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Apresentação 
 

xxx 
 

O presente livro é o resultado dos trabalhos apresentados no 
IV Congresso Nacional sobre jurisdição, democracia e direitos 
humanos, promovido pelo Curso de Graduação em Direito da 
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul 
(Unijui), campus Santa Rosa, no primeiro semestre de 2019. 

Em sua quarta edição, o evento se consolidou como um espaço 
acadêmico privilegiado de discussões sobre as relações entre os 
direitos humanos, a democracia e as formas de prestação da justiça. 
Tem oportunizado o encontro de pesquisadores já consolidados com 
jovens acadêmicos de iniciação científica que estão dando os 
primeiros passos nos processos de investigação. Ao revelarem-se 
pela escrita, alunos e professores constroem, mutuamente, novas 
compreensões sobre a sua área de atuação, sobre o mundo e sobre 
si mesmos. Por mais singelo que seja o texto (e aqui veremos artigos 
de pesquisadores iniciantes), ele diz do autor e de suas 
preocupações; é parte do sujeito que o escreve e que aparece no texto 
em forma de conteúdos e processos. Justamente por isso 
agradecemos a todos os autores e autoras que dividiram suas 
inquietações e um pouco de si com toda a comunidade científica. 

O evento em si tem um mérito todo especial. Falar em 
democracia e direitos humanos em tempos de erosão do outro e 
hiperindividualização da vida é um grande desafio. Há um evidente 
esgotamento e desconforto geral com a forma como as sociedades 
contemporâneas, desde a modernidade, arregimentam sua 
dinâmica de decisões e controle político. A democracia liberal e suas 
formas de atuação parecem estar numa crise sem precedentes. É 
quase uma unanimidade entre os cidadãos que os políticos 
democraticamente eleitos não os representam e que a forma 
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tradicional de política está desconectada da vida mundana das 
pessoas.  

No Brasil e no mundo as turbulências democráticas são bem 
evidentes. O país tem sido tomado por desconfianças de todas as 
ordens e parece que a esperança e as promessas na democracia têm 
perdido terreno para posições mais conservadoras e 
fundamentalistas. O discurso de ódio marca grande parte dos modos 
de convivências (mesmo e especialmente nas redes sociais) e o país 
se divide em opiniões quase irreconciliáveis. O descrédito acentuado 
nas instituições da República abala a qualidade das práticas 
democráticas e tem reforçado discursos perigosos de matiz 
salvacionista. São cada vez mais normais e incisivos os apelos às 
práticas autoritárias como condição instrumental para “salvar” o 
país do caos e reestabelecer a ordem das coisas, ao menos por parte 
de um grupo considerável de brasileiros. 

A diversidade como um valor está sofrendo um perigoso 
ataque. Os nacionalismos, moralismos, fundamentalismos de todas 
as ordens vinculam a ideia de diversidade, pluralidade e diferença 
aos riscos de degenerescência da unidade e homogeneidade que 
devem constituir todas as comunidades. A diversidade é entendida 
como algo que deve ser extirpada para garantir a continuidade da 
tradição, para propagar a ideia de mais do mesmo, para produzir 
pertença e segurança. Não que esta estratégia seja nova. Destacamos 
alhures que a identidade se alimenta de seu oposto, que une 
separando e separa unindo. Mas agora ela ocorre, dentro das 
democracias, com contornos aparentemente democráticos e por 
governos regularmente eleitos.  O apelo à identidade-nós assume 
uma forte posição contra as minorias e tem desafiado os próprios 
conteúdos democráticos.  Quando em tempos de “normalidade 
democrática” se apela para tipos de unidade identitária e se nega 
veementemente a ideia de diversidade, rotulando-a de perigosa para 
os projetos do grupo, o que está sob suspeita pública é a própria 
virtude e possibilidade da democracia proteger as minorias dentro 
dos Estados nacionais. Está em causa uma disputa, amplamente 
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deflagrada, entre a forma majoritária de decisão e os conteúdos da 
democracia que não podem ser colonizados nem mesmo pela 
vontade da maioria. De fato, o mundo tem presenciado o 
fortalecimento das perspectivas conservadoras de todos os tipos. E 
em todos elas a ideia de ressignificar pertença e oferecer segurança 
ocupa um lugar central do discurso. Apelar para a nação, para a raça, 
para a pátria, para a mesmidade, tem sido a estratégia recorrente e 
bastante firme para se garantir a estabilidade no meio de tanta 
pluralidade. A identidade e seus discursos conservadores se prestam 
a isso. A dar um lugar, uma pertença, uma posição de permanência 
e segurança.  

Numa sociedade cada vez mais individualizada, o grande 
desafio democrático é conectar pessoas, responsabilizá-las, 
sensibilizá-las pelos problemas comuns. O direito tem a missão de 
garantir que as regras desse jogo sejam transparentes, que o direito 
de todos, independentemente de qualquer diferença, seja 
igualmente uma preocupação da República. O direito e a política só 
podem aprofundar suas promessas e suas conquistas em ambientes 
democráticos. É necessário um compromisso declarado com a 
democracia e os direitos humanos, capaz de denunciar os lugares 
comuns do direito e contribuir para a construção de uma cultura 
jurídica constitucionalmente emancipatória. 

Precisamos reafirmar um compromisso com o presente e o 
futuro de nossa  democracia, denunciando, especialmente pelo viés 
da pesquisa jurídica, as injustiças sociais que deixam milhões de 
brasileiros sem esperança, que ameaçam os direitos das minorias e 
que revela uma tipo de relação histórica espúria que, pública ou 
veladamente, precarizam a legitimidade do próprio direito e das 
suas formas de representação material e institucionalmente. É 
preciso levar a sério o direito constitucional brasileiro. É preciso 
levar a sério o presente e o futuro de nossa democracia. Esperamos 
que os textos que compõem este livro possam ajudar nessas 
reflexões. 

Os Organizadores. 
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A (in)constitucionalidade da Lei nº 13.467/2017 na 
efetivação do acesso à justiça 

 
Matheus Moacir Perinazzo 1 

Nelci Lurdes Gayeski Meneguzzi 2 
 
 
1 Introdução 

 
A assistência judiciária gratuita, embora parte de toda a história 

do Brasil, foi efetivamente elencada como direito fundamental através 
da Constituição Federal de 1988, quando, por meio do art. 5º, inciso 
LXXIV, atribuiu ao Estado a prestação de assistência judiciária 
integral àqueles que não tiverem condições econômicas de arcarem 
com as custas processuais e demais ônus de ação. 

A assistência judiciária gratuita tem se efetivado, 
paulatinamente, como o meio mais eficaz e efetivo de garantir o 
pleno acesso à justiça, bem como o direito de ação e defesa, haja vista 
que assegura, inclusive à parcela mais hipossuficiente da população, 
a possibilidade de pleitear, diante do Poder Judiciário, a reparação 
ou afirmação de seus direitos. 

O Estado, diante disso, além de possuir o monopólio na edição 
das leis e na administração da justiça, possui a incumbência de 
garantir aos financeiramente carentes os mecanismos necessários 
para o livre ingresso ao Poder Judiciário. Segundo o entendimento 
de Araken de Assis (2003, p. 75), nesse sentido, é necessário que o 

 
1Acadêmico do curso de Direito da UNIJUÍ. Contato: matheusperinazzo@hotmail.com. 
2Mestre em Direito. Professora da UNIJUÍ. Contato: nelcimeneguzzi@hotmail.com. 
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Estado, antes de garantir a justiça por meio do processo, dê a 
oportunidade ao hipossuficiente de ingresso na Justiça, a fim de 
promover um equilíbrio concreto na relação jurídica. 

 
2 A assistência judiciária gratuita como efetivação da garantia 
fundamental de acesso à justiça 

 
A Constituição Federal de 1988, embora originada logo após 

um período de poucos direitos sociais, ainda é considerada pelos 
estudiosos do Direito como a “Constituição cidadã”, tendo em vista 
a significativa ampliação dos direitos fundamentais dos brasileiros e 
a recorrente preocupação com minimização das disparidades sociais 
que sempre permearam a sociedade tupiniquim. 

E é diante desse contexto de ampliação do equilíbrio social que 
figura o acesso à justiça, elencado no rol dos direitos fundamentais do 
artigo 5º da Constituição Federal. Embora sua concepção possa parecer 
um tanto abstrata e imensurável, fato é que sem a efetivação do acesso 
à justiça jamais seria possível qualquer avanço rumo a inclusão social. 
É o entendimento de Maria Tereza Aina Sadek (2009, p. 171): 

Quaisquer iniciativas que tenham por meta o combate à 
exclusão estarão fadadas ao fracasso se não levarem em conta 
garantias e direitos individuais e coletivos. Pois, não há possibilidade 
real de inclusão se, de fato, não houver condições efetivas de acesso 
à justiça. Sem o direito de recorrer à justiça, todos os demais direitos 
são letras mortas, garantias idealizadas e sem possibilidades de 
concretização. Não se pretende aqui diminuir a importância de 
políticas que visem melhorar a distribuição de renda ou a 
escolaridade, por exemplo. O que este argumento sublinha é que, 
caso não se considere como prioritário o acesso à justiça, todos os 
demais esforços correm o risco de não perdurar e se desfazer. 

É, pois, diante dessa noção de que o acesso à justiça é tão 
essencial para o ordenamento jurídico a ponto de significar 
diretamente a sua vitalidade que resta possível a pontuação daquilo que 
tal direito representa. Conforme Sadek (2009, p. 175), o acesso à justiça 
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consagra-se como os meios pelos quais o Estado garantirá à parcela 
marginalizada da população a possibilidade de buscar seus direitos em 
juízo, por meio de instituições cuja razão de ser esteja focada na 
pacificidade das relações jurídicas e na solução harmônica dos conflitos. 

O movimento do acesso à justiça, embora positivado muito 
tardiamente pelo ordenamento jurídico, se desenvolveu 
internacionalmente a partir do século XX, e atingiu seu cume com o 
denominado Projeto Florença, organizado por Mauro Cappelletti e 
Bryant Garth, do qual surgiu uma das mais importantes e mais 
disseminadas obras intelectuais acerca do acesso em justiça. 
Cappelletti e Garth (1978, p. 183), no que diz respeito à ampliação 
do acesso à justiça, afirmam: 

 
The concept of access to justice has been undergoing an important 
transformation, corresponding to a comparable change in civil 
procedural scholarship and teaching. In the liberal, "bourgeois" 
states of the late eighteenth and nineteenth centuries, the 
procedures for civil litigation reflected the essentially 
individualistic philosophy of rights then prevailing. A right of 
access to judicial protection meant essentially the aggrieved 
individual's formal right to litigate or defend a claim. The theory 
was that, while access to justice may be a "natural right," natural 
rights did not require affirmative state action for their protection.' 
These rights are prior to the state; their preservation required only 
that the state not allow them to be infringed by others. The state 
thus remained passive with respect to such problems as the ability, 
in practice, of a party to recognize his legal rights and to prosecute 
or defend them adequately. Relieving "legal poverty"-the 
incapacity of many people to make full use of the law and its 
institutions was not the concern of the state. Justice, like other 
commodities in the laissez-faire system, could be purchased only 
by those who could afford its costs, and those who could not were 
considered the only ones responsible for their fate. Formal, not 
effective, access to justice-formal, not effective, equality-was all 
that was sought.3 

 
3“O conceito de acesso à justiça vem passando por uma importante transformação, correspondendo a 
uma mudança considerável no estudo e no ensino do processo civil. Nos estados liberais "burgueses", 
do final do século XVIII e do século XIX, os procedimentos para o litígio civil refletiam a filosofia 
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Dentre os estudos do Projeto Florença, foi constatada a 

existência de ondas renovatórias na aplicação do acesso à justiça, 
sendo que a primeira onda envolve a assistência jurídica, e as 
demais, respectivamente, dizem respeito à representação jurídica 
em interesses difusos e à impugnação das balizas ao acesso à justiça 
(CAPPELLETTI; GARTH, 1978, p. 197-227). O Brasil, embora não 
rigorosamente, seguiu as três ondas renovatórias do acesso à justiça. 

A primeira onda renovatória, conforme entendimento de 
Aluísio Gonçalves de Castro Mendes e Larissa Clare Pochmann da 
Silva (2015, p. 1853), se deu por meio da concessão da assistência 
judiciária gratuita e pela positivação expressa de tal garantia no 
ordenamento jurídico, por meio da Lei nº 1.060/50 e, mais 
recentemente, pelo Novo Código de Processo Civil, por exemplo. 

A segunda onda renovatória, por sua vez, surgiu a partir da 
legitimação de entidades especiais, no setor público, a fim de 
garantir a representação da parcela hipossuficiente da população 
nos interesses difusos. Nesse sentido, importante reforçar a 
importância da Constituição Federal, que efetivou a criação das 
Defensoria Públicas e atribui ao Ministério Público 
responsabilidades nesse sentido (MENDES; SILVA, 2015, p. 1839). 

A terceira onda renovatória, por fim, é a mais recente e ainda 
não há a consolidação direta de seus efeitos no ordenamento 
jurídico. A implementação de novas técnicas no ordenamento 
jurídico, a fim de conceder celeridade e ampliação das tutelas 

 
essencialmente individualista dos direitos que então prevaleciam. Um direito de acesso à proteção 
judicial significava essencialmente o direito formal do indivíduo lesado de litigar ou defender uma 
reivindicação. A teoria era que, embora o acesso à justiça pudesse ser um "direito natural", os direitos 
naturais não exigiam uma ação estatal afirmativa para sua proteção. Esses direitos são anteriores ao 
estado; sua preservação exigia apenas que o Estado não permitisse que eles fossem infringidos por 
outros. O Estado permaneceu, assim, passivo em relação a problemas como a capacidade, na prática, 
de uma parte reconhecer seus direitos legais e processá-los ou defendê-los adequadamente. Aliviar a 
"pobreza legal" - a incapacidade de muitas pessoas de fazer pleno uso da lei e de suas instituições não 
era uma preocupação do Estado. A justiça, como outras mercadorias do sistema do laissez-faire, só 
podia ser comprada por aqueles que podiam pagar seus custos, e aqueles que não podiam eram 
considerados os únicos responsáveis por seu destino. O acesso à justiça formal, mas não eficaz – para 
uma igualdade formal, mas não eficaz – era tudo o que se procurava.” (livre tradução) 
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jurisdicionais fazem com que o acesso à justiça seja majorado e, 
talvez ainda mais importante, seja cumprida a verdadeira função do 
processo. Assim, atuam como exemplos dessa terceira onda a 
implementação dos Juizados Especiais, a concessão de tutelas 
antecipatórias em procedimentos comuns e a prerrogativa do jus 
postulandi na seara laboral (MENDES; SILVA, p. 1839, 2015). 

Conforme se depreende, a assistência judiciária gratuita faz 
parte da primeira onda do acesso à justiça e, de lá para cá, tem sido 
a principal forma de regularizar e colocar em prática tais direitos 
fundamentais. Ao longo das mais diversas legislações que vigoraram 
no ordenamento jurídico brasileiro, tal benefício passou por 
algumas mutações, de forma a satisfazer a realidade social e 
agasalhar o direito de ingressar em juízo inclusive àqueles que 
vivem às margens da sociedade. 

 
3 A distribuição da assistência judiciária gratuita à luz da Lei nº 
13.467/2017 

 
Diante dessas alterações trazidas pela Reforma Trabalhista, 

evidente que severas foram as consequências para o Processo do 
Trabalho, em especial no que diz respeito ao acesso à justiça, que 
afigura-se como direito constitucional e que, invariavelmente, está 
diretamente ligado à possibilidade de litigar sob a Justiça do 
Trabalho. Em razão da importância do tema e das nefastas 
consequências que podem trazer para a jurisdição laboral, faz-se 
necessária a análise das novas disposições trazidas pela lei nº 
13.467/2017 e as reverberações de sua aplicação. 

No que tange às novas disposições que limitam o acesso à 
justiça, faz-se necessário, preambularmente, elencar o artigo 790, § 
3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, que define a 
hipossuficiência econômica como sendo presumida nos casos em 
que os rendimentos do beneficiário não ultrapasse o total de 40% 
do limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência, que 
chega ao montante de R$ 2.335,78 (BRASIL, 1943). 
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Cumpre salientar, nesse ponto, que, em um primeiro 
momento, a nova redação acerca da justiça gratuita parecer ser mais 
benéfica às partes, tendo em vista que anteriormente o que se tinha 
era uma legislação que permitia a concessão do benefício àqueles 
que comprovassem renda de até dois salários-mínimos, que são 
inferiores aos valores elencados no novo regime (BRASIL, 1943). 

Ainda, há que se ressaltar que o parágrafo quarto, do artigo 
790, da CLT, indica que, caso a parte comprove insuficiência 
financeira, mesmo possuindo rendimentos superior ao teto legal, 
poderá gozar da gratuidade de justiça, se as custas processuais 
forem excessivamente onerosas ao litigante (BRASIL, 1943), 
adotando o regramento previsto no artigo 99, § 3º, do Código de 
Processo Civil (BRASIL, 2015). 

O que depreende das assertivas legais já asseveradas é que, 
em havendo comprovação de que a parte perceber rendimentos 
compatíveis com o teto legal, o benefício da justiça gratuita poderia 
ser, de ofício, concedido ao beneficiário. Por ouro lado, em 
percebendo, a parte, valores superior aos 40% do limite máximo de 
benefícios do Regime Geral de Previdência, faz-se necessário, para o 
deferimento da justiça gratuita, a comprovação nos autos do 
processo da hipossuficiência financeira e a impossibilidade de 
despender dos valores necessários ao adimplemento das custas 
processuais (MOLINA, 2019, p. 34). 

No que diz respeito às pessoas jurídicas, por muito tempo o 
ordenamento jurídico vetou o deferimento da justiça gratuita para 
estas. O empregador, neste momento, somente poderia fazer uso de 
tal benefício em sendo pessoa natural, o que, por derradeiro, deixou 
de ter vigência com o advento do Novo Código de Processo Civil e com 
a promulgação da Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça, a qual 
esclarecer a possibilidade de concessão da assistência judiciária 
gratuita às pessoas jurídicas, inclusive (MOLINA, 2019, p. 34). 

O que se distingue, no que diz respeito à concessão do 
benefício da assistência judiciária gratuita, entre as pessoas naturais 
e as pessoas jurídicas, é a presunção da hipossuficiência e da 
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necessidade de litigar sob o páreo da justiça gratuita. Em que pese a 
pessoa jurídica tenha direito ao benefício, conforme já mencionado, 
a pessoa jurídica, sob nenhuma hipótese, terá presumida a 
hipossuficiência financeira, mesmo que dentro dos limites legais. 
Assim, caberá àquele que pretende beneficiar-se da justiça gratuita 
provar, nos autos da ação trabalhista, as razões pelas quais está 
incapacitado de adimplir as custas processuais, nos termos da 
Súmula 463, II, do Tribunal Superior do Trabalho (BRASIL, 2017). 

Cumpre ressaltar, ainda, que, em que pese as disposições 
trazidas pela Reforma Trabalhista tenham definido mais claramente 
a questão da justiça gratuita no Processo do Trabalho, o Código de 
Processo Civil ainda é fonte subsidiária para a regulamentação do 
benefício. Assim, o artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil, 
embora meramente exemplificativo, ainda impera no que diz 
respeito ao alcance da justiça gratuita, tendo em vista a omissão no 
texto legal da Consolidação das Leis do Trabalho (BRASIL, 2015). 

Ocorre que, em alguns pontos, tendo em vista as novas 
disposições legais, a Consolidação das Leis do Trabalho divergem do 
que encontra-se disposto no Código de Processo Civil, gozando de 
primazia em relação a esta, no que diz respeito à aplicação no 
Processo do Trabalho. 

Primeiramente, faz-se necessário trazer à tona a questão do 
depósito recursal e a sua necessidade em razão do deferimento da 
assistência judiciária gratuita. Em que pese o Código de Processo 
Civil disponha expressamente que a justiça gratuita engloba a 
necessidade de depósito recursal no âmbito do Trabalho, muito se 
discutiu, ao longo das alterações no ordenamento jurídico, acerca da 
dispensa para a parte empregadora, quando beneficiária da justiça 
gratuita. 

A partir do surgimento da tese de que a parte empregadora, 
quando comprovar a hipossuficiência de recursos, poderá valer-se 
da justiça gratuita, nasceu, juntamente, os questionamentos acerca 
da extensão do benefício em sede recursal, aplicando-se, inclusive, 
no que diz respeito à necessidade de depósito recursal prévio. 
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Diante disso, ao decidir em casos análogos, o STF acabou por 
acatar a tese de que “a exigência de depósito ou arrolamento prévio 
de bens e direitos como condição de admissibilidade de recurso 
administrativo constitui obstáculo sério (e intransponível, para 
consideráveis parcelas da população) ao exercício do direito de 
petição (CF, art. 5º, XXXIV)” (BRASIL, 2007), que foi o 
entendimento adotada pelo legislador na Reforma Trabalhista. 

Nessa senda, é entendimento de André Araújo Molina (2019, 
p. 36): 

 
[…] a nossa conclusão é a de que a gratuidade da justiça alcança os 
valores do depósito recursal, para todos os litigantes nos processos 
trabalhistas, trabalhadores ou empregadores, além de todas as 
outras modalidades de réus em ações de competência ampliada da 
Justiça do Trabalho, desde que atendam aos requisitos para a 
concessão dos benefícios da justiça gratuita, exigindo-se, a partir 
de agora, uma releitura pelo Tribunal Superior do Trabalho, em 
superação do antigo entendimento restritivo (prospective 
overruling), como consequência das novidades legislativas de 2015 
no processo civil e de 2017 no processo do trabalho. 
 

Portanto, o que se tem é que a necessidade um depósito prévio 
não pode se considerar uma afronta ao direito do acesso à justiça, 
pura e simplesmente. O que afronta tal assertiva constitucional, por 
outro lado, é mitigar o direito ao acesso à justiça e, por consequência, 
ao duplo grau de jurisdição, em razão da hipossuficiência financeira 
e da impossibilidade de pagamentos das custas inerentes ao 
processo (TARTUCE; MORAIS, 2018, p. 107). 

Outro ponto trazido pela Reforma Trabalhista – e talvez o 
mais controverso deles – foi a questão relacionada aos honorários 
sucumbenciais, periciais e advocatícios, regulamentando uma 
condições de prejuízo ao trabalhador, que se vê ainda mais 
vulnerável diante das novas disposições. 

Em suma, o que preconiza os novos dispositivos da legislação 
trabalhista é que, a partir da entrada em vigor da Reforma 
Trabalhista, aquele que sucumbir em uma ação trabalhista, além de 
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arcar com o ônus de ver o pleito fracassado, terá de arcar com as 
custas dos honorários periciais (art. 790-B, caput, da CLT), bem 
como os honorários do advogado (art. 791-A, § 4º, da CLT), ainda 
que beneficiário da assistência judiciária gratuita (BRASIL, 1943). 

No que diz respeito ao artigo 791-A, § 4º, da Consolidação das 
Leis do Trabalho, Valdete Severo e Jorge Luiz Souto Maior (2017, p. 
86) constatam: 

 
O § 4º desse mesmo dispositivo, quando menciona que o 
beneficiário da justiça gratuita terá as obrigações decorrentes de 
sua sucumbência “sob condição suspensiva de exigibilidade”, 
durante dois anos, nos quais o credor poderá provar que “deixou 
de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 
concessão de gratuidade”, estabelece uma contradição que não 
poderá ser resolvida senão pela inaplicabilidade dessa disposição 
legal. É que a gratuidade se dá em razão da situação do trabalhador 
no momento em que demanda. E se ela abrange, inclusive sobre a 
exegese do CPC – que, repita-se, nem sequer tem por princípio a 
proteção a quem trabalha –, todas as despesas do processo, não há 
como sustentar tal condição suspensiva sem negar, por via oblíqua, 
a gratuidade. O mesmo ocorre em relação à suposta autorização, 
contida nesse mesmo dispositivo, para compensação com créditos 
obtidos em juízo, “ainda que em outro processo”. Novamente aqui, 
a disposição legal esbarra nas disposições do artigo 1.707 do Código 
Civil e no artigo 100 da Constituição. 
 

Em relação aos honorários advocatícios, por outro lado, o 
artigo 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, prevê que 
é possível a suspensão da exigibilidade de pagamento dos 
honorários do advogado da parte contrária, caso o sucumbente 
preserve a insuficiência de recursos. 

É que o diz o dispositivo supramencionado (BRASIL, 1943): 
 
Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha 
obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de 
suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência 
ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente 
poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito 
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em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que 
deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que 
justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse 
prazo, tais obrigações do beneficiário. 
 

O que se depreende, diante dos regramentos expressos dos 
novos dispositivos da legislação trabalhista, é que existe uma 
diferença acentuada das disposições acerca da justiça gratuita entre 
a legislação do processo civil e do processo do trabalho, de forma a 
representar um verdadeiro prejuízo àquele que porventura 
ingressar na Justiça do Trabalho. 

Em que pese tais argumentos desfavoráveis em relação ao 
advento dos novos dispositivos na legislação do trabalho, há que se 
reconhecer que, em alguns pontos, o legislador foi bastante preciso 
e objetivo ao delimitar algumas das novas normas processuais. 

É o caso, por exemplo, da definição de um teto para a 
concessão do benefício da justiça gratuita. Conforme já mencionado, 
o novo texto legal atribui o patamar de 40% do limite máximo de 
benefícios do Regime Geral de Previdência para a concessão do 
benefício, novidade que nenhuma outra legislação vigente no 
ordenamento jurídico havia feito até o momento. 

Veja-se que, neste primeiro momento, não se discute se os 
valores delimitados pela lei são condizentes com a realidade 
daqueles que adentram na Justiça do Trabalho. O que se pretende 
assinalar, por ora, é a necessidade de um balizamento dos 
parâmetros para a concessão da justiça gratuita. 

Nesse sentido, é necessário reconhecer que, antes da vigência 
do texto legal da Reforma Trabalhista, imperava no ordenamento 
jurídico – e, inclusive, na Justiça do Trabalho – os dispositivos do 
Código de Processo Civil, conforme já discutido preambularmente. 
A inexistência de um balizamento para a concessão da justiça 
gratuita, no período posterior à vigência de tal legislação, gerou 
grande discussão nos Tribunais de Justiça e na doutrina brasileira, 
que, aos poucos, foram decidindo acerca da temática. 
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Nos termos de Luiz Ronan Neves Koury e Carolina Silva 
Silvino Assunção (2017, p. 41): 

 
A regra no processo civil, portanto, é o deferimento do benefício, 
seja por presunção ou pela prova existente no processo, e o 
indeferimento, como exceção, ocorrerá quando evidenciada a 
ausência dos elementos necessários ao deferimento do benefício. 
Antes, todavia, de indeferir a pretensão, o juiz ainda deverá 
conceder à parte requerente a oportunidade de preenchimento dos 
pressupostos para concessão do benefício. 
 

Em razão dessa falta de disposição legal acerca da temática, o 
Superior Tribunal de Justiça, ao decidir em casos cuja temática dizia 
respeito à justiça gratuita, estabeleceu que a decisão de indeferir o 
benefício a alguma das partes do processo é de decisão voluntária do 
juiz, uma vez que demonstrada a capacidade financeira da parte nos 
autos do processo e mediante decisão fundamentada (ASSUNÇÃO; 
KOURY, 2017, p. 42). 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao 
julgar o Recurso Especial nº 1.584.130/RS: 

 
RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.NECESSIDADE 
DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE RENOVAÇÃO 
O PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE DISCUTE O 
DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 
CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À 
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA 
NACIONAL. INDÍCIO DE CAPACIDADE ECONÔMICO-
FINANCEIRA DO REQUERENTE. INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, 
COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO 
DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 
INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 
7/STJ. [...] 4. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a 
gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 1.060/1950 – não 
revogado pelo CPC/2015 –, tem o juiz o poder-dever de indeferir, 
de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 
previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-
financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por 
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outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, 
prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de 
tratamento. [...] (BRASIL, 2015, on-line) 
 

Diante disso, é possível se observar que a partir do advento da 
Reforma Trabalhista, traçou-se um caminho diferente na seara 
laboral daquele que vinha sendo apresentado até então pelo Código 
de Processo Civil e, que, por consequência, determinou a aplicação 
do benefício em quase todos os âmbitos do direito, mesmo que 
subsidiariamente. 

Antecipadamente, é possível observar que, no que diz respeito 
às disposições acerca da justiça gratuita, a legislação trabalhista 
representa, em alguns pontos, um verdadeiro retrocesso em relação 
aos direitos anteriormente assegurados, uma vez que destoa dos 
princípios constitucionais instrumentalizados pelo Código de 
Processo Civil e da noção de boa-fé em relação à justiça gratuita 
(ASSUNÇÃO; KOURY, 2017, p. 42). 
 
4 A inconstitucionalidade da Lei nº 13.467/2017 e os reflexos da 
reforma trabalhista na justiça do trabalho 

 
De acordo com a nova interpretação depreendida do texto 

legal da Consolidação das Leis do Trabalho, é de concluir que, 
conforme já mencionado, o processo do Trabalho deixou de abraçar 
o caráter protecionista ao empregado que outrora carregava. Em 
que pese no sentido material do processo tenha havido melhorias 
quanto à discriminação da gratuidade de justiça, no que diz respeito 
aos direitos dos trabalhadores a nova CLT carece de progresso. 

