com a garantia da dignidade humana, bem como demonstra-se como 
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efetivação da justiça social, assim, resulta-se na conjugação do crescimento 

econômico e desenvolvimento humano na seara urbana e na vida dos seres urbanos.  
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68. A SUPREMACIA DESAFIADA: COMO O INSULAMENTO DAS DECISÕES 
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Resumo 
 
Este artigo analisa o tema da supremacia constitucional em relação às políticas 
econômicas e orçamentárias, temas que em geral são considerados secundários, 
como normas de políticas públicas indevidamente inseridas no Texto Constitucional 
e que, por isso, podem reiteradamente ser substituídas por outras no processo de 
reforma,  para atender os desígnios do governo eleito ou as pressões advindas das 
crises econômicas. Este artigo pretende explicar a complexidade da mencionada 
reflexão, tendo em conta o reconhecimento de dois problemas principais: (i) o 
afastamento entre economia e política, diante da produção doutrinária do século 
passado, que pensava a economia como uma área mais neutra e eficiente do que a 
política e (iii) a fragilidade do modelo nacional-desenvolvimentista, controvertido 
desde os debates Constituintes e, especialmente, a partir da década de 90, diante das 
fortes crises inflacionárias e do cenário internacional de hegemonia do paradigma 
neoliberal. O trabalho pressupõe que o direito constitucional deve dominar também 
dos debates quanto a políticas econômicas e orçamentárias, pela lógica da 
supremacia constitucional. Em última análise, portanto, as políticas públicas, 
independentemente dos modelos de desenvolvimento à que se aliem e do orçamento 
disponível, precisam estar de acordo com os princípios, direitos e objetivos 
constitucionais. 

 
Abstract 
 
 This article analyzes the theme of constitutional supremacy in relation to economic 
policies. This theme is generally considered secondary in the Constitution, which 
authorizes its modification by reform, to meet the interests of the elected government 
or the pressures arising from economic crises. This article aims to explain the 
complexity of the aforementioned reflection, taking into account two main problems: 
(i) the gap between economics and politics, in view of the doctrinal production of the 
last century, which thought of the economy as a more neutral and efficient than 
politics and (iii) the fragility of the national-developmentalist model, controversial 
                                                      
1 Doutoranda em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná. 
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since the Constituent debates and, especially, since the 90's, in the face of strong 
inflationary crises and the international scenario of hegemony of the neoliberal 
paradigm. The work presupposes that constitutional law must dominate the debates 
regarding economic policies by the logic of constitutional supremacy. Ultimately, 
therefore, public policies, regardless of the development models to which they are 
attached and the budget available, need to be in accordance with constitutional 
principles, rights and objectives. 
Palavras-chave: Supremacia constitucional; políticas econômicas; desenvolvimento 
e emendas constitucionais; 
Keywords: Constitutional supremacy; economic policies; constitutional development 
and  constitutional amendments; 
 

Introdução 

 

A Constituição, soberana, é uma norma criada para a resistência. Fixam-se as 

cláusulas constitucionais e criam-se expectativas de que elas resistirão aos diversos 

desafios diante dos quais certamente serão submetidas. VIEIRA, em livro no qual 

avalia a hipótese de uma suposta crise constitucional, no Brasil do pós-2013, 

considera de forma otimista que a Constituição brasileira, muita embora tenha 

enfrentado (e neste momento ainda esteja enfrentando gravemente) ataques, teria 

sido capaz de demonstrar uma “resiliência surpreendente adaptando-se a diversos 

imperativos de natureza econômica, política e social, por intermédio de reformas”2. 

O argumento é o de que, havendo necessidade, a Constituição é alterada para se 

atualizar diante das demandas econômicas, políticas e sociais, sem que isso afete 

seu núcleo.  

Paralelamente, em outro momento do mesmo livro, o autor comenta uma 

destas reformas pelas quais passou a Constituição, promovida por iniciativa de 

Michel Temer, a Emenda Constitucional 95/2016, diante do que destaco 

especialmente uma frase:  

 

Caso os governos não sejam capazes de reduzir despesas financeiras, reformar a 

previdência social de forma a torná-la menos regressiva e eliminar privilégios e 

desonerações, a emenda claramente terá um forte impacto sobre o cerne do estado 

de bem estar projetado pela constituinte de 1988, afrontando os pisos 

                                                      
2Vieira, Oscar Vilhena. A batalha dos poderes. Rio de Janeiro: Companhia das letras, 2018. p. 06. 
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constitucionais voltados a assegurar os direitos à saúde e à educação. Por si só, 

essa medida já pode ser considerada um ataque por parte do governo Temer contra 

os direitos sociais previstos no texto da Constituição de 1988” (grifos nossos)3. 

 

Essa colocação impõe uma reflexão: as reformas que implicam impactos no 

projeto de Estado de bem-estar fixado em 1988 são benéficas para a 

manutenção/adaptação do sistema ou representam, de outro modo, a 

descaracterização do sistema? Na segunda hipótese, na linha do que ensina 

LANDAU, quanto ao constitucionalismo abusivo, poder-se-ia afirmar que mediante 

alterações pontuais, ficticiamente técnicas, indiretamente se escava todo o sistema 

de proteção dos direitos sociais, pela limitação orçamentária e pela adoção de 

políticas econômicas que não priorizam esses direitos ou não são eficientes em 

priorizá-los. Pela reforma pontual e técnica, atinge-se a essência da Constituição4. 

Por mais que se possa inicialmente considerar que tais escolhas são escolhas 

do governo legitimado no processo eleitoral ou são escolhas aprovadas em processo 

formal de emenda constitucional no Parlamento, essas respostas formais não são 

mais suficientes para o constitucionalismo do século XXI.  

Portanto, o artigo pretende lançar reflexão para o mal-estar decorrente do 

afastamento entre as decisões econômicas e a política, da celeuma quanto ao 

modelo de desenvolvimento adotado em 88 e da relativização da supremacia 

constitucional neste tocante. A proposta é a de que em um sistema constitucional 

nada deve escapar do parâmetro constitucional (nem mesmo a economia e o 

orçamento) e embora exista uma larga margem de políticas e propostas de 

desenvolvimento possíveis, eles sempre devem visar atender a realização dos 

princípios constitucionais e direitos fundamentais. 

 

I O pano de fundo: afastamento entre política e economia 

 

BALKIN revela que a Constituição tem por função permitir (e  de  certa  maneira 

                                                      
3 Ibidem, p. 27. 
4  Landau, David. “Abusive Constitutionalism”. Davis Law Review, vol. 47, 2013. Disponível em: 
<https://lawreview.law.ucdavis.edu/issues/47/1/Articles/47-1Landau.pdf. > Acesso em :12 set. 
2020. 
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obrigar) que as divergências ocorram dentro da política e não fora dela5. Na linha do 

que defende, estar dentro da política é estar dentro do debate público, devidamente 

situado nos limites da própria Constituição. É interessante pensar que no texto de 

BALKIN (a respeito das situações de crise constitucional) as hipóteses de crise 

sempre estão relacionadas, de algum modo, ao descumprimento das normas. Há 

crise, segundo ele, quando os políticos ou funcionários de governo afirmam que não 

seguirão as normas constitucionais, ou mesmo muitas pessoas se recusam a 

obedecê-las, por exemplo. A questão crucial parece ser a de saber distinguir qual o 

grau de descumprimento ao qual a Constituição precisa ser submetida para que se 

possa afirmar a situação da crise. Aplicando esse raciocínio ao tema da ordem 

econômica e orçamentária brasileira, a questão parece ser ainda mais sofisticada.  

Como se explicará, nos tópicos seguintes, desde a Constituinte existe uma 

intenção de reforma permanente dos assuntos alocados na ordem econômica e 

orçamentária e uma defesa reiterada do afastamento destas matérias do debate 

público. A princípio se poderia argumentar que respeitadas as formalidades do 

processo constituinte reformador, nada se teria a objetar quanto ao tema. Todavia, 

essa resposta não é mais suficiente, diante das questões já expostas por LANDAU, 

quanto ao uso de mecanismos de mudança constitucional que são capazes de erodir 

a própria ordem democrática6. 

O primeiro assunto que pretendo tratar diz respeito ao afastamento entre a 

constituição política, a constituição econômica e a constituição orçamentária, que 

dificulta o debate e o controle das últimas duas. Esse afastamento é parte de um 

fenômeno mais complexo, mais antigo e mais abrangente, para o qual apontam 

ABRUCIO e LOUREIRO, que é o fenômeno do afastamento doutrinário entre a 

economia e política, no decorrer do século XX7.  

De acordo com ABRUCIO e LOUREIRO existe desde o início do século passado, 

um discurso que visa destacar a economia da política, argumentando que a 

                                                      
5 Balkin, Jack. “Constitutional Crisis and Constitutional Rot”. In: Graber, Mark, Levinson, Sandford, 
Tushnet, Mark (Coord.). Constitutional Democracy in Crisis? Oxford University Press, 2018. 
6 Landau, David. Op. Cit., s/p. 
7 Loureiro, Maria Rita e Abrucio, Fernando Luis. “Democracia e eficiência: a difícil relação entre política 
e economia no debate contemporâneo”. In Revista de Economia Política, vol. 32, nº 4 (129), 2012, São 
Paulo, pp. 615-633. 



 
Claudia Beeck Moreira de Souza | 1159 

 

 

economia, por ser uma área de atuação e estudo mais neutra e eficiente, não deveria 

ser indevidamente perturbada pela caótica área da política. Esse discurso defende 

que a política e as esferas de debate público, por seu caráter desordenado, 

prejudicam a tomada de decisões econômicas, em prejuízo da própria democracia e 

da realização de direitos.  

Como colocado, ABRUCIO e LOUREIRO indicam que os economistas clássicos 

como Smith e Marx pensavam economia e política como temas inseparáveis, embora 

pudessem ter análises diversas ou críticas quanto as implicâncias de uma em 

relação a outra. Todavia, a partir do século XX, houve a ascensão do pensamento que 

propõe a dissociação ou mesmo a oposição entre a economia e a política. Isso 

estaria inclusive refletido no pensamento de autores como Keynes e Schumpeter, 

que embora compreendam a interação entre Estado e economia, entendem que a 

política econômica deve estar centrada em uma burocracia especializada8.  

Ainda, de acordo com os autores, passou-se a defender que “a 

governabilidade e a efetiva capacidade decisória do Estado só podem ser garantidas 

se houver insulamento das decisões econômicas de qualquer interferência política”9, 

pois a política é um espaço irracional e ineficiente. Esse afastamento entre economia 

e política acontece em um crescente no século XX e tem seu ápice no final do século, 

aliado a hegemonia da doutrina neoliberal. Tem-se a compreensão de que a política 

e os espaços de participação democrática contaminam de maneira indevida a 

racionalidade das decisões econômicas. 

O que se pretende demonstrar aqui é que essas questões abstratas notados 

por ABRUCIO E LOUREIRO, na doutrina econômica, tem reflexos no Texto 

Constitucional brasileiro e na leitura que se faz dele. É revelador dessa influência o 

debate travado entre Sarney e Ulysses, no processo de elaboração da Constituição, 

diante da inserção de cláusulas no Texto Constitucional que causavam receio de 

ingovernabilidade, por visar submeter a economia às escolhas políticas do 

Constituinte. O assunto é trazido por VIEIRA: 

 

                                                      
8 Idem. 
9 Ibidem, p. 617. 
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Sarney decidiu partir para o confronto com a Assembleia Constituinte e, em 

cadeia nacional de rádio e televisão, fez críticas contundentes ao conteúdo 

estatista da Constituição. [...] Primeiro, há o receio de que alguns dos seus artigos 

desencorajem a produção, afastem capitais, sejam adversos à iniciativa privada 

e terminem por induzir ao ócio e à improdutividade. Segundo, [receia-se] que 

outros dispositivos possam transformar o Brasil, um país novo, que precisa de 

trabalho, em uma máquina emperrada e em retrocesso. 

(...) A reação de Ulysses Guimarães foi imediata (...) fez um discurso histórico, 

em que afirmou que a “governabilidade está no social. A fome, a miséria, a 

ignorância, a doença inassistida são ingovernáveis”...10 

 

Portanto, desde o início houve forte resistência em tentar submeter a esfera 

econômica ou orçamentária ao ideal constitucional. Mas, mesmo para além dos 

debates quanto ao fundamento da ordem constitucional, o afastamento do diálogo 

entre economia, orçamento e política direciona para que se afaste mais uma vez a 

política do plano do debate, quando se coloca em questão a escolha dos meios pelos 

quais acessar os objetivos constitucionais:“los economistas ya no se limitan a 

elaborar marcos conceptuales para la implementación de reformas de políticas 

públicas, sino que también los transforman em guias de accion para el debate 

público”11. 

LOUREIRO, mais uma vez, analisando especificamente a trajetória do 

segmento social dos economistas e a sua influência nas decisões políticas no século 

XX, chama a atenção ainda, para o fato de terem eles, como aqui já indicado, 

substituído de certo modo os políticos tradicionais, porém sendo menos 

questionados em suas decisões, por conta exatamente desta atribuída característica 

técnico-científica12. 

                                                      
10 Vieira, Oscar Vilhena. Op. Cit., p. 62. 
11 Biglaiser, Glen. “La internacionalizacion de las ideas econômicas em Argentina”. In Montecinos, 
Veronica e Markoff, John (Coord.): Economistas en las Americas. Santiago de Chile, Universidad Diego 
Portales, 2016. 
12 “A formação de um segmento específico das elites dirigentes no Brasil, aquele que se identifica e 
se legitima não pela representação partidária e eleitoral e sim pela competência técnicocientífica. 
Facilitada pela situação autoritária e pela fragilidade do sistema partidário, essa elite ascende aos 
postos de poder nos organismos governamentais sem grande competição com seus concorrentes 
externos (políticos tradicionais ou homens de partido). Suas lutas concentram-se nas disputas 
internas, concernentes aos diferentes projetos de desenvolvimento ou às alternativas de políticas 
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É preciso reconhecer que há séria dificuldade em verificar a 

constitucionalidade das políticas econômicas e orçamentárias (os meios) adotadas 

para atingir os objetivos constitucionais, quando estas decisões são justificadas por 

argumentos técnicos de economistas. Um caminho seria verificar se a proposta 

apresentada está de acordo com o modelo de desenvolvimento proposto pela 

Constituição, todavia, existe divergência inclusive em relação a qual o modelo 

adotado e se ele está ou não à disposição do Constituinte Reformador. 

 

II O modelo de desenvolvimento como parâmetro de controle (e a controvérsia 

quanto ao modelo de desenvolvimento) 

 

O afastamento entre as decisões tidas por políticas na Constituição (definição 

de direitos e organização do Estado, principalmente) e a decisões econômicas e 

orçamentárias tem outro fundamento, notado por GARGARELLA, que estaria na 

dinâmica da elaboração das constituições latino-americanas em geral. De acordo 

com o autor, o fenômeno de constitucionalização na região costuma acompanhar a 

realização de acordos entre liberais e conservadores. Isso faz com que muito embora 

exista a conquista de espaço nos textos constitucionais para a declaração de 

diversos direitos, não há transformação no que ele chama de “casa de máquinas” da 

Constituição, a estrutura de poder que seria capaz de promover esses direitos de 

maneira mais eficiente: “se dedican a expandir los derechos existentes, pero sin 

incorporar las modificaciones acordes y necesarias, en el otra área fundamental de 

la Constitución, de la organización del poder”13.  

Há uma contradição entre os direitos assegurados, as políticas que seriam 

necessárias para dar efetividade a estes direitos e os espaços de privilégios que 

continuam presentes, como alerta SALLUM JR. “... ao mesmo tempo que garantiu e 

                                                      
econômicas”. Loureiro, Maria Rita. Os economistas no governo: gestão econômica e democracia. Rio 
de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1997. 
13  Gargarella, Roberto. El constitucionalismo latinoamericano y la “sala de máquinas de la 
Constitucion: dos siglos de constitucionalismo en América Latina.  Buenos Aires: Katz, 2015. 
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ampliou os direitos de quem não os tinha (...) a Constituição reforçou ou mesmo criou 

um grande número de privilégios que se tornaram obstáculos14. 

VIEIRA, na análise que faz, já referida, das limitações enfrentadas pelo projeto 

Constitucional de 1988 diante de seus trinta anos de vigência, também sinaliza para 

a dificuldade de executar a tarefa da efetivação de direitos, paralelamente a 

manutenção de privilégios, especialmente nos momentos em que a economia não é 

favorável e o orçamento é limitado. Em um momento do texto, o autor reconhece que 

a Emenda n. 95 colocou em xeque a organização orçamentária estipulada pela 

Constituição para o financiamento do sistema de saúde e educação:  

 

O sistema político e a carta de direitos encontram-se basicamente preservados. 

Talvez a maior alteração no campo dos direitos sociais tenha ocorrido somente 

29 anos depois da promulgação da Constituição, com a aprovação, no governo 

de Michel Temer, da emenda no 95, de 2017, que estabeleceu um teto para os 

gastos públicos. Isso afetou o sistema de vinculação orçamentária voltado a 

financiar parte dos direitos sociais, como educação e saúde15. 

 

A questão que se coloca, então: é possível afirmar que o sistema de direitos 

continua intacto quando ocorre restrição no financiamento destes direitos? É 

possível adotar uma análise segregada da Constituição, que afasta os princípios e 

direitos da ordem econômica e orçamentária, permitindo que pela sua reforma se 

restrinjam conquistas de direitos sociais já alavancadas em períodos anteriores?  

A leitura desarticulada da Constituição foi percebida por BERCOVICI e 

MASSONETO, em já clássico texto produzido em 2006, quanto a negação do caráter 

dirigente da Constituição, em relação aos temas econômicos e orçamentários. Os 

autores perceberam a problemática desta fragmentação (alimentada pelo contexto 

geral do afastamento entre política e economia) denunciando que a efetivação dos 

direitos teria ficado à margem das limitações supostamente técnicas engendradas 

                                                      
14  Sallum Jr. Brasílio. “Tradição política e crise de Estado” en Lua Nova, n. 32, 1994, São Paulo, 
disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
64451994000100008>. Acesso em 25 set. 2020. 
15 VIEIRA, Oscar Vilhena. Op. Cit., p. 65. 
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pela ordem econômica e orçamentária e isto traria, na prática, a agonia da 

Constituição16. 

Pelas definições da Constituição de 1988 o Estado teria diversos papeis 

importantes na organização da economia e efetivação dos direitos fundamentais, no 

entanto, existe uma questão dogmática, um desencaixe técnico no direito 

constitucional brasileiro: “a separação (...) entre a constituição financeira e a 

constituição econômica, como se uma não tivesse nenhuma relação com a outra e 

como se ambas não fizessem parte da mesma Constituição de 198817. 

Para compreender a complexidade do fenômeno que aqui se pretende 

destacar é preciso observar que as dificuldades de definir um Estado com estrutura 

de poder compatível com a realização dos direitos propostos na Constituição de 

1988, advém também do fato de que o modelo de desenvolvimento sempre foi 

controvertido. Segundo explicado por ALMEIDA, o Brasil foi um dos últimos países 

da América Latina a aderir aos programas de reforma econômica e o fez ainda de 

maneira lenta e hesitante18. Isso porque havia aqui uma ideia econômica dominante 

no cenário nacional, ainda na década de 80, quanto ao papel do Estado, quanto ao 

modelo de desenvolvimento, que se manteve durante o período da democratização. 

Tanto os militares como os oposicionistas manifestavam igualmente a crença 

no modelo de desenvolvimento praticado até então (nacional-desenvolvimentismo): 

“a oposição política democrática compartilhava com as elites políticas, militares e 

tecnocráticas favoráveis ao regime a mesma fé nas estratégias de desenvolvimento 

conduzidas pelo Estado”19. Havia uma crítica em relação a necessária transparência 

dos processos decisórios e mesmo em relação a necessária compatibilização entre 

desenvolvimento e justiça social, por parte dos opositores ao regime, mas a 

“oposição democrática também abominava a idéia de políticas de estabilização via 

austeridade monetária e contenção fiscal”20. 

                                                      
16 Bercovici, Gilberto e Massonetto, Luis Fernando. “A Constituição dirigente invertida: a blindagem da 
Constituição Financeira e a agonia da Constituição Econômica”. In Boletim de ciências econômicas, 
V. LXIX, 2006, Coimbra, p. 57-77. 
17 Ibidem, p.  
18  Almeida, Maria Hermínia Tavares de. “Pragmatismo por necessidade: os rumos da reforma 
econômica no Brasil”. In: DADOS- Revista de Ciências Sociais, vol. 39, n 2, 1996, Rio de Janeiro, pp. 
213 a 234.  
19 Ibidem, p. 220. 
20 Idem. 
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Deste modo, as modificações no modelo de desenvolvimento não foram 

postas na Constituição de 1988, vieram depois da sua promulgação e por conta do 

cenário fático, pois, de acordo com a autora, as ferramentas do desenvolvimentismo 

não deram cabo das dificuldades econômicas, inflação descontrolada e pressão 

internacional. Na mesma linha, Claudio COUTO defende que a opção pelo nacional-

desenvolvimentismo no texto originário da Constituição se deu diante de uma falta 

de análise de conjuntura da economia mundial e uma falta de conhecimento da 

verdadeira situação das contas nacionais21. 

Propunha-se a realização de direitos e a participação do Estado nesta 

realização, todavia, o modelo de desenvolvimento conhecido e adotado pelo Brasil 

naquele momento (modelo nacional-desenvolvimentista iniciado na era Vargas) já 

agonizava com o final de ditadura e diante de um movimento global de ascensão do 

capitalismo de viés neoliberal: “As inovações que esse processo requeria, contudo, 

exigiam (...) a remoção de parte do ordenamento constitucional que acabara de ser 

criado22. 

Assim, percebe-se que ao buscar respostas na Constituição, em relação a 

forma pela qual o Constituinte Originário buscava obter o crescimento econômico e 

a estabilidade necessária para o cumprimento dos direitos fundamentais 

consignados, por exemplo), verifica-se que esta resposta, já naquele momento 

histórico, era controvertida. É necessário, portanto, considerar que a substituição do 

regime autoritário pelo regime democrático, foi acompanhada também da passagem 

de um regime nacional-desenvolvimentista, para uma situação de liberalização 

econômica. Em 1996, ALMEIDA identificava já a situação da nova relação entre 

Estado e mercado. Para a autora, o momento de construção da nova ordem 

democrática no país foi, também, o momento de ruína do modelo de desenvolvimento 

que vigorou por quase um século inteiro e transformou o Brasil em uma sociedade 

urbana e industrial (o nacional-desenvolvimentismo)23.  

                                                      
21  Couto, Claudio Gonçalves. “A longa Constituinte: Reforma do Estado e fluidez institucional no 
Brasil”. In Dados, vol. 41, n. 01, 1998, Rio de Janeiro, disponível em: 
<https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-52581998000100002>. Acesso em 
25 set. 2020. 
22 Idem. 
23 Almeida, Maria Hermínia Teixeira. Op. Cit., p.213. 
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Os governos civis até buscaram conter a crise inflacionária sem a adoção de 

medidas ortodoxas, mas com fracasso absoluto: “Ao fim do mandato de Sarney, 

questões como austeridade fiscal, desregulamentação, privatização e liberalização 

do comércio exterior entraram, a contragosto, no debate” 24 . A inaugurada 

Constituição, a partir de um processo complexo, então, passou a ter o seu modelo de 

desenvolvimento reformado: “A implementação de tais políticas revelou-se não uma 

jornada em linha reta rumo à liberalização, mas um complexo processo de 

negociação, algumas vezes caso a caso, com movimentos de avanço e recuo”25.  

SALLUM JR também argumenta que, naquele momento, o processo 

constituinte não era considerado adequadamente, uma vez que a superação da crise 

democrática não implicava, em automático, a superação do Estado 

desenvolvimentista: “a transição não pode ser mais entendida apenas como uma 

mudança do regime político autoritário, mas também como uma alteração no tipo de 

Estado a ele associado” 26 . Arrematando, o autor revela que essa polarização 

ideológica perdurou, pois, a transição do modelo de desenvolvimento não se 

encerrou na Constituinte de 1988. Quanto ao debate da agenda econômica, essa 

transição persistiu. No entanto, na década de 90, o discurso desenvolvimentista foi 

baqueado pela realidade da crise econômica que se impôs e, nas palavras do autor, 

se tornou efetivamente anacrônico, dando espaço as propostas reformistas27. 

Portanto, o que se confirma pelas leituras acima expostas é que a Constituição 

enfrentou questões práticas da ruína do modelo nacional-desenvolvimentista logo 

nos anos iniciais da sua vigência. Isso implicou uma série de reformas, já na década 

seguinte e mais que isso, uma prática: a de adequar o texto constitucional a política 

econômica de governo e aos limites orçamentários. 

BERCOVICI e MASSONETO reconhecem o conflito existente entre o modelo de 

desenvolvimento adotado pela Constituição, o cenário determinado pelo capitalismo 

financeirizado e crises econômicas, e os riscos da falta de debate franco a respeito 

do problema das reformas constitucionais nestes pontos. Ao invés de buscar 

soluções para manter o modelo de desenvolvimento e inseri-lo diante dos novos 

                                                      
24 Ibidem, p. 217. 
25 Ibidem, p. 218. 
26 Sallum Jr, Brasilino. Op. Cit., s/n.  
27 Idem. 
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desafios, a negação em discutir o modelo de desenvolvimento possível, faz com que 

as limitações financeiras ou opções adotadas pela equipe econômica moldem a 

Constituição e não o contrário:  “impõe-se a rigidez dos instrumentos financeiros às 

boas intenções do constitucionalismo”28. 