De acordo com Assunção e Koury (2017, p. 37): 
 
A partir da nova redação do texto celetista, passou o processo 
laboral a ser menos protetivo e benéfico que o processo comum, 
criando uma forma de relativização do benefício da justiça gratuita 
justamente àqueles que batem às portas do Poder Judiciário em 
busca do recebimento de verbas de natureza alimentar. A norma 
incorporada à CLT, além de violar diretamente o inciso LXXIV do 
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art. 5º da Constituição Federal, desrespeita o princípio republicano 
do tratamento isonômico, haja vista tratar de maneira desigual os 
jurisdicionados a depender da matéria posta à análise do órgão 
jurisdicional. 
 

Nesse sentido, cumpre esclarecer que o artigo 5º, inciso 
LXXIV, da Constituição Federal é expresso ao definir que “o Estado 
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 
comprovarem insuficiência de recursos” (BRASIL, 1988, on-line). 
Isso significa dizer que o direito ao acesso à justiça é um direito 
assegurado constitucionalmente, de forma indiscriminada, de forma 
a ser aplicado, inclusive, na seara laboral. 

Ao dispor acerca da gratuidade da justiça nos novos 
dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, o legislador 
deixou de observar que, constitucionalmente, não é permitido criar 
óbices à concessão do acesso à justiça, de forma a dificultar que 
àqueles que não possuem recursos ingressem na Justiça do 
Trabalho. 

Isso porque, com as disposições trazidas pela Reforma 
Trabalhista, em especial em relação ao pagamento de honorários 
sucumbenciais e advocatícios pela parte sucumbente, o legislador 
faz com que o empregado, que é vulnerável na relação de emprego, 
esteja submetido a uma condição prejudicial, que, nos ulteriores 
termos do processo, pode levá-lo a um estado ainda mais gravoso 
daquele que estava ao iniciar o processo judicial. 

No que tange aos novos preceitos legais da Reforma 
Trabalhista, Raphael Miziara (2017, p. 1) afirma: 

 
Impor o pagamento de despesas processuais independentemente 
da perda da condição de hipossuficiência econômica, é situação 
violadora do art. 5º, inciso XXXV, da CRFB/88.Também alveja a 
Constituição a locução “desde que não tenha obtido em juízo, ainda 
que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa”, 
inscrita no art. 791-A, § 4º, da CLT, pois, como já dito, nada impede 
a condenação do beneficiário da gratuidade da justiça ao 
pagamento dos honorários sucumbenciais, mas não se pode exigi-
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los enquanto perdurar a situação de carência, como pretende o 
dispositivo. 
 

Veja-se, é sabido que na relação de emprego, pura e 
simplesmente, o empregador está em posição de vantagem em 
relação ao empregado. Com a inserção das normas trabalhistas, que 
invariavelmente devem ser mais benéficas ao empregado, a relação 
de emprego passa a estabelecer um tratamento isonômico às partes. 
Em suma, é possível dizer que a proteção oferecida pela legislação 
trabalhista ao empregado é o que equilibra a relação de emprego, de 
forma a garantir que ambas as partes tenham tratamento igual e 
não sejam eivados dos direitos que lhes são cabíveis (LEITE, 2009, 
p. 76-77). 

A Reforma Trabalhista, nesse sentido, contraria esses 
preceitos inerentes à legislação laboral, impedindo que o 
trabalhador seja beneficiado na relação de trabalho, e, portanto, 
inserindo-o em uma dinâmica que carece de paridade e isonomia, o 
que é inadmissível no ordenamento jurídico pátrio. 

Em razão disso, a inconstitucionalidade da Reforma 
Trabalhista pode ser observada cristalinamente, vez que a nova 
legislação afronta diretamente preceitos basilares do Direito, 
elencados na Constituição Federal. Sobre o tema, Valdete Severo e 
Jorge Luiz Souto Maior (2017, p. 82) esclarecem: 

 
A assistência judiciária gratuita é uma conquista da cidadania e se 
insere, pois, como uma garantia mínima a todo e qualquer cidadão 
que se encontre nas condições estabelecidas na norma. Não é 
possível, portanto, uma lei específica reduzir o patamar de 
cidadania já assegurado pela regra geral, sob pena de se criar a 
inconcebível figura, para os padrões jurídicos atuais, da 
subcidadania. 
 

Em razão do evidente estrado de inconstitucionalidade das 
alterações na Reforma Trabalhista, a Procuradoria Geral da 
República, por meio do Procurador Rodrigo Janot, propôs Ação 
Direta de Inconstitucionalidade, tombada sob o nº 5.766/2017. 
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No decorrer da petição de que deu o pontapé inicial para o 
julgamento da inconstitucionalidade de tais dispositivos da Reforma 
Trabalhista, argumenta o Procurador Geral da República que tais 
artigos tem como propósito tão somente de reduzir a demanda da 
Justiça do Trabalho, fazendo que, para isso, sejam sacrificados 
alguns dos direitos basilares do trabalhador (BRASIL, 2017, p. 05). 

Ao promover a Ação Direta de Inconstitucionalidade, o 
Procurador reitera (BRASIL, 2017, p. 08): 

 
A legislação impugnada investe contra garantia fundamental da 
população trabalhadora socialmente mais vulnerável e alveja a 
tutela judicial de seus direitos econômicos e sociais trabalhistas, 
que integram o conteúdo mínimo existencial dos direitos 
fundamentais, na medida de sua indispensabilidade ao provimento 
das condições materiais mínimas de vida do trabalhador pobre. Ao 
impor maior restrição à gratuidade judiciária na Justiça do 
Trabalho, mesmo em comparação com a Justiça Comum, e ao 
desequilibrar a paridade de armas processuais entre os litigantes 
trabalhistas, as normas violam os princípios constitucionais da 
isonomia (art. 5º, caput), da ampla defesa (art. 5º, LV), do devido 
processo legal (art. 5º, LIV) e da inafastabilidade da jurisdição (art. 
5º, XXXV). 
 

Em maio de 2018, cumpre ressaltar, sobreveio decisão do 
Ministro Roberto Barroso, no sentido de julgar parcialmente 
procedente os pedidos firmado pela Procuradoria Geral da 
República, no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade parcial 
dos dispositivos referentes ao acesso à justiça após a Reforma 
Trabalhista. 

Em suma, o Ministro Barroso decidiu por impedir a incidência 
de honorários sucumbenciais em verbas não alimentares e ajustou 
alguns dos parâmetros para a cobrança de tais valores nas parcelas 
que não possuem caráter alimentos. 

Após a decisão proferida pelo referido julgador, foi a vez do 
Ministro Edson Fachin decidir acerca do tema. Nesse sentido, é 
oportuno esclarecer que este, diferentemente do Ministro anterior, 
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julgou totalmente procedente os pedidos, sob o fundamento de que 
as disposições referentes à gratuidade de justiça na Reforma 
Trabalhista são inconstitucionais, vez que não se atêm às garantias 
basilares da Justiça Laboral, em especial do que diz respeito à 
paridade de condições (BRASIL, 2018, p. 12). 

Nas palavras do Ministro Edson Fachin (BRASIL, 2018, p. 12-
13): 

 
O direito fundamental à gratuidade da Justiça encontra-se 
amparado em elementos fundamentais da identidade da 
Constituição de 1988, dentre eles aqueles que visam a conformar e 
concretizar os fundamentos da República relacionados à cidadania 
(art. 1º, III, da CRFB), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, 
da CRFB), bem como os objetivos fundamentais de construção de 
uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I , da CRFB) e de 
erradicação da pobreza e da marginalização, bem como a redução 
das desigualdades sociais (art. 3º, III, da CRFB). 
Apresenta-se relevante, nesse contexto, aqui dizer expressamente 
que a gratuidade da Justiça, especialmente no âmbito da Justiça 
Laboral, concretiza uma paridade de condições, propiciando às 
partes em litígio as mesmas possibilidades e chances de atuarem e 
estarem sujeitas a uma igualdade de situações processuais. É a 
conformação específica do princípio da isonomia no âmbito do 
devido processo legal. 
As limitações impostas pela Lei 13.467/2017 afrontam a 
consecução dos objetivos e desnaturam os fundamentos da 
Constituição da República de 1988, pois esvaziam direitos 
fundamentais essenciais dos trabalhadores, exatamente, no 
âmbito das garantias institucionais necessárias para que lhes seja 
franqueado o acesso à Justiça, propulsor da busca de seus direitos 
fundamentais sociais, especialmente os trabalhistas. 
 

Cumpre salientar o julgamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 5.766 encontra-se, atualmente, suspensa 
em razão do pedido de vista do Ministro Luiz Fux, que também 
manifestar pela procedência ou não dos pedidos formulados pela 
Procuradoria Geral da República. 
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Diante das razões até aqui expostas, verifica-se que as 
inovações trazidas pela Reforma Trabalhista são eivadas de 
constitucionalidade, de forma a representar verdadeiro retrocesso 
social e prejuízo no direito dos trabalhadores. Isto porque, com o 
advento dos novos dispositivos acerca da gratuidade da justiça, há o 
agravamento da situação daqueles que já não possuem plenas 
condições de guerrear na Justiça do Trabalho sem estar sob a égide 
de tal benefício. 

Assim, tendo em vista que tais preceitos legais vão 
diretamente de encontro ao que dispõe a Carta Magna, é possível 
concluir-se que a Reforma Trabalhista, no âmbito da gratuidade da 
justiça, resta gravemente prejudicada, uma vez que afronta algumas 
das garantias mais basilares do ordenamento jurídico brasileiro, e, 
como não, não goza de legalidade em sua vigência. 

E como é de se esperar, após a alteração tão drástica das 
disposições do texto legal, a Justiça do Trabalho passa a apresentar 
alguns reflexos lógicos na prática. 

Após o primeiro ano de vigência da Reforma Trabalhista, o 
Tribunal Superior do Trabalho divulgou, por meio de seu veículo 
oficial, as principais consequências da Reforma Trabalhista para a 
Justiça do Trabalho. O que se depreende dos gráficos e das 
informações gerados no primeiro ano de sua vigência é que houve 
um decréscimo bastante acentuado do número de ações trabalhista, 
reduzindo-se em 36% a demanda. 

Isso significa dizer, quantitativamente, que no ano de 2018, o 
número de ações trabalhistas caiu para 1.287.208 reclamatórias, o 
que destoa consideravelmente das 2.013.241 ações ajuizadas no ano 
de 2017 (CONSELHO DE ESTATÍSTICA DO TST, 2018, on-line). 

Na Comarca de Santa Rosa, a realidade não foi outra. 
Conforme se depreende das informações obtidas a partir de consulta 
ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, o 
número de ações trabalhistas durante o ano de 2017 foi de 904, na 
1ª Vara do Trabalho; e 879, na 2ª Vara do Trabalho. Em 2018, já na 
vigência das disposições da Reforma Trabalhista, os números 
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caíram, respectivamente, para 429 e 424 ações trabalhista, 
representando um decréscimo de 52,55% e 51,77% (TRT4, 2019, 
on-line) 

 
5 Considerações finais 

 
Diante do exposto, tendo em vista as nefastas consequências 

para a Justiça do Trabalho, é possível entender que as alterações da 
Reforma Trabalhista foram de essencial relevância para a dinâmica 
e para o funcionamento da seara laboral. As alterações tangentes à 
gratuidade da justiça, por sua vez, definiram o número das ações 
trabalhistas desde a vigência da Reforma Trabalhista. 

Assim, o que se pode concluir é que, em razão da 
inconstitucionalidade das novas normas atinentes à gratuidade de 
justiça, o trabalhador acabou por ser ceifado de seu direito mais 
básico de acesso à justiça, colocando em xeque o amparo e a 
pretensão de tramitar sob o páreo da justiça gratuita. 

Nesse sentido, é de se concluir que a restrição ao acesso à 
justiça teve como conclusão lógica o afastamento do trabalhador da 
seara laboral. O caráter protecionista ao empregador da Reforma 
Trabalhista fez com que as incertezas de um processo impedissem o 
empregado de buscar a Justiça do Trabalho e, portanto, visse seus 
direitos cada vez mais esgotados e afrontados, o que é plenamente 
inconstitucional e não deve ser acatado pela massa trabalhadora. 
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A borboleta Síria: 
repensar o refúgio a partir do caso Yusra Mardini 1 

 
Stéfani Reimann Patz 2 

Orientadora: Letícia Ritter Mousquer 3 
 
 
1 Introdução 
 

Em agosto de 2015 o motor de um bote parou de funcionar no 
meio do Mar Egeu. Projetado para levar seis pessoas, estava com 
vinte homens, mulheres e crianças, todos com o mesmo objetivo: 
fugir do caos da Síria e buscar uma nova vida no continente europeu. 
Aos poucos a água começou a encher a embarcação, foi então que 
Yusra Mardini, sua irmã e outras duas pessoas saíram do bote e 
empurraram-o por mais de três horas, até chegar a ilha grega de 
Lesbos.  

A história da nadadora síria retrata o drama da travessia e as 
péssimas condições da embarcação utilizada. Mais do que isso, ela 
materializa o drama dos refugiados. A jovem síria que nadou para 
salvar a sua vida e a de muitos outros, sensibilizou a população 
mundial e fez voltar os olhos para um tema muito sensível das 
migrações: as violações ao direito humano de migrar.  
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como orientadora.  
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Neste contexto, o presente artigo estudará o instituto do 
refúgio a partir do caso Yusra Mardini, refugiada síria que nadou 
para salvar a vida de várias pessoas, além do uso do simbolismo de 
elementos artísticos, como filmes, livros, músicas e novelas, que 
possibilitam o debate da temática. O interesse neste tema surgiu dos 
questionamentos e inquietações que a sua  travessia gerou, além da 
necessidade em repensar a ação dos Estados e da sociedade civil 
perante a mais grave crise de refugiados desde a Segunda Guerra 
Mundial. 

Aborda-se o tema através da perspectiva dos Direitos 
Humanos por meio de uma interpretação hermenêutica, bem como, 
por meio da aplicação do princípio da Dignidade da Pessoa Humana 
e do princípio Ubuntu. O método de pesquisa é o dedutivo e o 
método de procedimento é o analítico por meio da pesquisa indireta 
com a consulta a livros e revistas científicas, bem como músicas, 
filmes e novelas.  

 
2 Identidade e marco conceitual  

 
Etimologicamente, o termo refúgio vem do vocábulo latino 

refugium e é estabelecido como “esconderijo, lugar para esconder-
se, abrigo, amparo”, já o termo refugiado refere-se ao “abrigado, 
fugido, escondido” (SCOTTINI, 2009, p. 463).  

O refúgio é tão antigo quanto a humanidade e acontece em 
decorrência de motivações políticas, religiosas, sociais, culturais ou de 
gênero. Na concepção de Irineu Francisco Barreto Júnior, a 
movimentação de pessoas forçadas a deixar seus países e procurar 
proteção internacional, inicialmente era fundamentada por razões 
religiosas, mas ao longo do séculos sofreu alterações para justificativas 
de motivação política decorrentes de perseguição, flagelo, fome e 
insegurança de modo geral. (BARRETO JR., 2018, p. 4).   

O termo refugiado sobreveio após a Segunda Guerra Mundial, 
com os primeiros refugiados europeus, paralelo a criação da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), como 
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resposta às atrocidades praticadas contra judeus, negros, ciganos e 
tantas outras minorias. Conforme a redação do artigo XIII da DUDH: 
“Toda a pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua 
residência no interior de um Estado. Toda a pessoa tem o direito de 
abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu, e o direito de 
regressar ao seu país.” (ONU, 1948, s.p.). Assim sendo, é possível 
afirmar que migrar é um direito humano, sendo inerente a todo ser 
humano, onde quer que esteja.  

De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para 
os Refugiados (ACNUR), um órgão da Organização das Nações 
Unidas (ONU), refugiados são todas aquelas pessoas que:  

 
estão fora de seu país de origem devido a fundados temores de 
perseguição relacionados a questões de raça, religião, 
nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social ou 
opinião política, como também devido à grave e generalizada 
violação de direitos humanos e conflitos armados. (ACNUR, 2018, 
s.p.).  
 

O relatório Tendências Globais, elaborado anualmente pelo 
ACNUR, acompanha o deslocamento forçado com base em dados 
coletados pelo órgão da ONU, por governos e outros parceiros. 
Segundo informações do relatório divulgado em 19/06/2018, cerca de 
68,5 milhões de pessoas estavam deslocadas por guerras e conflitos até 
o final de 2017. (ACNUR, 2018, sp.). Conforme o relatório, os 
refugiados correspondem a 25,4 milhões de pessoas do número total 
de deslocados. As pessoas deslocadas dentro do seu próprio país 
representaram 40 milhões do total. (ACNUR, 2018, sp.).  

Ante o exposto, nota-se que a temática dos refugiados, 
atualmente, vivencia seu maior desafio desde a Segunda Guerra 
Mundial. As últimas estatísticas alertam para dados que não param 
de crescer. No contexto de migrações, o aumento no número de 
refugiados representa uma das maiores problemáticas humanitárias 
do século. 
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3 Perigos da travessia 

 
Abandonando seus lares os migrantes buscam em outros 

países a possibilidade de uma vida mais segura, estável e digna para 
suas famílias. No destino, os refugiados procuram encontrar o 
acolhimento na comunidade local, bem como legislações que 
garantam a sua integração, protegendo seus direitos universais, 
como a igualdade, acesso ao mercado de trabalho e direito a um 
padrão de vida digno, além do acesso a serviços sociais, como saúde 
e educação.  

Entretanto, os Estados, por meio dos seus ordenamentos 
jurídicos, impõem inúmeras barreiras que acabam limitando o 
exercício do direito de migrar. Os migrantes, voluntários ou forçados, 
enfrentam inúmeros desafios ao ingressar em um novo território. Na 
jornada rumo ao país de acolhida, muitos acabam perdendo suas 
vidas. De acordo com o relatório Desperate Journeys (Jornadas 
Desesperadas, tradução livre) do ACNUR, divulgado em 30/01/2019, 
foi estimado que só no ano de 2018, mais de “2.275 pessoas morreram 
ou desapereceram atravessando o mediterrâneo”, uma média de seis 
pessoas por dia. (ACNUR, 2019, s.p.).  

Nesta perspectiva, o trio Tribalistas, dialoga poeticamente 
com os dilemas do mundo contemporâneo. Em sua música 
“Diáspora”, o grupo musical fala do drama dos refugiados que: 

 
atravessam a história “no barco cheio de fariseus”, sejam eles 
cubanos, sírios ou ciganos. “Onde está/ Meu irmão/ Sem irmã/ O 
meu filho sem pai/ Minha mãe/ Sem avó/ Dando a mão pra 
ninguém/ Sem lugar/ Pra ficar/ Os meninos sem paz/ Onde estás/ 
Meu senhor/ Onde estás?/ Onde estás?”, diz a letra. 
(TRIBALISTAS, 2017, s.p. apud FARIA, 2017, s.p.).  
 

A música foi escolhida para ser o tema de abertura da novela 
da emissora Globo, Órfãos da Terra (2019), de autoria de Duca 
Rachid e Thelma Guedes e conta o drama da família de Laila, 
interpretada por Julia Dalavia, que, depois de um bombardeio na 

https://gshow.globo.com/novelas/orfaos-da-terra/personagem/laila-faiek/
http://gshow.globo.com/artistas/julia-dalavia/
https://gshow.globo.com/novelas/orfaos-da-terra/capitulo/2019/04/02/videos-do-capitulo-de-orfaos-da-terra-de-terca-feira-02-de-abril.ghtml#video-7507301-id
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Síria, deixou o país e vem até o Brasil em busca de abrigo e melhores 
condições de vida. 

O porta-voz do ACNUR no Brasil, Miguel Pachioni, “vê com 
otimismo a questão dos refugiados na novela das 18h”. Ele acredita 
que ela “vem agregar em termos de informação para um público ao 
qual a gente ainda não comunica de uma forma tão clara e 
abrangente. A novela vem desmistificar, tornar o tema mais 
popular”. (PACHIONI, 2019, s.p. apud HUFFPOST, 2019, s.p.). 
Pachioni afirma ainda que:  

 
“O lado social da novela é fundamental também para fazer com 
que o telespectador conheça quais são as causas, consequências e 
potencialidades dessas pessoas que são refugiadas. A grande 
mensagem é que elas têm muito a contribuir para a nossa 
formação enquanto sociedade plural.” (PACHIONI, 2019, s.p. apud 
HUFFPOST, 2019, s.p.). 
 

A telenovela homenageou a história de Aylan Kurdi, de apenas 
três anos. Sua história gerou e ainda gera consternação em todo o 
mundo. Alan e sua família tinham escapado dos conflitos armados 
na Síria e buscavam uma forma de chegar no continente europeu. 
Segundo informações da British Broadcasting Corporation (BBC), a 
família Kurdi (Aylan, seus pais e seu irmão) estava em um pequeno 
bote que carregava dezessete pessoas no momento em que virou, 
nas proximidades do balneário turco de Bodrum em 02 de setembro 
de 2015. Da família Kurdi, apenas o pai, Abdullah, sobreviveu. (BBC, 
2015, s.p.). A homenagem foi feita por meio “da sensível 
representação de uma boneca” na costa da praia. No capítulo 
apresentado em 05/04/2019, a personagem Laila e seus pais 
“lançaram ao mar em direção à Europa, em um trajeto semelhante 
ao de Aylan”. (MAGALHÃES, 2019, s.p.). 

Em seu livro, Pensar é resistir: uma hermenêutica da condição 
humana, Adair Adams e Fábio César Junges trazem uma abordagem 
interessante sobre o papel do oceano na história dos refugiados 
sírios: o oceano “se torna maldito não porque ele é em si mesmo 

https://gshow.globo.com/novelas/orfaos-da-terra/capitulo/2019/04/02/videos-do-capitulo-de-orfaos-da-terra-de-terca-feira-02-de-abril.ghtml#video-7507301-id
https://globoplay.globo.com/v/7511896/programa/?s=27m20s
https://globoplay.globo.com/v/7511896/programa/?s=27m20s
https://gshow.globo.com/novelas/orfaos-da-terra/personagem/laila-faiek/
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maldito”, torna-se maldito porque “jogamos milhares de pessoas às 
suas águas para fugir de morte”. Os autores apontam que a “fuga 
que se faz necessária para tentar reencontrar vida. Reencontrar, 
porque a vida acontece nas possibilidades e efetividades da 
humanidade. Quem está sob o terror da violência eminente, está 
sendo desumanizado de forma eminente”. (ADAMS; JUNGES, 2015, 
p. 57).  

Os diversos casos de naufrágios e afogamentos no Mar 
Mediterrâneo, além da projeção internacional que estas mortes 
tiveram, “impulsionaram os líderes políticos europeus a agir para 
fazer face a esta crise dos refugiados”. (COSTA, TELES, 2017, p. 35). 
Neste cenário, a Comissão Europeia aplicou diversas medidas, como 
as operações marítimas de busca e salvamento, o fortalecimento do 
combate às redes criminosas, além da abertura de vias seguras e 
legais, para permitir que os refugiados entrem na União Europeia 
de modo a que não tenham de pôr em risco as suas vidas recorrendo 
a passadores e traficantes. (UNIÃO EUROPEIA, 2017, s.p.). 

 
4 Análise do caso Yusra Mardini  

 
Em meio há tantos obstáculos e relatos de mortes, o caso de 

Yusra Mardini, gera esperança. A jovem nadadora síria, foi forçada 
a fugir em 2015 e, na Turquia, embarcou em um pequeno bote com 
destino à ilha de Lesbos, na Grécia. Sobre o caso, o órgão da ONU 
informa que quando o motor do bote falhou e a embarcação 
começou a afundar,  

 
Yusra, então com 17 anos, sua irmã mais velha Sara e outras duas 
pessoas pularam na água para aliviar a carga e guiaram o barco 
em segurança até a ilha grega de Lesbos. Eles ficaram no mar por 
três horas e meia e salvaram a vida das pessoas que estavam a 
bordo. (ACNUR, 2018, s.p.) 
 

Sua história é contada no livro Butterfly (Borboleta, em 
tradução livre), lançado em 06/12/2018 na Alemanha. O órgão da 
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ONU informa que, “um ano depois da arriscada viagem de barco, 
Yusra competiu na primeira Equipe Olímpica de Atletas Refugiados 
no Rio de Janeiro e, em seguida, foi nomeada a mais jovem 
Embaixadora da Boa Vontade do ACNUR”. (ACNUR, 2018, s.p.).  

Além do conteúdo bibliográfico, sua trajetória também foi 
remontada no filme The Swim (O nado, em tradução livre), assinado 
pela produtora BBDO New York. A sequência revela como a natação 
tornou-se muito mais do que um esporte na vida da jovem síria, se 
tornou o motivo de sua sobrevivência. (EXAME, 2016, s.p.).  

O ACNUR informa que as irmãs Mardini eram nadadoras 
promissoras na cidade síria de Damasco, e tinham o sonho de 
competir nos Jogos Olímpicos. Em encontro com o órgão da ONU, 
Yusra frisou que a “natação é tudo para a minha família”. Relatou 
ainda, que “nadar é tudo que eu sempre quis, mas então uma bomba 
atingiu o estádio onde treinávamos e meus pais fizeram o que todos 
os pais fazem quando acham que as crianças estão em perigo. Então, 
decidimos deixar a Síria”. (ACNUR, 2018, s.p.)  

Em 2016, Yusra Mardini “defendeu a causa do refúgio durante 
encontros com o Papa Francisco, o ex-presidente norte-americano 
Barack Obama e outros líderes mundiais, incluindo membros de 
famílias reais”. (ACNUR, 2017, s.p.). Já em 2017, a nadadora olímpica 
e refugiada síria “foi nomeada embaixadora da Boa Vontade da 
Agência da ONU para os Refugiados”. (ACNUR, 2017, s.p.). Durante 
o evento de nomeação, Yusra afirmou que estava:  

 
muito feliz em poder me unir ao ACNUR e muito ansiosa para 
continuar disseminando a mensagem de que os refugiados são 
pessoas comuns vivendo circunstâncias devastadoras e 
traumáticas, e que são capazes de coisas extraordinárias se 
tiverem oportunidades. (MARDINI, 2017, s.p., apud ACNUR, 
2017, s.p., grifo nosso). 
 

Em outro momento, a jovem refugiada, afirmou que “não há 
razão para termos vergonha de sermos refugiados se lembrarmos 
de quem somos”. Yusra defende que os refugiados continuam: 
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“sendo os médicos, engenheiros, advogados, professores que 
éramos quando vivíamos em nossos países. Ainda somos pais, 
mães, irmãos e irmãs. Foram as guerras e as perseguições que nos 
forçaram a deixar tudo para trás em busca de paz. Isso é ser um 
refugiado. É isso que eu sou. É isso que todos nós somos, uma 
população cada vez maior que não tem um país”. (MARDINI, 2017, 
s.p., apud ACNUR, 2017, s.p.).  
 

Atualmente Yusra e sua família vivem em Berlim, na 
Alemanha, onde a jovem treina para os Jogos Olímpicos de 2020, 
que serão sediados em Tóquio, Japão. Ao final do encontro, a 
nadadora síria acrescentou: “Ninguém realmente decide fugir. Nós 
simplesmente não tivemos escolha. Ninguém teve escolha”. 
(ACNUR, 2018, s.p.).   

 
5 Proteção, dignidade e Ubuntu 

 
No entendimento da jurista brasileira, Flávia Piovesan, a 

proteção internacional dos refugiados tem como base a 
universalidade dos direitos humanos, que afirma que a dignidade é 
inerente à pessoa e dessa condição decorrem direitos, sem depender 
de qualquer outro elemento e da indivisibilidade dos direitos 
humanos, que devem ser concebidos como uma “unidade 
indivisível, interdependente e interrelacionada”, alcançando dita 
proteção os direitos civis, políticos, sociais e econômicos e culturais. 
(PIOVESAN, 2009, p. 129). 

Nesta perspectiva, a dignidade da pessoa humana, na visão do 
jurista Ingo Wolfgang Sarlet, é uma qualidade intrínseca e distintiva 
de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e 
consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, 
neste viés, um complexo de direitos e deveres fundamentais que 
garantem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho 
degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições 
existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 
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promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da 
própria existência e da vida em comunhão com os demais seres 
humanos. (SARLET, 2007, p. 62). 

Além do princípio da dignidade da pessoa humana, outro 
princípio que pode ser aplicado emerge de uma antiga ética africana, 
o Ubuntu. De acordo com Cristiane Penning Pauli de Menezes, Ubuntu 
é significa: “Sou quem sou porque somos todos nós”. Este termo trata 
principalmente das alianças e dos relacionamentos das pessoas, umas 
com as outras. Na concepção da autora, uma pessoa com Ubuntu tem 
a consciência de que é afetada quando seus semelhantes são 
diminuídos ou oprimidos. (MENEZES, 2017, p. 204). 

Portanto, no âmbito dos movimentos migratórios forçados, o 
Ubuntu tem um grande espaço, pois anuncia que o mundo não é uma 
ilha e que as pessoas devem criar a consciência de que compartilham 
da natureza mesma humana. Nesse sentido Zygmun Bauman, destaca 
que a única saída é rejeitar as traiçoeiras tentações da separação e 
reconhecer a crescente interdependência da espécie humana. 
Conforme o pensador, é necessário encontrar novas formas de 
convivência em solidariedade e cooperação com aqueles que podem 
ter opiniões ou preferências diferentes. (BAUMAN, 2017, s.p.). 

Deste modo, a temática dos refugiados deve ser compreendida 
e enfrentada sob a ótica dos direitos humanos. Tais direitos devem 
ser respeitados antes do processo de solicitação de asilo, durante o 
processo, e depois dele, na fase final das soluções duráveis, sendo 
imprescindível abarcar a problemática dos refugiados não somente 
a partir do aspecto da proteção, mas, também, da prevenção e da 
solução. (PIOVESAN, 2009, p. 143). 

 
6 Considerações finais  

 
Neste exato momento, milhões de pessoas estão se deslocando 

de forma forçada pelo mundo. São movidas por conflitos armados, 
catástrofes ambientais, pobreza, guerras frias, dentre outros fatores. 
É necessário destacar que os direitos humanos dos refugiados 
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devem ser respeitados, considerando que são direitos inerentes a 
todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, 
nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição.  

Desta forma, a proteção internacional dos refugiados deve ter 
como fundamento a universalidade dos direitos humanos, aspecto 
que reside na dignidade que é inerente à pessoa e dessa condição 
decorrem direitos, independentemente de qualquer outro elemento. 
Os migrantes forçados são, portanto, titulares de direitos humanos 
que precisam ser respeitados em todo momento, circunstância e 
lugar, sob a égide dos princípios gerais do direito, como forma de 
alcançar a proteção aos direitos civis, políticos, sociais, econômicos 
e culturais que lhes são inerentes.  

O uso de elementos artísticos, como a música Diáspora, o livro 
Butterfly, o filme The Swim e a telenovela Órfãos da Terra, sem 
dúvidas são instrumentos importantíssimos para o debate da 
temática, pois o seu simbolismo permite analogia aos fatos jurídicos 
relacionados aos movimentos migratórios forçados, conforme pôde 
ser verificado no texto. Nesse ponto, o Direito e a Arte se encontram 
e demonstram que é possível relacionar as duas áreas do 
conhecimento, com bases em diálogos que visem solucionar as 
mazelas da sociedade atual.  

A jornada de uma jovem nadadora síria serve para nos 
relembrar que a humanidade deve ser a condição essencial quando 
se pensa em refugiados. Ela nos relembra o fato de que as pessoas 
que migram não estão nesta condição senão para proteção do bem 
maior que é a vida. Na maioria das vezes o direito de migrar nada 
mais é do que uma condição de sobrevivência. 

Desse modo, é preciso considerar, almejar e proteger os 
direitos humanos das pessoas em condição de refúgio. Esta proteção 
pode ser alcançada por meio de alterações nas legislações 
migratórias, criação de políticas públicas específicas ou então, por 
meio de ações e campanhas da sociedade civil que tenham por 
objetivo a efetivação dos direitos humanos dos refugiados, como o 
caso da jovem síria Yusra Mardini.  
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A estigmatização do imigrante enquanto sujeito 
de risco ao Welfare State e a necessidade do 
seu reconhecimento como sujeito de direitos 

 
Yana Paula Both Voos 1 

Eloisa Nair de Andrade Argerich 2 
 
 

“Los diferentes, los desplazados y los refugiados 
son los que enriquecen todas nuestras vidas; su 

tolerância e imparcialidade hacia ellos abrirá 
nuevos mundos para ustedes y los hará 

bienvenidos donde sea que vayan” (Kofi Annan). 
 

Introdução 
 
A migração não se trata de um fenômeno recente, e sim, de 

um processo histórico que se perfaz desde a antiguidade, sendo de 
suma importância para a colonização e por consequência, para a 
formação dos países e para alcançar a sua configuração atual, 
delimitando assim, os contornos do mundo. Diante disso, tem-se 
que a história da humanidade é marcada pelos processos 
migratórios, pois, não há que se falar em história sem eles.  

Ocorre que a partir da globalização, os processos migratórios 
tornaram-se cada vez mais frequentes e em maior expansão, sendo 
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em virtude de guerras, fenômenos naturais, problemas 
socioeconômicos ou qualquer situação que fizesse com que os 
moradores daquele determinado lugar buscassem por melhores 
condições ou até para assegurar suas vidas. 

Diante disso, o Direito ganha destaque, visto que os intensos 
processos migratórios acabam por trazer diversas situações que 
precisam ser discutidas de maneira interdisciplinar, mas 
principalmente pelo ramo jurídico, sendo necessário que o Direito 
se universalize para tratar acerca das questões internacionais de 
forma satisfatória, necessitando assim romper com os conceitos 
estabelecidos anteriormente. 

Uma das situações muito frequentes que decorrem em 
consequência dos fluxos migratórios é que se cria a identidade do 
imigrante com uma imagem terrorista, clandestina e até mesmo 
criminosa, trazendo a eles uma situação de preconceito, 
discriminação e também, violando sua dignidade e sua honra, 
situação essa que precisa ser abordada e muito discutida pelo 
direito, visto que “qualquer ser humano deve ser entendido como 
pessoa e assim reconhecido como tal, em todos os lugares”, 
conforme dispões a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 
seu artigo VI. 

O presente estudo utilizou-se da pesquisa do tipo exploratória, 
baseada no estudo bibliográfico disponível em meios físicos e na 
rede de computadores, para entendimento do tema, a fim de se 
discorrer acerca do impacto dos processos migratórios, tanto na 
antiguidade, quando atualmente e a importância de garantir os 
direitos humanos para esses seres que buscam uma vida melhor ou 
mesmo apenas a sua sobrevivência. 

 
1. Os fluxos migratórios na antiguidade e na 
contemporaneidade 

 
A migração é um processo arcaico, que se desdobra por 

diversos períodos da história global, sendo de suma importância 
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para esta, eis que, o mundo possui sua configuração atual em virtude 
dos fluxos migratórios. Boaventura de Souza Santos (2016) 
corrobora, afirmando que os processos migratórios marcaram a 
história da humanidade, não sendo, portanto, um fenômeno novo, 
muito pelo contrário, pois, de acordo com Alfonso de Julios-
Campuzano (2016) desde que o mundo é mundo, o homem buscou 
melhor fortuna, lugares acolhedores e com condições favoráveis de 
vida, por todo o globo terrestre, marcando todas as sociedades 
modernas com esta experiência de migração. 

Os mais variados foram os motivos que levaram o homem a 
se locomover e buscar um novo lugar para se instalar. Para Doglas 
Cesar Lucas (2016), intensos processos migratórios ligaram-se a 
questões de guerra, política, religião, catástrofes ambientais, 
violência, exploração, crises sociais e econômicas, o que fazia com 
que o homem se realocasse geograficamente e buscasse um novo 
espaço para fixar sua residência e desenvolver sua vida, passando 
por uma reconfiguração permanente.  

No século XIX, segundo Lucas (2016) a migração era uma 
alternativa para a fome e para as crises do velho continente, o que 
significou, para os imigrantes, as mais diversas rupturas, tanto 
familiares por separações dolorosas, quanto por uma nova 
construção de sua identidade e a sua aceitabilidade no novo meio em 
que se instalou. Já no final do século XX foi caracterizado por um 
clima de insegurança para a população mundial, em virtude dos 
situações conflituosas e desumanas ocorridas naquele período.  

Entre os movimentos mais importantes de refugiados na 
Europa do século XX, pode-se destacar o dos judeus para a Rússia 
entre 1881 e 1914 após a revolução socialista dos bolcheviques de 
1917, o dos bielo-russos da URSS e também o dos judeus, quer da 
Alemanha nazista que de outros países ocupados pelo III Reich, entre 
1933 e 1945, que fez com que milhares de pessoas buscassem abrigo 
em outros países como forma de manterem-se vivas (SILVA, 2005). 

Afirma Zygmunt Bauman (2005, p. 50) que em razão de todo 
o contexto social massas populacionais que até agora não foram 
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calculadas, e quiçá sejam incalculáveis, moveram-se pelo planeta, 
deixando seus países nativos, que não ofereciam condições de 
sobrevivência, por terras estrangeiras que lhes prometiam melhor 
sorte. 

Desta feita, verifica-se que os processos migratórios fazem 
parte da história mundial. Entretanto, atualmente, houve um 
alargamento na escala de migração, a partir da expansão da 
globalização, em razão das rápidas transformações dos meios de 
comunicação e de informações, associados às constantes mutações 
sociais, políticas, econômicas, culturais e ideológicas.  

Assim, a mobilidade humana e os deslocamentos, importantes 
e constantes na história da humanidade, vem se intensificado no 
cenário geopolítico mundial, desafiando as fronteiras que dividem o 
mundo em Estados-nação desde a modernidade (WERMUTH; 
NIELSSON, 2017). A ascensão da migração, o que marca a era dos 
fluxos intensos, segundo Hobsbawm (apud SANTOS, 2016), traz 
diversas consequências, não só para os migrantes, quanto também 
para os países receptores e toda a sua população. 

Assinala-se que, deste modo, os vínculos identitários, os quais 
reconhecem como sujeitos de direito aqueles que se submetem a um 
mesmo território e a um corpo de leis e de instituições, acabam 
perdendo força, se fragilizando, surgindo novas formas de pertença, 
deixando assim, um sentimento de desorientação e de incertezas 
diante da incongruência de como tratar a diversidade que alcança a 
todos (PAREKH APUD LUCAS, 2009). 

 
1.2 A conceituação de imigrante e refugiado 

 
A fim de avançar no tema, é necessário tornar clara a figura 

imigrante e do refugiado para fins de identificação dos sujeitos aos 
quais o trabalho se refere. Segundo Rubia Aparecida Antunes 
Cavalheiro (2016), o imigrante é aquele que chega, por livre e 
espontânea vontade, a um lugar, para fins de estabelecer sua mais 
nova moradia e desenvolvimento profissional, geralmente por 
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motivos econômicos, buscando uma melhora na sua qualidade de 
vida. 

Ainda, é necessário ressaltar que o conceito de migrante é 
gênero, que se divide em duas espécies: emigrantes e imigrantes e 
para defini-los, depende da ótica analisada. Segundo Lopes (apud 
WERMUTH, 2017) aquele indivíduo que chega em algum lugar, saiu 
de outro lugar, ou seja, o emigrante deixa o seu país de origem e o 
imigrante chega no seu novo e desconhecido destino. 

Resta claro que, o imigrante possui uma característica que 
salta aos olhos e que tem como marco principal na sua diferenciação 
em relação ao refugiado: a migração de forma autônoma e 
voluntária. O refugiado migra para um determinado local a fim de 
fugir da nação em que habitava, em razão de perseguições, guerras, 
crises, buscando melhores condições de vida, ou até mesmo, para 
salvar suas próprias vidas e de seus familiares, além de tentar 
garantir seus direitos e principalmente sua liberdade, não tendo, 
portanto, um viés econômico, diferentemente dos imigrantes. 

Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para 
Refugiados (ACNUR) (2014, p. 6), refugiados são: 

 
[...] pessoas que estão fora de seu país natal devido a fundados 
temores de perseguição relacionados a conflitos armados, questões 
de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política, 
como também devido a violação generalizada de direitos humanos. 
(...)são pessoas que escaparam de conflitos armados ou 
perseguições. Com frequência, sua situação é tão perigosa e 
intolerável que devem cruzar fronteiras internacionais para buscar 
segurança nos países mais próximos, e então se tornarem um 
‘refugiado’ reconhecido internacionalmente, com o acesso à 
assistência dos Estados, do ACNUR e de outras organizações. 
 

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o número 
de imigrantes internacionais em 2015 aumentou 41% em relação ao 
ano de 2000, atingindo um marco de 244 milhões, de acordo com 
informações do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da 
ONU (DESA), contabilizando o montante de 20 milhões de 
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refugiados. Esses dados demonstram que as migrações 
internacionais possuem um crescente maior em relação à população 
mundial, eis que, o número de migrantes atingiu a marca de 3,3% 
da população global em 2015, enquanto em 2000 correspondiam a 
2,8% da população. 

A intensidade em que estão ocorrendo os fluxos migratórios 
não foram verificados em nenhum momento anterior da história 
global, principalmente em razão da globalização, eis que houve a 
facilitação da locomoção e da mobilidade na era contemporânea. 
Essa crescente onda de refugiados e imigrantes provocam diversas 
reações nos países receptores destes indivíduos, desencadeando, 
muitas vezes, discussões amargas, em razão da associação dos 
mesmos ao terrorismo, à clandestinidade e à criminalidade. 

Entretanto, sabe-se a figura do imigrante geralmente não é 
vista de forma acolhedora pela população do país receptor. De 
acordo com Lucas (2016, p. 95) “construímos a presença de modo 
ambivalente e inventamos o estranho, o estrangeiro, o inimigo, a 
ameaça que vem de fora e que deve lá ser mantida, ou que está 
dentro e deve ser eliminada jogando-a para fora”. Segundo Maiquel 
Wermuth e Joice Nielsson (2017), o refugiado e o imigrante 
pertencem ao complexo da vida nua, da vida abjeta, da cisão entre 
vidas que valem a pena ser vividas e vidas descartáveis, ambos 
pertencendo ao último grupo. Desta forma, classifica-se os seres 
humanos em pessoas dignas e não dignas de viver em sociedade. 

 
2. A necessidade da efetivação dos direitos e garantias do sujeito 
de risco 

 
Ao referir-se ao imigrante, muitas vezes surge uma figura a 

qual é associada ao “diferente”, o que não pertence ao meu ambiente 
e que portanto, oferece risco à população que tiver contato com o 
mesmo. Lucas (2016, p. 95) define esta estigmatização do imigrante 
como sendo aquele que é portador daquilo que eu não sou e que, em 
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razão disso, coloca em risco a minha presença ao ocupar um espaço 
que não é seu, ou que não lhe é devido, ensejando uma ameaça. 

Neste sentido, Zygmunt Bauman (2009, p. 45) alertas que: 
 
Eles vêm para a cidade e transformam-se em símbolos dessas 
misteriosas – e por isso mesmo inquietantes – forças da 
globalização. Vêm sabe-se lá de onde e são – como diz Bertold 
Brecht – “ein Bote des Unglücks”, mensageiros de desventuras. 
Trazem consigo o horror de guerras distantes, de fome, de 
escassez, e representam o nosso pior pesadelo: o pesadelo de que 
nós mesmos, em virtude das pressões desse novo e misterioso 
equilíbrio econômico, possamos perder nossos meios de 
sobrevivência e nossa posição social. Eles representam a 
fragilidade e a precariedade da condição humana, e ninguém quer 
se lembrar dessas coisas horríveis todos os dias, coisas que 
preferíamos esquecer.  Assim, por inúmeros motivos, os 
imigrantes tornaram-se os principais portadores das diferenças 
que nos provocam medo e contra as quais demarcamos fronteiras. 
(grifo nosso) 
 

Com isso, desencadeia o que chamamos de “mixofobia”, ou 
seja, o “medo de misturar-se com imigrantes” o qual, de acordo com 
Flávia Piovesan (2012), é considerado um ser esvaziado de direitos 
e mesmo de dignidade, sendo, portanto, um ser descartável, 
supérfluo, que pode ser objeto de compra e venda (como na 
escravidão) ou de campos de extermínio (como no nazismo).  

Assim, a utilização da palavra estrangeiro passa a rotular as 
pessoal e classifica-las em portadores de direitos/garantias ou não, 
de modo que busque a sua exclusão, segregação e estigmatização 
pelos detentores do poder, em razão de estar em território alheio, o 
qual não lhe pertence, ocupando, portanto, um lugar que não é seu 
e no qual não deveria estar, trazendo ameaça e perigo ao povo 
autóctone.  

Assim, Wermuth (2014) corrobora dizendo que a mixofobia 
alimenta a desconfiança em face do “estranho”, do “diferente”, 
impondo a constante necessidade de se estabelecer um espaço de 
“segurança”. Da mesma forma, Bauman (2005) afirma que a falta 
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que é atribuída aos estrangeiros/nômades, se refere à falta de 
clareza que eles trazem para a sociedade local, em razão de não se 
ter certeza do seu modo de agir e de se relacionar com as pessoas, 
não podendo se afirmar se são amigos ou inimigos, devendo, 
portanto, olhá-los sempre com suspeita em razão da sua 
imprevisibilidade. 

O imigrante, aos olhos da sociedade local, além de ocupar um 
espaço que não é seu, traz um risco iminente para toda a 
comunidade, sendo considerado um “parasita social”, como bem 
preceitua Bauman (2005, p. 71): 

 
O novo medo dos terroristas foi misturado e cimentado com o ódio 
aos “parasitas”, sentimento bem entrincheirado, mas que precisa 
de constante alimento, matando dois coelhos com uma só cajadada 
e dotando a atual cruzada contra os “parasitas da previdência” de 
uma nova e invencível arma de intimidação de massa. [...]. As 
preocupações dos cidadãos com seu bem estar foram removidas 
do traiçoeiro terreno da precarité promovida pelo mercado, no 
qual os governos dos Estados não têm capacidade nem vontade de 
pisar, e levadas para uma área mais segura e muito mais 
telefotogênica, em que o poder aterrorizante e a resolução férrea 
dos governantes podem ser de fato apresentados à admiração 
pública. 
 

Desta forma, diante da ameaça para o Estado de Bem Estar 
Social (Welfare State) o poder governamental passa a agir de modo 
a alimentar o medo da população, corroborando com a demonização 
dos imigrantes, tratando-os como delinquentes, para assim, 
justificar as detenções, processos e condenações e seguir afirmando 
a tendência delitiva dos imigrantes (Wermuth, 2017). 

Ao estigmatizar o imigrante desta forma, atribuindo a ele todo 
o mal social, o Estado passa a exonerar-se do “peso” de não 
conseguir manter o Estado de Bem Estar Social em equilíbrio, 
legitimando os imigrantes como criadores das maleficências e 
taxando-os como socialmente perigosos, ao ponto de se falar em 
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uma “emergência” quando se relaciona à imigração (Wermuth, 
2017). 

A partir disso, os detentores do poder, alimentando a 
mixofobia, a estigmatização e o medo, usam como subterfúgio a 
segurança pública como forma de eliminar este mal da sociedade. 
Para tanto, por meio de políticas públicas, enrijece as leis, buscando 
combater a criminalidade, afastando o imigrante daquele local, a fim 
de que trazer novamente a sensação (imaginária) de seguridade 
social.  

O Estado passa a atuar de forma autoritária, a fim de frear os 
fluxos migratórios e eliminar os imigrantes da sociedade, criando 
uma espécie de cápsula de contenção (EUGÊNIO RAÚL ZAFFARONI, 
2007) em um estado de exceção (GIORGIO AGAMBEN, 2004), 
reproduzindo uma narrativa de identidade e de alteridade, 
conformando-o com a figura do inimigo, em razão de ser diferente 
e, aplicando assim, o Direito Penal do Inimigo, justificado na 
manutenção da sociedade íntegra, equilibrada e pacífica para os 
cidadãos locais. 

Neste sentido, explicita muito bem Costa (2010, p. 10) ao 
afirmar que: 

 
A alusão à guerra ou ao combate nos remete a situações de exceção. 
Com ajuda dos recursos midiáticos, esses discursos provocam um 
sentimento de insegurança coletiva na sociedade e, 
consequentemente, a produção de inimigos. A partir disso, a ideia 
de segurança torna-se um dos principais fundamentos da guerra 
contra o terror e da promulgação de leis de combate a inimigos 
potenciais, sejam eles reais ou imaginários. E a busca incessante 
por essa segurança seria capaz de legitimar discursos que 
objetivam a inobservância a normas já constituídas por parte do 
aparato estatal e também de produzir novas regras sem o devido 
respeito aos princípios fundamentais consagrados 
constitucionalmente. 
 

Entretanto, ao criar a figura do imigrante como “álien”, 
“sujeito de risco”, “causador do mal-estar social” e estigmatizá-lo 
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como criminoso, faz-se necessário a tentativa de ressignificação da 
figura do imigrante. É necessária a compreensão de que os 
imigrantes não são “turistas”, como aborda Lucas (2016, p. 98) e 
sim, são pessoas que buscam em outro país uma chance, talvez 
única, de trazer um pouco de dignidade para suas próprias vidas e 
de seus familiares. 

Para tanto, faz-se necessária a empatia, eis que, é importante 
reconhecer-se no outro e assim, responsabilizar-se com ele, tendo a 
consciência de que é necessário tratar dos problemas da 
humanidade como se eles fossem nossos, não havendo limites 
culturais, religiosos, de raça ou qualquer outra “diferença” que se 
tornam “imunes” à dignidade da pessoa humana, conforme 
consagrado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos 
(DUDH). 

O artigo XIII da DUDH consagra o direito à migração ao 
afirmar que “toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e 
residência dentro das fronteiras de cada Estado, bem como possui 
também direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este 
regressar” (2009, p. 06). Ademais, a Declaração, em seu artigo VI, 
dispõe que “qualquer ser humano deve ser entendido como pessoa 
e assim reconhecido como tal, em todos os lugares” e no dispositivo 
VII, que reconhece “o direito de igualdade perante a lei a todos os 
seres humanos, sem distinção”. 

Em razão do um reconhecimento maior do indivíduo no 
campo internacional, depreende-se que o ser humano 
compreendido como tal por qualquer pessoa, possui o direito de ir e 
vir, o direito à liberdade, independentemente de sua cultura, raça, 
religião ou qualquer outra condição. Este entendimento é reforçado 
na Assembleia Geral das Nações Unidas ao interpretar a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos para todos a espécie humana, nas 
palavras de René Cassin (1974) 

 
A comunidade internacional reconheceu conscientemente que o 
indivíduo é membro direto da sociedade humana na condição de 
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sujeito direto do Direito das Gentes. Naturalmente, é cidadão de 
seu país, mas também é cidadão do mundo, pelo fato mesmo da 
proteção internacional que lhe é assegurada. 
 

Nessa perspectiva, Lucas (2010, p. 227-228) assevera que a 
tarefa dos direitos humanos em uma sociedade multicultural é um 
desafio ainda maior, tendo em vista que "os direitos humanos 
entendidos como universais" devem tutelar apenas as diferenças 
que garantam a todos os homens "os direitos necessários ao 
exercício de sua liberdade e autonomia", consagrando, os direitos 
fundamentais na sua essência, em face do Estado. 

Ainda, de acordo com Judith Butler (p. 20) a crítica cultural 
para a humanidade deve nos fazer retornar ao humano aonde não 
esperamos encontrá-lo, em sua fragilidade e nos limites de sua 
capacidade de fazer sentido. E assim, ao mesmo tempo em que o 
mundo se abre para um novo cenário, em que aproximando as 
“diferenças”, deve-se fomentar uma cultura de responsabilidades 
além das nações e da soberania, representando uma reação às 
singularidades do mundo contemporâneo, respeitando os interesses 
humanos universais e a ponto de se responsabilizar pela 
preservação da vida, do planeta e do homem (LUCAS, 2009).  

Os Direitos Humanos são verdadeiros e válidos para todas as 
sociedades, para todos os povos, em qualquer condição de vida, 
política, étnica, cultural e econômica, visto que são universais e se 
estendem a todos, sendo portanto indivisíveis e inalienáveis, não 
podendo, por conseguinte, ser negados a nenhum indivíduo. E para 
tanto, segundo Lucas (2016, p. 138) “nenhuma fronteira é 
suficientemente forte para afastar os problemas que afetam a 
humanidade indistintamente”, assim como “nenhuma soberania 
poderá afastar todos os riscos e todos os males que a sociedade 
global tem potencializado nos últimos tempos”. 

Nas palavras de Hannah Arendt (apud Lucas, 2016, p. 122) 
“retirar o direito de o homem pertencer a uma comunidade é o 
mesmo que expulsá-lo da humanidade, é torna-lo um igual sem 
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sentido, um homem sem individualidade”. Dessa forma, o imigrante 
não pode ser objetizado e muito menos ter sua dignidade e seus 
direitos desconsiderados. 

Reconhecer-se no outro é a condição para que possamos nos 
responsabilizar com ele e com o mundo. É a chamada empatia, 
sendo necessário ver humanidade no imigrante e afastar a condição 
de ser “diferente” e por isso “excluído”, porque negar o outro é 
negar-se a si mesmo, e buscando desta forma, afastar as diferenças 
para que nos tornemos cada vez mais iguais.  

Para Charles Taylor apud Doglas Cesar Lucas (2009, p. 50) 
 
A importância do reconhecimento é universalmente admitida, de 
uma forma ou de outra: no plano íntimo, estamos todos 
conscientes de como a identidade pode ser formada ou deformada 
no decurso de nossa relação com os outros-importantes; no plano 
social, temos uma política permanente de reconhecimento 
igualitário. Ambos os planos sofreram a influência do ideal de 
autenticidade, à medida que este foi amadurecendo, e o 
reconhecimento joga um papel essencial na cultura que surgiu à 
volta desse ideal. 
 

A formação da identidade do ser contribui para o 
reconhecimento igualitário, valorizando mais a dignidade da pessoa 
humana do que a sua honra, desenvolvendo uma ideia moderna de 
identidade, e consequentemente, reconhecendo o caráter singular 
de cada um e o potencial humano universal, fortalecendo a ideia de 
que todos os cidadãos são dignos e merecedores de respeito, 
cabendo aos direitos humanos cumprir um papel importante nessa 
relação, estabelecendo limites éticos nos diálogos interculturais.  

Não obstante, pode-se concluir que os Estados têm muito 
trabalho a desenvolver em relação a efetivação e concretização dos 
direitos dos imigrante, devendo tomar medidas cabíveis a fim de que 
estes sejam respeitados em razão de serem cidadãos do mundo, 
devendo ter seus direitos efetivados, onde quer que estes indivíduos 
se encontrem.  
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Considerações finais 

 
O que se pretendeu com o presente trabalho foi demonstrar 

que a história da humanidade é marcada por fluxos migratórios, os 
quais foram delimitando e estabelecendo o contorno do mundo, até 
chegar na situação atual e que esses deslocamentos trouxeram 
diversas consequências, tanto para o imigrante, tanto para o povo 
que habita o local e que recebe o “estranho”. 

Uma das situações mais corriqueiras que surgiu em 
consequência das migrações foi a mixofobia, onde sobre o imigrante 
foi criado uma figura terrorista, clandestina e criminosa, ao qual são 
direcionados olhos preconceituosos e de reprovação surgindo o 
medo de misturar-se com os imigrantes, trazendo por consequência 
a ideia de que o diferente é tido como menor em dignidade e menor 
em direitos, como pensava-se no século passado. 

Diante disso, o fenômeno da migração faz emergir a 
necessidade de repensar o mundo, a importância de um olhar crítico 
e um debate acerca das migrações. Os imigrantes, principalmente os 
refugiados, necessitam de um tratamento diferenciado do que estão 
tendo até agora, pois são vítimas da sociedade como tal, seja em 
decorrência das guerras, da fome, da pobreza, da desigualdade, e ao 
buscarem uma vida melhor, continuam sendo atacados por serem 
tratados e considerados estranhos aos olhos do preconceito. 

É necessário ver mais humanidade no imigrante, vê-lo como 
ser de direitos e desconstruir a ideia de que imigrantes são 
indesejados e por isso não devem ser integrados na sociedade. Nesse 
momento é imprescindível ter em mente que todos os cidadãos são 
dignos e merecedores de respeito, em todos os lugares, cabendo aos 
direitos humanos cumprir um papel importante nessa relação, 
estabelecendo limites éticos nos diálogos interculturais. 
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1 Introdução 
 

O mundo atual é complexo e inédito. A cada dia, o homem 
evolui com suas tecnologias. Entra em um processo cada vez mais 
latente de adquirir uma cidadania cosmopolita. Isso o aproxima, não 
apenas dos que geograficamente estão alinhados, mas se acerca 
daqueles que estão distantes e que fisicamente nunca foram tateados 
mutuamente. Esse evento da civilização pós-moderna traz ao sujeito 
novos problemas, novos dilemas e novas preocupações essenciais.  
Um desses problemas é o terrorismo. Embora suas origens 
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retomem ás mitologias humanas, é um dilema dos nossos dias, que 
só pode ser encarado com os atentos olhos de nossa realidade, 
disposta a se adequar a dias trabalhosos e temerosos.  

O terrorismo pode ser visto por várias lentes. Política, social, 
religiosa, econômica e juridicamente podemos apontar para o 
problema do terrorismo em suas múltiplas facetas e diversidades. 
Uma das questões essenciais de nossos dias é a de criminalizar o 
terrorismo e penalizar o sujeito que o comete. Nesse sentido, surge o 
problema do presente trabalho: como o Direito Penal secular poderá 
penalizar praticas de fanatismos religiosos? Em outras palavras, como 
penalizar, de forma efetiva, a pratica de condutas terroristas? 