Se a Constituição não está de acordo com o que pretende o novo governo, 

muda-se a Constituição, como indicam COUTO e ARANTES. Virou praxe no modelo 

brasileiro reformar a Constituição para viabilizar a agenda econômica, de modo que, 

segundo eles teríamos uma espécie de agenda constituinte nunca encerrada: “o país 

permaneceu numa espécie de agenda constituinte, como se, paradoxalmente, o 

processo de reconstitucionalização não houvesse se encerrado”29. 

Aqui existem duas hipóteses de análise: A primeira indica que o modelo de 

desenvolvimento teria sofrido um “envelhecimento subido” e “caducado logo após o 

seu nascimento”. A outra hipótese é a de que por ter constitucionalizado 

indevidamente temas que não tem natureza principiológica, a Constituição “nos 

legou um peculiar modus operandi de produção normativa”30.  

Parece que qualquer que seja a hipótese (ou mesmo que sejam ambas), a 

preocupação continua: é preciso integrar a leitura do modelo de desenvolvimento 

com o efetivo cumprimento dos direitos fundamentais. 

 

Conclusão 

 

A primeira conclusão relevante, que se revela diante do primeiro tópico da 

pesquisa, é quanto a necessária reaproximação entre política e economia. Se 

vislumbra, segundo LOUREIRO, na economia mesmo, depois de décadas de 

hegemonia neoliberal, manifestações contrárias a concepção reducionista da 

política: “evidências empíricas começam a se acumular em direção à ideia de que 

sistemas  políticos  mais  representativos  e/ou  de  sociedades  mais  inclusivas  em  

                                                      
28 Bercovici, Gilberto e Massonetto, Luís Fernando. Op. Cit. p. 61. 
29  Couto, Claudio Gonçalves e Arantes, Rogério Bastos. “Constituição, governo e democracia no 
Brasil”. In Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 21, n. 61, 2006, p. 41-62. p. 41. Disponível em: 
<https://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v21n61/a03v2161>. Acesso em 25 set. 2020. 
30 Ibidem, p. 43. 
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termos de tomadas de decisões podem ter melhores desempenhos econômicos”31. 

De outro lado, é preciso aplicar o raciocínio também a leitura da Constituição, 

verificando se os modelos de desenvolvimento (e as políticas a eles alinhadas) são 

ou não compatíveis com o projeto constitucional. Sem a devida leitura e 

interpretação sistemática dos diferentes capítulos constitucionais pertinentes, a 

maquinaria constitucional conservadora pode impedir a realização da parcela 

constitucional progressista. Se a realização dos direitos fundamentais se faz pelas 

políticas econômicas e pelo gasto público, é preciso criar uma contribuição teórica 

significativa, da perspectiva do direito constitucional, para auxiliar a elaboração e a 

execução deste gasto público.  

Portanto, as reformas e as propostas de políticas públicas precisam continuar 

submetidas aos parâmetros constitucionais. Uma política econômica que é 

ineficiente neste sentido, é inconstitucional. Uma reforma que pode causar impactos 

negativos na prestação de direitos já conquistados, como o financiamento de saúde 

e educação, é inconstitucional, independentemente de obter ou não o quórum de 

aprovação ou de ser ou não declarada assim pelo Judiciário (o Judiciário é um 

bastião de defesa da constituição, mas não pode ser o único. Se insuficiente, precisa 

ser devidamente provocado e criticado academicamente).  

A dificuldade que aqui se aponta, em relação ao controle de 

constitucionalidade das emendas, neste texto especificamente em matéria 

econômica e orçamentária, é uma dificuldade notada pela doutrina recente, não 

apenas do sistema constitucional brasileiro, mas do fenômeno constitucional 

contemporâneo e inclusive dos mecanismos internacionais32.  

Aqui, mais uma vez a contribuição de GARGARELLA, segundo o qual, muitas 

vezes a grande ameaça para a realização da Constituição pode estar nela mesma. 

De modo que deixar de debater a constitucionalidade das emendas reformistas do 

modelo de estado e dos temas orçamentários, pode ser um atalho falho, uma 

resposta antiquada para um problema novo:” se trata de una amenaza que proviene 

desde el próprio corazón de la Constitución.33 

                                                      
31 Loureiro, Maria Rita. Op. Cit., s/p. 
32 Landau, David. Op. Cit., s/p. 
33 Gargarella, Roberto. Op. Cit., s/p. 
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De modo que, mais uma vez, ressalta-se a importância da aproximação entre 

a economia e a política, a aproximação entre constituição política, econômica e 

orçamentária, para que mesmo as decisões econômicas e as prioridades de gasto, 

sejam tomadas a partir de parâmetros constitucionais. E mais: que não baste para 

isso promover emendas, mas que estas emendas, analisadas de maneira 

aprofundada, também se submetam ao controle de constitucionalidade, pelos 

impactos que conjuntamente (e mesmo indiretamente) possam causar à realização 

dos direitos fundamentais. 

Na obra aqui analisada, a respeito do mal-estar constitucional brasileiro, 

vivenciado a partir de 2013, VIEIRA em certo momento repete o mantra da 

Supremacia da Constituição, tanto no viés político, quanto jurídico:  

 

A supremacia da constituição é um fato tanto político como jurídico. 

Politicamente a constituição reivindica um lugar de proeminência em relação às 

demais normas do ordenamento jurídico pelo fato de ser a expressão da vontade 

constituinte, enquanto as demais leis são produto da vontade constituída. 

Juridicamente essa supremacia é assegurada tanto pela rigidez emprestada às 

constituições como pelo estabelecimento de mecanismos de proteção de sua 

integridade, como o controle de constitucionalidade34. 

 

É uma trivialidade do direito constitucional. Aí, quando se analisa o mal-estar 

constitucional que teria sido iniciado em 2013, é preciso reconhecer que quanto ao 

modelo de desenvolvimento esse mal-estar está presente desde a origem, permeado 

ainda por um contexto de distanciamento entre a economia e a política e coroado 

pelo advento, paralelo, da hegemonia internacional do modelo neoliberal.  

A verificação desta problemática – qual o modelo de desenvolvimento 

presente na Constituição e qual a compatibilidade das políticas públicas adotadas 

em relação à ele, diferentemente do que se tem colocado, não se trata de uma 

questão de direito econômico ou de direitos financeiro unicamente – se trata de uma 

questão de teoria do direito e de direito constitucional: da manutenção do postulado 

da supremacia constitucional e da própria normatividade da Constituição. 

                                                      
34 Vieira, Oscar Vilhena. Op. Cit. p. 40. 
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69. O PROTOCOLO DE NAGOYA E A REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS DO ACESSO AO 

CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO NO BRASIL 

 

THE NAGOYA PROTOCOL AND THE ACCESS AND BENEFIT SHARING OF 

ASSOCIATED TRADITIONAL KNOWLEDGE IN BRAZIL 
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Letícia Comerlato Possenti1 

Gerusa Colombo2 

Resumo 
 
A pesquisa trata da repartição de benefícios decorrente do acesso aos 
conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade. O objetivo geral é verificar 
a internalização do Protocolo de Nagoya no ordenamento jurídico brasileiro, com 
enfoque na distinção das origens do conhecimento tradicional. Na primeira etapa 
analisa-se os principais direitos elencados pelo Protocolo de Nagoya com relação à 
repartição de benefícios. Após, distinguem-se os conceitos de conhecimento 
tradicional associado de origem identificada, não identificada e não identificável, 
segundo o Protocolo e a legislação brasileira. Por fim, analisa-se a legislação 
brasileira face à redação do Protocolo no que tange ao direito de repartição de 
benefícios em caso de conhecimento de origem identificada, não identificada e não 
identificável. Utilizou-se do método hipotético-dedutivo, com procedimento de 
pesquisa bibliográfica e documental, no Protocolo, Lei nº 13.123/15 e Decreto nº 
8.772/2016. Como resultado verificou-se que a legislação está parcialmente em 
consonância com os parâmetros do Protocolo de Nagoya, posto que este deixa 
ampla possibilidade de regulamentação por parte dos estados-membros. Além 
disso, verificou-se que o Protocolo não estabelece distinções quanto ao 
conhecimento tradicional de origem identificada, não identificada e não identificável. 
Palavras chave: Biodiversidade. Conhecimento tradicional. Lei 13.123/15. Protocolo 
de Nagoya.   
 
Abstract 
 
The research deals with the sharing of benefits resulting from access to traditional 
knowledge associated with biodiversity. The general objective is to verify the 
internalization of the Nagoya Protocol in the Brazilian legal system, with a focus on 
distinguishing the origins of traditional knowledge. In the first stage, the main rights 

                                                      
1 Graduada em Direito pela Universidade de Caxias do Sul – UCS, com período de Bolsa em Iniciação 
Científica. Pesquisadora voluntária do Grupo de Pesquisa Direito Ambiental Crítico – DAC/UCS. 
2 Advogada. Mestre e Graduada em Direito pela Universidade de Caxias do Sul – UCS, com auxílio de 
bolsa CAPES. Pesquisadora voluntária do Grupo de Pesquisa Direito Ambiental Crítico – DAC/UCS. 
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listed by the Nagoya Protocol are analyzed in relation to access and benefit sharing. 
Then, the concepts of associated traditional knowledge of identified, unidentified and 
unidentifiable origin are distinguished, according to the Protocol and Brazilian 
legislation. Finally, Brazilian legislation is analyzed in the light of the wording of the 
Protocol with regard to the right to share benefits in the event of knowledge of 
identified, unidentified and unidentifiable origin. The hypothetical-deductive method 
was used, with a bibliographic and documentary research procedure, in the Protocol, 
Law No. 13,123 / 15 and Decree No. 8,772 / 2016. As a result, it was found that the 
legislation is partially in line with the parameters of the Nagoya Protocol, since it 
leaves ample scope for regulation by the member states. In addition, it was found 
that the Protocol does not distinguish between traditional knowledge of identified, 
unidentified and unidentifiable origin. 
Keywords: Biodiversity. Law 13123/15. Nagoya Protocol. Traditional knowledge. 
 

 

1. Introdução 

 

A proteção da biodiversidade não se dá apenas com a sua conservação, mas 

também é possível por meio de seu uso sustentável, que pode ser decorrente de 

acesso ao patrimônio genético. Há casos em que o patrimônio genético está 

vinculado ao conhecimento tradicional, sendo que deverá respeitar os direitos dos 

indígenas e das populações tradicionais. O conhecimento, por sua vez, poderá ser 

identificado, não identificado ou não identificável. 

Assim, o objetivo geral da pesquisa é verificar se a legislação brasileira 

enquadra-se nas diretrizes instituídas pelo Protocolo de Nagoya, no que tange à 

repartição de benefícios decorrentes do acesso aos conhecimentos tradicionais 

associados, sejam eles de origem identificável ou não. 

No primeiro tópico da pesquisa objetiva-se compreender o Protocolo de 

Nagoya, trazendo seu objetivo e diretrizes para a regulamentação da repartição justa 

e equitativa dos benefícios decorrentes do acesso aos conhecimentos tradicionais 

associados. No segundo tópico da pesquisa será apresentado o conceito 

conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, indicando-se as 

modalidades de origem identificável e não identificável. Por fim, pretende-se analisar 

o enquadramento da legislação brasileira nas diretrizes instituídas pelo Protocolo de 

Nagoya. 
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Como método utilizou-se o hipotético-dedutivo, de Popper, com procedimento 

de pesquisa bibliográfico e documental, sendo que analisa-se o Protocolo de Nagoya 

e legislação brasileira, delimitada na Lei nº 13.123/2015 e no Decreto nº 8.772/2016, 

com o apoio das doutrinas de Oliveira, Kishi, Boff e outros. 

A hipótese é que a legislação brasileira se enquadra em grande parte do 

disposto no protocolo, mas este deixa a desejar na delimitação de alguns critérios 

fundamentais, o que poderia prejudicar direito de repartição de benefícios das 

comunidades detentoras de um conhecimento tradicional. 

 

2. Referencial teórico 

 

2.1 Diretrizes instituídas pelo Protocolo de Nagoya acerca da repartição de 

benefícios decorrentes do acesso ao conhecimento tradicional associado 

 

A conservação, o uso sustentável e o acesso aos conhecimentos tradicionais 

associados é regulamentado por alguns dispositivos em sede nacional e 

internacional. A Convenção sobre Diversidade Biológica foi o primeiro documento 

internacional que versa especificamente sobre o tema, tendo sido aprovado durante 

a Rio-92 por 156 países e uma organização de integração econômica regional, sendo 

que entrou em vigor no Brasil em 1993, após sua ratificação.3 

Cada um dos Estados-parte, ao ratificarem à convenção, comprometeram-se 

a implementar medidas nacionais de conservação, sendo que a Convenção demanda 

que as partes desenvolvam suas estratégias, por meio de planos e programas 

internacionais para a conservação da sua própria biodiversidade.  

Ocorre que, com relação ao terceiro objetivo da Convenção, que é a repartição 

de benefícios, havia uma certa carência de regulamentação. Em razão disso, após 

extensos debates, aprovou-se o Protocolo de Nagoya sobre Acesso a Recursos 

Genéticos e Repartição de Benefícios decorrentes da sua utilização, no ano de 2010. 

O documento foi firmado para tentar suprir a lacuna da repartição justa e equitativa 

                                                      
3 Oliveira Ana Clara Dias de.” MANUAL: Acesso ao Patrimônio Genético Brasileiro e ao Conhecimento 
Tradicional Associado.” Disponível em. Acesso em: 02 abr. 2019. p. 15. 
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de benefícios entre os detentores e exploradores do conhecimento tradicional 

associado à biodiversidade e ao patrimônio genético. 

Seu principal objetivo, ao regulamentar essas questões, é trazer maior 

segurança jurídica às relações de exploração. Como exemplo, tem-se a 

regulamentação do acesso aos conhecimentos tradicionais para fim farmacêutico, 

de cosméticos ou até mesmo entre a comunidade científica. Dessa forma, existem 

parâmetros para que não haja exploração injusta e os provedores de conhecimento 

possuam parcela justa referente aos benefícios fornecidos para posteriormente 

serem comercializados, o que geraria lucros para ambas as partes.4 

Alguns autores como Silvestri defendem que o Protocolo de Nagoya seria uma 

das soluções para os países que desejam criar mecanismos que tornem as diretrizes 

da Convenção mais próximas da realidade:  

 

O acordo em questão dispõe que o acesso à recursos genéticos se produz 

somente quando existe consentimento prévio fundamentado do país provedor e 

uma distribuição justa e equitativa de benefícios entre os solicitantes do acesso 

e o provedor dos recursos, que se concretiza mediante condições mutuamente 

acordadas. Ademais, obriga as partes a adotarem diferentes medidas para 

assegurar que os recursos genéticos utilizados dentro da sua jurisdição tenham 

sido concedidos em conformidade com o consentimento prévio fundamentado 

do país provedor e que tenham sido estabelecidos com as condições 

mutuamente pactuadas de acordo com a legislação nacional. (tradução das 

autoras). 5 

                                                      
4  SECRETARIADO DA CONVENÇÃO SOBRE DIVERSIDADE BIOLÓGICA; MINISTÉRIO DO MEIO 
AMBIENTE (MMA). Protocolo de Nagoia sobre acesso a recursos genéticos e repartição justa e 
equitativa dos benefícios derivados de sua utilização à Convenção sobre Diversidade Biológica. 
Brasília: MMA, 2014. 
5   Do original: “El acuerdo en cuestión dispone que el acceso a recursos genéticos se produzca 
solamente cuando exista consentimiento fundamentado previo del país proveedor y una distribución 
justa y equitativa de beneficios entre el solicitante de acceso y el proveedor de los recursos, la cual se 
concreta mediante condiciones mutuamente acordadas. Además, obliga a las partes a adoptar 
diferentes medidas para asegurar que los recursos genéticos utilizados dentro de su jurisdicción 
hayan sido accedidos de conformidad com el consentimiento fundamentado previo del país proveedor 
y que se han establecido con él condiciones mutuamente acordadas de acuerdo con su legislación 
nacional” (Silvestri Luciana Carla. “Protocolo de Nagoya: desafíos originados a partir de un texto 
complejo, ambiguo y controversial.” Anuario Mexicano de Derecho Internacional: Universidad 
Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas, v.17, p. 697-716. 2017. México. 
p. 702.) 
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Uma das grandes dificuldades de repartir equitativamente e de forma justa os 

benefícios com as comunidades tradicionais é a forma como os conhecimentos são 

identificados. Usualmente, as comunidades possuem costumes enraizados que 

transcendem gerações e, por esse motivo, os seus conhecimentos medicinais ou 

cosméticos, por exemplo, são desenvolvidos coletivamente e transmitidos de uma 

geração à outra, sem que haja precisão do seu surgimento. 6 

Seguindo essa linha de raciocínio, as multinacionais e outras empresas que 

se beneficiam destes conhecimentos para obter lucro, devem repartir 

equitativamente o recebimento de capital. Mesmo com o acordo não ratificado por 

alguns países, ao negociarem com os signatários estariam sujeitos às suas 

delimitações, uma vez que os países signatários devem repartir equitativamente os 

benefícios. 

Em seu artigo 5°, o Protocolo de Nagoya traz diretrizes para a repartição justa 

e equitativa dos benefícios decorrentes do acesso ao patrimônio genético. Institui 

que “cada parte deve tomar medidas legislativas, administrativas e de política, 

conforme adequado”, sempre objetivando “assegurar que os benefícios decorrentes 

da utilização de recursos genéticos de que são detentores comunidades indígenas 

ou locais” tenham direito à repartição justa e equitativa dos benefícios “com base em 

termos mutuamente acordados”.7 

Sendo assim, ficará à critério do país que ratificou o tratado tomar medidas 

legislativas, administrativas e políticas cabíveis para a repartição de benefícios, 

podendo ser monetários ou não monetários, levando sempre em consideração o que 

foi acordado entre as partes.  

As comunidades tradicionais detentoras de conhecimentos tradicionais 

devem ser beneficiadas de forma justa e equitativa, uma vez que são indispensáveis 

para toda a cadeia que se forma com base em seus conhecimentos e usos reiterados 

de determinada parte da diversidade biológica. Por isso, há quem defenda que a 

                                                      
6 Kishi Sandra Akemi Shimada. “Tutela jurídica ao acesso à biodiversidade no Brasil.”Série Grandes 
Eventos - Meio Ambiente, [200-].p. 9. 
7  SECRETARIADO DA CONVENÇÃO SOBRE DIVERSIDADE BIOLÓGICA; MINISTÉRIO DO MEIO 
AMBIENTE (MMA). Protocolo de Nagoia sobre acesso a recursos genéticos e repartição justa e 
equitativa dos benefícios derivados de sua utilização à Convenção sobre Diversidade Biológica. 
Brasília: MMA, 2014. 
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complementação feita pelo Protocolo não apenas contribuirá na questão da 

repartição de benefícios, mas, também, na conservação e uso sustentável da 

biodiversidade. 

Ocorre que o Protocolo de Nagoya somente foi ratificado pelo Brasil em 2020, 

em que pese ser considerado um dos países detentores da maior biodiversidade do 

planeta e, além da riqueza natural, possui significativo número de tribos indígenas e 

outros povos que possuem conhecimentos sobre a utilização desses recursos 

naturais, para seu sustento e sua sobrevivência. Assim, o debate é essencial, uma 

vez que “a perda de biodiversidade global é um processo vertiginoso e com tendência 

de alta”.8   

Como dito anteriormente, o Protocolo apenas apresenta diretrizes para a 

regulamentação interna, o que foi anteriormente instituído no Brasil, pela lei nº 

13.123/2015 e posteriormente pelo decreto nº 8.772/2016, que regulamenta o 

acesso ao patrimônio genético e aos conhecimentos tradicionais no Brasil. Assim, 

pretende-se verificar se a legislação interna está em consonância ao disposto no 

Protocolo. 

 

2.1 A repartição de benefícios e o conhecimento tradicional associado de origem 

identificável e não identificável  

 

Tendo em vista a relevância do tema da repartição de benefícios e dos direitos 

das comunidades, necessário analisar a distinção presente na legislação brasileira 

no que tange à origem dos conhecimentos tradicionais, para verificar se a repartição 

justa e equitativa dos benefícios decorrentes de seu acesso ocorre dentro dos 

parâmetros estabelecidos pelo Protocolo de Nagoya. 

A biodiversidade pode ser singelamente definida como a diversidade de 

espécies, diversidades de ecossistemas e a diversidade genética. Assim, segundo a 

Lei nº 13.123/2015, o conceito de patrimônio genético é a “informação de origem 

genética de espécies vegetais, animais, microbianas ou espécies de  outra  natureza, 

                                                      
8  Chiaretti Daniela. “Governo ainda analisa se Brasil vai ratificar protocolo de Nagoya.” 2019. 
Disponível em: https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/03/25/governo-ainda-analisa-se-brasil-
vai-ratificar-protocolo-de-nagoya.ghtml. Acesso em: 25 mar. 2019.. 
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incluindo substâncias oriundas do metabolismo destes seres vivos”.9 

Há casos em que o patrimônio genético será associado a um saber ou prática 

sobre sua utilização. Assim, o conhecimento tradicional associado à biodiversidade 

é definido pela Lei nº 13.123/2015, em seu artigo 2°, inciso II, como “informação ou 

prática de população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional 

sobre as propriedades ou usos diretos ou indiretos associada ao patrimônio 

genético”.  

Esses conhecimentos podem ser atribuídos a povos, comunidades 

tradicionais ou indígenas, que saibam a utilização potencial de determinado recurso, 

muitas vezes utilizado para o próprio sustento. Assim segundo Boff, consistem nas 

informações que são transmitidas de geração a geração de forma oral e que definem 

a cultura da comunidade.10 

Boff afirma que o conhecimento tradicional deve ser associado ao 

conhecimento científico, pois é um grande passo para obter êxito em pesquisas que 

contribuem no avanço dessas áreas. 11  Assim, a proteção e valorização desses 

conhecimentos é de suma importância para o avanço da área medicinal, de 

fármacos, cosmética e científica como um todo. Ocorre que a exploração desses 

conhecimentos, muitas vezes, não leva em consideração tais saberes, sendo que 

apenas guia-se pelos benefícios econômicos da descoberta.  

O Decreto nº 8.772 de 11 de maio de 2016, que regulamenta a Lei nº 

13.123/2015, estipula que o Conselho Nacional de Gestão do Patrimônio Genético - 

CGEN é o órgão responsável por “coordenar a elaboração e a implementação de 

políticas para a gestão do acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento 

tradicional associado e da repartição de benefícios” 12 . Além de apresentar as 

diretrizes para a realização de acordos de repartição de benefícios, que inexistem até 

o momento. 

Assim como a Lei nº 13.123/2015, o Decreto garante “o direito à participação 

das populações indígenas, comunidades tradicionais”, detentoras de conhecimento 

                                                      
9 Art. 1º Lei nº 13.123/2015. 
10 Boff Salete Oro. “Acesso aos conhecimentos tradicionais: repartição de benefícios pelo “novo” 
marco regulatório.” Revista Direito Ambiental e Sociedade, 2015, v. 2, n. 5, p.110-127. 
11‘’BOFF, op. cit., p. 112. 
12 Art. 4°, I do Decreto nº 8.772/16. 
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tradicional associado, a participação “no processo de tomada de decisão sobre 

assuntos relacionados ao acesso a conhecimento tradicional associado e à 

repartição de benefícios decorrente desse acesso”.13 

O Decreto define que aquele que prover o “conhecimento tradicional 

associado de origem identificável optará pela forma de comprovação do seu 

consentimento prévio informado”, negociando de forma livre, “bem como aqueles do 

acordo de repartição de benefícios, inclusive a modalidade, garantido o direito de 

recusá-los.” Também podem, “os órgãos e entidades federais de proteção dos 

direitos, de assistência ou de fomento das atividades das populações indígenas”, a 

pedido do provedor do conhecimento, assessorar “as atividades de obtenção de 

consentimento prévio informado e a negociação dos acordos de repartição de 

benefícios”, nos termos do parágrafo segundo do mesmo artigo.14 

Os acordos de repartição de repartição de benefícios, definidos pela lei 13123, 

em seu artigo 2°, XX, como “instrumento jurídico que qualifica as partes, o objeto e 

as condições para repartição de benefícios”, devem ser apresentados, quando couber 

e, havendo irregularidades, devem ser retificados pelo usuário e apresentado, 

novamente, no prazo de noventa dias. O decreto regulamenta, em seu artigo 40, §2°, 

que essas irregularidades somente devem ser retificadas nos casos em que o 

conhecimento já começou a ser explorado economicamente, mas quando não 

configuradas de má-fé. Para tanto, será calculada e recolhida “a repartição de 

benefícios relativa a todo o período de apuração correspondente” a repartição de 

benefícios, sendo disponibilizada “em favor dos beneficiários e nos valores previstos 

no acordo de repartição de benefícios vigente na data do pagamento” (§ 3°). 