Diante de tais questões, usaremos de pesquisa bibliográfica e do 
método hipotético-dedutivo para obtermos algumas reflexões, não 
respostas. O problema atual precisa ser discutido, estudado e pactuado 
nacional e internacionalmente, de forma legitima e democrática. Nesse 
sentido, analisaremos, primeiro, o fenômeno do terrorismo em nossos 
dias, apontando para certas peculiaridades do mesmo. Em segundo, 
verificaremos a necessidade de sua penalização e, por fim, indicaremos 
a ineficácia jurídica de sua penalização. 

Utilizamos, para tal estudo, dentre outros escritos, os 
trabalhos de José Cretella Neto, Gilmar Antonio Bedin, Rubem Alves, 
Boaventura de Souza Santos. Escrevemos pensando em um mundo 
contemporâneo a partir de um olhar ocidental, democrático, 
tolerante e disposto a discutir os problemas do mundo atual. Não 
objetivamos criticar religiões ou a fé de outras pessoas, mas 
desejamos refletir, o que fazer, para tratarmos o terrorismo não 
apenas como um “mito” e terroristas como “mártires”, mas sim 
como crime e criminosos. 

 
2 Terrorismo contemporâneo 

 
O mundo contemporâneo, influenciado pela complexidade 

das relações humanas ora enfrentadas, traz à tona uma série de 
novas preocupações, diretas ou indiretas a humanidade atual. Uma 
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delas, sem dúvidas é a questão do terrorismo que, embora muito 
antigo, é um problema cada vez mais crescente e preocupante para 
a sociedade internacional.  

O terrorismo é uma forma, antidemocrática, de forçar algum 
Estado a tomar determinada decisão (CRETELLA NETO, 2008b). 
Dessa forma, determinado governante é obrigado a responder a 
provocações e atentados, muitas vezes contrariando a soberania 
popular e agradando tal grupo, com o intuito de evitar maiores 
problemas ou atividades lesivas à civis. Ora, não se trata de guerra 
realizada entre entes estatais mutuamente reconhecidos na 
comunidade internacional, que deve seguir mínimas convenções 
internacionais sobre cuidado com feridos. Mas violentamente, o ente 
Estatal é obrigado a fraudar seu contrato social, constitutivo, para 
resguardar a população de situações perigosas que, geralmente, 
produzem matanças em massa.  

De fato, um atentado terrorista não provoca apenas vítimas 
diretas. Poderíamos citar quatro vítimas: diretas, indiretas e a 
democracia. As vítimas diretas são aquelas que sofrem atentados. 
Tais pessoas são representantes de grupos sociais, geralmente 
adversos, opostos ou discordantes dos grupos terroristas. 
Lembrando, que por mais que tenhamos maior vivencia com 
atentados terroristas em massa (quando muitas pessoas são 
atingidas), os mesmos podem ser praticados de forma individual. 
Essas vítimas são, em sua maioria, civis e que não representam 
nenhuma agressão aos terroristas. Uma característica essencial a tal 
grupo de vítimas é que são instrumentos utilizados para macular 
novas vítimas. Não menos importante, e pior atual, é o caso do 
terrorismo de Estado em que, o ente público, que deveria realizar a 
provisão para as necessidades mais de alguma sociedade, acabam 
vivendo sob pressões e constrangidos pela atuação violenta e algoz 
de um Estado opressor. 

As vítimas indiretas são aquelas que não sofrem o trauma 
físico diretamente, mas sofrem transtornos psicológicos oriundos de 
atentados terroristas. Ou seja, não são atingidos por atividades, mas 
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são afetados indiretamente. Sempre que um atentado é noticiado em 
redes sociais ou nas mídias tradicionais, novos medos e traumas são 
lançados na sociedade internacional e passam a importunar o 
imaginário, restringindo a liberdade individual de cidadãos que, 
geográfica, política e estatisticamente, provavelmente nunca sejam 
atingidos por qualquer situação de risco do terrorismo. Segundo 
Schmid (1983), o terrorismo paralisa, e controla ou (re)ordena 
comportamentos sociais.  

Precisamos salientar que a democracia também é vítima do 
terrorismo. O principal motivo, é que os governos 
democraticamente eleitos, não poucas vezes, acabam se sujeitando 
a vontades de grupos terroristas interestatal que objetivam mudar 
políticas públicas e interferir nas esferas privadas e públicas, 
indistintamente, sob pena de novos atentados terroristas que 
vitimariam sujeitos civis sem quaisquer motivos. Logo, os grupos 
terroristas tentam alterar situações políticas de alguma sociedade de 
forma antidemocrática. Nesse ponto, Bobbio (1992, p. 07) informa 
que na ausência de democracia, os direitos humanos ficam 
impedidos de serem efetivados e sem tais direitos, a democracia, 
também, não pode se efetivar. Em suas palavras, “[...] sem direitos 
do homem reconhecidos e protegidos, não há democracia; sem 
democracia, não existem as condições mínimas para a solução 
pacífica dos conflitos”. 

Os direitos humanos são processos de grande construção 
humana. Processos de lutas, conquistas e tolerâncias que motivam 
e protegem o ser humano, ao menos em tese, pelo simples fato de 
ser humano4. Sarlet (2005, p. 36), leciona que são complexos de 
direitos e liberdades fundamentais, básicas “[...] de direitos 
delimitados espacial e temporalmente, cuja denominação se deve ao 
seu caráter básico e fundamentador do Estado de Direito”. Tais 
direitos dependem de uma estrutura para sua concretização. Nesse 

 
4 Não discutimos, ao menos nesse trabalho, o problema da fundamentação dos direitos humanos. 
Ademais, não diferenciamos direitos humanos de direitos fundamentais.  
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interim, a democracia se consolida, cada dia mais, como o regime 
político que melhor permite a concretização de direitos 
fundamentais (CUNHA JUNIOR, 2013).  

Silva (2004) informa que é na democracia que o ser humano 
encontra liberdade, nela realiza sua felicidade pessoal. Nesse 
sentido, além de um campo ideal para o crescimento dos direitos 
humanos é, ainda, o que garante a concretização dos direitos 
fundamentais dos seres humanos. Nesse sentido, o 
constitucionalista citado, percebe a democracia ou democratização 
como um processo, ao passo que, quando mais o processo de 
democratização avança, mais o homem se liberta dos empecilhos 
que lhe impedia de ser, plenamente, livre.  

Diante do exposto, no momento em que, a vontade 
democrática é abdicada em função de uma pretensa segurança e de 
preservação de vidas humanas inocentes a conflitos por poder 
econômico, religioso ou social, uma forma de governo arbitrário é 
estabelecido, desmerecendo a soberania popular, mesmo para a 
proteção de pessoas. Quando isso ocorre, toda sociedade é afetada, 
de modo que, uma nova ordem jurídica precisa ser instituída sem, 
nem mesmo, se guiar por processos de reconhecimento externos na 
sociedade internacional. 

Nesse ponto, vale ressaltar que durante a vigência da 
sociedade internacional clássica, o Estado moderno emergiu como 
ente autônomo capaz de, por si só, articular, externamente, não 
dependendo mais de outro intermediário para tal sua atuação em 
um cenário externo (BEDIN, 2013). Com o passar do tempo, o 
Estado se consolidou como sujeito ou ator internacional. No entanto, 
especialmente após o atentado de 11 de setembro de 2001, grupos 
terroristas passaram a atuar na sociedade internacional. Não são 
entes estatais e nem são reconhecidos como entidades que 
contribuam com questões paraestatais. No entanto, utilizando a 
força e o medo, os grupos terroristas se auto instituem como agentes 
internacionais que interferem no mundo contemporâneo. 
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Essa forma violenta de agir, é típica dos grupos terroristas. 
Cretella Neto (2008a), entende que o terror é um medo crônico que 
é estabelecido no seio da sociedade. Inicia afetando uma comunidade 
local (vítimas diretas) com um fato, ou uma sequência de atividades, 
que são registradas por meio de notícias, fotografias, vídeos e outros 
meios tecnológicos e estratégicos que ajudam a divulgar os atos 
terroristas praticados. Tais fatos, quando caem nas redes sociais, 
através da internet, acabam atingido outras pessoas, em todo o 
mundo, que temerosas, acabam se preocupando e, com medo, e 
assumem a característica de serem novas vítimas (indiretas). As 
vítimas indiretas temem assumir, brevemente, a função de vítimas 
diretas, em novos atentados, tendo em vista que, em geral, não 
existe previsibilidade de ataque ou de vítimas5. Na sequência, por 
mais que um ato terrorista possua uma atividade única, são uma 
interferência nos governos locais e nas democracias. As democracias 
padecem com tomadas de decisões, forçadas, que se justificam pelo 
medo instaurado ou por receios de novos atentados terroristas, que 
possam vitimar mais e mais pessoas. 

Logo, o terrorismo é um problema gravíssimo, que afeta a 
sociedade internacional como um todo e que precisa de uma solução 
jurídica. Cretella Neto (2008b) informa que o terrorismo não pode 
ser mitificado, precisa ser denominado e punido. E aí reside um dos 
primeiros problemas: denominar terrorismo diante de certas 
situações: (1) embora seja um problema histórico, sua evolução uma 
série de modificações quanto a atuação, motivação e modalidades, o 
que dificulta sua conceituação; (2) os atuais atentados terroristas se 
dão na História do Tempo Presente que não permite uma 
compreensão adequada, uma vez que a cada minuto, está se 

 
5 Embora geralmente terroristas tendam a optar por locais públicos e com grandes concentrações de 
pessoas (igrejas, hospitais, escolas, mercados, casas noturnas, por exemplo) e as vítimas sejam civis, 
fora de zonas de combate e alheios ao uso do poder estatal, em geral, não existe um calendário 
determinado para os ataques ou um elenco de vítimas. Em qualquer local do globo, um grupo de 
pessoas, pode se tornar vítima de um novo atentado terrorista. 
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constituído e reconstituindo6; (3) o Brasil ainda não viveu nenhum 
atentado terrorista que permita entendermos sua constituição em 
nosso ordenamento jurídico7 e, (4) pode ser visto e analisado por 
diversos pontos de vista. 

Nesse sentido, para permitirmos uma melhor compreensão 
do presente trabalho, apontamos para a definição de Paula (2015, 
59), por mais conflituosa que possa ser. Assim, qualquer ato, pode 
ser considerado de terrorista se nele existir intensão, clara e 
estratégica de “[...] causar morte ou sérias lesões corporais a civis 
ou não combatentes, com o propósito de intimidar uma população, 
ou forçar um governo, ou uma organização internacional a fazer ou 
deixar de fazer qualquer ato”. Assim, terrorismo é uma forma 
violenta e antidemocrática de obrigar algum governo ou entidade a 
tomar alguma decisão ou posicionamento, especialmente utilizando 
medo e terror. 

 
3 Da necessidade de penalização de condutas terroristas e da 
ausência de efetividade 

 
Cretella Neto (2008b) afirma que o terrorismo é um crime e 

precisa ser encarado como tal. Como verificamos anteriormente, tal 
fenômeno internacional produz vítimas e afronta diversos bem 
jurídicos que a tradição jurídica ocidental tutela (vida, dignidade 
humana, democracia, paz, dentre outros institutos). No entanto, 
conforme as percepções mais tradicionais na civil law, a penalização 
só pode se dar por meio de um processo legislativo formal e 
materialmente legal. No caso do Brasil, “Não há crime sem lei 
anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal” e 

 
6 Morin (2010), apresenta a complexidade do tempo ao passo em que demonstra que o passado só 
pode ser entendido no presente, que o presente só poderá ser satisfatoriamente entendido no futuro 
e que, o futuro, por mais que possa ser imaginado,  é incerto e inédito. 
7 Sabemos que durante o período da ditadura militar o Brasil viveu sob um regime de terrorismo de 
Estado e que atentados terroristas podem estar ocorrendo a todo momento, com maior ou menor 
intensidade, no entanto, ainda não possuímos teorizações, de forma suficiente, sobre o tema. 
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“Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de 
considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos 
penais da sentença condenatória” (BRASIL, 1940, Arts. 1º e 2º do 
Código Penal). 

Nesse viés, “a pena é consequência natural imposta pelo 
Estado quando alguém pratica uma infração penal. Quando o agente 
comete um fato típico, ilícito e culpável, abre-se a possibilidade para 
o Estado de fazer valer o seu ius puniendi” (GRECO, 2005, p. 542). 
Ou seja, é uma resposta estatal para conduta humana que é 
considerada ilícita e que merece ser punida, bem como, servir de 
caráter pedagógico, tanto ao sujeito, responsável pela pratica 
delitiva, quanto ao à sociedade, ao passo que a penalização serve 
como uma espécie espetáculo e exemplo a não ser seguido por 
outros cidadãos (BITENCOURT, 2011).  

Logo, para penalização, é necessário existir lei que defina o 
crime e que atribua paramentos para penalização do agente infrator. 
Em nosso ordenamento jurídico, foi editada a Lei nº. 13.260 de 16 
de março de 2016, elencou o conceito de organização terrorista e 
definiu penalidade para os sujeitos que praticam o crime. Como 
resposta a conduta indesejada, o sujeito obterá pena privativa de 
liberdade. No entanto, não vislumbramos eficácia em sua aplicação. 

Primeiro pois a pena privativa de liberdade restringe direito 
básico, individual e contrário a natureza humana. Todas as 
mitologias humanas, criadas para justificar o surgimento da vida 
humana, demonstram um momento em que o homem recebe uma 
vida dotada de livre arbítrio, possibilidade de ir e vir, livremente. 
Uma pena restritiva de liberdade faz com que o praticante de ato 
ilícito, deverá ser retirado de suas comodidades e direito de livre 
descolamento, sendo recolhido em uma casa de detenção, junto com 
outros sujeitos que praticaram condutas igualmente ilícitas, mais ou 
menos gravosas.  Segundo a Declaração Universal dos Direitos do 
Homem do Cidadão, de 1789, “[...] a liberdade consiste em poder 
fazer tudo que não prejudique a outrem [...]”.  
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A liberdade do sujeito é tão importante, um direito e uma 
garantia individual tão básicos, que Código Penal brasileiro 
determina que nenhum réu pode cumprir pena em prazo superior 
a trinta anos. A Constituição da República, no Art. 5º, inc. XLVII, b, 
determina que não haverá, no território brasileiro, pena perpétua. 
De outra banda, poderíamos pensar que a pena de morte seria uma 
resposta adequada a um crime de terrorismo.  

A pena de morte toca a própria vida do indivíduo. A vida 
humana é o que possuímos de mais importante. Arendt afirma que  
“[...] a era moderna continuou a operar sob a premissa de que a 
vida, e não o mundo, é o bem supremo do homem” (2007, p. 332). 
Bedin (2002, p. 44) aponta que a questão a importância da vida 
humana ultrapassa Modernidade e “[...] está tão arraigado em nosso 
cotidiano que qualquer iniciativa em restringi-lo torna-se, de 
imediato, uma questão polemica. ” 

Logo, infringir a vida de outrem é algo inaceitável. Tanto que 
questões que influenciam na vida humana como direitos 
reprodutivos, aborto, pena de morte, eutanásia, uso de células 
tronco embrionárias, dentre outros temas pós-modernos de nosso 
direito, movem grupos sociais, que se justificam por religiões ou 
preceitos filosóficos.  A pena de morte é a mais gravosa dentre os 
sistemas jurídicos em Estados Democráticos. O problema é que o 
direito, ao resguardar um bem jurídico, como a vida, está 
repercutindo o interesse de toda uma comunidade onde o direito é 
legislado. 

Nesse sentido, diante de uma eventual ocorrência de crimes 
de terrorismo, como penalizar de maneira adequada? Isso em 
função de que o terrorista está disposto a abdicar de toda sua vida 
em prol de um compromisso religioso. As promessas de um por vir 
melhor, que fazem com o que o sujeito tenha atitudes reais com 
simbologias espirituais, preparam o sujeito para uma vida de 
abnegação terrestre em prol de um paraíso post mortem (ALVES, 
1984). Se a pena de morte é a mais gravosa que nossos sistemas 
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admitem, como penalizar alguém disposto a entregar sua vida em 
um atentado terrorista. 

Cretella Neto (2008b) afirma que o terrorismo islâmico, 
baseado em uma fé fundamentalista, faz com que seus membros se 
sujeitem a serem descobertos e fisicamente eliminados, adquirindo, 
assim, um novo status social e religioso, o de mártir, passando a 
contribuir para os atentados em massa dos grupos terroristas 
religiosos da atualidade que, embora não sejam os únicos em 
atuação, são os mais expressivos na sociedade pós-moderna, 
atacando com mais intensidade e, cada vez mais, fazendo vítimas 
diretas e indiretas em todo o mundo.  

Segundo Cretella Neto (2008b, p. 689), os terroristas seguem 
“[...] recrutando membros e enviando esses jovens ‘mártires’ para 
praticas de missões de ataque [...]”, especialmente como homens 
bomba., dispostos a se sacrificar. Não só isso. O mesmo autor aponta 
em seus escritos que tais agentes estão dispostos a aprender uma 
nova cultura, abdicando tempo de suas atividades habituais, religião 
e cultura para ingressar, de modo desapercebido em uma sociedade 
diversa, aprender e ganhar confiança de suas vítimas.  

Assim, o que fazer para resolver o problema do terrorismo? 
Santos (2014) tem levantado a possibilidade da utilização de espaços 
públicos e de teologias políticas para construção de respostas 
alternativas para o terrorismo. Ora, se os instrumentos jurídicos se 
tornam ineficazes, como no caso de um terrorista que não teme 
perder a vida e que provavelmente não temerá ser punido, de outras 
maneiras, por suas práticas, se existem severas limitações aos 
chamados Estados nacionais na pós-modernidade e os problemas 
globais estão cada vez mais presentes na vida particular de todos os 
sujeitos, não restam outras alternativas a não ser a construção de 
novos caminhos. 

Da mesma forma, nada adiantaria enclausurar um sujeito 
terrorista. A organização terrorista não deixará sua mente, poderá 
continuar a articular atividades. Por mais que ficasse enclausurado 
sozinho, qual sentido faria seu abandono? Se não preza por sua 
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própria vida ou de outros seres humanos, se preocuparia em estar 
preso perpetuamente? Tal situação não faria com que sua 
religiosidade continuasse a existir, se alterar e (re)construir 
cotidianamente? Poderiam, algemas e correntes paralisar o crime e 
o criminoso capaz de produzir um genocídio? Por acaso, impedir a 
explosão de um sujeito em um local público poderia retirar dele o 
interesse ou o status de mártir? Cremos que não. As respostas para 
tais dilemas só podem estar em outras esferas.  

Um deles, pode ser o retorno da religião ao caráter político 
que já possuiu. O secularismo moderno empurrou a religião para os 
espaços mais individuais do sujeito, fazendo com que ele não esboce, 
muitas vezes, reações frente as questões sociais que enfrenta em seu 
dia a dia, fazendo-o estar conformado com a miséria e a 
desconsideração em que pode estar imerso. Isso se deve as 
hermenêuticas e exegeses tradicionais dos textos sagrados, das 
principais religiões que se conhece. Inclusive, estando as 
interpretações e os interpretes com outras visões, fadados ao 
criticismo e a vulgarização (SANTOS, 2014). No entanto, é possível 
(re)pensar interpretações do sagrado sem desmerece-lo ou 
desacreditá-lo. Academicamente, poderíamos travar críticas sobre 
não duvidar de sacralidades ou dogmas. Religiosa e socialmente, 
poderíamos criar um caminho para (re)construções de movimentos 
e pensamentos que poderiam unir forças em lutas progressistas pela 
concretização dos direitos humanos e da justiça social, atribuindo 
credibilidade ao trabalho de ativistas e dando lugar a diálogos de 
tolerância e paz. 

Quando ocorrer a desmistificação da sacralidade alheia, 
ocorrerá a libertação sobre medos e incertezas. O dialogo ecumênico 
poderá proporcionar um locus de tolerância religiosa e social. Isso 
extirparia movimentos religiosos fundamentalistas que, a qualquer 
custo, querem impor suas verdades, ou permitiria identifica-los para 
que tenham o tratamento jurídico devido. De outra banda, conhecer 
o outro sem medo de encarar a diferença, faria com que não 
existissem mais locais obscuros na maioria das relações humanas, 
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fazendo-se extinguir os caminhos utilizados por terroristas políticos 
como forma de justificação a suas atuações danosas. 

Por fim, quem sabe a única penalização possível se dê em um 
espaço religioso. Se o problema é religioso, embora possamos 
discutir social, política e juridicamente o problema do terrorismo, 
enquanto for um problema religioso, precisa ser encarado em tal 
esfera, da mesma forma. Como fazer isso? Não podemos informar. 
Precisamos discutir, civilizada e tolerantemente, com as principais 
religiões envolvidas, trabalhando para a construção de uma paz 
comum. Nesse sentido, “praticar a tolerância e viver em paz, uns 
com os outros, como bons vizinhos, e unir as nossas forças para 
manter a paz e a segurança internacionais” (CARTA DAS NAÇÕES 
UNIDAS, 1945). Embora o processo penal, desde o que perdeu o 
caráter inquisitorial, não seja movido ou guiado por princípios 
religiosos, em tese, precisa punir adequada e proporcionalmente ao 
ato lesivo causado às vítimas, ainda não temos uma resposta jurídica 
aquedada, já que a lei, a pena e o processo secular não conseguem 
responder a altura o problema social e jurídico do terrorismo. 

 
4 Considerações finais 

 
O que fazer para responder ao terrorismo e aos terroristas? 

Se o Direito Penal não pode responder à altura do fenômeno, se as 
jurisdições nacionais e internacionais não conseguem obter 
resultados adequados, outras alternativas precisam surgir, passar 
pela batuta da cidadania cosmopolita da democracia. Tal questão, 
em nosso ponto de vista, só pode estar no diálogo tolerante e 
intercultural. 

A tolerância é o caminho para a paz, tão perseguida em nossa 
sociedade internacional. No entanto, não se pode responder 
adequadamente a tal problema apenas com enfoque secular, ou 
mesmo, ignorando ou colocando as questões religiosas em segundo 
plano, ofuscando sua importância no caso. Embora seja um 
problema humanitário, é um problema religioso e, como tal, 
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quaisquer soluções possíveis, precisam passar por um debate 
tolerante. 

Não propomos um debate de acusações, de certos ou errados. 
Mas discussões que sejam capazes pactuar um futuro de paz 
internacional, respeito, reconhecimento e tolerância. Tudo isso é 
construído conjuntamente, em todo mundo e ao mesmo tempo. É 
algo complexo, difícil e que precisa envolver tudo que somos e 
temos, mas não é impossível. Impossível é seguir no mesmo ritmo 
em que estamos e, possivelmente, chegarmos as preocupações de 
Morin (2010), ao questionar qual o futuro da humanidade, 
apontando alternativas: estaremos melhor que hoje, vivendo um 
(re)nascimento da espécie ou seremos extintos. Difícil de responder 
tal questionamento hoje, mas sabemos que o mais adequado é 
procurarmos alternativas, inclusive espirituais, para penalizarmos o 
terrorismo, não mitifica-lo, não teme-lo, mas combate-lo 
juridicamente, inclusive.  
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A justiça restaurativa na esfera criminal 
 

Fernanda Parussolo 1 
Fernanda Cristina Savela Vieira 2 

 
 
1 Introdução 
 

O presente trabalho se propõe a estudar a aplicabilidade das 
práticas restaurativas em casos de crimes de menor potencial 
ofensivo, e de que maneira essas práticas evitariam os crimes de 
maior potencial ofensivo, como nos casos de feminicídio. 

Também, serão abordados os fatores socioculturais e o 
percurso histórico legislativo percorrido no cenário nacional 
brasileiro para o reconhecimento das práticas restaurativas como 
resolução de conflitos. 

Assim, o sistema brasileiro tem como forma de aplicação de 
pena a punição do agente, sendo ela privativa de liberdade ou 
restritiva de direito, logo traz a aplicabilidade de um novo modelo 
restaurador, deste modo, visa a proteção ao indivíduo em face do 
Estado. 

Contudo, a partir do referido trabalho a pesquisa contemplará 
novos fundamentos aos alternativos meios de justiça restaurativo, 
visando alcançar um acerto entre agressor e vítima, superando os 
danos causados e a violência marcada pelo conflito, de tal modo que 
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seja interpostas responsabilidades e necessidades de cada parte 
envolvida no conflito efetivo. 

Para tanto, serão apontadas as formas de utilização da Justiça 
Restaurativa como uma modalidade alternativa de solução dos 
conflitos, principalmente no que diz respeito ao gênero, visto que as 
formas tradicionais de dizer o direito têm dado respostas 
insuficientes. 

 
1 A Justiça Restaurativa como um novo método de Justiça na 
esfera Criminal 

 
A justiça restaurativa foi implementada no Brasil há acerca de 

16 anos, com a resolução da 200/12 da ONU. Este novo paradigma 
de justiça veio para introduzir um novo meio de solucionar conflitos, 
usando de círculos restaurativos, nos quais a vítima, o ofensor, e a 
sociedade ficam juntos e expõem os conflitos existentes. 

De tal modo, para Leoberto Narciso Brancher( s.a, s.p)  “em 
modelos de justiça tribal, a Justiça Restaurativa nos desafia a 
ressignificar os valores fundamentais que condicionam as atuais 
práticas de Justiça, sobretudo no enfrentamento da violência e da 
criminalidade”. 

Para Pinto(2011), a justiça restaurativa esta baseada como 
uma forma de consenso, onde vítima e ofensor e, quando necessário 
outras pessoas ou ainda membros da sociedade participam 
coletivamente na construção de soluções para os traumas e danos  
causados pelo crime. 

Desta maneira, as parte optam por esta forma de 
procedimento consensual  de maneira consciente e voluntária, de tal 
forma que aderem ao tipo restaurativo, fugindo do modelo 
tradicional de justiça criminal, focando nos danos sofridos pela 
vítima. 

Deste modo, Renato Sócrates Gomes Pinto, (2011, p.16), 
também traz seu conceito sobre a justiça restaurativa,  com enfoque 
de mudança ao sistema Processual Penal Brasileiro: 
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A justiça restaurativa baseia-se em um procedimento de consenso, 
em que a vítima e o infrator, e, outras pessoas ou membros da 
comunidade afetados pelo crime, participam coletiva e ativamente 
na construção de soluções para a cura das feridas, dos traumas e 
perdas causados pelo crime. 
 

Logo, se tem por justiça restaurativa um novo formato de 
saneamento de conflitos, podendo ser de forma judicial ou extrajudicial, 
objetivando instaurar uma nova visão de justiça, diferenciando-se da 
justiça comum. Assim, as autoras Eduarda Aparecida Santos Golart e 
Jackeline Prestes Maier (2016, p.7), explicam: 

 
A Justiça Restaurativa (JR) é uma nova forma de lidar com a questão 
dos conflitos e dos crimes, centrada mais nas pessoas e nos 
relacionamentos do que nas questões jurídicas. Antes que discutir 
questões legais, culpados e punições, a JR promove intervenções 
focadas na reparação dos danos, no atendimento das necessidades da 
vítima, na corresponsabilização do ofensor, sua família e pessoas do 
seu relacionamento, tudo visando à recomposição do tecido social 
rompido pela infração e o fortalecimento das comunidades. 
 

Assim, essas práticas visam organizar as diferenças de tal 
modo que reduza os casos de desigualdades, e que solucione o 
conflito entre os atingidos Logo, a autora Quelen Brondani de 
Aquino relata (s.a. p.12) que: 

 
Embora a Justiça Restaurativa seja a possibilidade de aproximar a 
vítima, o ofensor e a sua comunidade para exercitarem o seu 
direito de lamentação, de informação e de sobrevivência ao dano 
sofrido, sabe-se da complexidade e inclusive, a dificuldade de 
transformar esse cenário em realidade, quando a violência é de 
natureza doméstica. 
 

Contudo, denota-se que a justiça restaurativa tem como 
objetivo satisfazer a vítima e o agressor, de tal maneira que equipare 
os danos causados com fiscalização do Estado, na qual este tem 
como papel de fiscalizar e de responsabilizar os envolvidos.  
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Nesse sentido, autores como Von Hirsch, Ashworth e 
Shearing  citados por Camila Brito e  Marcia Zorzato ( 2014, s.p)  
advertem para o fato:  

 
A justiça restaurativa também representa uma forma de punição, 
pois ainda que o ofensor possa optar pelo sistema de justiça 
criminal tradicional ou pelo restaurativo, ele não pode optar por 
não responder de alguma forma ao delito/dano cometido. Assim 
afirmam os autores que a voluntariedade do ofensor em participar 
de um processo restaurativo tampouco é suficiente para afastar o 
caráter impositivo da reparação, pois o ônus suportado pelo 
ofensor permanece. 
 

Além do mais, a justiça restaurativa tem como finalidade  
transformar a maneira pela qual as pessoas compreendem a si 
mesmas, bem como, apreender a se relacionar com os outros (seres 
diferentes de si mesmo) no dia a dia, corrigindo erros e promovendo 
a paz entre as partes conflitantes. 

Assim, Zehr citado por  Eduarda Aparecida Santos Golart e 
Jackeline Prestes Maier (2016, p.9), relatam sobre a 
responsabilização do envolvido: 

 
A Justiça Restaurativa não foi concebida para ser aplicada a ofensas 
comparativamente menores ou ofensores primários [...], a 
experiência tem demonstrado que a Justiça Restaurativa pode 
produzir maior impacto nos casos de crimes mais graves.   
 