Importante destacar, também, que o Decreto define quando deve haver a 

repartição de benefícios. Essa, portanto, deve ocorrer apenas nos casos em que há a 

“exploração econômica de produto acabado oriundo de acesso ao patrimônio 

genético ou de conhecimento tradicional associado”, ou “material reprodutivo 

oriundo de acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado 

para fins de atividades agrícolas”, ambos realizados após a vigência da Lei nº 13.123, 

                                                      
13 Art. 12, do Decreto nº 8.772/16. 
14 Art. 15, do Decreto nº 8.772/16. 
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de 2015.15 

Ressalta-se que, em suma, a repartição de benefícios se dá apenas nos casos 

em que há a exploração econômica. Essa repartição de benefícios pode ser 

monetária ou não monetária, ficando à critério do usuário optar por uma de suas 

modalidades, que deve ser “livremente negociada entre o usuário e a população 

indígena, a comunidade tradicional ou o agricultor tradicional provedor do 

conhecimento”, correspondendo “a 0,5% (cinco décimos por cento) da receita líquida 

anual obtida com a exploração econômica ou à metade daquela prevista em acordo 

setorial”, a parcela devida pelo usuário ao FRB.16 

Nos casos de repartição de benefícios monetária, a verba será destinada, “às 

populações indígenas, às comunidades tradicionais e aos agricultores tradicionais 

nos casos de conhecimento tradicional associado de origem identificável”, conforme 

o acordo firmado entre as partes (inciso I), ou ao FNRB, nos casos previstos no 

decreto.17  

Por outro lado, existe o conhecimento tradicional que ainda não teve sua 

origem vinculada a apenas uma comunidade indígena ou tradicional, como define o 

artigo 2°, III da Lei 3123/2015. Nesse caso, é dificultada a repartição de benefícios, 

considerando que não há como repartir com apenas uma comunidade, visto que não 

se sabe onde o conhecimento tradicional teve a sua origem. Para tanto, o Decreto 

8.772/2016 regulamenta como funcionará o consentimento prévio e informado e a 

devida repartição de benefícios. 

Considerando o disposto anteriormente, há uma peculiaridade na forma de 

repartição de benefícios no caso de conhecimento tradicional de origem não 

identificável. O artigo 47, § 2º, define que a “exploração econômica de produto 

acabado ou de material reprodutivo”, terá a repartição “na modalidade monetária e 

será recolhida ao FNRB”. 

Assim, até este ponto, mesmo que existam algumas lacunas no que tange à 

repartição de benefícios de origem não identificável, a Lei nº 13.123/2015 e o Decreto 

legislativo nº 8.772/2016 estão, em certa medida, em consonância com as diretrizes 

                                                      
15 Art. 43, do Decreto nº 8.772/16. 
16 Art. 47, §1°, do Decreto nº 8.772/16. 
17 Art. 48, do Decreto nº 8.772/16. 
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anteriormente estabelecidas pelo Protocolo de Nagoya, mesmo que posteriormente 

ratificado pelo Brasil. 

 

2.2 A legislação brasileira face à redação do Protocolo de Nagoya: repartição de 

benefícios em caso de conhecimento tradicional associado 

 

Mesmo que o Protocolo de Nagoya tenha sido ratificado pelo Brasil após a Lei 

nº 13.123/2015 e o Decreto nº 8.772/2016, ambos devem estar em consonância com 

o acordo, visto que é hierarquicamente superior quando recepcionado pelo Estado-

membro. Desta forma, é de suma importância analisar estão dentro dos parâmetros 

estabelecidos.  

Mesmo com a necessidade de consentimento prévio informado, a sua 

comprovação para que haja o acesso “a Lei n. 13.123/2015 não deixou claro um dos 

seus aspectos essenciais, que é o direito de dizer não por parte das comunidades 

tradicionais”, como analisam Ribeiro e Brito 18 . Não havendo essa previsão, as 

comunidades acabaram ficando insatisfeitas, o que, na visão de Costa, não é apenas 

a lei que é omissa, mas o próprio Protocolo de Nagoya, é “silente quanto ao livre 

consentimento prévio informado que envolve a possibilidade de negativa por parte 

das comunidades tradicionais”. 19 

Além disso, Ribeiro e Brito esclarecem que o Brasil demonstrou grande avanço 

com a Lei 13.123/2015 e ainda mais como decreto 8.772/2016. A lei, segundo os 

autores, ainda deixa a desejar em alguns aspectos, por outro lado, o decreto é bem 

mais específico no que tange ao consentimento “trazendo maiores garantias às 

comunidades indígenas quanto a seu direito de escolha e participação efetiva, o que 

se apresenta como uma viabilização da autodeterminação desses povos”.20 

                                                      
18 Ribeiro Luiz Gustavo Gonçalves; Brito, Nathalia Bastos do Vale. “Participação das comunidades 
tradicionais na lei de acesso aos recursos genéticos: diálogos com a Teoria Discursiva do Direito em 
Habermas.” Revista Brasileira de Direito, , v. 14, n. 1, p. 149-175, jan./abr. 2018, Passo Fundo. 
Disponível em: <https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/1712>. Acesso em: 
23/09/2020. 
19  
Costa Fernanda Bianco de Lucena. “O Protocolo de Nagoya e o quadro legislativo brasileiro de acesso 
aos recursos genéticos.” Revista do Instituto de Direito Brasileiro, Ano 2, n. 11, 2013, p. 12.213-12.274. 
Disponível em: <http://www.cidp.pt/publicacoes/revistas/ridb/2013/11/2013_11_ 
12213_12274.pdf>. 
20 RIBEIRO; BRITO. op cit. 
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Também, vale lembrar que o Protocolo não traz nenhuma distinção acerca dos 

tipos de origem dos conhecimentos tradicionais, que pode ser identificável, ou não 

identificável. Desta forma, fica aberto aos países que aderem ao acordo regulamentar 

essas questões o que na prática apenas retira a “necessidade de obtenção de 

consentimento prévio”. 21 

Andrade afirma que a falta de distinção é problemática, visto que pode-se 

confundir a não atribuição de uma origem do conhecimento com a noção de domínio 

público “o que representa um retrocesso ao reconhecimento das diversas 

identidades das comunidades tradicionais”, além de, em alguns casos, “os próprios 

membros dos grupos tradicionais não conseguem identificar a origem de um 

conhecimento ou de uma prática”. 22 

Portanto, surge insegurança jurídica, pois a interpretação da origem do 

conhecimento dependerá de lei específica de cada localidade. Assim, conclui Ribeiro, 

que apesar dos avanços trazidos pelo decreto, ainda existem lacunas e pontos 

controversos que dependem “de uma análise puramente interpretativa a ser 

realizada majoritariamente pelo judiciário”.23 

O Protocolo de Nagoya, em seu artigo 12, estabelece que as comunidades 

terão efetiva participação, estabelecendo “mecanismos para informas os potenciais 

usuários do conhecimento tradicional associado a recursos genéticos sobre suas 

obrigações”. Contudo, uma crítica exercida à Lei nº 13.123/2015 é que, na sua própria 

concepção, não foi oportunizada suficiente informação e participação dos povos e 

comunidades, o que, por si só, já não se enquadrando aos parâmetros do protocolo. 

 

 

 

                                                      
21 RIBEIRO; BRITO. op cit. 
22 Andrade Pedro Gustavo Gomes; Grandi, Gabriela Machado Coelho. “Conhecimentos tradicionais: 
uma análise da Lei de biodiversidade à luz da Convenção sobre Diversidade Biológica e do Protocolo 
de Nagoya.” In TOLEDO, André de Paiva. A Amazônia no direito internacional, 2015 . Belo Horizonte 
Arraes. p. 108-136. 
23 Ribeiro Luiz Gustavo Gonçalves; Brito, Nathalia Bastos do Vale. “Participação das comunidades 
tradicionais na lei de acesso aos recursos genéticos: diálogos com a Teoria Discursiva do Direito em 
Habermas.” Revista Brasileira de Direito, , v. 14, n. 1, p. 149-175, jan./abr. 2018, Passo Fundo. 
Disponível em: <https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/1712>. Acesso em: 
23/09/2020. 
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Conclusão 

 

Apesar de ser um grande avanço, a Convenção sobre Diversidade Biológica 

trouxe apenas parâmetros genéricos para conservação, uso sustentável da 

biodiversidade e repartição justa e equitativa de benefícios, sendo este último 

objetivo aprimorado pelo Protocolo de Nagoya. 

As diretrizes do Protocolo de Nagoya para uma repartição justa e equitativa 

dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos deixam grande 

possibilidade para regulamentação interna dos países-membros, que poderão 

esvaziar direitos de informação, participação e, por conseguinte, repartição. 

No ordenamento interno brasileiro, a Lei nº 13.123/2015 regulamenta o 

acesso ao patrimônio genético e aos conhecimentos tradicionais associados à 

biodiversidade no Brasil, e foi posteriormente regulamentada pelo Decreto nº 

8.772/2016.  

Verificou-se que a Lei nº 13.123/15 enquadra-se, em certa medida, ao 

disposto no Protocolo de Nagoya, no ponto especifico da repartição de benefícios. 

Contudo, no processo de concepção da Lei não houve uma suficiente consulta a 

esses povos interessados, o que, por si só, contraria o Protocolo.  

Percebeu-se também que o protocolo não regulamenta a hipótese de as 

comunidades negarem o acesso ao conhecimento tradicional, o que as deixa, de 

certa forma, desamparadas.  

Além disso, o Protocolo é omisso no que diz respeito à distinção entre as 

origens dos conhecimentos, ficando a critério de cada estado-membro a sua 

regulamentação. A legislação brasileira o acesso ao conhecimento tradicional 

associado ao patrimônio genético com a sua consequente repartição de benefícios, 

se dará nos casos de conhecimento tradicional de origem identificável, diretamente 

com as comunidades. E, nos casos de conhecimento tradicional de origem não 

identificado repartição se dará mediante contribuição ao Fundo Nacional de 

Repartição de Benefícios. Em caso de alegado conhecimento não identificável por 

parte do usuário, não há necessidade de repartição de benefícios. 

Portanto, conclui-se que existem algumas lacunas tanto na legislação 

brasileira, quanto nos documentos internacionais. Assim, pretende-se avançar nos 
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estudos para identificar os pontos omissos ou prejudiciais nas normas, com intuito 

de assegurar uma justa e equitativa repartição de benefícios. 
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RESUMO 
 

O objetivo desta pesquisa é identificar as iniciativas de responsabilidade social em 
uma universidade por meio de um projeto em andamento, e o que foi feito para 
prosseguir atendendo a tais demandas no contexto de pandemia, utilizando o estudo 
de Caso da Unifor e o seu projeto Escola de Aplicação Yolanda Queiroz. Trata-se de 
uma universidade, contribuindo para minimizar os impactos gerados dentro do 
projeto, pelas consequências sociais oriundas da pandemia do Covid-19.  Nesta 
conjuntura, no que se refere à abordagem do problema a presente pesquisa 
considera-se como quantitativa, de caráter exploratório e descritivo, conduzida 
como um estudo de caso único. Foi utilizada uma amostra não probabilistica de 
conveniência de 412 participantes selecionados pela técnica snowball que 
responderam o questionário pelo formulário submetido na plataforma do 
googleforms.  A análise dos dados foi realizada por meio da estatística descritiva. Os 
resultados mostraram que a instituição examinada foi protagonista em sua atuação 
na RSU como base de transformação da realidade da comunidade assistida. 
Evidenciou-se uma experiência representativa em responsabilidade social da 
Universidade de Fortaleza, como uma visão para atender às necessidades sociais.  
Palavras-chave: Responsabilidade Social Empresarial. Responsabilidade Social 
Universitária. Inovação Social. Estratégia Emergencial. Pandemia Covid-19. 
 
ABSTRACT 
 
The objective of this research is to identify social responsibility initiatives at a 
university through an ongoing project, and what has been done to continue meeting 
these demands in the context of a pandemic, using Unifor's case study and its School 
project of Application Yolanda Queiroz. It is a university, contributing to minimize the 
impacts generated within the project, due to the social consequences arising from 
the Covid-19 pandemic. At this juncture, with regard to the approach to the problem, 
this research is considered quantitative, exploratory and descriptive, conducted as a 
single case study. A non-probabilistic convenience sample was used from 412 
participants selected by the snowball technique who answered the questionnaire 
using the form submitted on the googleforms platform. Data analysis was performed 
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using descriptive statistics. The results showed that the institution examined was a 
protagonist in its performance in RSU as a basis for transforming the reality of the 
assisted community. There was evidence of a representative experience in social 
responsibility at the University of Fortaleza, as a vision to meet social needs. 
Keywords: Corporate Social Responsibility. University Social Responsibility. Social 
Innovation. Emergency Strategy. Covid-19 Pandemic. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

É notório que os estudos sobre responsabilidade social empresarial (RSE), em 

especial a Responsabilidade Social Universitária (RSU), assumem peculiar função no 

processo de formulação de estratégias emergenciais para a sociedade em geral. O 

entendimento das empresas quanto às ações de RSE deve considerar cada aspecto 

no momento de ponderar o alcance da empresa (CELIS et al., 2019). 

Na atualidade, cresceu em importância a RSU nos distintos âmbitos 

acadêmicos, devido a seu subsídio para a formação de estudantes e comunidades 

socialmente responsáveis. A sociedade inclusive exige, gradualmente, que as 

universidades realizem uma prestação de contas sobre o modo como capacitam 

seus estudantes para o exercício profissional (BERTO, 2013). 

Nesse contexto, a inovação social, segundo a Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento – OCDE, procura novas respostas aos problemas sociais, 

identificando e municiando novos serviços, processos, competências e maneiras de 

atuação que aprimorem a qualidade de vida das comunidades, segundo Jiménez e 

León (2016). 

O Ministério da Saúde recebeu a primeira notificação de um caso confirmado 

da doença Covid-19 no Brasil no dia 26 de fevereiro de 2020 (BRASIL, 2020b).A 

Covid-19 estabeleceu-se velozmente como uma pandemia devido à sua alta 

velocidade de transmissão. No Brasil, até 6 de maio de 2020, havia 125.218 casos, e 

as regiões Sudeste e Nordeste são as mais afetadas pela doença, concentrando 

45,8% e 30,5% dos casos, respectivamente (BRASIL, 2020a).  

A OMS declarou um plano de ação local para amparar diferentes fases do 

surto, incluindo suporte para detecção precoce, rastreamento de contatos, testes, 

quarentena, isolamento, medidas de distanciamento físico, bem como  mitigação  de 
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efeitos adversos aos impactos socioeconômicos (WHO, 2020). 

O Decreto nº 33.519, de 19 de março de 2020, do Governo do Ceará 

estabeleceu o isolamento social, impedindo o funcionamento de vários 

estabelecimentos de comércio e serviços considerados não essenciais, incluindo 

escolas e universidades, que complicaram bastante as atividades em curso, 

especialmente aquelas relativas ao ensino das crianças e jovens de projetos sociais 

(CEARÁ, 2020). 

Considerando que o Nordeste do Brasil, onde se localiza o Ceará, é uma região 

carente, onde as universidades desempenham um papel importante no processo de 

desenvolvimento local, e mediante a realidade que impactou as economias globais, 

tornou-se necessário indagar como tais instituições se posicionaram em relação aos 

problemas internos e externos imprevistos que se sucederam.  

Dessa maneira, este estudo propõe-se a responder o seguinte: ações 

emergenciais podem ser implantadas em um projeto de responsabilidade social 

universitária em tempos de Covid-19? Para responder a essa questão central, 

definiu-se como objetivo geral identificar as iniciativas de responsabilidade social 

em uma universidade por meio de um projeto em andamento, e o que foi feito para 

prosseguir atendendo a tais demandas no contexto de pandemia. Para atingir tal 

objetivo, foi realizado um estudo de caso na Universidade de Fortaleza – Unifor e seu 

projeto Escola de Aplicação Yolanda Queiroz.  

A Universidade de Fortaleza possui uma interação com as comunidades que 

a circundam, promovendo investimentos em projetos sociais, tendo em vista a 

preservação do meio ambiente, incentivos aos melhores índices na educação, na 

saúde, no apoio a projetos voltados a crianças e adolescentes e a projetos culturais 

(HENRIQUE, 2018).  

Estudar as ações realizadas por uma universidade neste momento pode 

acrescer conhecimentos em níveis acadêmicos e gerenciais para tomadores de 

decisões e nortear as escolhas das melhores alternativas orientadas pela percepção 

dos participantes do projeto social.  
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 Responsabilidade Social Empresarial (RSE) 

 

A Responsabilidade Social Empresarial (RSE) está conectada ao 

desenvolvimento sustentável, à direção das atividades para o crescimento 

econômico e, no que lhe concerne, para salvaguardar o meio ambiente e o respeito 

social, abrangendo direitos humanos e interesses dos consumidores (ECHEVERRÍA-

RIOS et. al., 2018). As empresas desenvolvem ações em relação às necessidades do 

público e consideram implantar a responsabilidade social empresarial quando 

buscam uma melhoria comum tanto para a empresa como para os consumidores 

(CELIS et al., 2019).  

A RSE está cada vez mais atual na gestão das organizações, uma vez que se 

nota a influência das partes interessadas para que as empresas acolham e suavizem 

os impactos motivados por suas operações. Os projetos e programas inseridos 

procuram sempre acolher de maneira síncrona os interesses da organização e da 

comunidade em que operam, o que possui uma natureza estratégica, conforme 

enfatizam Oliveira e Leite (2014). 

A RSE demanda não ser apenas assistencialismo/filantropia; necessita ser, na 

atualidade, prioridade social, política e educacional. As atuações de filantropia, 

geradas por razões humanitárias, são solitárias e reativas, ao passo que o conceito 

de responsabilidade social possui uma abrangência superior (BERTO, 2013).  

 

1.2 Responsabilidade Social Universitária (RSU) 

 

A partir do contexto da RSE, surgem as primeiras discussões de RSU. Vallaeys 

(2014) diz que a responsabilidade social na universidade representa o progresso total 

do conceito de responsabilidade social.  É imprescindível elucidar que o principal 

papel da universidade é aprimorar as funções de ensino, pesquisa e responsabilidade 

social. Isso implica uma visão ampliada das necessidades da comunidade, 

originando profissionais competentes e causando impacto positivo no meio 

ambiente e na sociedade (PALOMINO et al., 2020). 

https://www.sinonimos.com.br/salvaguardar/


 
Lana Rodrigues da Costa Farias;  Randal Martins Pompeu | 1189 

 

 

Essa definição destaca que a RSU passa a ser uma política de gestão 

transversal a toda a universidade, assim como ao processo de qualidade. Ainda 

acrescenta uma visão de progresso contínuo de qualidade da relevância social da 

universidade por meio do zelo dos impactos sociais e ambientais de todas as 

atividades administrativas e acadêmicas, tal qual como aquelas ligadas aos laços 

sociais que a universidade mantém com o meio ambiente, no território local, nacional 

ou internacional (VALLAEYS, 2018). 

 

O Quadro 1 apresenta alguns conceitos de Responsabilidade Social Universitária 

com seus respectivos autores 

 

Quadro 1 – Alguns conceitos de responsabilidade social universitária 

Autores Conceitos 

Jimenez de La Jara et al. 

(2006) 

“a capacidade da Universidade de divulgar e implementar um conjunto de 

princípios gerais e valores específicos, por meio de quatro processos-

chave na Universidade considerados, como a gestão, ensino, pesquisa e 

extensão universitária. Respondendo socialmente, para a comunidade 

universitária e para o país onde é inserida”. 

Calderón (2006) “diz respeito aos deveres que a universidade tem com a sociedade que a 

financia, referindo-se principalmente à procura de soluções para os 

principais problemas sociais, à necessidade de uma melhor distribuição 

de renda e à criação de mecanismos de promoção social de setores 

historicamente marginalizados”. 

Vallaeys (2008) “é uma política de melhoria contínua da Universidade para reunião da 

missão social eficaz através de quatro processos: Gestão ética ambiental 

e da instituição; Formação de cidadãos responsável e solidária; Produção 

e Disseminação conhecimento socialmente relevante; participação social 

na promoção de um desenvolvimento mais humano e sustentável”. 

Fonte: Adaptado de Marchi et al., 2016. 

 

A RSU incorpora um debate crítico sobre os diferentes tipos de capital: 

econômico, social, intelectual e cultural. E a incorporação dessas preocupações no 

papel das universidades as tornou mais versáteis para responder às necessidades 

sociais e econômicas das sociedades modernas baseadas no conhecimento (TOPAL, 

2009). Existe uma ampla aceitação do pensamento segundo o qual a missão das 
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universidades é educar os indivíduos em termos de suas habilidades humanas, 

técnicas, científicas e profissionais. No entanto, a essa missão pode-se somar as 

necessidades da sociedade, que vão determinar a Responsabilidade Social das 

Universidades (CALDERA, 2006). 

A RSU é uma nova filosofia de gestão que resulta em uma renovação do 

compromisso social das universidades, permitindo soluções inovadoras para os 

desafios do ensino superior no contexto de um mundo globalizado, mas com base 

em padrões de desenvolvimento insustentáveis. Embora o conceito de 

responsabilidade social tenha surgido no mundo corporativo, é possível aplicá-lo às 

universidades, uma vez que um número crescente de instituições de ensino superior 

reconhece um relacionamento importante e forte com as sociedades nas quais 

operam e das quais dependem sua legitimidade, imagem e reputação (VALLAEYS, 

2007). 

Na perspectiva de Calderon (2006), a universidade deve ser analisada como 

uma grande pirâmide de base triangular. Apesar de ser uma única construção, possui 

uma base e três faces intrínsecas em sua essência. As faces visíveis da pirâmide 

simbolizam o ensino, a pesquisa e a extensão apoiados em uma base representada 

pela gestão universitária. Convém dizer que a gestão universitária compreende o 

conjunto de processos e estruturas administrativo-gerenciais que permitem à 

universidade atingir sua missão institucional. No exemplo da pirâmide, a gestão 

universitária (a base) está densamente interligada com cada uma das faces, as quais 

se completam entre si, possibilitando a existência de uma construção sólida e coesa. 

 

1.3 Inovação social 

 

Embora as problemáticas sociais citadas instituam um desafio para a 

sociedade e extrapolem a competência simultânea do Estado e do mercado para 

atendê-los devidamente, pode-se assegurar que se trata de uma admirável 

oportunidade para expandir o espaço atual da capacidade de ação em hélice tripla: 

universidade, empresa, Estado. Nesses ambientes, a inovação social como gerador 

de novas maneiras de interação dos atores descobre um espaço de ação e enorme 

utilidade, conforme Jiménez e León (2016). 
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Por sua vez, as universidades, em sentido abrangente, compreenderam seu 

papel na melhoria da qualidade de vida das comunidades através do chamado 

‘terceiro setor’, e o Estado está no impasse constante da decisão política entre 

interferir – em maior ou menor medida – ou regulamentar o mercado, possibilitando 

encontrar nos Estados empenhados em uma solução com intervenção 

governamental mínima, ao longínquo do normativo com a influência do Estado em 

todas as esferas da nação (JIMÉNEZ; LEÓN, 2016).  

Uma inovação social é uma moderna combinação e/ou uma nova forma de 

práticas sociais em algumas áreas de ação ou contextos sociais induzidos por 

alguns atores em um foco intencional, objetivando satisfazer ou atender melhor às 

necessidades e problemas do que é plausível com eixo em práticas estabelecidas 

(HOWALDT; DOMANSKI; KALETKA, 2016).  

Uma inovação é social na proporção em que, comunicada pelo mercado ou 

‘sem fins lucrativos’, é socialmente acolhida e apresentada amplamente em toda a 

sociedade ou em certas subáreas da sociedade, dependendo das circunstâncias, e 

institucionalizada como nova prática social ou de rotina. Na frente da profundidade 

e incremento da mudança nas sociedades modernas, e sob a crescente disfunção na 

prática estabelecida, as inovações sociais são um resultado de maior importância, 

inclusive em termos econômicos (HOWALDT; DOMANSKI; KALETKA, 2016).  

Chais et al. (2016) explanam que inovar socialmente é uma obrigação para 

apartar da vulnerabilidade pessoas que não têm acessibilidade aos serviços e 

políticas públicas. A inovação social é aqui determinada como consequência do 

conhecimento cultivado pelas necessidades sociais por meio da participação e da 

cooperação de todos os atores abrangidos, suscitando soluções novas e diuturnas 

para grupos sociais, comunidades ou para a sociedade comum (BIGNETTI, 2011).  

Com inovação social, o novo não se revela por meio de artefatos tecnológicos, 

mas no nível das práticas sociais. Se for acolhido que a invenção e a difusão do 

motor a vapor, do computador ou do smartphone devem ser consideradas diferentes 

da invenção e da disseminação social de um sistema nacional de profissionais de 

saúde ou um sistema de microfinanciamento, então é lógico que existe uma 

diferença intrínseca entre inovações tecnológicas e sociais (HOWALDT; DOMANSKI; 

KALETKA, 2016).  
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Pompeu e Marques (2013) asseguram que a educação reflete uma 

significativa estratégia que deve ser empregada para beneficiar a sociedade, criando 

oportunidades. A atuação de uma universidade deve ser qualificada a incorporar 

conhecimento e pesquisa, e possibilitar oportunidades convenientes à propagação 

do aprendizado, essencialmente produzindo atividades para o desenvolvimento do 

capital humano e social.  

Hoje se analisa uma crescente procura por métodos alternativos de solução 

de problemas sociais, e a inovação social ganha cada vez mais destaque dentre eles 

(JULIANI, 2014). A Universidade de Fortaleza é reconhecida por respeitar os 

princípios da RSU e investir na inovação e tecnologia sociais. A RSU tem impacto na 

criação e desenvolvimento de capital humano, capital social e desenvolvimento local 

sustentável.  

 

2 METODOLOGIA 

 

No que concerne à abordagem do problema, a presente pesquisa classifica-

se como quantitativa, uma vez que a análise quantitativa é a abordagem científica 

para decisões gerenciais, sendo iniciada com dados brutos que serão processados 

e transformados em informação expressiva (RENDER; STAIR; HANNA, 2010).  

Quanto aos objetivos da pesquisa, esta investigação se classifica como 

exploratória e descritiva, designando a descrição das particularidades de 

determinada população e a identificação de prováveis relações entre variáveis (GIL, 

2017). Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa foi conduzida como estudo 

de caso, cujo objetivo é o aprofundamento de causas e consequências de um fato 

social. Englobando a realização de entrevistas, análise de registros e observação 

direta, o estudo de caso ajuda a “obter perspectivas múltiplas de uma única 

organização, situação, evento ou processo em um ponto no tempo, ou por um 

período” (COOPER; SCHINDLER, 2006, p. 168), o que pode resultar em descobertas 

importantes para a futura tomada de decisões gerenciais e científicas, embora uma 

das principais limitações do método seja a dificuldade de generalização.  

Na presente pesquisa, a unidade de análise escolhida foi o projeto intitulado 

Escola de Aplicação Yolanda Queiroz. O projeto da Escola foi escolhido 
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especificamente para este estudo em virtude da acessibilidade, oportunidade e 

conveniência para explorar a questão de pesquisa proposta, que é compreender se 

ações emergenciais podem ser implantadas em um projeto de Responsabilidade 

Social Universitária em tempos de Covid-19. 

Diante do exposto, a presente metodologia foi executada nas seguintes 

etapas: primeiramente, revisão da literatura para averiguar a pertinência do tema e 

embasar as variáveis definidas para o estudo; em seguida, levantamento de dados 

secundários utilizando a base do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, para identificar os dados socioeconômicos pertinentes à amostra da 

população da família dos pais dos alunos da Escola do presente estudo. No segundo 

momento, elabora-se questionário com questões fechadas com o objetivo de 

identificar a realidade das famílias naquele momento de pandemia de Covid-19. A 

partir dos resultados obtidos, estrutura-se uma visão crítica acerca da utilização e 

dos benefícios do uso da inovação social em relação à responsabilidade social para 

sobrevivência do projeto social em tempos de pandemia.  

O questionário trata de assuntos relacionados ao acesso à internet, aspectos 

socioeconômicos e questões sobre saúde e prevenção da Covid-19. A coleta de 

dados foi operacionalizada por meio do questionário Google Forms, divulgado pelo 

aplicativo Whatsapp dos pais dos alunos da escola, com o período de coleta de dados 

compreendido entre os dias 21 de maio de 2020 e 22 de maio de 2020. Após a 

verificação na base de dados, foram analisados casos ausentes (missing values), 

bem como inconsistências de respostas dos participantes da pesquisa. Esse 

processo resultou em uma amostra final composta por 412 respondentes, sem 

nenhuma resposta excluída.  

A amostra obedece aos parâmetros colocados por Virgillito et al. (2018). Os 

autores dizem que as amostras não probabilísticas são amostras empregadas para 

pesquisas de caráter exploratório, em que os resultados são fundamentados e 

servem somente para se ter uma ideia mais concisa de diversas possibilidades. 

Assim, a amostra desta pesquisa é caracterizada como não probabilística e por 

conveniência. Dessa forma, quando um pesquisador emprega amostra por 

conveniência, os resultados conseguidos não podem ser generalizados, apoiando 

somente o caso estudado (SORDI, 2017).  
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A análise do estudo possui caráter quantitativo, com o auxílio do software 

SPSS Statistics, versão 20, para os cálculos de estatística descritiva e tabulação dos 

dados. 

 

2.1 Caso da Escola de Aplicação Yolanda Queiroz  

 

A Escola de Aplicação Yolanda Queiroz funciona nas instalações da 

Universidade de Fortaleza, na capital do Ceará, e atende gratuitamente 540 crianças 

do Infantil 4 até a 5ª série do ensino fundamental. Os alunos recebem, além da 

educação de qualidade, material escolar, refeições e fardamento sem custo algum 

para suas famílias. A matriz curricular da Escola inclui, além das disciplinas básicas 

(Português, Matemática, Ciências Naturais, História e Geografia), atividades como 

informática, artes plásticas, música e educação física (UNIFOR, 2018). 

Os estudantes assistidos pelo projeto são oriundos, em sua maioria, da 

Comunidade do Dendê, situada no entorno da Universidade, cuja dura realidade 

reflete os problemas típicos dos países em desenvolvimento, tais como altos níveis 

de desemprego e violência, assim como condições sanitárias precárias, falta de 

saúde, lazer, educação e cultura.  

A Escola de Aplicação Yolanda Queiroz existe desde 1982 e também serve 

como espaço para o aperfeiçoamento de práticas dos profissionais em formação na 

Universidade de Fortaleza, em áreas como psicologia, fonoaudiologia, odontologia, 

direito, dentre outras. Por suas instalações, já passaram milhares de crianças e 

jovens em formação. 

A Universidade de Fortaleza lidou com a pandemia, de modo geral, tomando 

uma série de rápidas providências. Antecipou a formatura de novos médicos com a 

autorização do Ministério da Educação (MEC); passou a divulgar informações para a 

população sobre a pandemia; adotou novos procedimentos para proteger o campus 

e seus profissionais do contágio do vírus, além de alunos e prestadores de serviço; 

passou a realizar eventos como encontros, seminários e “lives do conhecimento” no 

ambiente virtual e também adaptou o conteúdo de seus cursos presenciais para que 

pudessem ser ministrados remotamente pelo professor em plataformas destinadas 

a essa finalidade (UNIFOR, 2020b).  
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Prevendo algumas dificuldades dos alunos, a Universidade deixou a opção, 

para aqueles que não se adaptassem à realidade do ensino online, de efetuar o 

trancamento de disciplinas sem custo adicional, além de conceder a oportunidade 

de retorno ao estudante no semestre seguinte sem maiores problemas. A 

Universidade também desenvolveu um capacete de respiração assistida e protótipos 

de proteção facial, realizou diagnósticos de Covid-19 e disponibilizou cientistas, 

professores e pesquisadores para ajudar diretamente em frentes de trabalho na área 

de saúde. Outro benefício que lançou de imediato, independentemente da aprovação 

de legislação com essa finalidade, foi o abatimento de 30% nas mensalidades de 

abril, maio e junho de todos os alunos matriculados em seus mais de 40 cursos de 

graduação e cerca de 90 cursos de pós-graduação – entre mestrados (acadêmicos 

e profissionais), doutorados, especializações e MBAs.  

Com relação aos projetos sociais, os cursos de extensão e educação 

continuada em andamento, as providências tiveram também de ser preventivamente 

adequadas à realidade de cada público, além de rápidas e assertivas por parte da 

instituição.  

 

3 RESULTADOS E ANÁLISE DA PESQUISA 

 

Para atender à sua função social de buscar respostas aos desafios impostos 

à sociedade, a Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz, vai investir R$ 

400 mil em projetos de pesquisa de enfrentamento à Covid-19 e suas 

consequências. “Essa é uma iniciativa inédita: uma universidade privada, com 

recursos próprios, lançando edital de pesquisa em combate ao coronavírus. Investir 

na sociedade é uma preocupação nossa”, destaca o professor Vasco Furtado, diretor 

de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Universidade de Fortaleza (UNIFOR, 

2020a). 

Foi aplicado um questionário com os pais de alunos matriculados no semestre 

2020.1. Os dados possibilitaram identificar as principais necessidades e a realidade 

daquele público no mês de maio, quando o contágio por Covid-19 já havia atingido 

mais de 12.331 casos confirmados em Fortaleza, provocando 978 mortes, conforme 

dados do Boletim Epidemiológico do Governo do Estado do Ceará de 12 de maio de 

https://www.unifor.br/web/guest/fundacao-edson-queiroz
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2020, prorrogando, a priori por prazo indeterminado, o retorno das atividades de 

escolas e universidades. Essa análise resultou em quatro temáticas: 1) Dados 

demográficos; 2) Condições de saúde e prevenção à Covid-19; 3) Ações de 

prevenção à Covid-19; e 4) Acessibilidade à internet. 

 

3.1Dados demográficos 

 

O diagnóstico realizado abordou primeiramente os aspectos demográficos. 

Os dados da Tabela 1 apontam que a maioria das famílias, cerca de 70%, possui entre 

duas e quatro pessoas morando na casa. No que tange a quantas pessoas 

trabalham, 96,6% afirmam que até duas pessoas da família. Quanto à renda familiar, 

predominou a de até um salário mínimo, com 72,6%. Por fim, ao analisar quantos 

cômodos tem a residência, a maioria possui entre dois e quatro cômodos, perfazendo 

63,1%.  

 

Tabela 1 – Dados demográficos 

Variáveis frequência % Variáveis frequência % 

Quantas pessoas moram  

Dois – quatro 

Cinco – mais de cinco 

Total 

 

281 

131 

412 

 

68,2 

31,8 

100 

Quantas pessoas 

trabalham 

Zero – dois 

Três – quatro ou mais 

Total 

 

398 

14 

412 

 

96,6 

3,4 

100 

Qual a renda familiar 

De até um salário 

Mais de um salário 

Total 

 

299 

113 

412 

 

72,6 

27,4 

100 

Quantos cômodos 

De dois a quatro 

cômodos  

Mais de quatro cômodos 

Total 

 

260 

152 

412 

 

63,1 

36,9 

100 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

A pesquisa realizada no projeto social da Escola de Aplicação objetiva 

conhecer a realidade atual das famílias dos alunos assistidos pelo projeto, com o 

foco de atuar para mitigar os efeitos sociais da realidade das crianças carentes da 

comunidade do entorno da Universidade de Fortaleza. Em relação a essa pesquisa, 

Pupim (2013) afirma que pode ser enquadrado no fluxo de avaliação da RSE no 
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quesito gestão social onde são examinadas estratégias de ação social como formas 

de inserir os tópicos sociais na meta das organizações. 

Com relação a como a pandemia afetou a renda familiar, foi predominante a 

‘diminuição da renda’, com 53,9%, seguida de ‘ficou igual’, com 24,3%; ‘pessoas que 

ficaram sem rendimentos’ representou 16,5% e 5,3% ‘tiveram aumento na renda’. A 

Tabela 2 expõe quanto ao recebimento de auxílio finaneiro do governo relacionado à 

pandemia. A maioria, quase 63%, recebeu o auxílio financeiro do governo e, com 

relação a quantos da família receberam, prevaleceu até uma pessoa, com quase 90%.  

 

Tabela 2 – Dados quanto ao recebimento de auxílio financeiro do governo durante a 

pandemia 

 

Variáveis Frequência % Variáveis frequência % 

Auxílio na pandemia 

Sim 

Não 

Total 

 

259 

153 

412 

 

62,85 

37,15 

100 

Quantos auxílios 

Zero – um 

Dois – três ou mais 

Total 

 

370 

42 

412 

 

89,8 

10,2 

100 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Essa situação reflete a realidade da Comunidade do Dendê, onde a maioria das 

famílias dos alunos da Escola de Aplicação reside; essa comunidade tem o menor 

IDH-Longevidade (0,054) de Fortaleza, que verifica dimensões de renda, educação e 

longevidade, conforme Relatório de Desenvolvimento Humano por bairro da 

Prefeitura de Fortaleza (2010). Por essa razão, com base nos dados coletados, a 

Unifor distribuiu cestas básicas para as famílias dos alunos. 

Ademais de gerar benefícios sociais, as ações e programas de 

responsabilidade social são apropriados a suscitar um grande diferencial junto à 

marca, gerando emoção, empatia e identificação. Os projetos de responsabilidade 

social ajudam a romper barreiras, amparando diversas ações sociais, culturais e 

esportivas, uma vez que passam não somente com a dimensão racional, mas sim a 

experiência única do consumidor, promovendo uma sintonia emocional 

(ANDREUCCI, 2017). 
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Dentro dessa lógica, envolvida por uma estratégia emocional e de persuasão, 

as organizações que exercitam efetivamente ações e programas de responsabilidade 

social poderão ser beneficiadas quando surpreendidas por crises, em razão da 

relação gerada com seus públicos durante anos, em decorrência da periodicidade 

dessas ações, adequando um ambiente também sensibilizador e tolerante na gestão 

comunicacional da organização frente aos cenários de crise, pois difundiram valor 

agregado junto à opinião pública por meio de sua identidade, narrativas e memória 

organizacional associadas às estratégias de responsabilidade social das empresas 

(ANDREUCCI, 2017).  

O levantamento dessas informações reforça o envolvimento da família com a 

Escola de Aplicação. Assim, trata-se de questão-chave, principalmente em virtude 

do convívio social das crianças, preparar essas crianças para a cidadania, com 

orientações pedagógicas preventivas contra o mundo das drogas. É uma atitude 

importante para estabelecer uma sociedade sustentável, uma vez que as drogas 

podem destruir vidas, profissões e famílias, (BRASIL et al., 2015). A RSE é destacada 

no tópico ‘empresa e sociedade’, segundo relata Pupim (2013), em que se observa 

como as empresas respondem às demandas sociais e sua conduta considerando a 

gestão com stakeholders (partes interessadas) uma maneira essencial de tomar 

decisões na organização.  

 

4 Condições de saúde e prevenção à Covid-19 

 

A Tabela 3, a seguir, apresenta as condições de saúde e prevenção à Covid-

19. Destaca-se, primeiramente, se algum membro da família apresentou febre 

recente; nessa questão, 68,4% das famílias disseram que nenhum membro 

apresentou febre. Dos que tiveram febre, cerca de 30% foi de um a três ou mais 

membros da família. Com relação a se algum membro da família teve sintomas de 

Covid-19, a maioria, com 86,1%, não apresentou sintomas. Quanto ao aspecto de 

Covid-19 comprovado, prevaleceu o índice de 96,8% sem nenhuma comprovação.  

Os dados apresentados contrariam a curva epidemiológica dos casos de 

Covid-19 no Ceará, que mostrou duas ondas. Houve aumento no número de casos 

suspeitos a partir do dia 4 de março de 2020, atingindo o primeiro pico nos dias 20 a 
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22 de março. O segundo pico foi visualizado entre os dias 20 e 25 de abril, com 

redução dos casos a partir do dia 26 de abril. Os casos confirmados e óbitos 

acompanham a curva dos casos suspeitos, conforme o Boletim Epidemiológico do 

Governo do Estado do Ceará de 12 de maio (CEARÁ, 2020). 

 

Tabela 3 – Condições de saúde dos participantes da pesquisa 

 

Variáveis frequência % Variáveis frequência % 

Algum membro teve 

febre  

Não 

Sim  

Total 

 

282 

130 

412 

 

68,

4 

31,

6 

100 

Membros tiveram febre 

Zero 

Um – três ou mais 

Total 

 

288 

124 

412 

 

70 

30 

100 

Membro sintomas Covid-

19 

Zero 

Um – três ou mais 

Total 

 

355 

57 

412 

 

86,

1 

13,

9 

100 

Covid-19 comprovado 

Zero 

Um – três ou mais 

Total 

 

399 

13 

412 

 

96,8 

3,2 

100 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Nesse aspecto, a RSU é manifesta, segundo Calderón (2006), quando a 

universidade empreende com a sociedade a procura de soluções para os principais 

problemas sociais. Com base nos dados sobre as condições de saúde e prevenção à 

Covid-19, a Unifor pode planejar suas atividades estrategicamente. 

 

4.1 Ações de prevenção à Covid-19 

 

A Tabela 4 apresenta as ações de prevenção à Covid-19. Abordou-se 

primeiramente se a pessoa teve algum contato com pessoa infectada, prevalecendo 

que 92% relataram não ter tido nenhum contato. Quanto ao uso de máscaras, 100% 

dos entrevistados afirmaram estar utilizando e a maioria, quase 90%, disse que todos 

os membros da família possuem máscaras. 
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Tabela 4 – Ações de prevenção dos participantes da pesquisa 

 

Variáveis % Variáveis % Variáveis % 

Contato pessoa infectada 

Não 

Sim 

Total 

 

92% 

8,0% 

100 

Uso de máscara 

Não 

Sim 

Total 

 

0% 

100% 

100 

Possuem máscara na 

casa 

Zero – três 

Todos os membros 

Total 

 

10,4% 

89,6% 

100 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Quanto à questão sobre as ações de prevenção que as famílias têm adotado 

durante o período de quarenta, constavam utilizar máscaras, usar álcool em gel, lavar 

as mãos com frequência, fazer isolamento social ficando em casa e lavar os pacotes 

e sacolas de compras. A maioria das pessoas responderam que adotam pelos menos 

duas opções destas como meio de prevenção, cerca de 65%, e os demais utilizam 

somente uma opção destas como maneira de ser prevenir, perfazendo 35%. Nesse 

sentido, a responsabilidade social na universidade representa o progresso da RSE, 

resultando em uma visão vasta das necessidades da comunidade, trazendo impacto 

positivo no meio ambiente e na sociedade, segundo relatam Palomino et al. (2020) e 

Vallaeys (2014). Aqui a Unifor, ao conhecer a realidade de cada família, colaborou 

distribuindo máscaras de proteção contra a Covid-19. 

 

4.2 Acessibilidade à internet 

 

A Tabela 5 apresenta as variáveis sobre acessibilidade à internet. Ao se 

abordar o acesso à internet, prevaleceu, com quase 62%, que parte dos membros da 

família possui. Com relação a quantos membros da família têm acesso à internet, 

houve quase um empate entre ‘todos os membros’ e ‘de zero a quatro membros’, 

com 48,3% e 47,8%, respectivamente. 
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Tabela 5 – Acesso à internet 

 

Variáveis frequência % Variáveis frequência % 

Acesso à internet  

Não 

Sim, todos os membros  

Sim, parte dos membros 

Total 

 

21 

137 

254 

412 

 

5,1 

33,3 

61,7 

100 

Quantos têm acesso  

Zero – quatro 

Mais de quatro 

Todos os membros 

Total 

 

197 

16 

199 

412 

 

47,8 

3,9 

48,3 

100 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Nesse sentido, a RSU foi exercida, na concepção de Calderon (2006), com a 

universidade sendo analisada como uma perspectiva piramidal e com suas diversas 

faces, representada por uma gestão universitária compreendida em um conjunto de 

processos e estruturas administrativas que admitem à universidade atingir sua 

missão institucional. A partir do conhecimento dessa realidade, a Unifor tomou a 

decisão de implantar as aulas em ensino remoto no périodo de pandemia com os 

alunos da Escola de Aplicação e, para isso, distribuiu gratuitamente chips com 

internet para todas as famílias de alunos. 

 

CONCLUSÃO 

 

O objetivo deste artigo foi identificar as iniciativas de responsabilidade social 

em uma universidade, por meio de um projeto em andamento, e o que foi feito para 

prosseguir, atendendo a tais demandas no contexto de pandemia. Para atingir tal 

objetivo, foi realizado um estudo de caso na Universidade de Fortaleza – Unifor, com 

seu projeto Escola de Aplicação Yolanda Queiroz. Nesta pesquisa, estudou-se a 

iniciativa da Universidade em realizar uma pesquisa junto às famílias assistidas pela 

referida Escola de Aplicação com o intuito de atuar em benefício das mesmas, 

almejando dar prosseguimento às atividades de seu respectivo projeto. 

Os resultados mostraram que a instituição examinada foi protagonista em sua 

atuação na RSU como base de transformação da realidade da comunidade assistida. 

Evidenciou-se uma experiência representativa em responsabilidade social da 
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Universidade de Fortaleza que vai ao encontro dos autores Pupim (2013) e Vallaeys 

(2014), como uma visão para atender às necessidades sociais.  

O estudo verificou que as quatro temáticas pesquisadas – 1) Dados 

demográficos; 2) Condições de saúde e prevenção à Covid-19; 3) Ações de 

prevenção à Covid-19; e 4) Acessibilidade à internet – resultaram em ações da 

Universidade em benefício da população-alvo assistida. Atitude diferenciada, pois no 

Brasil poucas são ainda as iniciativas voltadas aos estudos sobre gestão da 

inovação social (BIGNETTI, 2011).  

Pode-se observar que a RSU é um caminho para promover a inovação social. 

As inovações sociais podem ser instituídas por diferentes atores – por exemplo: 

empresas públicas ou privadas, governos, pessoas voluntárias, entre outros – com 

o desígnio de prestar serviços em benefício da população. Sabe-se que há várias 

pessoas e instituições que se identificam com as propostas de ações sociais de 

combate às formas de desigualdade e, por isso, tornam-se empreendedoras sociais. 

Na caça de soluções aos problemas coletivos, empregam saberes e práticas 

inovadoras visando alcançar soluções e, por meio delas, mudanças estruturais na 

sociedade (SCHUTZ et al., 2017).  

Percebe-se que a ação de RSU da Universidade pode impulsionar a ideia de 

inovação social no sentido de conhecimento agrupado das pessoas, objetivando o 

aumento da efetividade dos processos e serviços, no cenário de uma resposta nova, 

para uma situação social insatisfatória, que busca o bem-estar dos indivíduos e/ou 

comunidades, referenciando o conceito de Dagnino (2006) e como ferramenta nas 

relações com a governança comunitária, conforme ressalta Moulaert (2009).  

As barreiras geográficas em tempos de crise não são mais obstáculos quanto 

à divulgação devido às mídias e tecnologias existentes, o que faz as crises terem o 

potencial de atingir tamanhos gigantescos, segundo relata Andreucci (2017). Desse 

modo, a estratégia comum no decorrer da crise é centrada no discurso dos 

representantes da companhia e de outros atores, como a imprensa, o governo, entre 

outros (MEDEIROS; ALCADIPANI, 2013). A rápida propagação do vírus causador da 

Covid-19 pegou toda a população de surpresa, razão pela qual foi necessário agir 

com proatividade e proporcionar soluções inovadoras. 
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O trabalho apresentou como limitação a seleção do processo de amostragem, 

uma vez que a amostra não probabilística não permite generalizações, ou seja, este 

estudo só permite entender os resultados no contexto da amostra estudada. 

Pesquisas futuras podem usar outras variáveis, a fim de conhecer outros aspectos 

da população investigada. 
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Resumo 
 
O conceito de Desenvolvimento Sustentável foi construído a partir do 
questionamento sobre os limites da exploração dos recursos naturais, e quais seriam 
as consequências do crescimento econômico sem considerar os desgastes desses 
recursos, imprescindíveis para a continuidade da vida, o que fomentou a discussão 
internacional sobre o tema e a promoção de diversas Conferências Internacionais 
pela Organização das Nações Unidas (ONU). Nesses eventos, foram produzidos 
diversos documentos, dos quais se destacam especialmente a construção de 
agendas comuns em prol da qualidade ambiental e manutenção da dignidade 
humana, como a Agenda 21, os Objetivos do Milênio da ONU, e, mais recentemente, 
a Agenda 2030, que estabeleceu 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O 
presente estudo tem por objetivo fazer uma evolução histórica do conceito de 
Desenvolvimento Sustentável, desde o início dos debates sobre a necessidade de 
criar um tipo diferente de desenvolvimento, passando pelo surgimento do conceito 
com o Relatório “Nosso Futuro Comum” ou Relatório Brundtland, até a elaboração de 
Agendas em prol da efetivação de práticas sustentáveis pelos países. A metodologia 
utilizada foi a revisão bibliográfica de doutrinadores e artigos científicos 
contemporâneos sobre o tema.  
Palavras-Chave: Desenvolvimento Sustentável. Sustentabilidade. Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável. Agenda 2030. 
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Abstract 
 
The concept of Sustainable Development was built from the question of the limits 
and consequences of the exploration of natural resources, and what could be the 
consequences of the unlimited economic growth, which fostered international 
discussion on the topic and the promotion of International Conferences by the United 
Nations (UN). Several documents were produced at these events, highlighting the 
construction of common agendas for environmental quality and the maintenance of 
human dignity, such as Agenda 21, the UN Millennium Goals, and, more recently, 
Agenda 2030, which has set 17 Sustainable Development Goals. This article aims to 
make a historic evolution of the Sustainable Development concept, since the 
beginning of the debates about the need to find another way to economic 
development, with the definition that the Report “Our common Future” or Brundtland 
Report, until the definition of a Agenda for effectuate Sustainable practices. The 
methodology was the literature review about the theme.  
Keywords: Sustainable Development. Sustainability. Sustainable Development 
Goals. Agenda 2030. 

 

Introdução 

 

A compreensão da sustentabilidade em sua complexidade é evidenciada pela 

evolução histórica do conceito de Desenvolvimento Sustentável. Nos anos de 1970 

a comunidade internacional começou a questionar qual seria de fato o limite para a 

exploração dos recursos oferecidos pela natureza, considerados infinitos até então. 