Então, esse novo tipo de justiça pode ser usado nos casos de 
crimes mais complexos de maior potencial ofensivo. Logo, nos casos 
de violência doméstica, é capaz de ser introduzida a justiças 
restaurativa, como um método alternativo de solucionar 
divergências de forma mais eficaz, evitando, o transtorno de um 
processo, cujo o qual, poderia majorar a agressividade do agressor e 
ocasionar um crime de feminicídio. 

Contudo, para Brito e Zorzato (2014), a Justiça restaurativa, 
apresenta alguns procedimentos que suplementam o processo 
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judicial, de tal modo que auxilia nas possíveis soluções nas falhas 
existentes na justiça criminal, realçando a necessidade dos afetados. 

Destarte, para Brito e Zorzato (2014), a preocupação efetiva 
esta relacionada as necessidades das vítimas e sociedade:  

 
Aqui, a preocupação maior é no sentido de recuperar a vítima e a 
sociedade, e depois a punição do ofensor, devendo este ser 
responsabilizado diretamente pelos seus atos, os quais causaram 
dano a vitima e/ ou comunidade vitimada, forçando de certa forma 
o ofensor a visualizar o impacto de sua conduta. 
 

No entanto, com as práticas da a Justiça Restaurativa, com o 
passar dos anos, ainda que não se espere um resultado de sucesso 
em todos os casos em que for aplicada, poderá haver casos que 
tenham resultado satisfatório. Nas palavras de Quelen Brondani de 
Aquino (s.a. p.13): 

 
Para que as ações de prevenção se tornem mais eficientes, faz-se 
necessário que se forme uma rede social interativa, que sejam 
integradas e integradoras, para que os agentes envolvidos estejam 
conscientes do seu papel preventivo. O principal objetivo desse tipo 
de atuação é integrar pessoas de diferentes visões, para que se 
busque melhores soluções ao problema da violência doméstica, 
sem o qual não encontrariam outra maneira de refletirem e agirem 
juntas. 
 

A principal responsabilização que o agressor deve perceber é 
que seus atos de extrema violência resultaram em uma conduta 
criminosa, propiciando um mal à integridade física, psíquica e moral 
da vítima. Então, a justiça restaurativa surge com a intenção de 
coibir o mal causado, logo passando como primordial objetivo a 
recuperação física e psicológica de forma que as consequências 
daquele ato danoso possam ser reparadas da melhor forma possível.  

Percebesse, que os casos de violência doméstica é necessário 
se ter uma atenção especial na hora de solucionar o conflito, pois 
perpassa a integridade física e atinge sentimentos e por vezes de 
mais de uma pessoa, isto quer dizer, essas agressões contra a mulher 
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geralmente se dão em ambiente familiar, o que demanda mais 
atenção e cuidados.  

Assim, Gionco, citado por Eduarda Aparecida Santos Golart e 
Jackeline Prestes Maier (2016, p.12), relata sobre a forma mais eficaz 
de agir numa situação de agressão familiar: 

 
Logo para uma solução eficaz, é imprescindível a observação dos 
aspectos emocionais e afetivos dali advindos. Também é 
importante a manutenção de uma relação harmonista, do diálogo 
e da escuta, ou seja, da análise da possibilidade de reconciliação e 
da restauração entre as partes. 
 

Dessa maneira, a justiça restaurativa visa um tratamento de 
forma mais séria com os agressores, com fulcro de reparar os danos. 
Assim, é necessário fazer com que a vítima aprenda a lidar com o 
trauma vivenciado por ela. Dessa maneira, a justiça restaurativa 
tenta tratar as necessidades, o que na justiça criminal convencional 
não é habitual. 

No entanto, a diferenciação entre as práticas restaurativas e 
da justiça criminal comum, é que nas praticas restaurativas se 
trabalha com os sentimentos das ofendidas, de tal modo que as 
necessidades estejam de acordo com o que a ofendida necessita e 
não sobre a culpabilidade do ofensor. Assim, de tal modo explica 
Zher, citado por Quelen Brondani de Aquino em seu texto (s.a. p.13): 
“Um fio condutor que une tudo isto pode ser descrito como a 
necessidade de uma experiência de justiça. [...] Com efeito, a 
experiência de justiça é tão básica que sem ela a cura poderá ser 
inviável. 

Então, evidencia-se que a estas novas práticas têm em vista 
restabelecer uma relação entre as partes, para que convivam num 
ambiente de paz, de tal maneira que as vítimas possam falar sobre 
o sofrimento do mal acometido e o agressor reconheça o mal que a 
fez. Claro que a vítima não é obrigada a encontra-se com o agressor, 
pois esta é uma situação constrangedora e há necessidade da mesma 
sentir-se preparada para tal ocasião. 
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O Conselho Nacional de Justiça, em uma carta publicada em 
18 de agosto de 2017 aprovou a utilização da Justiça Restaurativa, 
recomendando a  

 
a criação de grupos de trabalho com a participação de magistrados 
que atuam diretamente nas varas e juizados especializados para 
construção de suas Diretrizes e Políticas nas temáticas de gênero e 
Justiça Restaurativa; (CNJ, 2017) 
 

De tal modo, a aplicação das técnicas de justiça foram 
aprovadas pelo CNJ, porém essas não tem por objetivo substituir o 
sistema comum, mas sim, responsabilizar os agressores pelos atos, 
buscando solucionar os conflitos. 

Logo, nestas práticas se tem um método entre as partes para 
que conjuntamente decidam a melhor maneira de lidar com as 
ofensas e suas implicações futuras. Assim, se propõe a desenvolver 
valores como participação, reintegração do ofensor a sociedade. 
Segundo André Gomma de Azevedo,(2007 p. 26),  

 
a Justiça Restaurativa pode ser conceituada como a proposição 
metodológica por intermédio da qual se busca, por adequadas 
intervenções técnicas, a reparação moral e material do dano, por 
meio de comunicações efetivas entre vítimas, ofensores e 
representantes da comunidade voltadas a estimular: i) a adequada 
responsabilização por atos lesivos; ii) a assistência material e moral 
de vitimas; iii) a inclusão de ofensores na comunidade; iv) o 
empoderamento das partes; v) a solidariedade; vi) o respeito mútuo 
entre vítima e ofensor; vii) a humanização das relações processuais 
em lides penais; e viii) a manutenção ou restauração das relações 
sociais subjacentes eventualmente preexistentes ao conflito. 
 

Outrossim, segundo Brito e Zorzata (2014) Em se tratando de 
justiça restaurativa, temos vários procedimentos capazes de 
implementar os valores da justiça restaurativa,  como conferências, 
através círculos de assistências conflitivos ou não conflitivos, 
programas de assistência à vítima, bem como ao ex-ofensor, entre 
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tantos outros, assim, aqui vemos que estamos tratando  de práticas 
restaurativas utilizadas. 

Logo, o diálogo realizado dentro dos círculos restaurativos é 
de extrema relevância para ambas as partes, pois, viabiliza uma 
reflexão, compreensão mútua, bem como, relativiza a empatia 
recíproca. Assim, com esse diálogo, poderá que o ofensor 
compreenda o mal acometido e assim pense em seus atos. 

Então, estas práticas proporcionam às vítimas, encontrar o 
ofensor em um lugar que seja seguro, com o intento de 
responsabilizar o ofensor e dar assistência a vítima. Ainda André 
Gomma de Azevedo(2007, p. 269), salienta que: 

 
Cabe registrar que a Justiça Restaurativa apresenta uma estrutura 
conceitual substancialmente distinta da chamada justiça 
tradicional ou Justiça (Puramente) Retributiva. A Justiça 
Restaurativa enfatiza a importância de se elevar o papel das 
vítimas e membros da comunidade ao mesmo tempo em que os 
ofensores (réus, acusados, indiciados ou autores do fato) são 
efetivamente responsabilizados perante as pessoas que foram 
vitimizadas, restaurando as perdas materiais e morais das vitimas 
e providenciando uma gama de oportunidades para diálogo, 
negociação e resolução de questões 
 

Então, quando possível, permite que haja um novo 
entendimento de segurança para a sociedade, de tal forma que 
efetive a desenvoltura de conflitos e saciedade moral entre os 
envolvidos, revelando-se como uma nova forma de práticas e 
políticas públicas. 

Portanto, denota-se que no sistema brasileiro há diversas 
correntes em prol das técnicas restaurativas, as quais creem que 
estas novas técnicas podem alcançar um bom resultado nos atos de 
violência contra a mulher. Assim, o comprometimento efetivo de 
todas as partes e a concretização de todos os aspectos estabelecidos 
durante o trâmite do processo são elementos necessários para ser 
alcançados, almejando resultados positivos, assim resgatando a 
dignidade para as vítimas de violência doméstica.  
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Considerações finais 

 
O sistema técnico da justiça restaurativa vem ocupando um 

espaço no mundo jurídico e esta justiça pode ser um meio 
alternativo, principalmente em casos envolvendo a violência contra 
a mulher, nos quais deve haver um extremo cuidado e atenção as 
necessidades da vítima. 

Logo, este novo paradigma de restauração da justiça 
possibilitará que seja instaurada a reinserção da cidadania e da 
dignidade humana, oprimida e escondida pelo ciclo da violência, pelas 
diferenças de gênero. A mobilização em torno desse tema fará com que 
alterações imprescindíveis se instalem no comportamento social, 
transformando, dessa maneira, a prática da justiça, produzindo, nesse 
viés, mudanças profundas nas relações interpessoais. 

Conclui-se então, que a Justiça restaurativa é uma solução social 
á qualquer tipo de conflito, pois, não atribui apenas a penalização, mas 
um novo modelo de justiça, agindo assim  com intuito de formar uma 
nova mente, uma nova pessoa para fazer estar diante da sociedade que 
busca a construção de paz entre vítima e ofensor. 

Assim, as práticas restaurativas não excluem o processo 
criminal tanto que elas podem ocorrer dentro do processo. A 
intenção é que ela seja complementar para que a punição que o 
agressor possa receber ocasione reações positivas, como reais 
mudanças nas suas atitudes futuras. Assim, podendo ser usadas 
como meios alternativos nos casos de violência contra a mulher. 
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A mediação nas relações de gênero como 
instrumento para o empoderamento da 

mulher em uma sociedade fraterna 
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Introdução 
 

A sociedade atual é caracterizada pelos conflitos, os quais 
muitas vezes são manifestados pelo uso da violência. Sendo assim, 
mesmo que presente ou não a violência, são situações em que é 
imprescindível a presença de uma forma de regulamentação para 
resolução dessas marcas deixadas na sociedade. Nessa senda, o 
Poder Judiciário é visto pelas pessoas como único remédio indicado 
para resolução de conflitos, na medida em que geralmente é o 
instrumento buscado para soluções. 

Conforme Spengler apud Gimenez (2018), o principal 
problema da magistratura é que os responsáveis pelas sentenças 
estão alheios aos litígios, acabam encaixando-o em normas, tirando 
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a responsabilidade de si, decidindo, assim, sem se relacionar com as 
partes, e consequentemente acabam sendo decisões sem rostos. 

Embora os resultados das demandas sejam significativamente 
solucionados, não há satisfação do conflito, não se atinge a paz 
social, tampouco o restabelecimento dos vínculos, pois não foi 
resolvida a situação em si, mas somente uma forma de mascarar 
aquele fato, além disso, essas demandas são ainda mais delicadas, 
pois condicionam toda uma história familiar e os integrantes dela. 

Importante mencionar que dentro da relação familiar, há 
ainda evidência da cultura patriarcal e a posição em que a mulher é 
colocada, então se apresenta uma relação de poder entre os 
envolvidos, que geralmente acaba interferindo no conflito. 

Diante disso, a mediação apresenta uma forma diferente de 
resolução de conflito, embora por razões culturais venha passando 
por diversos obstáculos para sua aderência, busca além de satisfazer 
as necessidades das pessoas envolvidas no conflito, servir como 
instrumento para empoderamento da mulher em uma sociedade 
fraterna. 

 
A interação social como forma de segmentação dos grupos 
sociais 

A interação social ocorre de diversos modos, entre diversas 
pessoas, e provocando resultados diferentes. Desse instituto, podem-
se unir pessoas, grupos de uma sociedade e, consequentemente, 
perante as diferenças, gerar/redimensionar os conflitos.  

 
A sociologia examina a interação social, isto é, as ações de uma 
pessoa em relação a outra. Cada pessoa molda sua ação à medida 
que a outra atua. Toda vez que interagimos estamos sendo 
socializados. Salienta-se que, desde o nascimento, dependemos dos 
outros para sobreviver e com eles aprendemos. O conjunto de 
hábitos, valores, atitudes e impulsos de cada indivíduo são, pois, 
mais adquirido socialmente do que herdado biologicamente. 
(CARMO, 2007, p.13) 
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Somente a partir dessa interação é que os indivíduos podem 
se unir com seus grupos de afinidades, é a cultura que torna os 
indivíduos iguais entre si (LUCAS, 2011, p.124) e a partir dessa 
distinção é que o ser humano dimensiona o conflito, visto, por vezes, 
no seu sentido negativo. Estar em conflito é apenas umas das 
possíveis formas de interação entre indivíduos, grupos, 
organizações e coletividades, outra possível forma de interação é a 
cooperação. (SPENGLER, 2010, p.249). Nesse contexto, pode-se 
analisar como a interação social vem promovendo as relações entre 
os grupos e, consequentemente, a partir da cultura que perpetua 
alguns valores, os quais, com o passar do tempo, acabam sendo 
mudados, e assim, provocam o conflito. Ao falar-se em conflito, 
importa conceitua-lo: 

 
Conflito como um enfrentamento por choque intencional, entre 
duas pessoas, grupos da mesma espécie ou, ainda, entre nações, 
que manifestam uma intenção hostil geralmente em decorrência 
de um direito e, para mantê-lo, afirma-lo ou, ainda, restabelece-lo, 
rompem com a resistência do outro, por vezes com o uso da 
violência, o que pode acarretar no aniquilamento físico do outro. 
(GIMENEZ, 2017, p.548). 
 

Uma vez que a sociedade é caracterizada pelos conflitos, 
apresentam-se as formas de soluções. A partir do Direito Romano, 
as soluções de conflitos eram resolvidas pelo Código de Hamurabi, 
baseado na lei de Talião “Olho por Olho, dente por dente”. Como 
visto, uma resolução de conflitos, intermediada pelo Estado, que 
promovia uma certa “justiça”, a época, mas que com o passar dos 
anos verifica-se que não influenciou na minimização dos fatos 
violentos. Com a evolução da sociedade, o reconhecimento dos 
Direitos Humanos e a sua positivação nas Cartas Constitucionais, 
transfere-se a legitimidade da sua resolução para o terceiro, aqui 
visualizado como o Estado. Assim, com a interferência de um 
terceiro, tem-se a tradicional relação triádica, com a decisão tomada 
por uma terceira parte, alheia ao conflito, acima das partes. 
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 É claramente notável a grande demanda que todos os dias o 
Judiciário recebe, passando a ser um intermédio para resolução de 
conflitos, demonstrando, assim, que as pessoas embora vivam em 
sociedade, apresentam-se cada vez mais em sistemas fechados e 
individuais, repousando no Poder Judiciário a confiança para 
resolução de seu conflito. (GIMENEZ, 2018, p.41). 

Entretanto, criou-se uma cultura de competição, uma vez que 
os termos conflitos e competição, normalmente são empregados 
como sinônimos, o que também reflete um entendimento impreciso 
que provoca confusão (SPENGLER, 2010, p. 255), sendo assim 
aparenta que toda adversaridade deve ser resolvida com a 
intervenção de um terceiro, o juiz, apenas por se tratar de uma 
“competição”. Uma vez resolvido por um terceiro, uma autoridade, 
é definido “a parte ganhadora”, e para essa solução somente é 
analisado o resultado da discussão, apresentando-se como um 
processo simbólico, sem perceber as consequências emocionais que 
um conflito promove”. 

O Conselho Nacional de Justiça e o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) no período de 2004 a 2009 
abrangendo 150 mil municípios e apenas pessoas maiores de 18 
anos, aproximadamente 2,6 milhões de pessoas vivenciaram 
situações de conflitos. Dentre eles, 23,3% trabalhistas, 22,0% 
familiar, o restante dos conflitos, sobre fornecimento de água, luz, 
telefone alcança 17,1% dos conflitos, quanto à esfera criminal 12.6% 
são resultados do relacionamento do cidadão com o Estado, como 
previdenciário e tributação aproximadamente 9,8% e por fim, 
10,4% os conflitos entre vizinhos, acesso a serviços públicos de 
saúde, bem como conflitos relacionados a dívidas e danos morais. 
(GIMENEZ, SPENGLER, 2016, p. 174) 

Em uma soma total, o mesmo relatório demonstra que de 
todas as pessoas que vivenciaram o conflito, 92,7% buscaram forma 
de resolvê-los, sendo 70% foi pela via judicial, seguido por 6,6% que 
buscaram a polícia e 3,9% pela Fundação de Proteção e Defesa do 
Consumidor (PROCON). 81% dos conflitos familiares foram buscar 
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solução pelo Poder Judiciário. Dos conflitos que buscaram o Poder 
Judiciário, em âmbito familiar, 55,2% obtiveram soluções até a data 
da realização da pesquisa (setembro de 2009). (GIMENEZ, 
SPENGLER, 2016). 

A porcentagem de familiares que conseguiram resolver seus 
conflitos é significante, entretanto, salienta-se que ao resolver pelo 
Judiciário, é solucionado o problema por uma decisão, sem refletir o 
motivo que o desencadeou, consequentemente sem resultar no 
restabelecimento dos vínculos que os familiares possuíam, sendo 
somente mais um dado satisfatório para uma das partes. 

Ademais, verifica-se que a transposição dos problemas 
humanos e sociais em termo jurídicos compromete os vínculos 
sociais, pois o que era solucionado pelos costumes, de forma 
espontânea e implícita atualmente submete-se à formalidade da 
Justiça (GIMENEZ, 2018, p.55) 

Em razão disso, importa destacar que o Poder Judiciário, por 
meio da adjudicação, não é a única forma de resolução. A sociedade 
contemporânea gravada pelas marcas da violência e medo 
constantes recorre ao Poder Judiciário para ver-se amparado e 
fortalecido. (GIMENEZ, 2018, p. 34). 

Portanto, em busca dessa segurança certos grupos sociais, 
pode-se utilizar da mediação como uma forma de empoderamento. 

 
A mulher e a mediação em busca de uma sociedade fraterna 

 
Diante de tais problemáticas enfrentadas, seja pela qualidade 

da resposta ao conflito, seja pela incapacidade da decisão do terceiro 
contemplar as necessidades das pessoas envolvidas no conflito, 
desenvolveram-se métodos de tratamento de conflitos, dentre eles, 
a mediação. 

A mediação de conflitos vem como forma complementar de 
justiça, propondo que outros profissionais, não apenas do âmbito 
jurídico, possam atuar na administração de conflitos a partir de uma 
lógica do diálogo, visando restabelecer a comunicação entre as 
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partes, gerando autonomia e empoderamento de todos os 
envolvidos. 

 
A mediação desmancha a lide, decompõe-na nos seus conteúdos 
conflituosos, avizinhando os conflitantes que, portanto, perdem as 
suas identidades construídas antagonicamente. A mediação 
pretende ajudar as partes a desdramatizar seus conflitos, para que 
se transformem em algo bom à sua vitalidade interior. 
(SPENGLER apud LUCAS, 2011,p.151). 
 

A chamada justiça do diálogo se dá pelas “novas justiças” ou 
“justiças alternativas”. Estas justiças trazem uma dinâmica 
comunicacional do diálogo, ou da negociação entre as partes, como 
formas alternativas de administração de conflitos, pautadas em um 
estilo não adversarial. (OLIVEIRA M, FERIANI, D. 2013, p.367) 

O conflito, embora promova a evolução da sociedade, acaba 
separando os conflitantes quando não trabalhado o real motivo. 
Muitas vezes a resolução pelo Poder Judiciário é meramente técnica, 
sem analisar a fundo o que promoveu aquela situação, sendo assim, 
cria uma situação desconfortável, que acaba submetendo ao Poder 
Judiciário a necessidade de resolver litígios que com o diálogo 
poderiam se solucionar. 

 
Argumenta-se que a função jurisdicional desempenhada pelo 
Estado não oferece respostas satisfatórias aos conflitos que 
emergem diante da complexa sociedade contemporânea, a qual 
enfrenta uma crise de efetividade que, por sua vez, demanda a 
busca de práticas complementares de tratamento de conflitos, cuja 
sustentação se dá pelo pluralismo de valores, na reabertura dos 
canais de comunicação interrompidos e na reconstrução de laços 
socialmente destruídos, propondo um modelo voltado para a 
comunicação, a amizade, a alteridade e a fraternidade. (GIMENEZ; 
SPENGLER, 2016, p. 174). 
 

Dessa forma, verifica-se a necessidade de buscar os ditames 
do Preâmbulo da Constituição Federal de 1988.  
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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 [...]. (BRASIL, 1988). 
 

A fraternidade se revela como a grande promessa da 
Revolução francesa, porém, esquecida em face da igualdade e da 
liberdade. O princípio da fraternidade busca evidenciar os direitos 
humanos e, portanto, fundamenta a mediação. 

 
Não se pode alcançar o ideal de universalidade e igualdade da 
justiça se os sujeitos de direito não são nem universais nem 
igualitários, mas envoltos em relações assimétricas, hierárquicas, 
com desigualdades de poder referentes às posições de gênero, raça, 
geração, sexualidade, classe – relações essas que ganham conteúdo 
sociais e culturais diversos. (OLIVEIRA; FERIANI, 2013, p.372). 
 

Assim, em busca dessa sociedade fraterna deve-se questionar 
as relações sociais, principalmente as relações de poder, pois 
condicionam e limitam as possibilidades dialógicas, de modo que o 
modelo dialógico corre o risco de degenerar num liberalismo que 
pressupõe que os diversos agentes do discurso ocupam posições de 
poder iguais e falam apoiados nas mesmas pressuposições sobre o 
que constitui “acordo” e “unidade”, que seriam certamente os 
objetivos a serem perseguidos. (BLUTER apud OLIVEIRA, M., 
FERIANI, D. 2013). 

Dentro de um âmbito familiar, pode-se entender como o 
instituto ideal para o diálogo buscando responsabilizar seus 
membros pelos seus conflitos, entretanto, quando há relações 
assimétricas, a propensão ao diálogo é significativamente menor, 
sendo assim para o melhor resultado da mediação, é necessário a 
ciência em consideração todos os aspectos do evento conflituoso: 
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A partir da visão sociopsicológica, características que os 
aproximam: 

a) cada participante de uma interação social/conflito responde 
ao outro conforme suas percepções e cognições, podendo, ou 
não, corresponder à realidade do outro; 
b) cada participante de uma interação social/conflito, ao ter 
ciência da capacidade de percepção do outro, sofre influência de 
suas próprias expectativas referentes às ações do outro; 
c) uma interação social/conflito não é somente iniciada por 
motivos, mas também gera novos motivos e pode alterar os já 
existentes; 
d) a interação social ocorre em um ambiente social com técnicas, 
símbolos, categorias, regras e valores relevantes desenvolvidos 
para as interações humanas; 
e) embora cada participante, ao pertencer à interação social, seja 
uma unidade complexa composta por vários subsistemas 
interativos, pode agir individualmente em algum aspecto de seu 
ambiente. (GIMENEZ, 2017, p.548). 

 
 Com essa forma de resolução, é importante salientar as 

características das partes conflitantes, uma vez que é de se 
reconhecer a luta incessante pela igualdade de gênero. E a voz que a 
mulher busca ter em meio à sociedade. Mas para melhor 
entendimento, é necessária uma retomada na questão histórica 
dessas relações, sendo importante salientar o básico da evolução da 
história da mulher na sociedade. 

 
A conquista do espaço pela mulher 

 
 A fim de compreender as raízes socioculturais das diferenças 

e a trajetória da mulher na conquista, um dos primeiros problemas 
enfrentados pelos historiadores, foi referente à escassez de vestígios 
acerca do passado das mulheres produzidos por elas próprias. O que 
se encontra são representações acerca da mulher, a partir de 
discursos masculinos. (SCHNEIDER, 2015, p.14). 

Por conseguinte o que se encontrou como parte da história da 
mulher foi que aproximadamente dois milhões de anos atrás, 
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quando não havia a necessidade da força física para a sobrevivência 
da comunidade, as mulheres possuíam um papel central, em virtude 
da capacidade de gerar filhos, nessa época os homens desconheciam 
seu papel na fecundação. 

Desse modo, o ponto inicial da supremacia do homem na 
sociedade, partiu da necessidade de caçar animais de médio e grande 
porte, ou ainda, da conquista de territórios. Antes disso, homens e 
mulheres viviam em grande harmonia ainda que houvesse a divisão 
de trabalhos. 

A partir do momento que necessitou da exploração, escassez 
de alimento e conquista de novas terras, promoveu-se uma ruptura 
à harmonia, e assim com a pressão da comunidade para unir forças 
colaborando com a luta pela sobrevivência, a mulher foi sendo 
inferiorizada. Mas somente no período Neolítico quando os homens 
começaram a ter conhecimento da sua capacidade reprodutora é 
que se iniciou o processo de estratificação social e sexual. 
(MALEFICARUM, 2009). 

Após essa delimitação de poderes, as mulheres buscaram se 
rebelar contra essa condição, iniciando pelos movimentos feministas 
quando a Inquisição da Igreja Católica foi implacável com qualquer 
mulher que desafiasse os princípios por ela pregados, mas a chamada 
primeira onda do feminismo aconteceu a partir das últimas décadas 
do século XIX, quando as mulheres, primeiro na Inglaterra, 
organizaram-se para lutar por seus direitos (PINTO,2009).  

 
O feminismo aparece como um movimento libertário, que não 
quer só espaço para a mulher – no trabalho, na vida pública, na 
educação –, mas que luta, sim, por uma nova forma de 
relacionamento entre homens e mulheres, em que esta última 
tenha liberdade e autonomia para decidir sobre sua vida e seu 
corpo. (PINTO, 2009). 
 

No Brasil, o feminismo se manifestou a partir da liderança de 
Bertha Lutz, bióloga, cientista de importância, que estudou no 
exterior e voltou para o Brasil na década de 1910, iniciando a luta 
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pelo voto. E somente em 1927, foi encaminhado um abaixo-assinado 
ao Senado, pedindo a aprovação do Projeto de Lei, de autoria do 
Senador Juvenal Larmartine, que dava o direito de voto às mulheres. 
Este direito foi conquistado em 1932.  (PINTO, 2009, p.15). 

Passado essa época, o feminismo perdeu força e somente 
retornou em 1960. Em 1962, é que se verificou a institucionalização 
dos direitos das mulheres com o Estatuto da Mulher Casada Lei nº 
4.124, mulher casada deixou de ser considerada relativamente incapaz, 
não necessitando mais de autorização do marido para trabalhar. E 
apenas em 1988, com a Carta Constitucional se consagrou a igualdade 
de direitos e deveres na família, pois antes o homem era o chefe da 
sociedade conjugal. (SCHNEIDER, 2015, p.14). 

Em 1984, o feminismo brasileiro criou o Conselho Nacional 
da Condição da Mulher (CNDM), uma campanha nacional para a 
inclusão dos direitos das mulheres na nova carta constitucional, 
transformando assim a Constituição Brasileira em uma das quais 
mais garante direitos para as mulheres. (PINTO,2009, p.17) 

Posteriormente, em 1985, criou-se a primeira Delegacia 
Especial da Mulher, e em 2006, criou-se a Lei que proíbe a violência 
doméstica e familiar contra a mulher, mais conhecida como Lei 
Maria da Penha. (Lei n. 11 340, de 7 de agosto de 2006).  

Nesse contexto, deve se compreender que atualmente a mulher 
está conseguindo ocupar seu espaço na sociedade, mas ainda 
verificam-se traços da submissão ao homem, sendo responsável pelos 
cuidados domésticos, educação dos filhos, maneiras de 
comportamento, sexualidade, com pouca voz no ambiente familiar, e 
tratada como uma propriedade. É evidente que em uma relação, 
principalmente em âmbito familiar terá momentos conflituosos, ainda 
mais com a evolução da sociedade em que o conceito de família ainda 
é muito discutido, mas requer uma necessidade de diálogo entre os 
membros familiares que, por sua vez, na maioria dos casos não ocorre 
em razão do forte conservadorismo impregnado na cultura. 
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Mulheres e homens; heterossexuais e homossexuais; brancos e 
negros; índios e não índios; muçulmanos, cristãos e judeus, enfim, 
toda a espécie de diferença em potencial que reclama 
reconhecimento precisa se colocar em posição de escuta e fala, 
precisa dialogar e produzir entendimento compartilhado, precisa 
expor suas angústias e limitações, apresentar sua face histórica de 
forma escancarada e honesta. (LUCAS,2011, p.149). 
 