O marco dessa discussão foi a publicação do Relatório Meadowns ou “The Limits of 

Growth”, em 1972, muito polêmico, pois trazia como necessidade estabelecer um 

nível zero de crescimento econômico para evitar as consequências nocivas das 

atividades humanas. Dividiram-se opiniões, já que muitos entendiam que a 

tecnologia e a ciência poderiam superar qualquer dificuldade, enquanto outros 

realmente compactuavam com o disposto no documento.  

Vale destacar a realização da primeira Conferência Internacional para o Meio 

Ambiente da Organização das Nações Unidas (ONU), que aconteceu no mesmo ano 

da publicação do Relatório Meadows, em Estocolmo, na Suécia. Esse é considerado 

o evento que trouxe à tona a necessidade de considerar a preservação dos recursos 

naturais, a fim de assegurar o desenvolvimento econômico adequado.  

Contudo, o verdadeiro marco do surgimento do conceito de Desenvolvimento 

Sustentável difundido e debatido até hoje ocorreu em 1987, quando foi publicado o 
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“Relatório Nosso Futuro Comum” ou Relatório Brundtland, elaborado pela Comissão 

Mundial do Meio Ambiente (UNCED) da ONU, presidido pela Primeira-Ministra da 

Noruega na época, Gro Harlem Brundtland.  Nesse Relatório, o desenvolvimento 

sustentável é conceituado como o desenvolvimento que preenche as necessidades 

presentes sem comprometer o atendimento das necessidades futuras.  

A partir desse conceito, iniciou-se uma jornada internacional de negociações 

e eventos a fim de, dentre outros objetivos, construir uma agenda comum em prol da 

sustentabilidade. A Agenda 21, um dos documentos produzidos durante a segunda 

Conferência Internacional para o Meio Ambiente da ONU, realizada no Rio de Janeiro, 

em 1992, é um exemplo dessa necessidade dos países em estabelecer 

compromissos comuns. Os Objetivos do Milênio da ONU, propostos nos anos 2000, 

também podem ser elencados como exemplo da mobilização internacional em prol 

da dignidade humana, que possui uma relação estreita com o desenvolvimento 

sustentável. 

Em 2015, foi firmada a Agenda 2030, que representa mais um compromisso 

da comunidade internacional com vistas à sustentabilidade, estabelecendo os 17 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Assim, o objetivo do presente estudo é 

demonstrar a evolução histórica do conceito de Desenvolvimento Sustentável, desde 

sua origem até a definição dos ODS pela ONU.  

Para concretizar a pesquisa, a metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica, 

além de artigos científicos contemporâneos sobre o tema. 

O artigo organiza-se pela presente introdução, seguida da exposição de como 

se deu o surgimento do conceito de Desenvolvimento Sustentável, trazendo os 

debates e interesses que permearam a discussão. Por fim, são feitas as 

considerações finais e relacionadas as referências bibliográficas. 

 

A Evolução Histórica do Conceito de Desenvolvimento Sustentável até a criação dos 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 

 

Para compreender adequadamente o conceito de desenvolvimento 

sustentável , é fundamental saber que os debates acerca da finitude dos recursos 

naturais e da preocupação com a extinção de espécies de fauna e flora pela ação 
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humana tiveram marcos históricos importantes, como, na década de 1970, o 

Relatório “Os Limites do Crescimento”. Este prevê um colapso ecológico iminente se 

a humanidade não mudar seus padrões de produção e consumo3. 

 Em seguida, a primeira Conferência Internacional para o Meio Ambiente da 

Organização das Nações Unidas (ONU), que aconteceu em Estocolmo, resultou na 

criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e na 

confecção da Declaração sobre o Meio Ambiente, um documento que definiu 

princípios para nortear a relação humana com o meio em que se vive4.  

 Importante destacar que, no ano de 1973, o termo “Ecodesenvolvimento” foi 

utilizado pela primeira vez por Maurice Strong para se referir a um tipo diferente de 

desenvolvimento5. Por sua vez, Ignacy Sachs formulou os princípios deste tipo de 

desenvolvimento, que incluía a satisfação de necessidades básicas da população, 

solidariedade com as futuras gerações, preservação dos recursos naturais e um 

sistema social que garanta emprego, segurança e respeito a outras culturas6.  

 Sachs7 ainda afirma que existem cinco dimensões para o ecodesenvolvimento, 

mais tarde denominado como desenvolvimento sustentável, quais sejam: social, que 

se concretiza com a redução das desigualdades sociais; econômica, materializada 

pelo gerenciamento eficiente dos recursos; ecológica ou ambiental, cujo objetivo é 

minimizar os impactos das atividades humanas no meio ambiente; espacial ou 

geográfica, na qual objetiva-se equilibrar a distribuição da população urbana e rural; 

e, cultural, que busca a adaptação das mudanças necessárias para a realização do 

ecodesenvolvimento à cultura de cada local do mundo.  

                                                      
3 BATISTA, Eliezer et al. Caminhos da sustentabilidade no Brasil. São Paulo: Terra das Artes, 2005. p. 
55.  
4  SACHS, Ignacy. “O desenvolvimento sustentável: do conceito à ação. De Estocolmo a 
Johannesburgo”. DOWBOR, Ladislau; TAGNIN, Arnaldo (Org.). Administrando a água como se fosse 
importante: gestão ambiental e sustentabilidade. São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2005. p.20.  
5 JACOBI, Pedro. “Meio Ambiente e Sustentabilidade”. CEPAM. (Org.). O Município no século XXI: 
Cenários e Perspectivas. São Paulo: CEPAM, 1999, p. 175-184. Disponível em: 
http://franciscoqueiroz.com.br/portal/phocadownload/desenvolvimento%20sustentavel.pdf. Acesso 
em: 28 set. 2020. p. 1.  
6 LIMA, Gustavo F. da Costa. “O debate da sustentabilidade na sociedade insustentável”. Revista 
eletrônica Política e Trabalho, Setembro 1997, p. 201-222. Disponível em:  
http://www.periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/politicaetrabalho/article/view/6404/19666. Acesso 
em: 28 set. 2020. p. 6.  
7 SACHS, Ignacy. “Estratégias de transição para o século XXI”. BURSZTYN, Marcel (Org.). Para pensar 
o desenvolvimento sustentável. São Paulo: Editora Brasiliense, 1993. p.25.  
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 Van Bellen 8  observa a relevância do novo conceito, pois a partir do 

ecodesenvolvimento se “começa a verificar a interdependência entre 

desenvolvimento (ou seu modelo dominante) e meio ambiente”. Outros eventos e 

documentos foram elaborados com o objetivo de discutir mais sobre esse tema, pois 

sempre houve muitos interesses envolvidos, notadamente o interesse pelo 

crescimento econômico a todo custo, que se contrapõe à sustentabilidade.  

 Os países menos desenvolvidos economicamente duvidavam, inicialmente, da 

intenção dos mais abastados com a realização dos eventos internacional em prol do 

meio ambiente, pois entendiam que seu objetivo real era se apoderar dos recursos 

dos outros após já terem esgotado suas reservas. Exemplos acerca dessa discussão 

é a Declaração de Cocoyok, de 1974, resultado de uma reunião da Conferência das 

Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento e do seu Programa de Meio 

Ambiente, que tratava da responsabilidade dos países desenvolvidos com a 

degradação ambiental, em razão dos altos níveis de consumo, desperdício e 

poluição9.   

 Nesse sentido, outra situação que pode ser elencada é o Relatório Que Faire, 

de 1975, elaborado pela Fundação Dag – Hammarskjöld, com a participação de 

pesquisadores e políticos de 48 países, contribuições do PNUMA e outras 13 

organizações da ONU, que criticava a posição privilegiada dos países desenvolvidos, 

por interferirem no desempenho dos países mais pobres, além das consequências 

ambientais geradas por conta disso10. O Relatório ainda destaca a força de “um novo 

desenvolvimento   baseado   na   mobilização   das   forças  capazes  de   mudar    as 

                                                      
8  VAN BELLEN, Hans Michael. Indicadores de sustentabilidade: Uma análise comparativa (tese). 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. Universidade Federal de Santa Catarina. 
Florianópolis (SC), 2002. Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/84033/189898.pdf?sequence=1&i 
sAllowed=y. Acesso em 28 set. 2020. p. 23. 
9 LIMA, Gustavo F. da Costa. “O debate da sustentabilidade na sociedade insustentável”. Revista 
eletrônica Política e Trabalho, Setembro 1997, p. 201-222. Disponível em:  
http://www.periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/politicaetrabalho/article/view/6404/19666. Acesso 
em: 28 set. 2020. p. 6.  
10 LIMA, Gustavo F. da Costa. “O debate da sustentabilidade na sociedade insustentável”. Revista 
eletrônica Política e Trabalho, Setembro 1997, p. 201-222. Disponível em:  
http://www.periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/politicaetrabalho/article/view/6404/19666. Acesso 
em: 28 set. 2020. p. 6.  
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estruturas vigentes”11. 

 Já em 1982 foi elaborada pela Assembleia das Nações Unidas a Carta da 

Natureza, que reforça todos os dispositivos elencados em Estocolmo, e obteve 111 

adesões favoráveis, 18 abstenções e um voto contrário dos Estados Unidos12. 

 Evidente que o marco do surgimento do conceito de Desenvolvimento 

Sustentável difundido e debatido até hoje ocorreu em 1987, quando foi publicado o 

“Relatório Nosso Futuro Comum” ou Relatório Brundtland, elaborado pela Comissão 

Mundial do Meio Ambiente (UNCED) da ONU, presidido pela Primeira-Ministra da 

Noruega na época, Gro Harlem Brundtland.  Nesse Relatório, o desenvolvimento 

sustentável é conceituado como “aquele que atende às necessidades do presente 

sem comprometer a capacidade de as gerações futuras também atenderem as 

suas”13. 

 Em 1992 foi realizada a segunda Conferência sobre o Meio Ambiente da ONU, 

conhecida como Rio 92, que representa a aceitação do conceito de Desenvolvimento 

Sustentável do Relatório Brundtland pelos 180 países participantes, resultando na 

construção de diversos documentos, quais sejam: a Declaração sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, a Agenda 21, além da Convenção sobre a Diversidade 

Biológica e da Convenção sobre Mudanças Climáticas. Aqui se dá especial destaque 

à Agenda 21, que se constitui em “um roteiro para a implementação de um novo 

modelo de desenvolvimento que visa à sustentabilidade quanto ao manejo dos 

recursos naturais e preservação da biodiversidade”14.  

                                                      
11  VAN BELLEN, Hans Michael. Indicadores de sustentabilidade: Uma análise comparativa (tese). 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. Universidade Federal de Santa Catarina. 
Florianópolis (SC), 2002. Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/84033/189898.pdf?sequence=1&i 
sAllowed=y. Acesso em 28 set. 2020. p. 24.  
12 RIOS, Aurélio Virgílio Veiga. DERANI, Cristiane. “Princípios gerais do direito ambiental internacional”. 
RIOS, Aurélio Virgílio Veiga (Org.). O direito e o desenvolvimento sustentável: Curso de direito 
ambiental. São Paulo: Petrópolis; Brasília, DF: IEB – Instituto Internacional de Educação do Brasil, 
2005. p. 89.  
13 LIMA, Gustavo F. da Costa. “O debate da sustentabilidade na sociedade insustentável”. Revista 
eletrônica Política e Trabalho, Setembro 1997, p. 201-222. Disponível em:  
http://www.periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/politicaetrabalho/article/view/6404/19666. Acesso 
em: 28 set. 2020. p. 7.  
14 BATISTA, Eliezer et al. Caminhos da sustentabilidade no Brasil. São Paulo: Terra das Artes, 2005. p. 
54 
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 Varella15, comenta os documentos produzidos pela Rio 92: 

 

A Agenda 21 é o texto mais concreto entre os textos citados (Convenção 

Diversidade Biológica, Mudanças Climáticas), considerando que ele prevê com 

mais precisão as deficiências das instituições internacionais e nacionais e 

comporta um tom de denunciação mais importante. Ela prevê os recursos e os 

prazos que devem ser atribuídos à solução ou à diminuição da maior parte dos 

problemas indicados. Prevê também os responsáveis por cada ação. 

 

 Para Frank e Madruga 16  a Agenda 21 demonstra que o conceito de 

Desenvolvimento Sustentável “está em construção”, pois a implementação dessa 

agenda depende de um processo social de conscientização e estabelecimento de 

“novos consensos em torno de uma agenda possível, rumo ao futuro que se deseja 

alcançar”.  

 Em conformidade com a perspectiva de construir uma agenda comum que 

estabelecesse compromissos em prol da humanidade, nos anos 2000, com o apoio 

de 191 países, a ONU definiu os Objetivos do Milênio17, quais sejam:  

 

1- Acabar com a fome e a miséria; 

2- Oferecer educação básica e de qualidade para todos; 

3- Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; 

4- Reduzir a mortalidade infantil; 

5- Melhorar a saúde das gestantes; 

6- Combater a AIDS, a malária e outras doenças; 

7- Garantir a qualidade de vida e o respeito ao meio ambiente; 

8- Estabelecer parcerias para o desenvolvimento.   

 

 Percebe-se, com os objetivos elencados, que a comunidade internacional 

busca construir um consenso do que seria prioridade em termos de direitos 

                                                      
15 VARELLA, Marcelo Dias. Direito Internacional Econômico Ambiental. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. 
p. 65.  
16  FRANK, Beate; MADRUGA, Kátia. “Política e sustentabilidade no Brasil: uma visão crítica”. 
MADRUGA, Kátia R. [et al.] (org.). Sustentabilidade Comparada Brasil e Alemanha: Abordagens, 
Situação Atual e Persperctivas. Blumenau: Edifurb, 2010. p. 54 
17 BRASIL. Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Disponível em: http://www.odmbrasil.gov.br/os-
objetivos-de-desenvolvimento-do-milenio. Acesso em 28 set. 2020. 
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humanos, o que representa um avanço, pois reconhecendo a importância do 

investimento e manutenção das condições para o desenvolvimento saudável das 

pessoas, o foco exclusivamente econômico dos negócios internacionais perde o 

sentido e as necessidades humanas passam a ser consideradas com mais destaque.  

 Porém, o embate entre interesse econômico e qualidade da vida humana no 

ambiente em que vive continuou na terceira Conferência da ONU sobre o Meio 

Ambiente, chamada de Rio +10, que aconteceu em Johannesburgo, no ano de 2002. 

Durante essa Conferência, muitos projetos foram inviabilizados pela falta de apoio 

dos Estados Unidos, pois somente as propostas que alcançavam o consenso 

absoluto eram aprovadas. Um exemplo claro demonstrado foi que a proposta de 

“fixar uma meta global de 10%, até 2010, para o uso de fontes renováveis de energia 

em substituição aos combustíveis fósseis”, apoiada pelo Brasil e mais 160 países, 

foi vetada pelos Estados Unidos e outros países que fazem parte da Organização dos 

Exportadores de Petróleo (OPEP)18. Portanto, fica evidenciado como é difícil obter o 

consenso em virtude da falta de consciência por parte dos representantes 

internacionais da importância de construir um caminho comum em benefício da 

coletividade atual e das gerações futuras. 

 Dez anos depois, em 2012, a quarta Conferência da ONU sobre o Meio 

Ambiente, chamada de Cúpula da Terra ou Rio +20, aconteceu no Rio de Janeiro. 

Reuniram-se representantes de 190 países, além de participantes de eventos 

paralelos à Conferência: sociedade civil mundial, composta por Organizações Não-

Governamentais, cooperativas, comunidades indígenas, religiosos, cientistas, 

políticos e representantes do setor privado. Desse evento resultou o Relatório “O 

Futuro que Queremos”, no qual houve especial destaque para o conceito de 

“Economia Verde”, que seria o “desenvolvimento econômico e a melhoria ambiental, 

com aumento de renda, emprego e melhoria dos padrões de vida, com o uso 

sustentável do meio ambiente por meio do mecanismo de preço dos mercados”. 

Nesse contexto o Estado “deveria atuar para corrigir as falhas de mercado por causa 

de  boa  parte  dos  serviços  ambientais  se  constituir  de  bens  públicos  (ar,  água, 

                                                      
18 BAPTISTA, Zulmira Maria de Castro. O direito ambiental internacional: política e consequências. São 
Paulo: Editora Pillares, 2005. p. 51 
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capacidade de assimilação de dejetos, etc.)”19. 

 Já em 2015, a Cúpula das Nações Unidas, formada por 193 países, formularam 

e aprovaram a Agenda 2030, definindo os 17 Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), visando atingir as metas relacionadas a estes objetivos até o ano 

de 203020, relacionados no quadro abaixo: 

 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

1.  Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares; 

2.  Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a 

agricultura sustentável; 

3.  Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades; 

4.  Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de 

aprendizagem ao longo da vida para todos; 

5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas; 

6.  Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos; 

7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos; 

8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e 

produtivo e trabalho decente para todos; 

9. Construir infraestruturas robustas, promover a industrialização inclusiva e sustentável e 

fomentar a inovação; 

10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles; 

11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resistentes e 

sustentáveis; 

12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis; 

13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos; 

14.  Conservar e usar sustentavelmente dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o 

desenvolvimento sustentável; 

15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma 

sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e 

deter a perda de biodiversidade; 

                                                      
19 RIOS, Aurélio Virgílio Veiga. DERANI, Cristiane. “Princípios gerais do direito ambiental internacional”. 
RIOS, Aurélio Virgílio Veiga (Org.). O direito e o desenvolvimento sustentável: Curso de direito 
ambiental. São Paulo: Petrópolis; Brasília, DF: IEB – Instituto Internacional de Educação do Brasil, 
2005. p.94.  
20  BRASIL. Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 
Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/Agenda2030-completo-site.pdf. 
Acesso em 28 set. 2020. p. 30.  
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16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 

proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e 

inclusivas em todos os níveis; 

17.  Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento 

sustentável; 

Fonte: dos autores.  

 

 Pela simples leitura é possível perceber que são objetivos ambiciosos, e que 

demandarão da sociedade uma ação de forma integrada, pois organizações 

internacionais, governos, população em geral, instituições públicas, empresários e 

investidores terão que assumir o seu papel na construção do Desenvolvimento 

Sustentável.  

 

Os ODS e metas são integrados e indivisíveis, globais por natureza e 

universalmente aplicáveis, levando em conta as diferentes realidades, 

capacidades e níveis de desenvolvimento nacionais e respeitando as políticas e 

prioridades nacionais. As metas são definidas como ideais e globais, com cada 

governo definindo suas próprias metas nacionais, guiados pelo nível global de 

ambição, mas levando em conta as circunstâncias nacionais. Cada governo 

também vai decidir como essas metas ideais e globais devem ser incorporadas 

aos processos, nas políticas e estratégias nacionais de planejamento21.   

 

 A Agenda 2030 é um exemplo de que a humanidade continua almejando o 

Desenvolvimento Sustentável, e a construção de uma agenda comum em prol de 

coloca-lo em prática, mesmo com toda a complexidade que a mudança de 

paradigma envolve. O documento considera que existem três dimensões para a 

sustentabilidade, a econômica, a social e a ambiental22, mas devido à evolução do 

conceito ao longo do tempo, a que se considerar a inclusão de mais duas dimensões: 

ética, que visa o agir de forma a beneficiar todos os seres, não apenas deixar de 

prejudica-los; e a jurídico-política, que reconhece a tutela jurídica do direito ao 

                                                      
21  HOHENDORFF, Raquel Von; LAGASSI, Verônica; FERNANDES, Fernanda Sell de Souto Goulart. 
“Direito e Sustentabilidade III”. Florianópolis: CONPEDI, 2018. p. 5.  
22  BRASIL. Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 
Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/Agenda2030-completo-site.pdf. 
Acesso em 28 set. 2020. p. 1.  
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futuro23. Desde a década de 1970 tem-se debatido muito sobre o meio ambiente, e 

percebe-se que o Desenvolvimento Sustentável é a melhor (ou até a única) forma de 

manter a qualidade da vida no planeta, tanto para as gerações atuais, como futuras.  

 

Considerações Finais 

 

O presente estudo teve por objetivo descrever a evolução histórica do conceito 

de Desenvolvimento Sustentável, desde a discussão sobre os limites dos recursos 

naturais na década de 1970, até a concretização e evolução do próprio conceito.  

Sendo assim, foram descritos os principais eventos realizados na comunidade 

internacional, que resultaram em documentos fundamentais para a demonstração 

do consenso internacional quanto à necessidade de implementar a Sustentabilidade 

na cultura de cada país.  

Assim, foi possível desenhar uma linha evolutiva histórica do conceito de 

Desenvolvimento Sustentável, desde o início dos debates sobre a necessidade de 

criar um tipo diferente de desenvolvimento, passando pelo surgimento do conceito 

com o Relatório “Nosso Futuro Comum” ou Relatório Brundtland, pela elaboração de 

Agendas em prol da efetivação de práticas sustentáveis pelos países, até chegar a 

determinação dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.  

Assim, é possível afirmar que a Agenda 2030 merece especial atenção, pois 

define 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, com metas para cada um 

desses, trazendo um avanço prático na concretização de práticas sustentáveis, além 

de ser norteador para a criação de políticas públicas que beneficiarão a manutenção 

da qualidade de vidas para as presentes e futuras gerações. 

Portanto, a evolução do desenvolvimento sustentável e a implementação da 

Agenda 2030 que institui os 17 ODS, procuram não pôr em perigo os sistemas 

naturais que sustentam a vida na terra e a qualidade de vida das pessoas, uma vez 

que somos totalmente dependentes destes recursos, afinal temos um único planeta 

perdido em um imensidão vazia repleto de biodiversidade.24 

                                                      
23 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: Direito ao Futuro. 4 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 64-82. 
24 CARDOSO NETO, Nicolau. Água com qualidade para o Consumo Humano: Normas e sobreposição 
de competências entre o direito Ambiental e o Direito de Saúde. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. p. 
33-34. 
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Resumo 
 
O regime brasileiro de direitos constitucionais do trabalho abriga muitos elementos 
do conceito internacional de trabalho decente. Essa categoria de trabalho é adotada 
em relatórios internacionais da OIT e também pela Agenda 2030. O estudo 
comparado das condições decentes de trabalho depende de parâmetros normativos 
e de dados da realidade disponíveis em todos os contextos comparáveis. Este 
trabalho busca, no Brasil, elementos de comparação para o refinamento da teoria 
brasileira sobre direito ao trabalho decente. Por isso, analisa e crítica informações 
disponíveis em bases de dados oficiais do Brasil sobre condições de trabalho. Trata-
se de uma etapa de pesquisa, de natureza empírica, que fornece elementos fáticos 
para a construção de uma teoria dos meios de proteção e de promoção do trabalho 
decente no Brasil. O objetivo geral é avaliar o que essas bases de dados informam 
sobre trabalho e quais lacunas dificultam a compreensão das condições decentes 
de trabalho no Brasil. A pesquisa revelou que há uma carência grave de informações 
sobre trabalho decente nas bases de dados oficiais analisadas. 
Palavras-chave: trabalho decente; dados estatísticos; direitos fundamentais.   
 
Abstract 
 
The Brazilian regime of constitutional labor rights harbors many elements of the 
international concept of decent work. This category of labor is adopted in ILO 
international reports and also in Agenda 2030. The comparative study of decent work 
conditions depends on normative parameters and reality data available in all 
comparable contexts. This work seeks, in Brazil, elements of comparison for the 
refinement of Brazilian theory on the right to decent work. For this reason, it analyzes 
and critiques information available in official Brazilian databases on working 
conditions. It is a research stage, of an empirical nature, which provides phatic 
elements for the construction of a theory of the means of protection and promotion 
of decent work in Brazil. The general objective is to evaluate what these databases 
inform about work and what gaps make it difficult to understand decent working 
conditions in Brazil. The research revealed that there is a serious lack of information 
on decent work in the official databases analyzed. 
Keywords: decent work; statistical data; fundamental rights. 
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Introdução 

 

 Esse trabalho apresenta uma parte das pesquisas em andamento do Grupo de 

Pesquisa Segurança Social, Trabalho Decente e Desenvolvimento da Universidade 

do Oeste de Santa Catarina (UNOESC) e expõe resultados parciais da análise 

descritiva e crítica das informações fornecidas pelas bases de dados oficiais 

brasileiros sobre trabalho decente, a partir da utilização do Sistema de Indicadores 

de Desenvolvimento Municipal Sustentável (SIDEMS), disponibilizado pela 

Federação Catarinense de Municípios (FECAM); da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios Contínua (PNAD-C), junto ao Instituto Brasileiro de Geografia de 

Estatística (IBGE); e, por fim, a base de dados do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (CAGED), fornecida agora pelo Ministério da Economia. Essas bases 

de dados são amplamente utilizadas por órgãos públicos e instituições privadas, a 

exemplo do Plano Nacional de Trabalho Decente1 e dos Indicadores da Agenda de 

Trabalho Decente2. 

A análise ora realizada tende a contribuir para a qualidade das pesquisas que 

envolvem direitos fundamentais, a partir do apontamento das lacunas verificadas em 

bases de dados que oferecem informações sobre a efetivação de direitos 

fundamentais sociais. Toda e qualquer ação voltada para efetivar direitos 

fundamentais depende de informações precisas a serem coletadas e 

disponibilizadas para o controle social e democrático. Sem dados compatíveis com 

os objetivos constitucionais, é impossível avaliar o progresso e o retrocesso da 

efetivação dos princípios e objetivos fundamentais constitucionais e dos direitos 

fundamentais.  

O estudo da efetividade dos direitos fundamentais está atrasado na análise de 

dados. Reconhece-se que houve muito progresso nas discussões conceituais, mas 

                                                      
1 BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Plano Nacional de Trabalho Decente. Disponível em: 
https://www.ilo.org/brasilia/publicacoes/WCMS_226249/lang--pt/index.htm%22. Acesso em: 20 set. 
2020. 
2 DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS. Anuário do 
Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda 2015: Indicadores da Agenda de Trabalho Decente: 
livro 7. São Paulo: DIEESE, 2015. 

https://www.ilo.org/brasilia/publicacoes/WCMS_226249/lang--pt/index.htm%22
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pouco se avançou na compreensão dos dados disponíveis para avaliar avanços e 

retrocessos nesse campo. A maior parte das análises é feita por economistas ou 

cientistas sociais, sem domínio especializado dos marcos jurídico-constitucionais 

sobre direitos fundamentais. 

 O objetivo central deste trabalho é apresentar resultados da análise realizada 

nessas bases de dados relevantes que informam sobre condições de trabalho. A 

pesquisa que deu origem ao estudo procurou entender se existem lacunas 

importantes nessas bases de dados. O artigo parte do estudo da ideia de trabalho 

decente, a partir da definição de critérios importantes para a compreensão dessa 

categoria e, em seguida, direciona-se para o exame da qualidade dos dados oficiais 

das bases selecionadas.  

 A realização deste trabalho se deu por meio da adoção da técnica da pesquisa 

bibliográfica, com a utilização de documentos oficiais de organizações 

internacionais e órgãos governamentais brasileiros, além de literatura nacional e 

estrangeira previamente selecionada. Também foi utilizada a técnica de pesquisa de 

dados, a partir da análise das informações existentes nas bases de dados da FECAM, 

PNAD-C do IBGE e CAGED. Cada base de dados foi analisada separadamente. Na 

base de dados da FECAM, foram utilizadas as categorias “economia”, “emprego” e 

“mercado de trabalho” para análise dos dados sobre trabalho decente, em todos os 

períodos encontrados. Na base de dados PNAD-C do IBGE, foram observadas todas 

as estatísticas informadas no primeiro trimestre de 2020 (por meio de tabelas e 

quadros sintéticos existentes na referida base) e, por fim, também foram utilizados 

os principais resultados informados pela nova plataforma do novo CAGED no 

primeiro semestre de 2020. No decorrer do texto, foi utilizada a sigla “TD”, que se 

refere à expressão “trabalho decente” 

 

1 A ideia de trabalho decente: uma aproximação 

 

A noção de que o trabalho se constitui como um dos meios de acesso para 

uma vida digna é muito anterior à ideia de trabalho decente adotada pela 

Organização Internacional do Trabalho – OIT. Remonta o marco civilizatório do final 

do século XIX e início do século XX, caracterizado pela emergência dos movimentos 
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sindicais a nível internacional, bem como pelo surgimento da legislação trabalhista 

em vários países, além da própria criação da OIT3. 

 A expressão “trabalho decente” foi formulada pela primeira vez na 87ª Reunião 

da Conferência Internacional do Trabalho4 , realizada em 1999, em Genebra, pelo 

então Diretor Geral da OIT, Juan Somavia, quando mencionou que “a finalidade 

primordial da OIT é promover oportunidades para que homens e mulheres possam 

conseguir um trabalho decente e produtivo em condições de liberdade, equidade, 

segurança e dignidades humanas”. No relato apresentado pelo referido Diretor Geral, 

o trabalho decente seria o ponto de convergência de quatro finalidades: promoção 

dos direitos fundamentais do trabalho, o emprego, a proteção social e o diálogo 

social5. 

O conceito de TD não foi criado a partir de uma definição oficial pela 

Organização Internacional do Trabalho, mas pode ser compreendido a partir do 

campo de valores em que está situado. Contudo, é conceito multidimensional, porque 

seus desdobramentos vão além da esfera social do trabalho: propõe diretrizes e 

medidas direcionadas à geração de emprego e ao enfrentamento do desemprego, 

superação das formas degradantes, infantis e escravas de trabalho, e àquelas formas 

de trabalho que não são capazes de gerar renda suficiente para a superação da 

pobreza, visando a erradicação das desigualdades sociais e das situações de 

exclusão social6. 

A promoção do TD envolve, a partir disso, a proteção de outros direitos sociais, 

como a satisfação das necessidades pessoais com alimentação, moradia, saúde, 

educação, segurança e seguridade social.  A multidimensionalidade do TD se 

vislumbra pelo acréscimo na dimensão econômica, de novas dimensões de cunho 

normativo, de segurança, participação e representação, por meio da articulação de 

políticas públicas em matéria de trabalho e política econômica em seus diferentes 

                                                      
3 ABRAMO, Lais. Uma década de promoção do trabalho decente no Brasil: uma estratégia de ação 
baseada no dialogo social. Organização Internacional do Trabalho: Genebra: OIT, 2015.  
4 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Conferencia Internacional del Trabajo, 87., 1999, 
Ginebra. Trabalho decente. Ginebra: OIT, 1999. 
5 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Conferencia Internacional del Trabajo, 87., 1999, 
Ginebra. Trabalho decente. Ginebra: OIT, 1999. 
6 ABRAMO, Lais. Uma década de promoção do trabalho decente no Brasil: uma estratégia de ação 
baseada no dialogo social. Organização Internacional do Trabalho: Genebra: OIT, 2015. 
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níveis7. Pode-se ver, assim, que se trata de uma formulação conceitual inteiramente 

ajustada aos desafios do desenvolvimento sustentável multidimensional.  

 Na literatura sobre o tema, vemos definições como a de Abramo8, que entende 

que o TD é “um trabalho suficiente e desejável”, que envolve a garantia e a efetivação 

condições dignas e seguras de trabalho; a erradicação do trabalho escravo, infantil 

e degradante; a igualdade de gênero e de raça no trabalho, tanto no tratamento como 

em oportunidades; do acesso à segurança social; do poder de expressão e da 

possibilidade de ser ouvido, no local de trabalho e na própria comunidade.  

 É, assim, um dos principais (e atuais) objetivos da OIT em suas ações e 

estratégias. O TD está voltado à geração de empregos que sejam tanto produtivos, 

quanto de qualidade, à promoção dos direitos trabalhistas, na extensão da proteção 

social e no fortalecimento do diálogo social. Esses quatro caminhos são necessários 

ao alcance de tal finalidade e devem funcionar concomitantemente. Proporcionar 

emprego sem qualidade e conteúdo não resulta em progresso. Promover os direitos 

dos trabalhadores sem considerar a existência do desemprego é igualmente 

infrutífero. Ao mesmo tempo, a representação e o diálogo social se mostram 

necessários para garantir liberdades civis, particularmente, de expressão9. Mais do 

que um conceito, o TD constitui-se como um “paradigma que orienta uma estratégia 

de ação”10, vinculado a ideia de uma agenda de TD.  

Como uma resposta a alguns dos efeitos negativos da globalização, como 

desigualdade de oportunidades e de condições de trabalho, a OIT lançou então uma 

proposta da Agenda Global de Trabalho Decente, que teve por base três 

pressupostos norteadores: (i) o trabalho como um meio essencial para a superação 

da pobreza, das desigualdades e da exclusão social; (ii) o trabalho como uma das 

formas pelas quais o desenvolvimento pode favorecer as pessoas; e (iii) o trabalho 

                                                      
7 MARTINEZ, Daniel. Prólogo. In: LEVAGGI, Virgilio. Democracia y trabajo decente en América Latina.  
Oficina Internacional del Trabajo. Lima, 2006.   
8 ABRAMO, Lais. Uma década de promoção do trabalho decente no Brasil: uma estratégia de ação 
baseada no dialogo social. Organização Internacional do Trabalho: Genebra: OIT, 2015, p. 29. 
9 RODGERS, Gerry. El trabajo decente como uma meta para la economia global. In: Boletín técnico 
interamericano de formación profesional. Formación professional, productividad y trabajo decente. 
Montevideo, OIT/Cinterfor, n. 153, P. 9-28, oct, 2002.  
10 ABRAMO, Lais. Uma década de promoção do trabalho decente no Brasil: uma estratégia de ação 
baseada no dialogo social. Organização Internacional do Trabalho: Genebra: OIT, 2015, p. 31. 
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como meio fundamental de inclusão social, condição básica para uma vida digna e 

para o exercício da cidadania e fortalecimento da democracia. 

 No Brasil, a promoção do TD tornou-se prioritária no ano de 2003, com a 

criação da Agenda Nacional de Trabalho Decente, publicada em 2006, resultado do 

Memorando de Entendimento assinado pelo governo federal em parceria com a OIT, 

que estabeleceu um Programa Especial de Cooperação Técnica, elaborado a partir 

de consultas a organizações de empregadores e trabalhadores 11 . Essa agenda 

estabeleceu três linhas de ação: (a) gerar mais e melhores empregos, com igualdade 

de oportunidades e de tratamento; (b) erradicar o trabalho escravo e eliminar o 

trabalho infantil, em especial, em suas piores formas; (c) fortalecer os atores 

tripartites e o diálogo social como um instrumento de governabilidade democrática12. 

A partir da agenda, foi criado o Programa Nacional de Trabalho Decente13, voltado ao 

estabelecimento dos projetos, estratégias, prazos e resultados de promoção do TD. 

Este programa foi incluído no Plano Plurianual (PPA), monitorado e avaliado 

periodicamente, a partir de consultas aos participantes (empregadores e 

trabalhadores).  

 O TD está ainda estabelecido no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável  n. 

8 da Agenda 2030 das Nações Unidas, onde aparece enunciado como objetivo de 

“promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego 

pleno e produtivo, e trabalho decente para todos”14. A Agenda 2030 também prevê 

metas especificas no campo do TD: 8.3) promover políticas voltadas ao 

desenvolvimento, que apoiem as atividades produtivas, a geração de emprego 

decente, o empreendedorismo, a criatividade e a inovação, bem como incentive a 

formalização e o crescimento das empresas de pequeno e médio porte; 8.5) alcançar 

                                                      
11  BRASIL. Ministério da Economia. Agenda Nacional de Trabalho Decente. 2015. Disponível em: 
http://antigo.trabalho.gov.br/mais-informacoes/trabalho-decente/agenda-nacional-de-trabalho-
decente. Acesso em: 10 set. 2020. 
12 BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Agenda Nacional do Trabalho Decente. 2006. Disponível 
em: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-
brasilia/documents/publication/wcms_226229.pdf. Acesso em: 10 set. 2020. 
13  BRASIL. Ministério da Economia. Programa Nacional de Trabalho Decente. Disponível em: 
http://antigo.trabalho.gov.br/mais-informacoes/trabalho-decente/programa-nacional-de-trabalho-
decente. Acesso em: 10 set. 2020. 
14  NAÇÕES UNIDAS. Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável. Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/. Acesso em: 10 set. 
2020. 

http://antigo.trabalho.gov.br/mais-informacoes/trabalho-decente/agenda-nacional-de-trabalho-decente
http://antigo.trabalho.gov.br/mais-informacoes/trabalho-decente/agenda-nacional-de-trabalho-decente
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-brasilia/documents/publication/wcms_226229.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-brasilia/documents/publication/wcms_226229.pdf
http://antigo.trabalho.gov.br/mais-informacoes/trabalho-decente/programa-nacional-de-trabalho-decente
http://antigo.trabalho.gov.br/mais-informacoes/trabalho-decente/programa-nacional-de-trabalho-decente
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
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o emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas as mulheres e homens, 

inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e remuneração igual para 

trabalho de igual valor; 8.6) até 2020, reduzir substancialmente a proporção de 

jovens sem emprego, educação ou formação; 8.7) adotar de medidas imediatas e 

eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o 

tráfico de pessoas, e assegurar a proibição e eliminação das piores formas de 

trabalho infantil;  8.8) proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de 

trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores; e por fim, 8.b) 

desenvolver e operacionalizar uma estratégia global para o emprego dos jovens e 

implementar o Pacto Mundial para o Emprego da Organização Internacional do 

Trabalho até o término do ano de 202015.  

Como se sabe, as metas acima mencionadas são indicativas e os países que 

aderem à Agenda 2030 podem fazer adequações às suas realidades. Por isso, o 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) examinou o ODS 8 da Agenda 2030 

e suas respectivas metas, trazendo adequações e explicações importantes, de 

caráter complementar, que contribuem para a compreensão do conceito de TD. 

 

1.1. Trabalho decente e trabalho digno 

 

Destacam-se as metas específicas que abordam o conteúdo do TD, como a 

meta 8.3, adaptada pelo Brasil, voltada à ação de “promover o desenvolvimento com 

a geração de trabalho digno; a formalização do crescimento das micro, pequenas e 

médias empresas; o empreendedorismo e a inovação”. Em comparação com a 

redação da meta 8.3 pelas Nações Unidas, é possível verificar que o termo “decente” 

foi substituído pelo termo “digno”, sob a justificativa que o termo trabalho digno é 

utilizado pelo Ministério do Trabalho em documentos oficiais com o mesmo 

significado que o termo do TD é utilizado pelo escritório brasileiro da OIT.  

Conforme o IPEA, o conceito de trabalho digno abrange elementos como 

oportunidades para realizar um trabalho produtivo com remuneração equitativa; 

                                                      
15 BRASIL. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: 8. 
Trabalho decente e crescimento econômico. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/ods/ods8.html. 
Acesso em: 10 set. 2020. 

https://www.ipea.gov.br/ods/ods8.html
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segurança no local de trabalho, proteção social para as famílias; perspectivas de 

desenvolvimento pessoal e integração social; liberdade dos trabalhadores para 

expressar suas preocupações; igualdade de oportunidades e de tratamento para 

homens e mulheres e ainda, a possibilidade dos trabalhadores de participarem nas 

decisões que afetam suas vidas16. 

A meta 8.5 também merece atenção. Na versão brasileira da meta, houve a 

retirada do termo “emprego pleno e produtivo” da meta original redigida pelas 

Nações Unidas, substituindo-o por “desemprego”. Como justificativa para 

adequação, foi dito que o desemprego e a subutilização do trabalho são conceitos 

difundidos pela OIT e usados por diversos órgãos de estatísticas oficiais no Brasil. A 

redação da meta 8.6 das Nações Unidas também foi adaptada no Brasil, para 

“alcançar uma redução de 3 pontos percentuais até 2020 e de 10 pontos percentuais 

até 2030 na proporção de jovens que não estejam ocupados, nem estudando ou em 

formação profissional”. Houve substituição do termo “substancialmente”, 

originalmente adotado pelas Nações Unidas, por percentuais quantitativos 

específicos. Essa adaptação tem a finalidade de permitir ao Brasil se aproximar da 

realidade atual dos países mais desenvolvidos. 

A redação da meta 8.7 do Brasil foi adequada para “até 2025 erradicar o 

trabalho em condições análogas às de escravo, o tráfico de pessoas e o trabalho 

infantil, principalmente nas suas piores formas”. A adequação da meta 8.7 optou por 

simplificar e destacar o objetivo imediato que é erradicar com todas as piores formas 

de trabalho existentes. E, por fim, destaca-se a meta 8.8, também adequada pelo 

Brasil, com a seguinte redação “reduzir o grau de descumprimento da legislação 

trabalhista, no que diz respeito ao registro, às condições de trabalho, às normas de 

saúde e segurança no trabalho, com ênfase nos trabalhadores em situação de 

vulnerabilidade”. Merece destaque o acréscimo da expressão “trabalhadores em 

situação de vulnerabilidade”, conceito em que se classificam “todos aqueles que 

sofrem violações ou restrições a seus direitos, sobretudo, em razão de raça, gênero, 

idade, deficiência, condições de mobilidade, orientação sexual, identidade de gênero, 

                                                      
16  INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. ODS 8: Trabalho decente e crescimento 
econômico: meta 8.3. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/ods/ods8.html. Acesso em: 15 set. 
2020. 

https://www.ipea.gov.br/ods/ods8.html
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nacionalidade, religião, territorialidade, cultura, privação de liberdade e situação 

econômica”17. 

 A partir desta análise, é possível concluir, preliminarmente, que esse conceito 

tem muitas faces e, no Brasil, ainda tem uma associação com os padrões mínimos, 

dado que a opção do IPEA foi pelo conceito de trabalho digno, como se fossem 

sinônimos. Do conteúdo do ODS 8 e das metas voltadas ao TD contidas na Agenda 

2030, da Agenda Nacional do Trabalho Decente e das explicações adotadas pelo 

IPEA é possível extrair os elementos mais importantes deste conceito: igualdade de 

oportunidades e tratamento em termos de gênero, idade e situação econômica; a 

segurança no trabalho; a diminuição do desemprego; a erradicação do trabalho 

escravo, infantil e degradante.  

 

2 Trabalho decente e dados 

 

 A análise da qualidade dos dados brasileiros sobre TD utilizou como fonte de 

pesquisa a base de dados da Federação Catarinense de Municípios (FECAM), por 

meio do Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Municipal Sustentável 

(SIDEMS); a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD-C), do 

Instituto Brasileiro de Geografia de Estatística (IBGE); e, por fim, a base de dados do 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).  

 O SIDEMS consiste em uma ferramenta de acesso livre, cujo principal objetivo 

é facilitar o acesso dos agentes públicos à imensa quantidade de informações 

existentes nas diversas bases de dados dos órgãos públicos federais e estaduais, 

além das pesquisas realizadas pela própria FECAM18. As pesquisas têm por base 

conteúdos estratégicos diversos direcionados aos municípios, a partir de diversos 

recortes territoriais no âmbito do estado de Santa Catarina. 

                                                      
17  INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. ODS 8: Trabalho decente e crescimento 
econômico: meta 8.5. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/ods/ods8.html. Acesso em: 15 set. 
2020. 
18 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS. Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Municipal 
Sustentável. Disponível em: https://www.fecam.org.br/catalogo/index/index/codCatalogoItem/12. 
Acesso em: 15 set. 2020. 

https://www.ipea.gov.br/ods/ods8.html
https://www.fecam.org.br/catalogo/index/index/codCatalogoItem/12
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 O SIDEMS conta com mais de 3000 indicadores e gráficos disponíveis, e 

abrange temas de pesquisa que envolvem assistência social, demografia, economia, 

educação, finanças públicas, gestão de risco, saúde, habitação, segurança pública e 

meio ambiente, com abrangência de informações com foco em dados do estado de 

Santa Catarina, em dados regionais e em dados dos municípios catarinenses. 

A PNAD-C19 constitui uma base de dados disponibilizada pelo IBGE e visa 

acompanhar as variações e a evolução, a curto, médio e longo prazos, da força de 

trabalho, fornecendo uma variedade de informações que se destinam ao estudo do 

desenvolvimento socioeconômico brasileiro. As pesquisas revelam indicadores 

envolvendo trabalho, cuidados de pessoas e afazeres domésticos, tecnologia da 

informação e comunicação. Implantada no ano de 2011, tem periodicidade de 

divulgação de informações mensal, com base em um conjunto restrito de indicados 

relacionados à força de trabalho e somente para o nível geográfico do Brasil; 

trimestral, a partir de um conjunto de indicadores relacionados à força de trabalho 

para todos os níveis de divulgação das pesquisas; anual, considerando os demais 

temas permanentes da pesquisa e indicadores complementares à força de trabalho; 

e ainda variável, com base no conjunto de indicadores que envolvem outros temas a 

serem pesquisados com maior periodicidade ou ocasionalmente20.  

 O CAGED, por sua vez, foi instituído pela Lei n. 4.923 em 23 de dezembro de 

1965 21  como uma base de dados do Ministério do Trabalho e Emprego. É um 

importante instrumento voltado ao acompanhamento e a fiscalização dos processos 

de admissão e dispensa de trabalhadores regidos pela Consolidação de Leis do 

Trabalho (CLT), com o objetivo de prestar assistência aos desempregados e apoiar 

medidas contra o desemprego,  como suporte à fiscalização e acompanhamento do 

                                                      
19  INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICAS. Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua - PNAD Contínua. Disponível em: 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/condicoes-de-vida-desigualdade-e-
pobreza/17270-pnad-continua.html?=&t=o-que-e. Acesso em: 15 set. 2020. 
20  INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICAS. Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua - PNAD Contínua. Disponível em: 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/condicoes-de-vida-desigualdade-e-
pobreza/17270-pnad-continua.html?=&t=o-que-e. Acesso em: 15 set. 2020. 
21 BRASIL. Lei n. 4.923 de 23 de dezembro de 1965. Institui o Cadastro Permanente das Admissões e 
Dispensas de Empregados, Estabelece Medidas Contra o Desemprego e de Assistência aos 
Desempregados, e dá outras Providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4923.htm. Acesso em: 15 set. 2020. 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/condicoes-de-vida-desigualdade-e-pobreza/17270-pnad-continua.html?=&t=o-que-e
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/condicoes-de-vida-desigualdade-e-pobreza/17270-pnad-continua.html?=&t=o-que-e
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/condicoes-de-vida-desigualdade-e-pobreza/17270-pnad-continua.html?=&t=o-que-e
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/condicoes-de-vida-desigualdade-e-pobreza/17270-pnad-continua.html?=&t=o-que-e
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4923.htm
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seguro-desemprego e para promover a reciclagem profissional e a recolocação de 

trabalhadores no mercado de trabalho. Com o advento da Portaria n. 1.127 de 14 de 

outubro de 2019 22 , editada pelo Ministério da Economia, houve alterações 

importantes na prestação de informações pelos empregadores no sistema CAGED. A 

partir de janeiro de 2020, a declaração passou a ser cumprida por meio do Sistema 

de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (e-

Social). 

 Partindo para a observação específica de cada uma das bases de dados 

mencionadas, foram selecionados os parâmetros consensuais mais importantes e 

recorrentes para a definição desse conceito, com a finalidade de examinar o modo 

como as estatísticas oficiais se posicionam sobre o tema. Na verificação das 

pesquisas estatísticas das bases do SIDEMS, PNAD-C e CAGED, utilizou-se como 

características mais importantes a igualdade de oportunidades e tratamento em 

termos de gênero, idade e situação econômica; a segurança no trabalho; a 

diminuição do desemprego; a erradicação do trabalho escravo, infantil e degradante. 

 

2.1. A base de dados municipais da FECAM-SC 

 

 O banco de dados do SIDEMS, junto ao sítio da FECAM23, é uma plataforma 

que abrange o estado de Santa Catarina, com dados regionalizados (associação de 

municípios, mesorregiões de Santa Catarina, Mesomercosul, regiões hidrográficas e 

Agências de Desenvolvimento Regional) e dados dos municípios.  Para o exame 

dos dados, foi selecionado o assunto “Economia”. Nas três abrangências 

mencionadas, os dados disponíveis subdividem-se em: Produto Interno Bruto, valor 

adicionado por setor específico, produção agrícola e animal, balança comercial, 

mercado de trabalho, emprego e estabelecimentos. A partir de tal classificação, 

                                                      
22 BRASIL. Ministério da Economia. Portaria n. 1.127 de 14 de outubro de 2014. Define as datas e 
condições em que as obrigações de prestação de informações pelo empregador nos sistemas CAGED 
e RAIS serão substituídas pelo Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas, e-Social. Disponível em: 
http://antigo.trabalho.gov.br/images/Noticias/Out-2019/portaria-1127-2019.pdf. Acesso em 15 set. 
2020. 
23 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS. Sistema de indicadores municipal sustentável. Temas. 
Disponível em: https://indicadores.fecam.org.br/banco-indicadores/index/ano/2020. Acesso em: 20 
set. 2020. 

http://antigo.trabalho.gov.br/images/Noticias/Out-2019/portaria-1127-2019.pdf
https://indicadores.fecam.org.br/banco-indicadores/index/ano/2020
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utilizou-se para a análise, as categorias de “mercado de trabalho” e “emprego”, já 

que as outras categorias existentes não abordam qualquer elemento relacionado ao 

trabalho. No exame dos dados disponíveis na categoria “mercado de trabalho”, foi 

possível verificar a existência de indicadores sobre população desocupada; 

população economicamente ativa e taxa de desemprego, com abrangência em Santa 

Catarina.  

 Nos dados sobre população desocupada, constam estatísticas que 

demonstram a evolução do número de pessoas que não tinham trabalho e estavam 

efetivamente procurando trabalho. Em relação à população economicamente ativa, 

há informações relativas a indivíduos com 16 anos ou mais, que se encontram 

trabalhando ou procurando trabalho 24 . Em relação ao desemprego, os dados 

existentes abrangem a população residente economicamente ativa que se encontra 

sem trabalho25.  