Portanto, tal situação acaba por ser um gatilho a promoção de 
conflitos familiares, visto que com as conquistas das mulheres vão 
contra valores culturais passados de geração a geração. Uma vez que 
a mulher decidiu lutar e assumir suas conquistas, quais sejam, lutar 
pelos seus direitos dentro do seu ambiente familiar, enquanto novo 
ator social, afirmando sua sexualidade, impondo sua condição 
financeira, constituindo-se como sujeito livre e igual, 
proporcionando isso, significa dar voz e visibilidade as suas 
particularidades dar vida a novas formas de ser mulher. A mediação 
poderá ser uma forma de descortinar novos rostos, permitir o vir à 
tona das diferenças por intermédio do diálogo. (LUCAS, 2011, p.152).  

Entretanto, o Estado ainda acaba sendo terceiro intermediário 
como “solucionador” dos problemas familiares, em virtude da 
presença marcante dos costumes ainda estão enraizados na 
sociedade. No entanto, como visto, não atende às reais necessidades, 
contribuindo na inflação do conflito.  

 
Conclusões 

 
A mediação se revela como uma forma de devolver ao ser 

humano a capacidade de resolver seu próprio litígio. Uma vez 
incentivando a resoluções dos problemas por meio do diálogo, a 
mediação ainda encontra diversas lacunas diante de toda a situação 
cultural, as relações de poderes, em um processo de entendimento.  

A mulher, diante de um confronto referente ao seu gênero, 
após décadas de lutas, tem na mediação uma possibilidade de ter 
vozes dentro do âmbito familiar, afirmando sua sexualidade, 
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impondo sua condição financeira, constituindo-se como sujeito livre 
e igual, promovendo, assim, o direito a igualdade, a fraternidade, 
evidenciando os seus direitos humanos e a sua cidadania. 
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A proteção dos direitos humanos no plano 
internacional e o sistema interamericano  

 
Carline Daniela Taglieber 1 
Jaqueline Beatriz Griebler 2 

Joice Graciele Nielsson 3 
 
 
1 Introdução 
 

Como é de conhecimento notório, a concretização dos direitos 
humanos e sua proteção internacional foi resultado de um longo 
período de luta. Hoje todos são, independentemente de qualquer 
condição, detentores de direitos e temos a nosso dispor a 
possibilidade de, quando violados, serem buscados no meio 
internacional. 

Para tanto foi criado o Sistema Interamericano de Direitos 
Humanos, do qual fazem parte dois órgãos, que atuam 
conjuntamente na promoção e efetivação dos diretos que foram 
violados: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 

Neste sistema, o próprio indivíduo pode fazer sua denúncia 
alegado a violação de um ou de alguns direitos por parte do Estado. 
No que se refere ao Brasil, inúmeras denúncias já foram realizadas 
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à Comissão, mas destas, nove foram remetidas à Corte para 
julgamento, além de outras que estão em trâmite. 

Assim, objetiva-se com este trabalho realizar uma análise 
sobre o processo de efetivação dos direitos humanos no plano 
internacional, bem como sobre o funcionamento do Sistema 
Interamericano de Direitos Humanos e sua repercussão no Brasil, 
apresentando de forma sucinta, os casos brasileiros que já possuem 
sentença transitada em julgado. 

 
2. A efetivação dos direitos humanos no plano internacional  

 
Os direitos humanos são vistos como aqueles que fazem parte 

de qualquer cidadão, são essenciais a vida de qualquer pessoa, e que 
devem ser garantidos pelo Estado, independentemente de raça, 
sexo, cor, idade, etnia. Nathalia Masson (2018, p. 218) diz ainda que 
“os direitos humanos buscam assegurar e promover a dignidade da 
pessoa humana, e são direitos ligados, sobretudo, a valores caros à 
sociedade – tais como a liberdade e a igualdade.” 

No plano internacional, até a primeira metade do século XX, 
não havia um órgão capaz de regular as questões atinentes a 
proteção internacional de direitos. O indivíduo nem mesmo tinha 
qualquer meio de ajuizar uma ação para o reconhecimento de 
direitos que foram violados, ficando a mercê dos abusos perpetrados 
pelos Estados. 

No entanto, com o passar dos anos, tornou-se necessária a 
criação de mecanismos que dessem amparo aos cidadãos. Nesse 
sentido, segundo Alberto do Amaral Júnior (2018), “A experiência 
dramática da segunda guerra mundial proporcionou mudanças 
significativas no campo dos direitos humanos. Os horrores do 
conflito trouxeram à baila a necessidade de proclamar direitos, e 
também de garantir a sua aplicação.” 

Afirma ainda que,  
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A Declaração Universal de Direitos do Homem, proclamada e 
adotada em 10 de dezembro de 1948, iniciou a fase de positivação 
e universalização dos direitos humanos. Pela primeira vez na 
história, um sistema fundamental de princípios foi aceito pela 
maior parte dos Estados. Não apenas os cidadãos de um Estado, 
mas todos os homens, são destinatários destes princípios. Já a 
positivação, significa que os direitos humanos, mais do que 
proclamados, devem ser garantidos contra todo tipo de violação. 
(AMARAL JÚNIOR, 2018) 
 

Ocorre que, antes mesmo da Declaração Universal de Direitos 
do Homem (ou de Direitos Humanos) que foi um dos marcos mais 
importantes para a universalização dos direitos, já haviam outros 
movimentos anteriores que buscavam a mesma finalidade. Logo após 
a primeira guerra mundial, segundo Flávia Piovesan (2013, p. 188) 

 
O Direito Humanitário, a Liga das Nações e a Organização 
Internacional do Trabalho situam-se como os primeiros marcos do 
processo de internacionalização dos direitos humanos. Como se 
verá, para que os direitos humanos se internacionalizassem, foi 
necessário redefinir o âmbito e o alcance do tradicional conceito de 
soberania estatal, a fim de permitir o advento dos direitos 
humanos como questão de legítimo interesse internacional. Foi 
ainda necessário redefinir o status do indivíduo no cenário 
internacional, para que se tornasse verdadeiro sujeito de Direito 
Internacional. 
 

O Direito Humanitário se referia a normas estipuladas ao 
Estado em caso de guerra, no que se refere a atuação e emprego de 
violência. Já Convenção da Liga das Nações, tinha como ideia 
relativizar o poder estatal, e reforçar a paz e a segurança 
internacional através do apoio às minorias, e também estabelecendo 
parâmetros especialmente em relação as condições mais justas de 
trabalho para homens, mulheres e crianças.  

Complementando ainda a ideia descrita acima, foi criada a 
Organização Internacional do Trabalho, que igualmente possuía 
como intuito o estabelecimento de um padrão internacional de 
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condições de trabalho. Esta organização promoveu uma série de 
Convenções Internacionais dos quais os Estados passaram a aderir 
observando este padrão sugerido. Nessa seara, aos poucos os 
cidadãos foram vistos não mais como objetos manipulados pelos 
Estados soberanos, mas como pessoas detentoras de direitos, 
protegidos internacionalmente.  

No entanto, como já afirmado anteriormente, a consolidação 
do Direito Internacional dos Direitos Humanos é um movimento 
ainda recente, fruto do pós Segunda Guerra Mundial e período 
nazista, que destruiu a vida de milhões de pessoas inocentes, pela 
prevalência da raça pura ariana, instituída por Adolf Hitler. Nesse 
sentido, e a partir do momento em que foram reveladas as 
atrocidades cometidas no período nazista, houve um forte ataque a 
soberania estatal, e aos poucos foi se instaurando a ideia de que o 
Estado deveria possuir limitações no que se refere a sua atuação, 
tudo pela defesa dos direitos humanos. (PIOVESAN, 2013). 

Assim, e com a adoção da Declaração Universal de Direitos do 
Homem pela Assembleia Geral da ONU, os direitos humanos 
passaram a ser um assunto de foco internacional. Outrossim, 
passado o período de repressão, o Tribunal de Nuremberg ficou com 
a competência para julgar os crimes cometidos ao longo do período 
nazista. Os julgamentos eram direcionados aos líderes de partidos e 
oficiais militares que tiraram a vida de milhões de pessoas, e tinham 
como base os costumes internacionais. 

Calha frisar que estes julgamentos acabaram se tornando 
muito polêmicos, especialmente pela alegada violação do princípio 
da legalidade (não existe crime sem que haja uma lei anterior que o 
tenha definido), já que em tese, na época as práticas não eram 
consideradas delituosas. Assim sendo, o Tribunal de Nuremberg se 
tornou outra marco importante à internacionalização dos direitos 
humanos, tendo em vista que naquele momento, o entendimento 
majoritário era que o cidadão e seus direitos deveriam prevalecer 
sobre o poder do Estado. Além do disso, vários foram outros fatores 
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importantes que permitiram a expansão dos direitos humanos no 
meio internacional. (PIOVESAN, 2013) 

A criação das Nações Unidas (1945) e suas organizações, 
conforme menciona Piovesan (2013, p. 196), 

 
[...] demarca o surgimento de uma nova ordem internacional, que 
instaura um novo modelo de conduta nas relações internacionais, 
com preocupações que incluem a manutenção da paz e segurança 
internacional, o desenvolvimento de relações amistosas entre os 
Estados, a adoção da cooperação internacional no plano 
econômico, social e cultural, a adoção de um padrão internacional 
de saúde, a proteção ao meio ambiente, a criação de uma nova 
ordem econômica internacional e a proteção internacional dos 
direitos humanos. 
 

Para que fosse possível a consolidação dos objetivos supra 
citados, as Nações Unidas foram divididas nos seguintes órgãos: 

 
• Assembleia Geral: possui como competência fazer recomendações às 

matérias contidas na Carta das Nações Unidas. 
• Conselho de Segurança: possui como objetivo a manutenção da paz e 

segurança internacional. 
• Corte Internacional da Justiça: é principal órgão das Nações Unidas e 

possui competência contenciosa e consultiva. 
• Conselho Econômico e Social: possui competência para dirimir sobre 

questões econômicas, sociais e culturais, bem como na proteção dos 
direitos humanos. 

• Conselho de Tutela: possui como competência propiciar a criação de 
governos próprios a povos que foram descolonizados. 

• Secretariado: competente para a administração de operações a serem 
realizadas.  

 
Deste modo, a Carta das Nações unidas também legitimou os 

direitos humanos como objeto de preocupação internacional, no 
entanto, com uma concepção muito genérica. Para tanto, e com uma 
ideia consolidada de direitos humanos, foi criada a Declaração 
Universal de Direitos Humanos, que como fora mencionado 
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anteriormente, foi o principal marco da efetivação de direitos 
humanos no plano internacional.  

A Declaração concretizou a promoção de direitos já existentes 
na Carta das Nações Unidas com seu vasto rol de normas que 
deveriam ser seguidas pelos Estados que a aprovaram. As principais 
características da Declaração é sua amplitude, já que estabelece um 
rol de direitos básicos dos quais as pessoas não podem viver sem, 
bem como sua universalidade, já que permite que a ela seja aplicada 
em todos os Estados, e para todas as pessoas. 

Justamente pela existência destas características, se 
reconheceu que as pessoas são cidadãs e fazem parte não só da 
sociedade em que vivem, mas igualmente da sociedade 
internacional. Além do mais, sua importância está delineada no fato 
de que foi realizada visando a igualdade e dignidade de todos os 
indivíduos, independentemente de qualquer condição, com a 
positivação de direitos independentes e indivisíveis. 

Nesse sentido,  
 
[...], a Declaração se impõe como um código de atuação e de 
conduta para os Estados integrantes da comunidade internacional. 
Seu principal significado é consagrar o reconhecimento universal 
dos direitos humanos pelos Estados, consolidando um parâmetro 
internacional para a proteção desses direitos. A Declaração ainda 
exerce impacto nas ordens jurídicas nacionais, na medida em que 
os direitos nela previstos têm sido incorporados por Constituições 
nacionais e, por vezes, servem como fonte para decisões judiciais 
nacionais. Internacionalmente, a Declaração tem estimulado a 
elaboração de instrumentos voltados à proteção dos direitos 
humanos e tem sido referência para a adoção de resoluções no 
âmbito das Nações Unidas. (PIOVESAN, 2013, p. 210). 
 

Deste modo, tem-se que a Declaração Universal de Diretos do 
Humanos foi e ainda é de extrema importância a todos nós, que 
garantiu direitos e relativizou o poder dos Estados, garantindo ainda 
aos cidadãos a proteção dos direitos mais básicos na esfera 
internacional. 
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2.1 O Sistema Interamericano de Direitos Humanos: conceito, 
histórico e funcionamento 

 
Conforme visto acima, a consolidação dos direitos humanos 

internacionalmente foi fruto de muita luta. Para complementar a 
positivação dos direitos no ordenamento jurídico internacional, foi 
criado o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que 
possibilita aos indivíduos irem em busca daqueles direitos que em 
algum momento não lhe foram garantidos. 

Este sistema foi criado através da Carta de Organização dos 
Estados Americanos, conhecida como OEA. A OEA é derivada da 
Organização das Nações Unidas (ONU), fazendo parte dela 35 
Estados-membros, sendo um deles inclusive o Brasil, e tem como 
maior objetivo a promoção da paz, a segurança e o bem-estar social. 
Para tanto, existem dois grandes órgãos regionais, que possuem 
como principal aparato a Convenção Americana de Direitos 
Humanos de 1969, popularmente conhecida como Pacto de San José 
da Costa Rica. Tais órgãos são a Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos, situada em Washington D.C, nos Estados 
Unidos, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos situada em 
San José da Costa Rica, capital da Costa Rica. (CAVALCANTE SILVA, 
2017). 

A Comissão é o órgão representativo dos Estados-membros. 
É composta por 07 (sete) membros independentes, especialistas em 
direitos humanos. Estes membros não representam países, e são 
elegidos através da Assembleia Geral promovida pela OEA. Este 
órgão possui como atribuição receber as petições individuais 
daqueles que alegam a violação de algum direito, e posteriormente 
enviá-la a Corte para julgamento. Ademais, é responsável pela 
emissão de relatórios aos Estados, e também pela fiscalização das 
medidas a serem tomadas pelo Estado, por ocasião de cada caso.  

A Corte, é um órgão jurisdicional que somente pode julgar os 
casos dos Estados membros do Sistema Interamericano, que 
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reconheceram expressamente sua competência para tanto. Nesse 
sentido, necessário frisar que o caso só será levando à Corte após 
comprovadamente esgotados todos os meios internos para 
resolução do conflito. Outrossim,  

 
Mencione-se que a competência da Corte IDH não se restringe 
somente à interpretação e aplicação dos dispositivos do Pacto de 
São José da Costa Rica, compreendendo igualmente a competência 
para determinar a responsabilidade internacional de um Estado-
membro da OEA em virtude da violação de direitos humanos, 
previstos em tratados de matéria específica, a exemplo dos 
tratados que versam sobre direitos e proteção das minorias, 
desaparecimento forçado, dentre outros. (CAVALCANTE SILVA, 
2017, p. 7) 
 

Além disso, cabe ressaltar que a Corte não tem competência 
para garantir a execução das medidas que lhe são impostas, que 
como já mencionado anteriormente, a Comissão é que fica 
responsável pela fiscalização. 

Outrossim, é importante frisar que  
 
[...] o Direito Internacional dos Direitos Humanos, com seus 
inúmeros instrumentos, não pretende substituir o sistema 
nacional. Ao revés, situa-se como direito subsidiário e suplementar 
ao direito nacional, no sentido de permitir sejam superadas suas 
omissões e deficiências. No sistema internacional de proteção dos 
direitos humanos, o Estado tem a responsabilidade primária pela 
proteção desses direitos, ao passo que a comunidade internacional 
tem a responsabilidade subsidiária. Os procedimentos 
internacionais têm, assim, natureza subsidiária, constituindo 
garantia adicional de proteção dos direitos humanos, quando 
falham as instituições nacionais. (PIOVESAN, 2013, p. 482) 
 

Desse modo, podemos dizer que o sistema nacional, a 
Comissão e a Corte trabalham conjuntamente na promoção e 
efetivação dos direitos humanos, sendo que vários casos brasileiros 
foram analisados e julgados pela Corte. Mas afinal, como funcionam 
esses dois órgãos? 
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Segundo entendimento do Sistema Interamericano, um 
Estado pode-se tornar responsável pela violação de direitos através 
de três formas: 

 
• ação: como consequência de um ato do Estado; 
• omissão: como consequência ou resultado de um fato ou quando seus 

agentes não agiram quando deveriam ter agido; 
• aquiescência: como consequência do consentimento tácito do Estado ou 

seus agentes sobre um fato; 
 
Nesse sentido, o cidadão que entender que teve violado um 

direito seu (o simples inconformismo da parte não é razão 
suficiente, deve haver a violação de um direito disposto em tratado 
ratificado pelo Estado), poderá enviar uma denúncia à Comissão a 
fim de que seja analisada. Importante observar que a denúncia não 
pode ser enviada diretamente à Corte. As petições podem ser 
enviadas pelo próprio portal da OEA 
(http://www.oas.org/pt/cidh/portal/) onde o cidadão poderá 
encontrar cartilhas explicando sobre o funcionamento básico de 
tramitação dessas petições. 

Após enviada a denúncia, será enviada uma carta de 
confirmação de recebimento pela Comissão, contendo um número 
que será o utilizado para consultas, e a partir deste momento esta 
petição estará passando pela fase de revisão, que é realizada 
observando o critério cronológico de protocolo. Desta forma, e 
considerando que o número de casos enviados para análise é 
considerável, esta averiguação inicial pode ser prolongada. 

Logo, conforme disciplinado no Folheto Explicativo do 
Sistema de Petições e Casos (OEA, 2018), realizada esta análise 
inicial, a Secretaria Executiva poderá requerer ao cidadão a juntada 
de documentos que se fizerem necessários, ou solicitará informações 
que podem ser relevantes ao caso, e que poderão ser enviados pelo 
sistema de correio eletrônico (e-mail). Com o envio devem conter 
sempre os dados básicos, e em especial o número da petição. 
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Outrossim, o envio de documentos à Comissão é gratuito, a fim de 
propiciar um acesso à justiça mais justo e efetivo.  

Depois de realizado os trâmites internos da Comissão, 
conforme igualmente dispõe o Folheto Explicativo (OEA, 2018) caso 
este órgão considere que de fato um Estado violou algum direito, ele 
poderá emitir um relatório com várias determinações à parte, 
dentre elas: introduzir mudanças no sistema legal, exigir a adoção 
de medidas, suspender atos que violem direitos humanos, investigar 
e sancionar as pessoas responsáveis pela prática de determinado 
ato, entre outras medidas, que variam de acordo com cada caso. É 
claro que primeiramente a Comissão tentará resolver o problema de 
modo consensual, e somente caso não tenha sido possível uma 
solução amistosa do conflito, a Comissão irá realizar as análises 
sobre a culpabilidade ou não do Estado demandado. Se considerado 
responsável, e não cumprir com as determinações da Comissão, esta 
é responsável pelo envio do caso à Corte.  

Além disso, em casos graves e que demandem urgência, é 
permitido a Comissão determinar medidas cautelares, a fim de 
evitar danos irreparáveis à parte, observando, para tanto, alguns 
critérios, a citar como exemplo se o Estado foi acionado diante da 
situação de risco e se manteve inerte. Caso seja determinada medida 
cautelar, será analisada periodicamente a necessidade de sua 
manutenção.  

Calha frisar que o cidadão, antes de levar sua denúncia à 
Comissão, deverá esgotar todos os meios internos (do Estado em 
que o direito foi violado) na tentativa de resolver seu problema. 
Segundo o entendimento do Sistema Interamericano, estes meios 
são esgotados após o Judiciário ter emitido a decisão do último 
recurso cabível, observando o trânsito em julgado. Ademais, caso 
não tenham sido esgotados todas as formas, caberá a parte que fez 
a denúncia explicar as razões do ocorrido. No entanto, a Comissão 
entende que há algumas exceções a esta regra, a citar: as leis 
internas não estabelecem o meio adequado para a proteção do 
direito violado, a vítima foi impedida ou não obteve acesso para 



Carline Daniela Taglieber; Jaqueline Beatriz Griebler; Joice G. Nielsson | 115 
 
esgotar todos os recursos internos, e até mesmo em casos que a 
vítima não teve acesso a assistência legal, caso viva em condições de 
extrema pobreza. 

Reconhecida a culpabilidade do Estado, e não tendo sido 
cumpridas as determinações, a Comissão remeterá o caso à Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, através de um relatório com 
a identificação das vítimas e que deverá conter a descrição de todos 
os direitos supostamente violados. Para que o caso possa ser 
analisado pela Corte, deverá receber as seguintes informações, 
conforme dispõe seu regulamento: 

 
a. os nomes dos Delegados; b. os nomes, endereço, telefone, correio 
eletrônico e fac-símile dos representantes das supostas vítimas 
devidamente credenciados, se for o caso; c. os motivos que levaram 
a Comissão a apresentar o caso ante a Corte e suas observações à 
resposta do Estado demandado às recomendações do relatório ao 
qual se refere o artigo 50 da Convenção; d. cópia da totalidade do 
expediente ante a Comissão, incluindo toda comunicação posterior 
ao relatório ao que se refere o artigo 50 da Convenção; e. as provas 
que recebeu, incluindo o áudio ou a transcrição, com indicação dos 
fatos e argumentos sobre os quais versam. Serão indicadas as 
provas que se receberam em um procedimento contraditório; f. 
quando se afetar de maneira relevante a ordem pública 
interamericana dos direitos humanos, a eventual designação dos 
peritos, indicando o objeto de suas declarações e acompanhando 
seu currículo; g. as pretensões, incluídas as que concernem a 
reparações. (REGULAMENTO DA CORTE INTERAMERICANA DE 
DIREITOS HUMANOS, 2018) 
 

Contendo todas as informações supra citadas, o caso 
novamente passará por uma análise preliminar, do qual se 
necessário serão requisitadas informações complementares. Frise-
se outrossim, que caso a suposta vítima não tenha até então 
constituído representante legal, a Corte poderá nomear de ofício um 
Defensor Interamericano, a fim de que realize sua representação.  

Estando todos os requisitos presentes, o Secretário da Corte 
determinará a notificação das partes (Estado e suposta vítima), além 
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da Presidência, dos Juízes e da Comissão. O Estado será notificado 
através de sua Presidência e ao Secretário Geral, do qual irão dispor 
do prazo de 30 dias para indicar um agente e os endereços no qual 
se considerarão oficialmente recebidas as notificações pertinentes, e 
a vítima na figura de seu representante, que igualmente deverá 
indicar o endereço para receber as notificações.  

Após os interessados terem sido devidamente notificados pela 
Secretaria da Corte, terão o prazo de 02 (dois) meses para 
apresentar pedidos, fazer argumentos e requerer a produção de 
provas, a começar pela suposta vítima. Em seguida, o mesmo prazo 
será oportunizado ao Estado para que faça sua contestação e 
requeira o que entender de seu direito Nessa contestação, segundo 
o que dispõe o regulamento da Corte, o Estado deverá indicar  

 
a. se aceita os fatos e as pretensões ou se os contradiz; b. as provas 
oferecidas devidamente ordenadas, com indicação dos fatos e 
argumentos sobre os quais versam; c. a propositura e identificação 
dos declarantes e o objeto de sua declaração. No caso dos peritos, 
deverá ademais remeter seu currículo e seus dados de contato; d. 
os fundamentos de direito, as observações às reparações e às 
custas solicitadas, bem como as conclusões pertinentes. 
(REGULAMENTO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 
HUMANOS, 2018) 
 

Importante mencionar que os fatos que não tenham sido 
contestados expressamente pelo Estado, serão considerados aceitos 
pela Corte. Além do mais, o Estado pode apresentar exceções 
preliminares, que no entanto não influenciarão na suspensão do 
procedimento em relação ao que for de matéria de mérito, tendo a 
parte contrária o prazo de 30 dias para se manifestar sobre as 
exceções. Caso seja relevante, poderá, em relação as exceções, ser 
realizada uma audiência especial, do qual por conseguinte, se 
decidirá sobre as mesmas.  

Posteriormente, as partes e a Comissão ainda poderão fazer 
outros requerimentos escritos. Logo após o caso passará para a fase 
oral, onde serão designadas audiências para a oitiva da vítima, de 
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testemunhas, ou mesmo de peritos, tudo conforme cada caso. 
Importante mencionar que as testemunhas poderão ser inclusive 
impugnadas, contando o prazo de 10 dias do recebimento da lista 
que as indicou. Assim, igualmente poderá haver a recusa de peritos 
que foram indicados, em alguns casos, a citar como exemplo a 
existência de grau de parentesco e amizade íntima, se houver sido 
representante da suposta vítima no procedimento interno no 
sistema interamericano de proteção de direitos, entre outras 
situações.  

Realizada a audiência, as partes e a Comissão terão um prazo, 
este determinado pela Presidência da Corte, para a apresentação das 
alegações finais escritas As provas que foram realizadas serão 
anexadas ao expediente e depois de escutar o parecer de todos os 
intervenientes ainda poderá ser admitida a realização de uma prova. 
No entanto, incube a parte requerente demonstrar que por força 
maior ou impedimento grave não teve oportunidade de produzi-la.  

Após será prolatada sentença pela Corte, onde cada juiz que 
houver participado no exame do caso poderá proferir seu voto, 
devidamente fundamentado, e que posteriormente será 
apresentado aos demais juízes do caso. Após, a Secretaria da Corte 
ficará responsável pela notificação da sentença à(s) vítima(s) ou a 
seus representantes, ao Estado e também a Comissão. A supervisão 
do integral cumprimento do determinado e sentença será realizada 
através da apresentação de relatórios, emitidos pelo Estado, do qual 
a Comissão deverá apresentar suas observações. Frise-se que a 
Corte poderá requer toda e qualquer fonte que entender necessária 
para obter informações acerca do cumprimento da sentença. Por 
fim, o caso só será dado como encerrado após cumpridas todas as 
determinações contidas na sentença. Ainda, importante mencionar 
que as partes (vítima e Estado) poderão em qualquer tempo compor 
a lide amigavelmente, caso em que a Corte resolverá sobre sua 
procedência ou não. Os procedimentos perante a estes órgãos nem 
sempre costumam ser rápidos, mas possuem o intuito de 
conjuntamente promover direitos à todos. 
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O Estado brasileiro já foi parte em nove casos remetidos à 
Corte para análise com sentença prolatada. O primeiro deles foi o 
caso de Damião Ximenes Lopes (2006), portador de doença mental, 
e foi levado pela sua mãe à uma casa de repouso para a realização 
de um tratamento a fim de melhorar sua qualidade de vida. No 
entanto, após três dias de internação, e após algumas crises de 
agressividade, acabou falecendo em consequência de maus tratos, o 
que ficou comprovado durante o trâmite da ação perante o Sistema 
Interamericano. (PAIVA; HEMMANN, 2017). 

 O segundo caso levado à julgamento foi o de Nogueira de 
Carvalho e outros (2006). O terceiro foi o caso Escher e outros 
(2009). O quarto caso remetido à Corte pela Comissão foi caso 
Garibaldi (2009). O quinto caso, foi o Gomes Lund e outros, 
conhecido como Gerrilha do Araguaia (2010). O sexto caso é o dos 
Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde (2016), o primeiro caso 
brasileiro a ser remetido pela Corte que diz respeito ao trabalho 
escravo. O sétimo caso foi o da Favela Nova Brasília (2017), onde se 
buscou a responsabilização do Estado pela execução de 26 pessoas, 
por policiais civis, no Complexo do Alemão no Rio de Janeiro, entre 
1994 e 1995. O oitavo caso foi o do Povo Indígena Xucuru (2018). 

O mais recente e nono caso levado a Corte, e que teve inclusive 
a sentença prolatada no corrente ano, é o caso de Vladmir Herzog, 
jornalista da TV Cultura, que foi torturado e posteriormente 
assassinado das dependências do DOI-CODI, no período ditatorial, 
tendo em vista que era contrário ao referido regime. Em relação a 
este caso, pode-se afirmar que foi um dos mais importantes ao 
Brasil, uma vez que tem grande ligação com todo o processo de 
democratização após o período ditatorial, que no Brasil perdurou 
entre 1964 e 1985.  

 
3. Considerações finais 

 
Com base no mencionado anteriormente, é possível concluir 

que os Direitos Humanos são essenciais à vida de qualquer pessoa e 
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devem ser preservados e garantidos de forma máxima. É por tal 
motivo que atualmente existe um sistema internacional que busca 
assegurar a aplicação destes direitos e jamais sua violação.  

O Sistema Interamericano de Direitos Humanos foi criado, 
por meio da Carta de Organizações dos Estados Americanos (OEA) 
e com o intuito de possibilitar aos indivíduos irem em busca 
daqueles direitos que em algum momento não lhe foram garantidos. 
A OEA é derivada da Organização das Nações Unidas (ONU), 
fazendo parte dela 35 Estados-membros, sendo um deles inclusive o 
Brasil. 

Ainda, foi possível verificar que existem dois grandes órgãos 
que possuem como principal aparato a Convenção Americana de 
Direitos Humanos de 1969, e são denominados de Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, situada em Washington D.C, 
nos Estados Unidos, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos 
situada em San José da Costa Rica, capital da Costa Rica. Assim, a 
Comissão é o órgão representativo dos Estados-membros e possui 
como atribuição receber as petições individuais daqueles que alegam 
a violação de algum direito, e posteriormente enviá-la a Corte para 
julgamento. Ela é composta por 07 (sete) membros independentes, 
especialistas em direitos humanos e é responsável ainda pela 
emissão de relatórios aos Estados, e também pela fiscalização das 
medidas a serem tomadas pelo Estado, por ocasião de cada caso. A 
Corte, por sua vez, é o órgão que somente pode julgar os casos dos 
Estados Membros do Sistema Interamericano, que já 
comprovadamente esgotaram-se os outros meios internos para 
resolver a questão em conflito. 