Nos dados que envolvem a categoria “emprego”, a plataforma disponibiliza 

informações sobre a classificação de renda, trazendo a quantidade de trabalhadores 

que se enquadram em faixas salariais distintas, como no recebimento de um salário 

mínimo a sete salários mínimos. Há também dados sobre emprego por grau de 

escolaridade, em que a classificação se dá em número de empregos ocupados por 

analfabetos, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Ainda, foi possível 

verificar a existência de pesquisas envolvendo número de empregos por setor 

econômico (Administração pública, agropecuária, comércio, construção civil, 

extração mineral, indústria e setor de serviços) e número total de empregos formais.  

 

2.2 A base de dados da PNAD-C 

 

 Na base da PNAD-C do IBGE26, por se tratar  de  divulgação  mensal,  trimestral  

                                                      
24  FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS. Sistema de indicadores municipal sustentável. 
População economicamente ativa. Disponível em: https://indicadores.fecam.org.br/banco-
indicadores/variavel/abrangencia/estadual/codIndicador/495/ano/2020. Acesso em: 20 set. 2020. 
25FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS. Sistema de indicadores municipal sustentável. Taxa de 
desemprego. Disponível em:  https://indicadores.fecam.org.br/banco-
indicadores/variavel/abrangencia/estadual/codIndicador/494/ano/2020. Acesso em: 20 set. 2020. 
26  INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICAS. Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua - PNAD Contínua. Disponível em: 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/condicoes-de-vida-desigualdade-e-

https://indicadores.fecam.org.br/banco-indicadores/variavel/abrangencia/estadual/codIndicador/495/ano/2020
https://indicadores.fecam.org.br/banco-indicadores/variavel/abrangencia/estadual/codIndicador/495/ano/2020
https://indicadores.fecam.org.br/banco-indicadores/variavel/abrangencia/estadual/codIndicador/494/ano/2020
https://indicadores.fecam.org.br/banco-indicadores/variavel/abrangencia/estadual/codIndicador/494/ano/2020
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/condicoes-de-vida-desigualdade-e-pobreza/9173-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-trimestral.html?edicao=27704&t=resultados
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e anual, as pesquisas são atualizadas e o detalhamento é mais abrangente. Foram 

avaliados os resultados trimestrais de abrangência nacional. Existem dados que 

envolvem pessoas em idade para trabalhar segundo sexo, nível de instrução e grupos 

de idade; distribuição de pessoas desocupadas por idade, sexo, e situação 

econômica; estatísticas envolvendo pessoas na força de trabalho segundo sexo, 

grupos de idade, níveis de instrução e atividade; índice de pessoas desocupadas por 

critérios de gênero, idade, escolaridade; informações estatísticas envolvendo 

rendimento médio do trabalho, com critérios de idade, sexo, escolaridade, atividade 

e ocupação; e distribuição percentual de pessoas em idade de trabalhar segundo cor 

ou raça. Na sua maioria, os índices trimestrais da PNAD-C revelam estatísticas 

envolvendo pessoas de 14 anos de idade ou mais. 

 

2.3 A base de dados do CAGED 

 

Por fim, em relação ao CAGED, foi utilizado como critério de tempo o primeiro 

semestre de 2020, o mais recente, considerando a modificação do sistema de 

declaração para o e-Social. As estatísticas divulgadas pelo CAGED abrangem 

número de admissões e demissões por setores de atividades; nível geográfico; 

salário; trabalho intermitente e trabalho em regime de tempo parcial. A base de dados 

dos CAGED ainda informa critérios de gênero para admissões e desligamentos por 

período, grau de instrução (analfabetos, ensino fundamental, médio e superior, 

completos ou incompletos) e faixa etária, cujos critérios de idade variam de pessoas 

até 17 anos, e de 18 a 65 anos ou mais)27.  

  

3 Discussão e conclusões 

 

 A partir do conteúdo do ODS 8 e  das  metas  contidas  na  Agenda  2030,  pelo 

                                                      
pobreza/9173-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-
trimestral.html?edicao=27704&t=resultados. Acesso em 20 set. 2020. 
27  BRASIL. Ministério do Trabalho. Painel de informações do novo CAGED. Disponível em: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2ZiNzk5YzUtODU5OS00YjFmLTk1NjItNDY1M2IwMTJhOT
gzIiwidCI6ImNmODdjOTA4LTRhNjUtNGRlZS05MmM3LTExZWE2MTVjNjMyZSIsImMiOjR9&pageNam
e=ReportSectionb52b07ec3b5f3ac6c749. Acesso em: 20 set. 2020. 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/condicoes-de-vida-desigualdade-e-pobreza/9173-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-trimestral.html?edicao=27704&t=resultados
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/condicoes-de-vida-desigualdade-e-pobreza/9173-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-trimestral.html?edicao=27704&t=resultados
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2ZiNzk5YzUtODU5OS00YjFmLTk1NjItNDY1M2IwMTJhOTgzIiwidCI6ImNmODdjOTA4LTRhNjUtNGRlZS05MmM3LTExZWE2MTVjNjMyZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectionb52b07ec3b5f3ac6c749
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2ZiNzk5YzUtODU5OS00YjFmLTk1NjItNDY1M2IwMTJhOTgzIiwidCI6ImNmODdjOTA4LTRhNjUtNGRlZS05MmM3LTExZWE2MTVjNjMyZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectionb52b07ec3b5f3ac6c749
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2ZiNzk5YzUtODU5OS00YjFmLTk1NjItNDY1M2IwMTJhOTgzIiwidCI6ImNmODdjOTA4LTRhNjUtNGRlZS05MmM3LTExZWE2MTVjNjMyZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectionb52b07ec3b5f3ac6c749
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conteúdo da Agenda Nacional do Trabalho Decente e das explicações adotadas pelo 

IPEA na adaptação das metas das Nações Unidas no Brasil, é possível delimitar os 

elementos normativos mais importantes do que se entende, atualmente, por TD. 

Dessa perspectiva, o TD implica, em algum grau, na igualdade de oportunidades e de 

tratamento em termos de gênero, idade, situação econômica ou outra situação de 

vulnerabilidade, a exemplo das pessoas com deficiência; a segurança no trabalho; 

diminuição do desemprego, e erradicação de todas as formas de trabalho 

degradante, como o trabalho escravo, infantil.  

 Tais elementos normativos foram utilizados como critérios para a análise dos 

fatos, a partir das bases de dados selecionadas. Por outro lado, a análise das três 

bases de dados sobre trabalho revelou que há, de fato, uma carência grave de 

informações fáticas sobre o conteúdo normativo do TD. Não há, nas referidas bases, 

informações consistentes das quais seja possível extrair dados sobre igualdade de 

tratamento, oportunidades e salário a partir de critérios de trabalhadores em situação 

de vulnerabilidade, como gênero, raça, idade, religião, orientação sexual, pessoas 

com deficiência, condições de mobilidade, nacionalidade, cultura, privação de 

liberdade ou situação econômica. 

 Igualmente, as estatísticas oficiais das bases de dados SIDEMS, PNAD-C e 

CAGED não trazem informações ou qualquer critério de pesquisa envolvendo 

segurança no trabalho ou remuneração equitativa. Quanto ao elemento do trabalho 

escravo, infantil ou degradante, foi possível verificar que nenhuma das bases 

analisadas contém dados sobre esses temas. A PNAD-C até informa números de 

pessoas ocupadas maiores de 14 anos, o que prejudica o conhecimento do número 

de ocupados menores de 14 anos e, consequentemente, os dados sobre trabalho 

infantil. 

No que diz respeito à diminuição do desemprego, as três bases informam 

dados referente à população desocupada, mas nenhuma delas informa qualquer 

dado sobre pessoas com deficiências. Quanto a gênero, idade e grau de instrução, 

apenas o CAGED fornece números com base nesses critérios.  

 Tais lacunas evidenciam a necessidade de aprimoramento das pesquisas e, 

especialmente, dos critérios utilizados para tanto, a fim de que o TD no Brasil seja 

melhor compreendido, tanto em sua dimensão normativa, quanto em sua dimensão 
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fática. As estatísticas oficiais – e também da sociedade civil - se configuram como 

instrumento vital para a regulação e criação de políticas voltadas ao alcance do ODS 

n. 8.  

 A partir da realização deste estudo, é possível concluir que há uma notável 

carência de informações nos dados oficiais brasileiros sobre TD, o que compromete 

seriamente a agenda de prioridades estabelecida na Agenda Nacional de Trabalho 

Decente. Não existem dados, nessas bases, que respaldem os objetivos daquela 

agenda. As bases analisadas e a ausência de informações sobre igualdade de 

tratamento, oportunidades e salário a partir de critérios de trabalhadores em situação 

de vulnerabilidade, como gênero, raça, idade, religião, estado civil, orientação sexual, 

portadores de deficiência, condições de mobilidade, nacionalidade, cultura, privação 

de liberdade ou situação econômica, além de dados sobre segurança no trabalho, 

remuneração equitativa, trabalho escravo ou trabalho infantil, pode-se dizer, ao 

menos com referência a essas bases de dados, que o Brasil não institucionalizou um 

sistema estatístico útil para monitorar avanços e retrocessos na realização do TD.  

 Pior, os dados também não abordam muitos temas que antecedem a Agenda 

Nacional do Trabalho Decente, e que estão do direito constitucional brasileiro, como 

direitos fundamentais, em especial, a igualdade, (em vários sentidos, como a 

igualdade de tratamento, oportunidades e salários entre homens e mulheres ou 

portadores de necessidades especiais), a liberdade (visto que não há nenhuma 

informação sobre participação e expressão dos trabalhadores nas decisões no 

âmbito de suas atividades); a segurança, diante da inexistência de qualquer dado 

sobre acidentes de trabalho e doenças ocupacionais no meio ambiente de trabalho; 

proibição de trabalho infantil, escravo e degradante.  

 No âmbito da Agenda 2030, é possível verificar também que nem todos os 

temas estão contemplados. Não há dados nas bases analisadas que versem sobre 

pobreza, saúde e bem-estar dos trabalhadores, por exemplo. Há pouquíssimos 

dados envolvendo educação de trabalhadores, porque os que existem são 

incompletos, porque não abordam gênero ou faixa etária. 

 Nenhuma boa análise de efetividade dos direitos fundamentais pode ser feita 

sem dados adequados e precisos pra isso. No caso do TD, é evidente que sua 

promoção depende da criação de políticas governamentais e de monitoramento 
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estatístico adequado. Contudo, os critérios adotados pelas bases de dados 

brasileiras observadas neste estudo sobre TD não se encontram em consonância 

com os objetivos constitucionais, com os princípios fundamentais e com a própria 

lista de direitos fundamentais, dificultando (e muito) a efetivação desses direitos. 

 Os reflexos dessas falhas ocorrem ainda na avaliação do progresso e do 

retrocesso das ações governamentais. No campo do TD, o aprimoramento das 

pesquisas é essencial para a melhor implementação de políticas direcionadas a esse 

objetivo, principalmente porque a pesquisa de dados constitui um importante 

instrumento para a adoção de ações voltadas à promoção do ODS n. 8 da Agenda 

2030 no Brasil.  
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Resumo 
 
 A pesquisa trata da possibilidade de regularização fundiárias em unidades de 
conservação. Partiu-se de uma breve análise histórica da legislação brasileira sobre 
a regularização fundiária em unidades de conservação, principalmente com relação 
às ocupações habitacionais. Abordou-se o surgimento das ocupações irregulares no 
Brasil, com análise das legislações criadas para regulamentar os efeitos do referido 
fenômeno social, adentrando o campo da função socioambiental da propriedade. 
Após, fez-se análise conceitual acerca das unidades de conservação e sua 
regulamentação jurídica. Analisou-se a possibilidade de regularização fundiária em 
unidades de conservação, com base sobre os principais aspectos da REURB. Como 
método utilizou-se o hipotético-dedutivo, de Popper, com procedimento de pesquisa 
bibliográfico e documental. A hipótese é que, a Reurb trouxe facilidades na 
regularização fundiária de unidades de conservação. Como resultado obteve-se a 
confirmação da hipótese, identificando-se que a REURB trouxe avanços na aplicação 
da regularização fundiária em unidades de conservação, podendo-se citar a maior 
liberdade conferida aos entes municipais para desenvolverem legislação em caráter 
complementar para fins de interesse local, a legitimação dos habitantes para iniciar 
os processos de regularização fundiária e a possibilidade regularização mesmo em 
áreas protegidas. Contudo, acredita-se na existência de uma série de outras 
dificuldades que transcendam o campo jurídico para que com tantos mecanismos 
de proteção e incentivo, os processos de regularização ainda sejam tão dificultosos.  
Palavras chave: Função socioambiental da propriedade. Proteção ambiental. 
Moradia. Regularização fundiária. Unidades de conservação.   
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Abstract 
 
 The research deals with the possibility of regularizing land in protected areas. It 
started with a brief historical analysis of Brazilian legislation on land tenure 
regularization in conservation units, mainly in relation to housing occupations. The 
emergence of irregular occupations in Brazil was addressed, with an analysis of the 
laws created to regulate the effects of the referred social phenomenon, entering the 
field of the socio-environmental function of property. Afterwards, a conceptual 
analysis was made about the conservation units and their legal regulation. The 
possibility of land regularization in conservation units was analyzed, based on the 
main aspects of REURB. Popper's hypothetical-deductive method was used as a 
method, with bibliographic and documentary research procedure. The hypothesis is 
that, Reurb brought facilities in the land regularization of conservation units. As a 
result, the hypothesis was confirmed, identifying that REURB brought advances in the 
application of land title regularization in conservation units, mentioning the greater 
freedom granted to municipal entities to develop legislation in a complementary 
character for purposes of local interest, the legitimation of the inhabitants to start the 
processes of land tenure regularization and the possibility of regularization even in 
protected areas. However, it is believed that there are a number of other difficulties 
that transcend the legal field so that with so many protection and incentive 
mechanisms, regularization processes are still so difficult. 
Keywords: Social and environmental function of the property. Environmental 

Protection. Home. Land regularization. Conservation units. 

 

1. Introdução 

 

No ordenamento jurídico brasileiro, pode-se afirmar que é previsto o direito 

social à moradia e o direito/dever de proteção do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, que pode se dar mediante o estabelecimento de unidades de 

conservação. Nesse contexto, o presente trabalho científico tem como objetivo 

analisar os conflitos que envolvem o plano jurídico e são pertinentes quando 

considerada a situação das regularizações fundiárias em unidades de conservação. 

Parte-se de uma breve análise histórica da legislação brasileira sobre a 

regularização fundiária em unidades de conservação, principalmente com relação às 

ocupações habitacionais. Trataremos, também, do surgimento das ocupações 

irregulares no Brasil, analisando as legislações criadas para regulamentar os efeitos 

do referido fenômeno social, adentrando o campo da função socioambiental da 

propriedade. Após, faz-se análise conceitual acerca das unidades de conservação e 

sua regulamentação jurídica. Discorreremos acerca da possibilidade de 
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regularização fundiária em unidades de conservação, com uma análise sobre os 

principais aspectos da REURB. 

Como método utilizou-se o hipotético-dedutivo, de Popper, com procedimento 

de pesquisa bibliográfico e documental. A hipótese é que, a Reurb trouxe facilidades 

na regularização fundiária de unidades de conservação, contudo acredita-se na 

existência de uma série de outras dificuldades que transcendam o campo jurídico 

para que com tantos mecanismos de proteção e incentivo, os processos de 

regularização ainda sejam tão dificultosos.  

 

2. As ocupações irregulares no Brasil 

 

É pertinente que realizemos a reflexão partindo da origem das ocupações 

irregulares, que se deu em decorrência de uma questão social na história do Brasil. 

A população brasileira passou por significativas mudanças com o passar dos anos 

e tais mudanças são sociologicamente indissociáveis quando se trata do rumo que 

as ocupações irregulares foram tomando no Brasil.  

As ocupações irregulares, de acordo com Pinto3: 

 

[…] a maior parte do território urbano do País tem sido constituído mediante 

parcelamento irregular do solo. São os chamados “loteamentos clandestinos”, 

empreendimentos realizados à margem da legislação urbanística, ambiental, 

civil, penal e registrária, em que se abrem ruas e demarcam lotes sem qualquer 

controle do Poder Público. Estes são em seguida alienados a terceiros, que 

rapidamente iniciam a construção de suas casas. Os assentamentos assim 

constituídos não obedecem a qualquer planejamento urbanístico e são 

totalmente carentes de infra-estrutura. 

 

Pode-se citar que, em 1930, com o advento histórico do fim da República 

Velha, Getúlio Vargas, presidente à época, propiciou o início do período que ficou 

conhecido como “terceira fase” da revolução industrial no Brasil. Em 1945, com o fim 

                                                      
3 PINTO, Victor Carvalho. Ocupação irregular do solo urbano: o papel da legislação federal. Brasília-
DF, Biblioteca Digital do Senado Federal, 2003. Disponível em: 
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/137. Acesso em: 30 set. 2020. 
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da Segunda Guerra Mundial o Brasil pôde voltar a se concentrar em seus processos 

internos de evolução. Posteriormente, em 1956 teve o início do período chamado de 

“quarta fase” da revolução industrial no Brasil, desta vez sob a presidência de 

Jucelino Kubitschek.4 

Esta última fase da Revolução Industrial no Brasil teve inúmeras 

consequências, dentre elas o crescimento sem qualquer controle das cidades, uma 

vez que milhares de brasileiros deixaram a vida no campo para viver nas cidades, em 

busca de empregos e melhores condições de vida. Esta foi sem sombra de dúvida a 

principal causa do processo de crescimento das cidades. Há que se destacar ainda 

que a população que começou a ocupar as cidades por volta deste período 

correspondia ao proletariado, composto por pessoas em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica.  

Este processo de urbanização, motivado pelas etapas da revolução industrial 

e agregado a outras razões representam a origem de uma onda exponencialmente 

relevante, que foi responsável pelo significativo processo de crescimento das 

cidades, uma vez que estando determinada família residindo em zona urbana, não 

tendia mais a retornar ao campo, deixando posteriormente seus filhos e netos, como 

também residentes das zonas urbanas.  

 Em 1960 a taxa de urbanização no Brasil era de 44,7%. Em 2000, 40 anos 

depois, a mesma taxa de urbanização no Brasil já correspondia a 81,2% da população 

brasileira. Em um intervalo de tempo de 40 anos a população urbana praticamente 

dobrou de tamanho, o que ocasionou inevitavelmente o crescimento das cidades 

como centros urbanos, porém, a forma com que se deu este crescimento foi o cerne 

sociológico que reflete a raiz crescente das ocupações irregulares de terras.5 

O desdobramento desta situação nos anos seguintes foi produto do resultado 

da formação de novas famílias, que em sua maioria possuíam ancestralidade no 

proletariado que migrou, com pouca ou nenhuma condição financeira, para as zonas 

urbanas há algumas décadas atrás, o que resultou na forma de crescimento das 

                                                      
4 SILVA, Leandro Ribeiro da. “Os Ciclos Desenvolvimentistas Brasileiros (1930-2010): do nacional 
desenvolvimentismo ao novo desenvolvimentismo”, Tese de Doutorado. Campinas, São Paulo, 
UNICAMP, 2013, p. 16. 
5 D’OTAVIANO, Maria Camila Loffredo; SILVA, Sérgio Luís Quaglia. “Regularização fundiária no Brasil: 
Velhas e novas questões”. Planejamento e Políticas Públicas – PPP, n. 34, jan/jun. 2010, p. 204. 
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cidades, conforme aduzem D’otaviano e Silva:6 

 

De maneira geral, pode-se afirmar que o crescimento das grandes cidades 

brasileiras ao longo da segunda metade do século XX se caracterizou pela 

configuração de duas cidades distintas: uma cidade legal, consolidada pela 

implementação de parcelamentos oficiais (legalizados) localizados, em geral, em 

áreas mais centrais, destinados à moradia das classes médias e altas; e uma 

cidade ilegal, destinada à moradia das classes baixas, caracterizada pela 

implantação de loteamentos ilegais (ou irregulares) nas porções periféricas dos 

municípios e pela consolidação de favelas em diversas áreas das regiões mais 

centrais. 

 

Em mesmo sentido, colaborando para a elucidação acerca do cenário 

supramencionado, dispõe Maricato:7 

 

O Brasil, como os demais países da América Latina, apresentou intenso processo 

de urbanização, especialmente na segunda metade do século XX. Em 1940 a 

população urbana era de 26,3% do total. Em 2000 ela é de 81,2%. Esse 

crescimento se mostra mais impressionante ainda se lembrarmos os números 

absolutos: em 1940 a população que residia nas cidades era de 18,8 milhões de 

habitantes e em 2000 ela é de aproximadamente 138 milhões. Constatamos, 

portanto, que em sessenta anos os assentamentos urbanos foram ampliados de 

forma a abrigar mais de 120 milhões de pessoas (...) Trata-se de um gigantesco 

movimento de construção de cidade, necessário para o assentamento 

residencial dessa população bem como de suas necessidades de trabalho, 

abastecimento, transportes, saúde, energia, água, etc. Ainda que o rumo tomado 

pelo crescimento urbano não tenha respondido satisfatoriamente a todas essas 

necessidades, o território foi ocupado e foram construídas as condições para 

viver nesse espaço. Bem ou mal, de algum modo, improvisado ou não, todos os 

138 milhões de habitantes moram em cidades.  

 

                                                      
6 D’OTAVIANO; SILVA, 2010, op. cit., p. 204.  
7 MARICATO, Ermínia. Brasil, cidades: Alternativas para a crise urbana. Rio de Janeiro, Petrópolis, 
2013. p. 16. 
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Podemos observar então um marco na história das ocupações irregulares no 

Brasil, sendo estas ocupações realizadas pela população mais vulnerável 

socioeconomicamente, o que nos diz muito sobre o reflexo sociológico existente até 

os dias de hoje no que concernem as ocupações irregulares. Toda esta situação 

trouxe à tona um novo problema que necessitava de resolução. A legislação 

específica até o momento era o Decreto-Lei nº 271 de 1967, que tratava acerca dos 

loteamentos urbanos, responsabilidade do loteador, concessão de uso, espaço aéreo 

e dava outras providências. Em 10 de julho de 2001, foi sancionada a Lei nº 10.257, 

que regulamentava os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelecendo o 

Estatuto da Cidade. Em meados de setembro do mesmo ano, passou a vigorar a 

Medida Provisória de nº 2.220, na qual se abordava acerca da concessão de uso 

especial, de que trata o §1º do artigo 183 da Constituição Federal e cria o Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Urbano – CNDU. 

Em janeiro de 2003 foi criado o Ministério das Cidades, que tinha como 

finalidade o combate às desigualdades sociais, a transformação das cidades em 

espaços mais humanizados e a ampliação do acesso da população à moradia, 

saneamento e transporte. No mesmo ano foi criado o Programa Nacional de Apoio à 

Regularização Fundiária Sustentável.  

Todos estes instrumentos legais foram criados com o viés de tentar 

solucionar um problema existente. É possível observar que as legislações de 

desenvolvimento urbano para pautar os problemas oriundos das ocupações 

irregulares foram criadas diante da existência de um problema, como alternativa para 

se almejar uma solução.  

As motivações se assemelham, considerando que as legislações não foram 

desenvolvidas com o objetivo de proteger efetivamente o bem jurídico tutelado, nem 

de dispor acerca de como deveria se proceder diante de determinadas situações. As 

legislações foram criadas com a finalidade de resolver problemas que tiveram origem 

nos fenômenos sociais e ambientais. 
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3. A função socioambiental da propriedade: meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e direito à moradia 

 

 A função social da propriedade representou de certa forma o equilíbrio entre 

o direito individual e coletivo à propriedade. A Constituição Federal de 1988 

representou um marco histórico na legislação brasileira, tanto no âmbito dos direitos 

e garantias individuais, quanto na previsão legal que visa garantir o direito de todos 

a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que é mencionado no art. 225. 

Sobre esta questão, Valadão e Araújo8 possuem o seguinte entendimento: 

 

Atendendo às exigências sociais, o legislador constituinte de 1988 inseriu o 

Princípio da Função Socioambiental da propriedade em dois pontos estratégicos 

do texto constitucional: ao tratar dos direitos e das garantias fundamentais e ao 

dispor sobre a ordem econômica. 

 

A Constituição Federal de 1988 também prevê em seu art. 6º o direito à 

moradia, através da seguinte redação “São direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição”. A função social da propriedade trata da importância do 

indivíduo como parte de um todo maior, atuando de forma a inserir este indivíduo 

dentro de uma coletividade. Este posicionamento coaduna com o que entendem 

D’otaviano e Silva:9 

 

A função social da propriedade era, até então, apenas uma ideia já prevista em 

várias das Constituições brasileiras e reforçada na Carta de 1988, que merecia 

regulamentação para se tornar um conceito mais explícito e de fácil 

aplicabilidade, o que somente aconteceu com o Estatuto. A sua conceituação 

tem proporcionado novas possibilidades de atuação técnica, sobretudo no que 

                                                      
8 VALADÃO, Maristela Aparecida de Oliveira; ARAUJO, Paula Santos. “A (dis)função socioambiental da 
propriedade no novo código florestal brasileiro: uma análise à luz da órbita econômica constitucional”. 
Revista Direito Ambiental e sociedade, v. 3, n. 1, 2013, p. 145. 
9 D’OTAVIANO; SILVA, 2010, op. cit., p. 207.  
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diz respeito às questões relacionadas ao acesso à moradia digna como um dos 

pré-requisitos do direito à cidade. 

 

 Acerca do conceito de função social da propriedade, cabe citar ainda o 

entendimento de Silva, 10  para o qual “a função social manifesta-se na própria 

configuração estrutural do direito de propriedade, pondo-se, concretamente, como 

elemento qualificante na predeterminação dos modos de aquisição, gozo e utilização 

dos bens”. Com base nisso “é que se conclui que o direito de propriedade não pode 

mais ser tido como um direito individual, uma vez que “a inserção do princípio da 

função social, sem impedir a existência da instituição, modifica a sua natureza”. 

Em mesmo sentido, Dalari e Ferraz11 referem que “a ideia de função social da 

propriedade envolve a prevalência do interesse social, do bem coletivo e do bem-

estar da coletividade”, além da “persecução e consecução da regularização fundiária 

e a urbanização das áreas ocupadas por populações de baixa renda”.  

Pode-se dizer que a função socioambiental já havia sido inserida 

implicitamente, com o emprego de outras terminologias, no Código Civil Brasileiro de 

2002. O texto dispõe que o “proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da 

coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou 

detenha”, conquanto “o direito de propriedade deve ser exercido em consonância 

com as suas finalidades econômicas e sociais”, aliado à preservação ambiental, em 

“conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas 

naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada 

a poluição do ar e das águas”. 12 

 Podemos observar que o trecho legal transcrito possui a finalidade de além de 

mencionar as liberdades pertinentes ao exercício de propriedade, demonstrar que 

toda e qualquer liberdade não se dissocia da responsabilidade que o proprietário 

possui para com a propriedade, devendo fazer uso desta, preservando o meio 

ambiente, havendo consonância com o que afirmam Valadão e Araújo13 

                                                      
10 SILVA, José Afonso da. “Direito urbanístico brasileiro”. São Paulo, Malheiros, 2008. p. 77-78.  
11  DALLARI, Adilson Abreu; FERRAZ, Sérgio. Estatuto da Cidade. Comentários à Lei Federal no 
10.257/2001. São Paulo, Malheiros, 2006. p. 145. 
12 Art. 1.228, §1º, Código Civil de 2002. 
13 VALADÃO; ARAUJO, 2013, op. cit., p. 144. 
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Essa concepção solidária de propriedade, que se opõe ao individualismo 

proprietário, foi incorporada no CC de 2002, parágrafo 1º do art. 1.228, ao figurar 

como um direito-função, impondo ao proprietário um poder dever de exercer seu 

direito de acordo com as finalidades sociais, econômicas e ambientais 

direcionadas ao bem comum. 

 

 Neste cenário, já possuíamos a previsão da função socioambiental da 

propriedade em duas legislações brasileiras de significativa relevância, o Código Civil 

Brasileiro de 2002 e a Constituição Federal de 1988, além da relevante contribuição 

oriunda do Estatuto da Cidade, que data de julho de 2001 e trouxe uma definição de 

efetiva aplicação para a função social da propriedade, objetivando a edificação das 

regularizações fundiárias como algo viável. Além dessas, está a Lei nº 11.952, de 

2009, que dispõe acerca da regularização fundiária das ocupações incidentes em 

terras situadas em áreas da União ou do INCRA.14  

Identifica-se com a imprescindibilidade de se reconhecer que os institutos do 

direito de propriedade e a devida observância de sua respectiva função social, já não 

se podem mais dissociar da necessidade de se atentar para a proteção ambiental, de 

tal forma que qualquer destes aspectos não pode ser tratado unicamente de forma 

singular. Nesse sentido, Marchesan15 afirma estar “selada” a “união entre o direito 

de propriedade/função social e a proteção ao meio ambiente para as presentes e 

futuras gerações”. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 225, 

estabelece entre os deveres do Poder Público, para assegurar a efetividade do direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, “a definição, em todas as unidades da Federação, 

espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos”16. As 

                                                      
14  BRASIL. Lei nº 11.952, 2009. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2009/lei/L11952.htm. Acesso em: 30/09/2020. 
15 MARCHESAN, Ana Maria Moreira. “Revisitando o tema das Áreas de Preservação Permanente após 
a Resolução n. 369/06 do Conama e a Lei Federal n. 11.977/09”. Em VALADÃO, ARAUJO, 2013, op. cit., 
p. 145. 
16 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de 
defende-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. BRASIL. Constituição Federal de 1988. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 
30/09/2020. 
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unidades de conservação estão entre os Espaços Territoriais Especialmente 

Protegidos.   

Podemos salientar que o texto da Constituição Federal de 1988, não se 

distanciou das temáticas protecionistas abordadas no contexto internacional, tendo 

em vista que as legislações em âmbito internacional desenvolvidas neste período 

também aduziram a necessidade de proteção dos nomeados espaços territoriais 

especialmente protegidos. As áreas protegidas costumam ser compostas por áreas 

em que o caráter natural se encontre ameaçado ou vulnerável, atualmente ou 

potencialmente, em decorrência das atividades desenvolvidas pelo homem.  O 

objetivo de tal proteção abrange a finalidade de preservar as características das 

espécies animais ou vegetais encontrados na referida área.  

Conforme o artigo 2º da CDB - Convenção Sobre Diversidade Biológica17 área 

protegida “significa uma área definida geograficamente que é destinada, ou 

regulamentada, e administrada para alcançar objetivos específicos de conservação”.  

No ordenamento jurídico brasileiro a lei nº 9.985/2000, que instituiu o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação, apresenta o conceito de “espaço territorial e 

seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características 

naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público”, que possui “objetivos 

de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se 

aplicam garantias adequadas de proteção”.18 

As unidades de conservação supracitadas se subdividem em dois grupos: 

unidade de conservação de proteção integral e unidade de conservação de uso 

sustentável19. Uma das principais diferenças quanto aos dois tipos de unidades de 

conservação legalmente definidos no SNUC, é acerca dos seus objetivos. Assim, o 

objetivo das Unidades de Proteção Integral “é preservar a natureza, sendo admitido 

apenas o uso indireto dos seus recursos naturais”, com exceção dos casos previstos 

                                                      
 
17 BRASIL (Ministério do Meio Ambiente). Convenção sobre diversidade biológica. Biodiversidade 2. 
Brasília: MMA. Disponível em: https://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_dpg/_arquivos/cdbport.pdf. 
Acesso em: 30/09/2020. 
18 Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição 
Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras 
providências. Brasília, DF, Diário Oficial da União, 19 jul. 2000b. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm. Acesso em: 24 abr. 2020. 
19 Art. 7º, incisos I e II da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. 
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SNUC; já o objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é “compatibilizar a 

conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos 

naturais”. 20 

Nesta pesquisa, direciona-se o foco para a unidade de conservação de 

proteção integral, sob a qual se permite somente a utilização indireta dos recursos, 

sendo vedado o consumo, coleta, dano ou destruição, tendo como exceção somente 

os casos previstos no SNUC e prezando pela mínima interferência humana. As 

unidades de conservação de proteção integral são subdividas em cinco categorias, 

conforme exposto na transcrição do texto legal: a) I - Estação Ecológica; b) Reserva 

Biológica; c) Parque Nacional; d) Monumento Natural; e) Refúgio de Vida Silvestre21. 

Cada uma destas categorias possuem características específicas, que interferem no 

tipo de proteção ambiental destinado a cada uma delas, assim como, cada uma 

possui um objetivo de acordo com sua classificação.  

De acordo com o SNUC, as estações ecológicas têm como objetivo a 

preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. As reservas 

biológicas objetivam a preservação integral da biota e demais atributos naturais 

existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações 

ambientais, exceto nas hipóteses previstas na mesma lei. Os monumentos naturais 

possuem o principal objetivo de preservar sítios naturais raros, singulares ou de 

grande beleza cênica. Já os refúgios da vida silvestre contam com o intuito de 

proteger ambientes naturais em que estejam asseguradas as condições para a 

existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna 

residente ou migratória.22 

Existem ainda os parques nacionais23, que têm como escopo “a preservação 

de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica”, 

permitindo “a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades 

de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e 

de turismo ecológico”. O domínio e a posse são públicos, “sendo que as áreas 

particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que 

                                                      
20 Art. 7º, § 1º e § 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. 
21 Art 8º, da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. 
22 Art. 9º ao art. 13, da Lei nº 9.985/2000. 
23 Art. 8º, inciso III, e art. 11, da Lei nº 9.985/2000. 
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dispõe a lei”. É permitida a visitação pública, a qual estará “sujeita às normas e 

restrições estabelecidas no Plano de Manejo da unidade, às normas estabelecidas 

pelo órgão responsável por sua administração, e àquelas previstas em regulamento”. 

A realização de pesquisa científica “depende de autorização prévia do órgão 

responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições 

por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento”. Também 

existem unidades de conservação criadas pelo Estado ou Município, as quais serão 

denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural Municipal.24 

 

4. A Reurb na regularização fundiária em Unidades de Conservação de proteção 

integral 

 

A questão da regularização fundiária em unidades de conservação é de suma 

relevância, em razão do papel que a regularização exerce frente à efetiva proteção do 

espaço. A regularização fundiária e o plano de manejo representam condições para 

que se possa buscar efetivamente atender à finalidade da categoria. É pertinente que 

façamos uso das palavras de Nunes e Figueiredo25 acerca da regularização fundiária 

e seus objetivos, resumindo-a como “um processo que visa legalizar a permanência 

de moradores de áreas urbanas ocupadas irregularmente para fins de moradia e 

acessoriamente promove melhorias no meio ambiente urbano e na qualidade de vida 

da população”. 

 Sobre a mesma conceituação, porém, talvez sob outra perspectiva, Silva26 traz 

a definição de que “a regularização fundiária no Brasil é entendida como um conjunto 

de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais.” Já Gonçalves27, adentrando 

ainda mais a questão relacionada à legitimação da posse, entende que a 

regularização fundiária “envolve, finalmente, uma reflexão de ordem propriamente 

                                                      
24 Art. 11, §4º, da Lei nº 9.985/2000. 
 
25 NUNES, Marcus Antonius da Costa; FIGUEIREDO JUNIOR, Carlos Magno Alhakim. "Regularização 
fundiária urbana: estudo de caso do bairro Nova Conquista, São Mateus, Espírito Santo.” Revista de 
Direito da Cidade, v. 10, n 2, 2018. p. 887-916. 
26  SILVA, Celso Severo da. Regularização fundiária no Brasil contemporâneo: Para além da 
interpretação jurídica. Revista de Políticas Públicas, v. 22, 2018. p. 1327-1346. 
27  GONÇALVES, Rafael Soares. Repensar a regularização fundiária como política de integração 
socioespacial. Estudos avançados, São Paulo, v. 23, n. 66, 2009, p. 237-250. 
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jurídica, concernindo a legitimação da posse dos habitantes pela transferência de 

títulos, individuais ou coletivos, de direitos reais aos moradores”.  

Acerca da regularização fundiária no plano ambiental, Azevedo28 define como 

“solução das situações dominiais e possessórias não no sentido de reconhecê-las e 

mantê-las intocáveis, como acontece no direito agrário”, mas com o intuito “de 

incorporar as terras ocupadas a justo título ou não ao patrimônio do órgão gestor da 

unidade de conservação”. Não podemos deixar de observar que mesmo quando se 

fala de regularização fundiária no âmbito rural, tratando amplamente do direito 

agrário, são mencionadas as “situações dominiais e possessórias”, além da 

permanência da figura de espaços territoriais.  

 A questão do território é tão relevante, uma vez que está adstrita aos 

fenômenos sociais, porque o território para quem habita determinado local, vai além 

de uma área regular ou irregular, perpassa a esfera de propriedade e se insere na 

essência da ideia de “lar”. Nesse sentido, tratando de território como algo maior do 

que somente um espaço geográfico, Santos29 traz a seguinte contribuição  

 

[...] o território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de 

coisas superpostas. O território tem que ser entendido como o território usado, 

não o território em si. O território usado é o chão mais a identidade. A identidade 

é o sentimento de pertencer aquilo que nos pertence. O território é o fundamento 

do trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício 

da vida. [...] O território em que vivemos é mais que um simples conjunto de 

objetos, mediante os quais trabalhamos, circulamos, moramos, mas também um 

dado simbólico. A linguagem regional faz parte desse mundo de símbolos e ajuda 

a criar esse amálgama, sem o qual não podemos falar de territorialidade. 

 

 A relevância da regularização fundiária está diretamente ligada a possível 

facilitação que se daria para a atividade de preservação, tendo em vista que seria 

mais fácil preservar uma área regularizada, tendo ciência acerca das titulações de 

                                                      
28 AZEVEDO, Sebastião. “Regularização fundiária: a experiência do “ministério da reforma agrária” em 
MILANO, Miguel Serediuk (org.). Unidades de Conservação: atualidades e tendências. Curitiba: 
Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, 2002, p. 31.  
29 SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo, 2002, p. 61.  
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propriedade, bem como, das delimitações de terras, que em verdade seriam 

necessárias para a efetiva implantação de uma unidade de conservação, conforme 

aduzem Graf e Oréfice30 

 

No entanto, a efetiva implantação de uma unidade de conservação seja de 

proteção integral, seja de uso sustentável, passa necessariamente pela 

ordenação dos direitos e deveres dos titulares de domínio ou de posse sobre as 

áreas respectivas. Ou a área é desapropriada e passa para o domínio público ou 

são limitados e regulamentados os usos permitidos. 

 

Entendimento este, que é corroborado por Oliveira31, segundo a qual em que 

pese “nem sempre seja possível identificar a mens legis da dominialidade indicada, 

é evidente que a titularidade da área é um dos fatores essenciais para possibilitar a 

aplicação integral das normas previstas no Plano de Manejo”. Quanto ao Plano de 

Manejo, podemos conceituá-lo, em consonância com o art. 2º da lei 9.985 de 200032, 

como, “com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação” 

elabora-se o “documento técnico” segundo o qua se estabelece “o seu zoneamento 

e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, 

inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade. 

Possuindo o Plano de Manejo, as maiores dificuldades da unidade a ser 

mencionada são relativas à sua efetiva aplicação, que muitas vezes esbarra nos 

problemas decorrentes da ausência de regularização fundiária da área do Parque, 

tendo em vista que inúmeros são os conflitos enfrentados, precipuamente, partindo 

das esferas da dominialidade e todas as questões socioambientais por ela 

abrangidas. A inexistência de Plano de Manejo muitas vezes constitui óbice à 

regularização por meio de desapropriação, uma vez que os proprietários alegam que 

carência de fundamentos jurídicos-ambientais para tanto. Além disso, em muitos 

                                                      
30  GRAF, Ana Cláudia; ORÉFICE, Cíntia (coords.). “Regularização Fundiária em Unidades de 
Conservação. Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação, 3, 2002, Fortaleza. Anais [...] 
Fortaleza: Rede Nacional Pró-Unidades de Conservação: Fundação O Boticário de proteção da 
natureza: Associação Caatinga, 2002, p. 807-809. 
31  OLIVEIRA, Ludmila Junqueira Duarte. Regularização Fundiária em Unidades de Conservação. 
Boletim Científico ESMPU, Brasília, a. 9, n. 32/33, jan./dez. 2010, p. 143-176. 
32  BRASIL. Lei nº 13.465/2017. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2017/Lei/L13465.htm.  Acesso em: 30/09/2020. 
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casos os processos judiciais acerca dos valores pagos à título de indenização por 

desapropriação se arrastam por longo período, o que impede que a regularização 

seja concretizada. 

A Lei nº 13.465, de 11 de julho de 201733, instituiu em todo o território nacional 

“normas gerais e procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana 

(Reurb)”, mediante “medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas 

à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à 

titulação de seus ocupantes”.34 

A Reurb apresenta os conceitos de núcleo urbano, núcleo urbano informal e 

núcleo urbano informal consolidado, os quais, apesar de não parecerem tão distintos, 

suas diferenças causam grande impacto na aplicação prática da lei. O núcleo urbano 

refere-se aos assentamentos humanos, com características urbanas, cujas unidades 

imobiliárias que o constituem, possuam área inferior à fração mínima prevista na lei 

que cria o Sistema Nacional de Cadastro Rural. Os núcleos urbanos informais 

correspondem àqueles que são de natureza clandestina, irregular, ou aos casos em 

que não foi possível realizar a titulação de seus ocupantes, mesmo que estivessem 

atendendo a legislação vigente à época de sua implantação. Já os núcleos urbanos 

informais consolidados, são os que além de contar com essas características, são 

de difícil reversão, em razão do tempo de ocupação, da natureza das edificações, 

além de outras circunstâncias que serão avaliadas pelo ente municipal.35 

No caso dos núcleos urbanos informais consolidados, é cabível ao município 

proceder na realização de regularização fundiária. Tal possibilidade representa um 

avanço exponencial, tendo em vista que foi efetivamente considerado que em parte 

dos casos, seja por ausência de recursos ou ainda por outras questões estruturais, 

                                                      
33  BRASIL. Lei nº 13.465/2017. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2017/Lei/L13465.htm. Acesso em: 30/09/2020. 
34 Art. 9º, lei nº 13.465/2017. 
35 Art. 11. Para fins desta lei, consideram-se: I - núcleo urbano: assentamento humano, com uso e 
características urbanas, constituído por unidades imobiliárias de área inferior à fração mínima de 
parcelamento prevista na Lei nº 5.868, de 12 de dezembro de 1972 , independentemente da 
propriedade do solo, ainda que situado em área qualificada ou inscrita como rural; II - núcleo urbano 
informal: aquele clandestino, irregular ou no qual não foi possível realizar, por qualquer modo, a 
titulação de seus ocupantes, ainda que atendida a legislação vigente à época de sua implantação ou 
regularização; III - núcleo urbano informal consolidado: aquele de difícil reversão, considerados o 
tempo da ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de circulação e a presença de 
equipamentos públicos, entre outras circunstâncias a serem avaliadas pelo Município. 
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não é viável a desocupação das áreas. Essa possibilidade trouxe a esperança de que 

as regularizações são possíveis, pois parte das legislações anteriores pareciam ser 

totalmente inaplicáveis, não considerando a realidade dos municípios, tampouco a 

vivência das pessoas que residem nestas áreas. 

Sobre os aspectos que devem ser considerados para a definição e 

desenvolvimento de projetos de regularização fundiária, D’otaviano e Silva 36 

possuem o seguinte entendimento: 

 

Para a definição e desenvolvimento de projetos de regularização fundiária devem 

ser consideradas não apenas as características físicas e jurídicas do 

assentamento, mas também o caráter de irreversibilidade da ocupação, uma vez 

que sua consolidação a princípio impossibilita a remoção pura e simples. A falta 

de condições materiais, em especial a carência de recursos financeiros do poder 

local, a inexistência de novo lugar adequado para a construção de novas 

moradias e mesmo as dificuldades em conscientizar os moradores são questões 

importantes que devem ser consideradas em programas de regularização. Pode-

se considerar como ocupação irreversível, consolidada, aquela em que a 

resultante das simulações e estudos prévios à abordagem estatal vier a 

demonstrar que haverá mais dificuldades com a eventual remoção do que com a 

resolução da questão no próprio local. 

 

Diante de tantas inovações, é inevitável pensar que talvez a REURB tenha, de 

fato, atentado para o ponto de visto prático destas questões, compreendendo a 

inviabilidade de se realizar determinadas desocupações, podendo ainda assumir o 

risco de aceitar que a resolução destas questões no próprio local possa ser menos 

danosa do que a remoção. 

A REURB trouxe a possibilidade de que os legitimados iniciem os processos 

de regularização fundiária, mesmo que as terras objeto da regularização não sejam 

de sua propriedade e ainda que não haja toda a documentação que antes era 

necessária para a regularização dos imóveis.37 

                                                      
36  D’OTAVIANO; SILVA, 2010, op. cit., p. 209. 
37 Art. 14. Poderão requerer a Reurb: I - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
diretamente ou por meio de entidades da administração pública indireta; II - os seus beneficiários, 
individual ou coletivamente, diretamente ou por meio de cooperativas habitacionais, associações de 



 
Paola Marina Pessoa; Airton Guilherme Berger Filho | 1255 

 

 

 Anteriormente, as regularizações barravam na competência, podendo ser 

propostas somente pelos entes competentes para tal, considerada a propriedade do 

imóvel, e barravam ainda algumas vezes, quando não havia toda a documentação 

relativa ao imóvel para a realização do processo de regularização. A demarcação 

urbanística exprime então a existência destas novas possibilidades. 

A Reurb subdividiu as regularizações fundiárias em duas modalidades, 

REURB-S e REURB-E 38 , de acordo com sua natureza e finalidade. A Reurb-E 

corresponde então aos casos em que há interesse específico, e a Reurb-S é a que se 

refere ao interesse social, aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados por 

população predominantemente de baixa renda, desde que sejam assim declarados 

pelo Executivo municipal, ficando então, a cargo do município a faculdade de 

estabelecer critérios específicos que determinarão se as populações são 

efetivamente de baixa renda. 

 É indissociável também o reconhecimento da relação existente entre a 

população abrangida pelo conceito de Reurb-S e as populações que migraram para 

as cidades há anos atrás, através do processo de ocupação irregular das terras. O 

fenômeno sociológico foi repetido ou continuado e agora foi regulamento, de certa 

forma até mesmo amparado, através de lei.  

Cumpre salientar, ainda, que a REURB traz disposições legais que dão total 

liberdade aos entes municipais para desenvolverem legislação própria abordando 

questões em que a lei federal venha porventura a ser omissa, ou não disponha de 

forma específica sobre situação que contemple a municipalidade. Podemos observar 

aqui que se dá liberdade aos entes municipais para que estes legislem de acordo 

com sua necessidade sobre a matéria, porém, evidentemente, não podendo ir contra 

as disposições da lei federal, considerada a hierarquia das normas jurídicas. 

                                                      
moradores, fundações, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público ou 
outras associações civis que tenham por finalidade atividades nas áreas de desenvolvimento urbano 
ou regularização fundiária urbana; III - os proprietários de imóveis ou de terrenos, loteadores ou 
incorporadores; IV - a Defensoria Pública, em nome dos beneficiários hipossuficientes; e V - o 
Ministério Público.  
38  Art. 13. A Reurb compreende duas modalidades: I - Reurb de Interesse Social (Reurb-S) - 
regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por 
população de baixa renda, assim declarados em ato do Poder Executivo municipal; e II - Reurb de 
Interesse Específico (Reurb-E) - regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais 
ocupados por população não qualificada na hipótese de que trata o inciso I deste artigo. 



 
1256 | Anais da VII Jornada da Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia (2020) 
 

Outro aspecto que deve ser citado é que a REURB traz a possibilidade de que 

ocorram regularizações até mesmo dentro de áreas protegidas pelo direito 

ambiental, porém, estas questões além de polêmicas, são causadoras de grande 

insegurança por parte dos ambientalistas, uma vez que existe um grande receio de 

que de forma geral, os entes legitimados não tenham o devido cuidado para lidar com 

tamanhas liberdades, podendo até mesmo não conseguir medir as consequências 

de suas decisões.  

 

Conclusão 

 

A presença de ocupações irregulares em área de Unidade de Conservação 

existente em zona urbana é situação extremamente sensível, pois há um embate 

entre o direito à moradia e à proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Assim é preciso levar em consideração a função socioambiental da propriedade, que 

visa o exercício dessas funções seja em atenção ao social, mas que também 

preserve o meio ambiente. Assim sendo há um duplo compromisso com a 

coletividade.  

Quando falamos de lar, sempre envolve sentimento, pertencimento, 

principalmente considerando que esta questão interfere diretamente na vida de 

pessoas, que são, em sua grande maioria, socioeconomicamente vulneráveis. Todas 

essas questões de cunho social, econômico e ambiental são envolvidas quando se 

trata de regularizar determinada área. Em algumas situações a lei é clara e precisa, 

porém, sua efetiva aplicação se faz deveras complexa, talvez porque o texto legal não 

preveja todas as situações que um processo de regularização fundiária possa 

envolver, principalmente quando existem diversos limites de diferentes esferas que 

precisam ser respeitados.  

Com relação à possibilidade de regularização fundiária em unidades de 

conservação, entende-se o Plano de Manejo como diretriz fundamental. Possuindo 

o Plano de Manejo, pode-se dizer que alguns impasses são atenuados, uma vez que 

sua inexistência muitas vezes constitui óbice à regularização por meio de 

desapropriação, uma vez que os proprietários alegam que carência de fundamentos 

jurídicos-ambientais para tanto. Além disso, em muitos casos os processos judiciais 
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acerca dos valores pagos à título de indenização por desapropriação se arrastam por 

longo período, o que impede que a regularização seja concretizada. 

A REURB trouxe avanços na aplicação da regularização fundiária em unidades 

de conservação, podendo-se citar a maior liberdade conferida aos entes municipais 

para desenvolverem legislação em caráter complementar para fins de interesse local; 

a legitimação dos habitantes para iniciar os processos de regularização fundiária e 

a possibilidade regularização mesmo em áreas protegidas. 

Apesar dos aspectos facilitadores trazidos pela REURB, além de todas as 

disposições legais destinadas à proteção do meio ambiente, bem como, das que são 

voltadas para a regularização, as regularizações permanecem dificultosas, ainda 

mais em áreas que detém especial e integral proteção ambiental. 
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