Por fim, conclui-se que o Brasil já foi parte em nove casos 
remetidos à Corte para análise com sentença prolatada. Destes, 
poucos tiveram cumpridas as recomendações do órgão 
internacional por parte do Estado, enquanto muitos ainda 
aguardam as providências pátrias. Neste sentido, para além de 
valorizarmos a importância do SIDH, devemos buscar a plena 
efetivação e implantação de suas diretrizes e normativas.  
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A solução de conflitos familiares 
pela mediação extrajudicial: 
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1 Introdução 
 

A resolução dos conflitos pela Jurisdição Estatal é uma das 
primeiras opções daqueles que buscam o auxílio de um terceiro. 
Nesse sentido, o Relatório “Justiça em números 2018” do Conselho 
Nacional de Justiça, referente ao ano de 2017, aponta que o  Brasil 
tem em tramitação o total de 80,1 milhões de processos, sendo que 
seria preciso 02 (dois) anos e 07 (meses) para resolução destes 
processos, sem o ingresso de novas demandas (CNJ, 2018). 

Em meio a situação de sobrecarga do sistema Judiciário 
brasileiro a resolução dos conflitos se torna cada vez mais lenta, 
onerosa e exaustiva, tanto para as partes quanto para os servidores. 
Nesse contexto de litigiosidade estão inseridas as ações de família, 
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camila.cristianap@hotmail.com 
2³Professora do Curso de Graduação em Direito da Unijuí, Mestre pela Unijuí, extensionista no Projeto 
de Extensão “Conflitos Sociais e Direitos Humanos: alternativas de tratamento e resolução”, e-mail: 
francieli.formentini@unijui.edu.br 
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as quais, pela natureza das relações familiares, apresentam 
peculiaridades que demandam atenção especial. 

Com isso, outros meios de resoluções de conflitos são cada vez 
mais incentivados até mesmo pelo Judiciário que desde 2010, por 
meio da Resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça, 
estabeleceu sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento 
adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário.  

Nesse mesmo sentido, o instituto da mediação foi inserido no 
Código de Processo Civil de 2015 e regulamentado pela Lei nº 13.140 
de 2015, com o propósito estimular as formas autocompositivas de 
resolução de conflitos, bem como possibilitar que os próprios 
envolvidos no conflito possam, a partir do diálogo conduzido pelo 
mediador, estabelecer respostas aos conflitos. 

Portanto, no cenário atual a mediação vem ganhando cada vez 
mais visibilidade, seja pela regulamentação do instituto, seja porque 
possibilita oportunidades de ouvir e ser ouvido, podendo manifestar 
interesses e sentimentos relacionados ao conflito. 

No entanto, ainda há um longo caminho a ser traçado, 
considerando que é inquestionável a necessidade de uma mudança 
cultural da concepção da solução de conflitos, especialmente para os 
conflitos de natureza continuada como os familiares em que há 
questões para além do conflito aparente que não são contempladas 
em uma decisão judicial. 

Diante dessa conjuntura, a mediação extrajudicial apresenta-
se como uma possibilidade de diferenciada e adequada de resolução 
dos conflitos, a qual deve ser apresentada aos conflitantes para que 
possam escolher os caminhos para a gestão de seus conflitos. 

 
2. Conflitos familiares 

 
A família é considerada o primeiro núcleo social em que o 

indivíduo desenvolve a sua convivência por meio da interação com 
outras pessoas.  
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O autor Carlos Roberto Gonçalves (2016), expõe que “[...] a 
família é a base do Estado, uma instituição necessária, sagrada e 
merecedora de ampla proteção”. A base familiar é onde todo ser 
humano adquire sua personalidade, obtém ensinamentos e auxílio 
para viver na sociedade, podendo a mesma possuir diversos 
arranjos e classificações doutrinarias, mas ao mesmo tempo existe 
um elo que os unem e as definem, que é o afeto existente entre os 
indivíduos que pertencem aquele grupo familiar. 

Houveram grandes mudanças na sociedade ao longo dos anos, 
seja referente a questões econômicas, políticas, sociais ou culturais, 
mas aqui vale destacar as mudanças ocorridas nas estruturas 
familiares. Em uma sociedade multicultural é inaceitável que ainda o 
senso comum, reconheça somente como entidade familiar aquela 
oriunda do casamento de pessoas heterossexuais em que o fator 
biológico ainda possui um lugar de destaque. (DIAS, 2011) 

A autora Maria Berenice Dias (2011) classifica os novos 
arranjos familiares em oito espécies, quais sejam: a família 
matrimonial, que é aquela proveniente do matrimônio; a família 
advinda da união estável, que é a convivência de duas pessoas de 
forma pública, contínua e duradoura; a família monoparental 
composta por um dos pais e seus descendentes; a família 
pluriparental, que advém da reconstrução de uma família; a família 
homoafetiva, que é composta por duas pessoas do mesmo sexo; a 
família anaparental, que não exige vínculo de sangue; a família 
pararela, compostas por coexistentes e a família eudemonista, que é 
definida pelo sentimento afetivo. (DIAS, 2011) 

Independente da qualificação de cada família, o artigo 226 da 
Constituição Federal e seus incisos, observam a proteção que o 
Estado tem perante o ente familiar, dispondo acerca das suas 
formações e possibilidades. Veja-se: 

 
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado. 
§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração. 
§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 
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§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união 
estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, 
devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.    
§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade 
formada por qualquer dos pais e seus descendentes. 
 § 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são 
exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. 
§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. 
§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 
paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão 
do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e 
científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma 
coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. 
§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada 
um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a 
violência no âmbito de suas relações. (BRASIL, 1988) 
 

As novas estruturas familiares devem ser reconhecidas para 
que possam ter resguardo do Estado e gozar dos mesmos direitos 
que as demais, recebendo fomento educacional e cultural, para 
propiciar ao núcleo familiar um melhor desenvolvimento 
independente da espécie. 

As famílias são compostas por indivíduos, os quais são seres 
altamente complexos e que produzem no ambiente familiar e no 
meio em que vivem vínculos que os unem ou que os repelem, 
fazendo com que este último provoque diversos conflitos que pode 
acarretar em inúmeras consequências.  

Pelo fato do ser humano sempre confrontar as situações, 
principalmente no contexto familiar, os conflitos existentes entre as 
famílias são muito mais afetivos e psicológicos, sendo mais 
complexos de se resolver, não sendo suficiente usar apenas a lei para 
soluciona-los.  

No entanto, a população busca no judiciário a resolução desses 
empasses, o qual muitas vezes não traz um retorno satisfatório para 
as partes. Stella Breitman e Alice Costa Porto (2001, p. 97) destacam 
que,  
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[...] os conflitos familiares se caracterizam pela intensidade e pela 
complexidade que os compõem, pois não se trata tão somente de 
expectativas e interesses pessoais, mas da convergência de fortes 
emoções e sentimentos ocultos.  
 

No que tange as relações familiares torna-se importante 
analisar os dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística- IBGE, embora os mesmos registrem apenas 
as relações oficializadas, não retratando, portanto, a totalidade das 
relações familiares. Conforme dados do referido instituto, no ano de 
2017, o Brasil registrou 1 070 376 casamentos civis, em uma 
comparação ao ano anterior isto representa uma redução de 2,3% 
dos matrimônios oficialmente realizados. A pesquisa apontou que a 
diminuição foi constatada nas grandes regiões do país, variando de 
3,1% no Sudeste a 0,1% no Sul brasileiro, veja-se: 

 
Entre as 27 Unidades da Federação, 18 apresentaram redução dos 
registros civis de casamentos entre 2016 e 2017, sendo o Ceará o 
estado que registrou a maior queda, com redução acima de 10,0%. 
Por outro lado, o Amapá se destaca pelo aumento de 11,1% no 
número de casamentos registrados. (IBGE, 2017)  
 

No entanto, o número de divórcios em 2017, aumentou, tendo 
a estimativa de 373.276 divórcios concedidos no judiciário e em 
escrituras extrajudiciais. Analisado em porcentagem, houve um 
aumento de 2,38% no ano de 2016 para 2,48% no ano de 2017.  

Na Estatística no Registro Civil realizada pelo IBGE, verifica-
se que em 2007, o tempo médio entre a data da celebração do 
casamento e a data da sentença ou escritura do divórcio era de 17 
anos. Tendo o ano de 2017, uma diminuição deste tempo médio para 
apenas 14 anos. (IBGE, 2017). 

Desse modo, os conflitos vivenciados no âmbito familiar estão 
se transformando e ganhando novos contornos, no entanto, isso não 
altera as características de tais conflitos, os quais são complexos e 
envolvem inúmeras questões, não se restringindo apenas na busca 
da resolução do problema. 
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3 A resolução de conflitos por meio da mediação 

 
Diante dos inúmeros conflitos vivenciados no âmbito familiar 

e a constante transformação dos mesmos em litígios, levando ao 
Poder Judiciário a incumbência de dar uma resposta aos mesmos 
por meio de uma decisão judicial, o Conselho Nacional de Justiça 
teve uma maior preocupação com a resolução destas demandas, 
com tratamento mais humano, repercutindo no desenvolvimento da 
Resolução n.º 125 de 2010, que visa, dentre outros objetivos, 
incentivar e aperfeiçoar os mecanismos autocompositivos de 
solução de conflitos, a fim de solucionar e prevenir litígios, bem 
como reduzir a excessiva judicialização dos conflitos (CNJ, 2010). 

A partir de então, várias medidas foram adotadas para a 
propagação de tais métodos de resolução de conflitos, em especial a 
mediação. Além disso, em 2015 a legislação processual civil inseriu 
a mediação como etapa processual, sendo que o instituto passou a 
ser regulamentado pela Lei nº 13.140 de 2015. 

Asssim, os Tribunais de Justiça e o Conselho Nacional de 
Justiça estão implementando os Centros Judiciários de Solução de 
Conflitos, os quais são os responsáveis pela realização das sessões de 
mediação. 

A inserção da mediação judicial traz uma nova concepção de 
acesso à justiça, conforme expõe Thaise Nara Graziottion Costa 
(2018, p. 75): 

 
Acredita-se que o monopólio de jurisdição estatal foi ampliado, 
tendo em vista que a sociedade estava insatisfeita com os meios 
adjudicatórios que não resolvem os conflitos e, por muitas vezes, 
de forma litigiosa, prolongam o conflito por anos e multiplicam as 
ações dando ao cidadão ao final um resultado que não pretende 
alcançar. 
 

Para as ações de família o Código de Processo Civil estabeleceu 
procedimento especial, o qual seguirá o disposto no artigo 693 e 
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seguintes do referido diploma, possibilitando que as partes, em 
qualquer momento, possam decidir de modo consensual. Veja-se: 

 
Art. 694. Nas ações de família, todos os esforços serão 
empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo 
o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de 
conhecimento para a mediação e conciliação. 
Parágrafo único. A requerimento das partes, o juiz pode 
determinar a suspensão do processo enquanto os litigantes se 
submetem a mediação extrajudicial ou a atendimento 
multidisciplinar. (BRASIL, 2015) 
 

Nesse sentido, o Código de Processo Civil em seu artigo 165, 
parágrafo 3º, ao estabelecer que a mediação será realizada em 
conflitos em que houver vínculo anterior, como é o caso dos conflitos 
familiares, determina que:  

 
§ 3º O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que 
houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos interessados 
a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo 
que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, 
identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem 
benefícios mútuos. 
 

Importa salientar que a mediação independentemente de ser 
realizada ou não no âmbito judicial deverá observar os princípios 
indicados no artigo 2º da Lei de Mediação, ou seja, os princípios da 
imparcialidade do mediador, da isonomia entre as partes, da 
oralidade, da informalidade, da autonomia da vontade das partes, 
da busca do consenso, da confidencialidade e da boa-fé. 

Para a observância de tais princípios é fundamental que o 
mediador conduza as partes para que dialoguem, incentivando a 
cooperação e o respeito entre ambos para que construam uma 
solução para o conflito vivenciado. Conforme Fernanda Tartuce 
(2008, p. 232): 
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O mediador deve suavizar os ânimos, atuando como orientador 
imparcial na discussão assegurando a todos a oportunidade de 
expor sua versão dos fatos. Deve também ajudar a diferenciar os 
interesses das posições, trabalhando com as partes para cogitar 
soluções criativas e eficientes. Deve conquistar a confiança das 
partes para que estas exponham as informações confidenciais 
relevantes e, com base nos dados colhidos, comunica-los à outra 
parte de uma forma positiva. Deve ainda atuar como um 
representante da realizada, ajudando as partes a serem mais 
realistas quanto às suas alternativas.  
 

O mediador deve desenvolver a técnica com sensibilidade, 
sem preconceitos, com respeito e com habilidades para parafrasear 
a conversa, conduzindo as partes para um diálogo produtivo e 
esclarecedor, em uma posição neutra. Quando envolve um conflito 
familiar, deve o mediador ter preparo de natureza interdisciplinar, 
pois os fatos são mais complexos. 

No que tange a formação dos mediadores, não é requisito que 
tenha formação específica, mas que tenham preparação prévia para 
exercer a função, como cursos de capacitação. 

A mediação possui duas modalidades, a extrajudicial e a 
judicial. Na extrajudicial a atividade é desenvolvida por iniciativa 
privada, realizada pré-processualmente, ou seja, antes do 
ajuizamento da ação judicial ou, até mesmo, quando já há demanda 
existente. Nesta modalidade também é realizada a mediação 
comunitária, com o intuito de tornar a justiça acessível para todos. 

Por fim, a mediação judicial, que é realizada no percurso de 
uma ação judicial e nos CEJUSCs, sendo conduzida por mediadores 
judiciais cadastrados e habilitados no respectivo Tribunal de Justiça, 
sendo realizada por força da lei.  

 
4 A mediação extrajudicial realizada no âmbito do projeto de 
extensão do curso de direito da Unijuí 

 
Para melhor compreender o que é vivenciado na prática em 

relação a mediação familiar, abordar-se-á neste tópico o trabalho 
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realizado desde o ano de 2012 pelas professoras extensionistas e 
bolsitas do Projeto de Extensão “Conflitos Sociais e Direitos 
Humanos: alternativas adequadas de tratamento e resolução”, no 
que tange a mediação extrajudicial. Destaca-se, desde já, que o 
projeto desenvolve outras atividades relacionadas a aplicação de 
métodos autocompositivos de prevenção e resolução de conflitos, no 
entanto, para fins do presente trabalho serão abordadas 
especificadamente o trabalho realizado no âmbito da mediação 
extrajudicial, com destaque para os conflitos de natureza familiar.  

A metodologia de intervenção consiste inicialmente em 
disponibilizar a comunidade a intervenção pela mediação e, em 
havendo interesse, é consultado se o usuário gostaria de realizar a 
sessão de mediação, etapa denominada de triagem, explicando 
brevemente acerca do instituto, as suas finalidades e o trabalho tem 
como objetivo a busca pelo consenso.  

Após a concordância, inicia-se o agendamento para uma data 
posterior, em que será realizada a primeira sessão de mediação. 
Acordado com a parte acerca da data e horário para início do 
procedimento de mediação, é feito o convite para a parte contrária, 
mediante carta ou contato telefônico para que se verifique o 
interesse de ambos na autocomposição, sendo pressuposto para a 
realização da mediação a concordância de ambos em participar. 

Com o aceite, será realizada a primeira sessão de mediação, 
tendo como mediadora uma professora. Na oportunidade é 
realizada o termo de abertura, momento em que realizam-se as 
apresentações e o acolhimento, bem como explica-se 
detalhadamente no que consiste a mediação, para que serve, quais 
suas vantagens e diferenças em relação ao método jurisdicional, a 
necessidade de observância dos princípios e das regras para que seja 
realizada a sessão. Além disso, questiona-se se os mediandos tem 
dúvidas a respeito do procedimento e a concordância em participar, 
dentre outras questões.  

A sessão é acompanhada, com a concordância dos mediandos, 
por estagiários, na condição de observadores. 
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Esclarecido como será desenvolvida a sessão e com o aceite 
dos mediandos, inicia-se o diálogo das partes, com tempo 
determinado, para que todos os mediandos tenham oportunidade 
de fala, obtendo igualdade em todos os atos, conforme previsto na 
Lei de Mediação. 

No decorrer da sessão, é observado a condução do diálogo 
pelo mediador, tendo equilíbrio no tempo das narrativas das partes, 
identificação de interesses individuais e comuns, a propositura de 
caminhos para a geração de ganhos, entre outras habilidades para 
uma boa administração. 

Salienta-se que a sessão de mediação poderá ser realizada em 
mais de uma data, a depender do caso, bem como poderão ser 
realizadas sessões individuais.  

Ao final, caso ocorra acordo, é formulado o termo designando 
outra data para a leitura, confirmação e assinatura do pactuado. 
Após, em sendo essa a opção dos mediandos, é encaminhado o 
termo de acordo, juntamente com os documentos pessoais da parte, 
para homologação judicial. 

Neste ano de 2019, nos meses de março e abril, foram 
realizadas 07 (sete) triagens, das quais todos concordaram em 
participar da mediação, resultando em 07 agendamentos. As sessões 
ainda estão sendo realizadas, já obtendo neste decorrer a 
formalização de 01 (um) acordo estabelecido entre as partes. 

Nesse sentido, destaca-se que de 2016 a 2018 foram realizadas 
122 (cento e vinte e duas) triagens, ou seja, 122 (cento e vinte e duas) 
pessoas tiveram a possibilidade de conhecer a mediação de conflitos 
extrajudicial como forma de resolução de seus conflitos. Destas 63 
(sessenta e três) aceitaram participar da mediação, o que 
possibilitou que mais de 126 (cento e vinte e seis) pessoas 
participassem das sessões de mediação.  

Analisando esses dados verifica-se que de 2016 a 2018, que foi 
mantida uma média de aceitação em participar das sessões de 
mediação, sendo que em 2016, 54% dos que participaram da 
triagem aceitaram conduzir o conflito pela mediação extrajudicial; 
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em 2017, 47,82% aceitaram e, em 2018, 53,84% aceitaram. Embora 
nem todos os conflitos resultaram efetivamente em um acordo, 
possibilitou-se um espaço de diálogo, em que os conflitantes 
puderam expor suas questões, interesses e sentimentos, o que se 
constitui em um dos principais objetivos da mediação. 

Outro aspecto relevante é que o fato de não ter sido 
formalizado um acordo não significa que o conflito tenha sido 
judicializado, pois, em algumas situações, a mediação possibilita um 
espaço de reconhecimento e de protagonismo que os conflitantes 
estabelecem os termos do acordo sem formalização.  

 
3. Considerações finais 

 
A mediação é um instituto adequado para a solução de 

conflitos, inclusive os vivenciados no âmbito familiar, em que o 
rompimento dos relacionamentos precisa ser compreendido para 
que os vínculos familiares possam ser mantidos e respeitados, 
especialmente quando há filhos.   

Quanto aplicada extrajudicialmente e pré-processualmente 
verifica-se que a mediação tem um campo fértil na gestão de 
conflitos familiares, o que se comprova pelos  resultados positivos 
obtidos a partir do trabalho realizado no projeto de extensão, 
quando aproximadamente 50% daqueles que tem a oportunidade 
de ouvir explicações acerca de como se realiza o procedimento de 
mediação aceitam participar. 

Nesse sentido, objetiva-se com o projeto disseminar a prática 
da mediação, bem como oportunizar aos conflitantes um espaço de 
valorização dos sentimentos e tratamento humanizado, para que 
seja possível uma resolução de conflitos adequada e que contemple 
os interesses daqueles que estão envolvidos no conflito, de modo que 
possam estabelecer o diálogo e a convivência pacífica, para que 
consigam seguir em frente com suas respectivas responsabilidades. 

Desta maneira, entende-se que a mediação desenvolvida no 
projeto e nas demais outras formas aplicadas, é considerada um 
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avanço na construção de uma justiça em que os sujeitos envolvidos 
tenham participação na construção de respostas. 
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1 Introdução 
 

O Poder Judiciário encontra-se atualmente em crise, tendo 
sua legitimidade questionada pela sociedade civil. Por sua vez, a 
resposta tradicional ao conflito tem sido uma das causas 
permanentes, da atual crise, reverberando-se em práticas violentas 
e desprovidas de diálogo e empatia. Desse modo, a acesso à Justiça 
vem sendo colocado em risco, visto sua demora em traçar uma 
resposta aos conflitos apresentados.  

O sistema multiportas de Justiça, não tão novo, mas pouco 
difundido no meio jurídico, vem ganhando gradativamente seu 
espaço na relações sociais, pois oferece ferramentas de resolução de 
conflitos eficazes e céleres, trazendo satisfação aos envolvidos, não 
só por resolver a questão, mas principalmente por criar uma cultura 
de diálogo não agressiva e uma escuta ativa e respeitosa perante às 
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opiniões discrepantes, as quais são inerentes a uma interação 
conflitiva.  

A partir desta contextualização, o presente artigo, busca 
estudar e compreender a crise atual do Poder Judiciário, trazendo 
suas principais causas e características, bem como estudar o acesso 
à Justiça como direito fundamental constitucionalmente garantido 
para, então, demonstrar como o sistema multiportas de justiça 
oferece diferentes e dinâmicas possibilidades e alternativas para 
resolução de conflitos, potencializando e alagando o direito 
fundamental de acesso à justiça. 

 
2. Acesso à justiça como garantia fundamental  

 
O acesso à Justiça é um direito constitucionalmente garantido, 

podendo ser classificado como um direito fundamental de todo 
cidadão. Para muitos, o acesso à justiça é o direito humano mais 
básico e imprescindível, pois é por meio dele que se busca a garantia 
plena dos demais direitos. A Constituição Federal de 1988 em seu 
artigo 5º traz consagrado este direito, afirmando que toda e 
qualquer pessoa possa ter garantia de resolução quando um direito 
seu for violado ou ameaçado. Sendo assim, “o acesso à justiça pode 
ser encarado como o requisito fundamental – o mais básico dos 
direitos humanos – de um sistema jurídico moderno e igualitário 
que pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos.” 
(CAPPELLETTI, 2017, p. 14) 

Este direito pode ser conceituado de várias formas. A mais 
tradicional é que todos têm direito a provocar o Poder Judiciário no 
caso de ter violado/ameaçado um direito seu, mas atualmente, com 
toda evolução histórica e social, o acesso à Justiça vai muito além, 
uma vez que abrange todo e qualquer meio de solução de conflitos 
eficaz, célere a satisfatório, se tornando este, o conceito mais aceito 
nos dias atuais. 

É nesse sentido que afirma Luciane Moessa de Souza (2015, p. 
44): 
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É intuitivo, neste sentido, que não é suficiente ter a mera 
possibilidade de reclamar pela violação de um direito, mas é 
necessário que a apreciação desta questão seja feita de forma ágil 
e justa, sem macular, contudo, a garantia do contraditório, isto é, 
dando-se oportunidade à outra parte no litígio de apresentar suas 
alegações e provas correspondentes. É daí que decorre a noção de 
acesso a um processo e a uma decisão justas. De nada adianta 
poder exercer o direito de ação se a solução reclamada vier tarde 
demais ou for uma decisão injusta, insatisfatória para resolver o 
litígio. 
 

Assim é possível afirmar que o acesso à Justiça vem sendo 
modificado, uma vez que se busca com esta uma resposta imediata 
e satisfatória ao conflito apresentado. Portanto, não resolve nada 
apenas dispondo de leis que garantam direitos à todos “[...] se não 
existirem mecanismos aptos a atuarem em caso de sua violação. É 
aí que entra o acesso à justiça, pois precisamos de instrumentos que 
nos garantam que, em caso de violação ou simples ameaça de 
violação a nossos direitos, temos aonde nos socorrer [...]” (SOUZA, 
2015, p. 44). É por isso, que surgem os métodos alternativos de 
resolução de conflitos e de acesso à justiça, ou seja, o Sistema 
Multiportas de Justiça, possibilitando à todos uma resolução célere, 
eficaz e totalmente satisfatória, atendendo ao que se esperava de um 
direito de acesso à justiça, justiça esta não como Poder Judiciário, 
mas como garantia de um direito violado.  

Igualmente, vale ressaltar que o acesso à Justiça e mais 
especificamente os métodos alternativos de resolução de conflitos, 
passaram a ser positivados não só na Constituição Federal, mas em 
várias outras legislações, tanto nacionais como internacionais. 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) teve grande relevância 
para a implementação das formas consensuais e alternativas de 
resolução de conflitos, visto que por meio da publicação da 
Resolução nº 125 de 29 de novembro de 2010, dispôs e 
regulamentou, pela primeira vez, à respeito da Mediação e 
Conciliação em âmbito Brasileiro, instituindo a Política Judiciária 
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Nacional de Tratamento adequado dos Conflitos de Interesses no 
âmbito do Judiciário. Quanto a atuação do CNJ destaca Daniela 
Monteiro Gabbay (2011, p. 11): 

 
Nesse cenário, destaca-se no Brasil a recente “Política Judiciária 
Nacional de Tratamento adequado dos Conflitos de Interesses no 
âmbito do Judiciário”, instituída em novembro de 2010 pela 
resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), como 
forma de assegurar a conciliação e mediação de conflitos em todo 
o país, determinando que os órgãos judiciários ofereçam, além da 
solução adjudicada mediante sentenças dos juízes, mecanismos de 
resolução consensual de controvérsias entre as partes, bem como 
a prestação de atendimento e orientação aos cidadãos, 
incentivando a autocomposição de litígios e a pacificação social por 
meio da conciliação e mediação. 
 

Por meio desta resolução, o CNJ ficou competente para 
organizar programas que promovam e incentivam a 
autocomposição de conflitos, bem como, compeliu a criação de 
Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de 
conflitos (NUPEMEC) e o fomento dos Centros Judiciários de 
Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC).  

Mais tarde, especificamente no ano de 2015, os meios 
alternativos de resolução de conflitos ganharam ainda mais força e 
aplicabilidade legal, visto que entraram em vigor duas novas leis que 
dispunham principalmente da Mediação e da Conciliação de conflitos, 
ou seja, a Lei nº 13.105/2015, denominada de Novo Código de Processo 
Civil e a Lei nº 13.140/2015, intitulada de Lei de Mediação. 

O Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) trouxe 
inúmeras menções referentes à implantação e aplicação da 
conciliação e mediação no processo Judicial. Entre as principais 
disposições, pode-se destacar a disposição sobre protagonismo das 
partes e normas fundamentais do processo, incentivos econômicos 
para mediação e conciliação, o novo papel do juiz, impedimento e 
suspeição referentes à mediação e conciliação, diferenças entre 
conciliador e mediador, além da referência aos centros judiciários 
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de solução consensual de conflitos, aos princípios básicos da 
conciliação e mediação, ao cadastro de mediadores e conciliadores, 
a petição inicial, audiência, tutela e defesa, mediação e conciliação 
em litígios coletivos, familiares, entre outros. 

Por fim, em 26 de junho de 2015, foi promulgada a Lei nº 
13.140, denominada Lei de Mediação, a qual dispõe sobre a Mediação 
entre particulares (conflitos já levados ao Poder Judiciário ou de 
forma extrajudicial) e autocomposição no âmbito da administração 
pública. Esta lei é considerada um marco muito importante e um 
grande avanço à legislação brasileira, visto que a muito se tentava 
chegar a essa evolução referente aos métodos consensuais de 
tratamento de conflitos. 

 Dentre as características mais marcantes desta Lei, pode-se 
destacar que nela, diferentemente do que prevê o Código de 
Processo Civil, não é feita distinção entre mediação e conciliação, 
podendo a lei ser aplicada em outros meios de autocomposição de 
conflitos. Ademais, pela Lei da Mediação a mediação pode ser usada 
para resolver qualquer caso em que haja conflito, os mediadores não 
precisam ter alguma graduação, mas sim ser capacitados em cursos 
próprios, a mediação tem sua data inicial no momento do 
firmamento do termo inicial da sessão, e por fim, a mediação pode 
ser realizada a distância, principalmente no que diz respeito à 
mediação via internet. (VASCONCELOS, 2017) 

Assim, é possível observar que toda essa evolução das formas 
alternativas de resolução de conflitos se deu a partir de uma crise 
enfrentada pelo Poder Judiciário, fazendo com que o Direito de 
Acesso à Justiça, não fosse mais totalmente garantido. Nesse 
sentindo, e para uma melhor compreensão, se faz necessário 
investigar os diferentes sentidos da atual crise do Poder Judiciário. 

 
2.1 Crise do paradigma clássico de justiça 

 
O Poder Judiciário encontra-se em ampla crise, tanto 

quantitativa como qualitativa. As principais causas desta crise 
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situam-se na demora para resolução dos processos, bem como na 
cultura da dependência da decisão, aguardando as partes em conflito 
por uma resposta advinda de um terceiro, o juiz. Sendo assim, pode-
se observar que a crise clássica do Poder Judiciário está diretamente 
interligada com a situação conflitiva existente na sociedade, pois, em 
geral, as pessoas não conseguem dialogar a respeito de seus 
problemas e tentar resolvê-los de uma forma pacífica, criando 
consequentemente uma sociedade mais violenta e um Judiciário 
cada vez mais superlotado de conflitos a serem resolvidos. 

Frente a todas estas situações, Ana Carolina Ghisleni (2018, p. 
14) acentua que:  

 
As deficiências que o Estado enfrenta provocam inicialmente uma 
crise de identidade, que consiste na perda ou diminuição de seu 
poder decisório, aliada à crise de eficiência, que se traduz na 
dificuldade de oferecer retorno eficiente à conflituosidade social e 
aos litígios processuais. 
 

Esta crise de eficiência relatada por Ghisleni (2018) pode ser 
observada claramente por meio da análise de dados que descrevem 
a situação de litigiosidade e congestionamento do Poder Judiciário 
atualmente. Conforme dados o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
em seu relatório Justiça em Números 2018, a quantidade de casos 
novos na Justiça Estadual chegou a 20.207.585 (vinte milhões 
duzentos e sete mil e quinhentos e oitenta e cinco), o que representa 
um percentual de 1,9% de aumento do ano anterior. Já na Justiça 
Federal, os casos novos chegaram a somar o total de 3.865.182 (três 
milhões oitocentos e sessenta e cindo e cento e oitenta e dois), o qual 
caracteriza um aumento de 1,7% baseado nos índices do ano 
anterior. Pode-se analisar ainda que a taxa de congestionamento na 
Justiça Estadual está em 75% e na Justiça Federal, encontra-se em 
73% (CNJ, 2018).  

Sendo assim, é possível observar ainda que a crise do 
Judiciário está além dos números. O processo judicial (que é o meio 
tradicional por qual ele se manifesta) não consegue mais satisfazer 
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a população por meio de suas sentenças, tornando-se assim, um 
meio sem confiança, sem legitimidade, não asseverando garantia 
aos seus assistidos, ou seja, um instrumento precário. “O maior 
problema da magistratura é que ela decide litígios que lhe são 
alheios, não levando em consideração, salvo raras exceções, o que as 
partes sentem e suas expectativas.” (GHISLENI, 2018, p. 26). 

Diz-se que tal crise encontra sua origem, principalmente na 
litigiosidade desenfreada existente na sociedade, ou seja, os conflitos 
estão sendo consideravelmente uma marca muito presente no viver 
em sociedade e as pessoas não estão mais conseguindo administrá-
los de forma responsável, necessitando assim, que um terceiro (juiz) 
decida qual o melhor caminho a tomar. 

O conflito, por sua vez, tem-se tornado cada vez mais 
complexo e multifacetado devido às relações humanas existentes 
atualmente e que se encontram muito frágeis no que diz respeito, 
principalmente a capacidade humana de produção de diálogo e de 
entendimento. Isso se deve, em boa medida, a forma como o conflito 
é tomado pelos sujeitos conflitantes, ou seja, de se uma perspectiva 
positiva, construtiva ou de uma perspectiva negativa, destrutiva.  

O conflito de forma negativa pode ser entendido como um 
confronto de ideias e pensamentos e que no final instiga à violência 
- seja ela de qualquer forma - visto que a sociedade contemporânea 
vem se individualizando a cada dia mais, perdendo assim o exercício 
de conviver em comunidade e de ouvir e entender posicionamentos 
contrários.  

Portanto, ao indivíduo ao retornar à convivência coletiva vê-
se imerso em conflitos negativos e as oposições de ideias começam 
a surgir. Esse conflito, porém, por mais simples que possa ser não 
consegue ser administrado e logo vai ser encaminhado ao Poder 
Judiciário para que um terceiro decida qual o caminho a tomar e 
quem será o vencedor e o perdedor naquele confronto de idéias. 
Como resultado, é corriqueiro que o outro seja penalizado por 
pensar/entender diferente do que se entende por correto ou 
verdadeiro.  
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A esse respeito, leciona Carlos Eduardo Vasconcelos (2017, p. 
22): 

 
O que geralmente ocorre no conflito processado com enfoque 
adversarial é a hipertrofia do argumento unilateral, quase não 
importando o que o outro fala ou escreve. Por isso mesmo, 
enquanto um se expressa, o outro já prepara uma nova 
argumentação. Ao identificarem que não estão sendo entendidas, 
escutadas, lidas, as partes se exaltam e dramatizam, polarizando 
ainda mais as posições. 
 

O conflito de forma positiva consiste no pensamento de que 
este faz parte do “ser sociedade” e “viver conjuntamente”, 
possibilitando as evoluções do indivíduo enquanto parte de um 
coletivo e como um ser pensante e racional. Pode-se dizer assim, que 
o conflito ao gerar o confronto de ideias e opiniões, constitui-se 
como um ato de reconhecimento e transformação das relações que 
se originarão daquele momento,  influenciando e qualificando 
assim, o movimento das interações humanas (SPENGLER, 2008). 
Desse modo, o conflito, pode ser considerado uma característica 
incorporada e pertencente às relações interpessoais, buscando a 
evolução subjetiva de cada indivíduo e não necessitando ser 
reputado como traço de instabilidade ou rompimento de vínculos 
sociais, mas sim como a possibilidade de uma integração social 
(SPENGLER, 2008). 

Ainda assim, é possível verificar que ao analisar o conflito 
como algo positivo na sociedade e nas relações intersubjetivas, ele 
pode ser processado de uma forma muito mais pacífica e com a 
construção de um diálogo consideravelmente menos agressivo. 

 
2.2 Sistema multiportas de justiça 

 
É possível extrair de toda evolução Judicial e conflitiva 

anteriormente mencionada, um novo pensamento em relação à 
resolução dos conflitos interpessoais, ou seja, o sistema multiportas 
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de Justiça, que passa a proporcionar várias opções aos indivíduos 
para a solução de seus conflitos de forma amigável e/ou consensual. 
Este sistema multiportas surge com o escopo de desafogar o Poder 
Judiciário e tornar o processo mais célere e eficaz, permitindo à 
grande maioria o efetivo acesso às formas de resolução de seus 
conflitos, sendo portanto, um ótimo meio para garantir o acesso à 
Justiça à todos, uma vez que o acesso à justiça não compreende 
apenas o acesso ao Poder Judiciário, mas sim a Justiça como um 
todo, como forma de garantir direitos violados. Nas palavras de Luis 
Fernando Guerrero (2012, p. 13, grifo do autor): 

 
O sistema multiportas é uma tendência, não necessariamente 
nova, de se buscar formas de solução de conflitos que possam 
coexistir ou até mesmo fazer as vezes do tradicional sistema 
judicial de solução de conflitos. Essas formas podem ser realizadas 
a partir de uma postura amigável ou adversarial das partes. 
 

A expressão “Sistema Multiportas de Justiça” (multidoor 
courthouse system) foi criada pelo Professor Frank Sander, da 
Escola de Direito da Universidade de Harvard, no ano de 1976, na 
Conferência Pound, na qual foram debatidos temas acerca da 
insatisfação Judiciária norte-americana. Sander utilizou-se naquele 
momento do argumento de que com o conflito sendo tratado de 
forma adequada, é possível pensar a utilização eficiente dos recursos 
pelos tribunais, reduzindo custos e tempo de um processo normal e 
consequentemente, diminuindo a ocorrência de conflitos 
subsequentes, visto que serão solucionados de fato.  Assim, nos anos 
de 1970, 1980 e 1990, nos Estados Unidos, iniciou-se uma forte 
movimentação para o reconhecimento e implantação de técnicas 
consensuais e complementares de resolução e tratamento de 
conflitos e passou-se a utilizar frequentemente a expressão Sistema 
Multiportas de Justiça. (GIMENEZ, 2017) 

Contudo, ao mencionar o acesso ao Poder Judiciário 
atualmente, este direito não tem apresentando uma eficácia plena, 
uma vez que a morosidade e onerosidade de sua aplicabilidade traz 
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uma certa instabilidade ao direito fundamental de acesso à Justiça. 
Ainda, como consequência de toda esta vulnerabilidade apresentada 
pelo Poder Judiciário, as decisões proferidas (sentenças) acabam por 
não contemplar mais os interesses pelos quais se busca esta 
alternativa de resolução de questões conflitivas, causando 
insatisfação em muitos. Assim, pode-se falar a partir deste sistema 
multiportas, visando uma eficácia maior na resolução dos conflitos, 
pois se trata de um acordo e uma solução estabelecida pelos próprios 
envolvidos na questão abordada, contemplando interesses em 
comum e criando uma certa responsabilidade aos acordantes de 
cumprirem, visto que a solução é resultado de suas vontades e 
interesses conciliados, garantindo do mesmo modo a reparação de 
direitos que foram anteriormente violados. 

Destarte, pode-se elencar como possibilidades de um sistema 
multiportas de Justiça, além da heterocomposição (um terceiro que 
decide), as formas de autocomposição do conflito, sejam elas a 
Conciliação, Negociação, Mediação e Justiça Restaurativa, 
possibilitando aos conflitantes várias alternativas de resolução de 
seus conflitos, permitindo implantar um modelo de justiça mais 
comprometido com o cidadão e com a efetivação do direito 
fundamental de acesso à justiça. 

 
2.2.1 Conciliação e negociação 

 
A conciliação trata-se de uma forma autocompositiva 

voluntária, pois os envolvidos no conflito juntamente com o 
conciliador, buscam chegar a um acordo favorável para ambos. Tem 
como objetivo principal o acordo, ou seja, o conciliador tem o poder 
de se manifestar, relatando e incentivando qual a melhor opção aos 
conflitantes. 

 
Portanto, a conciliação é uma atividade mediadora direcionada ao 
acordo, qual seja, tem por objetivo central a obtenção de um 
acordo, com a particularidade de que o conciliador exerce leve 
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ascendência hierárquica, pois toma iniciativas e apresenta 
sugestões, com vistas à conciliação. (VASCONCELOS, 2017, p. 65) 
 

Vale ressaltar que a conciliação ocorre preferencialmente nos 
casos em que os envolvidos não possuem vínculo social e afetivo, 
anteriormente ou posteriormente ao conflito, pois seu maior escopo 
é o acordo entre ambos e não a recomposição de relações 
interpessoais. Assim, para muitos, a conciliação pode ser confundida 
com a mediação, pois ambas tem a atuação de um terceiro facilitador 
e na maioria das vezes tem como resultado um acordo, porém  

 
A conciliação [...] é prevalentemente focada no acordo. É 
apropriada para lidar com relações eventuais de consumo e outras 
relações casuais – pessoas sem vínculos anteriores – em que não 
prevalece o interesse comum de manter um relacionamento, mas, 
fundamentalmente, o objetivo de equacionar interesses materiais 
ou questões jurídicas. (VASCONCELOS, 2017, p. 64) 
 

A conciliação pode ser pré-processual (realizada antes do 
processo) e/ou processual (durante o processo), ou ainda em alguns 
casos, ser realizada mesmo depois de já proferida uma sentença. 

Assim, vale ressaltar a análise referente ao tema, trazida por 
Gabbay (2011, p. 49): 

 
A respeito da postura do terceiro imparcial frente à autonomia das 
partes, o conciliador pode assumir um lugar de poder, pois embora 
ele não tenha autoridade para impor uma decisão às partes, as 
técnicas de que se utiliza buscam conduzir as partes à realização 
do acordo. Essa situação é especialmente comum nas conciliações 
institucionais, como as que ocorrem no Judiciário, tanto nas 
sessões de conciliação dos juizados especiais quanto nas audiências 
de conciliação e julgamento presididas pelo juiz. 
 

A negociação por sua vez, consiste na prática de 
autocomposição, mas sem a presença de um terceiro facilitador, 
apenas conduzido diretamente pelos próprios conflitantes, ou seja, 
representa a autocomposição direta, justamente pelo fato de não 
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possuir interferência de um terceiro imparcial. Como nas demais 
formas autocompositivas de solução de conflitos, esta também 
basea-se na voluntariedade e a consensualidade dos envolvidos em 
querer negociar, caso contrário, não surtirá efeitos. Os negociantes, 
neste caso é que irão conduzir e controlar o desenvolvimento e a 
forma de como irão chegar à um acordo, buscando sempre um 
diálogo não violento e a não influência imposta de um sobre o outro. 
“Qualquer solução dependerá única e exclusivamente da vontade e 
da atuação das partes por meio de uma solução consensuada, que de 
nenhum modo será influenciada ou facilitada por terceiro.” 
(GUERRERO, 2012, p. 31-32) 

Este método alternativo de resolução de conflitos, pode ser 
considerado como sendo “o planejamento, a execução e o 
monitoramento, sem a interferência de terceiros, envolvendo 
pessoas, problemas e processos, na transformação ou restauração 
de relações, na solução de disputas ou trocas de interesses.” 
(VASCONCELOS, 2017, p. 60). Ela sempre deve ser cooperativa e 
buscar um acordo que contemple todos os interesses envolvidos, 
com ganhos de forma mútua, uma vez que não tem por escopo 
eliminar ou derrotar o outro negociante. 

Nem sempre será possível a resolução do conflito com a 
negociação, visto que necessita um comprometimento muito grande 
das partes envolvidas, e portanto, uma das críticas a esta forma de 
solução de conflitos, é uma possível disparidade e desigualdade no 
acordo estabelecido, pelo fato de não existir a presença de nenhum 
terceiro estranho ao problema, fazendo com que possa existir uma 
relação de poder maior por parte de um dos envolvidos em relação 
ao outro. (GUERRERO, 2012) 

 
2.2.2 Mediação 

 
A mediação, trata-se de um método consensual de resolução 

de conflitos, no qual um terceiro facilitador auxilia os mediandos a 
reestabelecerem o diálogo e a criar uma nova cultura de paz, tendo 
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como uma possível consequência o acordo. O mediador não pode, 
em momento algum interferir no conflito, sugerindo acordos a 
serem possívelmente tomados. Ele apenas conduz o diálogo, se 
valendo de técnicas e meios para que os envolvidos consigam 
conversar de uma forma não violenta e pensando no bem comum. 
É muito importante e eficaz o mediador encontrar os pontos comuns 
que os mediandos possuem, trabalhando assim, sobre esses critérios 
e desenvolvendo o pensamento não conflitivo em ambos, buscando 
fazer com que um se coloque no lugar do outro e veja também o 
problema sob outros pontos de vista. “Cabe, portanto, ao mediador, 
com ou sem a ajuda do comediador, colaborar com os mediandos 
para que eles pratiquem uma comunicação construtiva e 
identifiquem seus interesses e necessidades comuns.” 
(VASCONCELOS, 2017, p. 61) 

Vale ressaltar, que o objetivo da mediação não é chegar ao 
acordo, mas sim reestabelecer o diálogo entre os envolvidos no 
conflito e recompor os laços afetivos e sociais existentes entre 
ambos. O acordo é considerado apenas uma consequência da 
qualificação comunicativa entre os envolvidos no processo de 
identificação mediada de interesses. 

Nesse sentido é importante destacar o posicionamento de José 
Luis Bolzan de Morais e Fabiana Marion Spengler (2008, p.134): 

 
Com o auxílio do mediador, os envolvidos buscarão compreender 
as fraquezas e fortalezas de seu problema, a fim de tratar o conflito 
de forma satisfatória. Na mediação, por constituir um mecanismo 
consensual, as partes apropriam-se do poder de gerir seus 
conflitos, diferentemente da Jurisdição estatal tradicional na qual 
este poder é delegado aos profissionais do direito, com 
preponderância àqueles investidos das funções jurisdicionais. 
 

Ainda, é possível identificar na Mediação, algumas 
características que a diferencia das demais práticas alternativas de 
resolução de conflitos, dentre as quais pode-se citar: a) a 
privacidade, visto que ela ocorre de modo sigiloso e somente haverá 
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divulgação do que foi dito, se assim os mediandos quiserem; b) a 
economia financeira e de tempo, pois os litígios levados à mediação 
normalmente são resolvidos em um tempo consideravelmente 
menor pelo fato de prevalecer a vontade dos envolvidos, o que 
consequentemente acarretará na sua diminuição de custo; c) a 
oralidade, uma vez que esta não possui uma forma de acontecer, ela 
apenas vai sendo conduzida pelo mediador, que vai ter de encontrar 
o melhor meio a ser seguido, diante da situação que ele estiver, pois 
cada caso e cada conflito podem ser solucionados de diferentes 
formas; d) a reaproximação das partes, a qual pode ser considerada 
a maior característica da mediação, visto que ela é justamente 
utilizada para reestabelecer o diálogo rompido e fortalecer os laços 
que foram destruídos com o conflito em questão; e) a autonomia das 
decisões, dado que os mediandos é que decidirão qual o futuro 
daquela mediação e do conflito deles, que pode ou não ser levado à 
homologação judicial; f) o equilíbrio das relações entre as partes, 
porquanto os mediandos devem ser ouvidos e ter momentos de fala 
de forma igualitária, jamais um sendo favorecido perante o outro, 
ou seja, o mediador deve ser totalmente imparcial. (MORAIS; 
SPENGLER, 2008) 

 
2.2.3 Justiça restaurativa 

 
No que diz respeito à Justiça Restaurativa, esta possui caráter 

interdisciplinar na prevenção e no tratamento de assuntos com base 
criminal e em âmbito brasileiro sua prática é muito recente. Seu 
conceito também é considerado muito amplo e de difícil definição, 
mas atualmente entende-se como um instrumento/técnica em que 
a vítima, o ofensor e possivelmente pessoas da comunidade 
atingidas pelo cometimento do crime, buscam por meio do diálogo 
encontrar uma solução para todas as questões surgidas com tal 
delito, cada uma expondo o seu lado e os seus sentimentos e razões 
para tal acontecimento. A partir disso, é de suma importância saber 
que 
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A Justiça Restaurativa (JR) é uma nova forma de lidar com a 
questão dos conflitos e dos crimes, centrada mais nas pessoas e nos 
relacionamentos do que nas questões jurídicas. Antes que discutir 
questões legais, culpados e punições, a JR promove intervenções 
focadas na reparação dos danos, no atendimento das necessidades 
da vítima, na corresponsabilização do ofensor, sua família e 
pessoas do seu relacionamento, tudo visando à recomposição do 
tecido social rompido pela infração e o fortalecimento das 
comunidades. (A PAZ..., 2018) 
 

Dessarte a Justiça Restaurativa é normalmente conduzida por 
um terceiro facilitador (mediador) e tem por escopo lidar com o ato 
infracional de uma maneira diferente das formas atuais e que não 
vêm trazendo resultados positivos, proporcionando resultados 
restaurativos que são criados em conjunto pelos envolvidos no 
delito. Assim, este método alternativo de resolução de conflitos tem 
um modo  próprio de acontecer, ou seja, será baseado em valores e 
possui procedimentos que devem ser seguidos, tendo como 
principal caraterística a voluntariedade, ou seja, “a prática 
restaurativa só acontecerá se for do consentimento de ambas as 
partes, e [...] não podem surgir a partir de uma tentativa de 
vantagem no processo penal.” (GOLART; MAIER, 2018) 

Cabe neste momento salientar, o conceito de Resultados 
Restaurativos trazido por Vasconcelos (2017, p 263): 

 
Resultados restaurativos por sua vez, são os acordos decorrentes 
dos processos restaurativos, que podem incluir a reparação do 
dano, a restituição de algum bem e a prestação de serviços à 
comunidade, sempre com o fim de atender as necessidades 
individuais e coletivas de todas as partes, bem como de demarcar 
as suas responsabilidades, visando à reintegração da vítima e do 
ofensor. 
 

Por fim, cabe ressaltar que esta opção de tratamento de 
conflitos de natureza penal, não substitui as demais formas 
tradicionais de enfrentamento e repressão da criminalidade, apenas 
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traz um novo olhar sobre o conflito e os conflitantes, com o escopo 
de entender e reavaliar as questões que envolvem este tipo de 
conflito como um todo. 

 
3 Considerações finais 

 
Com base nos fatos mencionados é possível concluir que o 

acesso à Justiça é um direito constitucionalmente garantido, sendo 
considerado um direito fundamental de todo cidadão e para muitos, 
o direito humano mais básico e imprescindível, pois é por meio dele 
que é possível buscara garantia plena dos demais direitos. 

Porém, diante da crise que o Poder Judiciário vem 
enfrentando, a qual é tanto quantitativa como qualitativa, pois não 
é só em números, mas também em qualidade de decisões, o direito 
fundamental em questão vem sendo colocado em risco, visto que 
não atinge mais de forma plena todas as pessoas. Por tal motivo, 
está sendo difundido o Sistema Multiportas de Justiça, 
oportunizando a todos um acesso à justiça pleno e eficaz, uma vez 
que traz diferentes formas de resolução de conflitos, que por sua vez 
são mais céleres e satisfatórias aos envolvidos. 

Ademais, pode-se concluir também, que várias são as 
legislações atuais que disciplinam as formas alternativas de solução 
de conflitos, dentre as quais pode-se destacar a Constituição Federal 
de 1988, o Código de Processo Civil de 2015, a Resolução nº 125 de 
29 de novembro de 2010 do CNJ e a Lei nº 13.140/2015, intitulada 
de Lei de Mediação. 

Por fim, pode-se elencar como possibilidades de um sistema 
multiportas de Justiça, além da heterocomposição (um terceiro que 
decide) que é o próprio Poder Judiciário na figura do Magistrado, as 
formas de autocomposição do conflito, sejam elas a Conciliação, 
Negociação, Mediação e Justiça Restaurativa, possibilitando aos 
conflitantes várias alternativas de resolução de seus conflitos, 
optando qual destas será a melhor e mais eficaz em resolver os 
problemas em questão e principalmente, qual lhes garantirá uma 
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maior satisfação, garantido de fato e plenamente o direito 
fundamental de acesso à justiça. 
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As diretivas antecipadas de vontade e 
a preservação da dignidade da pessoa humana 

 
Fabiana Fachinetto 1 

Luciano Edu Wunder 2 
 
 
1. Introdução 
 

O presente trabalho apresenta um estudo acerca do princípio da 
dignidade da pessoa humana e sua relação com as diretivas 
antecipadas de vontade, adentrando em um tema controverso e 
tratado com receio pela grande maioria da população, nos momentos 
derradeiros da vida humana e a possibilidade de uma morte digna. 

Num primeiro momento aborda-se o princípio da dignidade da 
pessoa humana, analisando a sua consolidação no ordenamento 
jurídico brasileiro e estabelecendo sua relação no âmbito da bioética e 
do biodireito. Em seguida analisa-se mais especificamente a temática 
das diretivas antecipadas de vontade, acerca do livre consentimento e 
o histórico do surgimento e evolução das diretivas antecipadas de 
vontade, avançando para o estudo deste instituto no âmbito de Brasil, 
sua regulamentação pelo Conselho Federal de Medicina, os modelos 
de concretização com suas características peculiares.  
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Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ). Advogada. Endereço Eletrônico: 
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2 Bacharel em Direito, graduado pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do 
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Com base neste estudo consegue-se verificar a umbilical 
relação existente entre o princípio da dignidade da pessoa humana 
e as diretivas antecipadas de vontade no tocante ao direito do 
indivíduo, quando ainda senhor de suas razões, fazer uso de seu livre 
arbítrio para, quando encontrar-se em estado terminal ou 
apresentando um quadro de estado vegetativo permanente, fazer 
valer seu direito a uma morte digna. 

 
2 A dignidade da pessoa humana e a liberdade de escolha de 
morte digna 

 
Um dos dilemas enfrentados atualmente pela doutrina é 

entender e colocar parâmetros no que abrange realmente a 
dignidade da pessoa humana, pois trata-se de uma expressão 
indeterminada, que pode ser empregada das mais diversas formas e 
para defender os mais diversos pontos de vista. Para auxiliar no 
entendimento deste, Maria Cecilia Bodin de Moraes (2006, p. 11) 
relata sobre o imperativo categórico de Immanuel Kant, o qual se 
impõe para todas as ações morais: 

 
O imperativo categórico está contido na sentença: “Age de tal 
modo que a máxima de tua vontade possa sempre valer 
simultaneamente como um princípio para uma legislação geral.” 
Esta formulação foi desdobrada por Kant em três máximas morais. 
São elas: i) ”Age como se a máxima de tua ação devesse ser erigida 
por tua vontade em lei universal da natureza”, o que corresponde 
à universalidade da conduta ética, válida em todo tempo e lugar; 
ii) “Age de tal maneira que sempre trates a humanidade, tanto na 
tua pessoa como na pessoa de outrem, como um fim e nunca como 
um meio”, que representa o cerne do imperativo, pois afirma a 
dignidade dos seres humanos como pessoas; iii) “Age como se a 
máxima de tua ação devesse servir de lei universal para todos os 
seres racionais”, que exprime a separação entre o reino natural das 
causas e o reino humano dos fins, atribuindo à vontade humana 
uma vontade legisladora geral. 
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Assim interpretado, o imperativo categórico kantiano coloca 
o ser humano sendo visto como um fim em si mesmo, sendo que de 
forma alguma deverá ser visto ou utilizado como uma forma de 
alcançar outros objetivos. As legislações devem direcionar-se à 
espécie humana, ao homem como objetivo, respaldadas na 
dignidade humana, sob o prisma do respeito pelo outro (MORAES, 
2006). 

Neste contexto Sarlet (2009, p.103) bem expressa o 
pensamento de Güter Dürig relativo à caracterização do montante 
de proteção atingido pelo princípio da dignidade da pessoa humana, 
assim representado: “[...] a dignidade da pessoa humana poderia ser 
considerada atingida sempre que a pessoa concreta (o indivíduo) 
fosse rebaixada a objeto, a mero instrumento, tratada como uma 
coisa, [...] na descaracterização da pessoa como sujeito de direitos.” 

Sobre os valores existentes no mundo social, nominados por 
Kant, esclarece Moraes (2006, p. 12): 

 
De acordo com Kant, no mundo social existem duas categorias de 
valores: o preço (preis) e a dignidade (Würden). Enquanto o preço 
representa um valor exterior (de mercado) e manifesta interesses 
particulares, a dignidade representa um valor interior (moral) e é 
de interesse geral. As coisas tem preço; as pessoas, dignidade. O 
valor moral se encontra infinitamente acima do valor de 
mercadoria, porque, ao contrário deste, não admite ser substituído 
por equivalente. Daí a exigência de jamais transformar o homem 
em meio para alcançar quaisquer fins. Em consequência, a 
legislação elaborada pela razão prática, a vigorar no mundo social, 
deve levar em conta, como sua finalidade máxima, a realização do 
valor intrínseco da dignidade humana. 
 

Quanto à valoração e responsabilidade do respeito à 
dignidade da pessoa humana, afirma Anna Kleine Neves Pereira 
(2016) “[...] é um dever de todos mantermos uma luta constante em 
favor do respeito à dignidade humana, aos princípios e valores 
fundamentais previstos em nossa Carta Magna, sem acomodações e 
com coragem, [...]”, o que nos leva a refletir na responsabilidade 
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individual para agregarmos a nossa vivência a cultura do respeito e 
reconhecimento do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Embasando essa linha de pensamento da valorização e 
respeito a dignidade da pessoa humana, Ailton Cocurutto (apud 
PEREIRA, 2016) ressalta a necessidade de agregar à dignidade a 
concepção de pessoa humana, por tratar-se de um marco do iniciar 
e do findar da vivência, assim expresso: “A Dignidade é um valor 
fundamental, que deve integrar a própria noção de pessoa humana, 
pois é um vetor inicial e final na vida de cada um”. 

Este princípio é inerente ao indivíduo por sua natureza 
humana, cabendo ao Estado como ente garantidor da sociedade e 
dos indivíduos que a compõe, tomar todas as medidas políticas e 
sociais para consolidá-lo e garantir que venha ser respeitado. 

 
2.1 A consolidação do princípio da dignidade da pessoa humana 
no ordenamento brasileiro 

 
Devido às atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra 

Mundial, a Declaração Universal dos Direitos Humanos cristalizou, 
em seu artigo 1º, o respeito à dignidade da pessoa humana, 
prescrevendo que “Todas as pessoas nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos”. Esse direito fundamental passou a ser 
introduzido nas Cartas Magnas de diversos países, sendo que no 
Brasil deu-se com o advento da Constituição Federal de 1988 
(CF/88), como relata Moraes (2006, p. 13) “O respeito à dignidade 
da pessoa humana, fundamento do imperativo categórico kantiano, 
de ordem moral, tornou-se um comando jurídico no Brasil com o 
advento da Constituição Federal de 1988”. 

Na mesma linha segue a autora a demonstrar a importância 
atribuída a este princípio na Carta Magna brasileira do pós-ditadura 
militar, dando-lhe respaldo de alicerce da ordem jurídica 
democrática: 
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A dignidade humana, então, não é criação da ordem constitucional, 
embora seja por ela respeitada e protegida. A Constituição 
consagrou o princípio e, considerando a sua eminência, 
proclamou-o entre os princípios fundamentais, atribuindo-lhe o 
valor supremo de alicerce da ordem jurídica democrática. Com 
efeito, da mesma forma que Kant estabelecera para a ordem moral, 
é na dignidade humana que a ordem jurídica (democrática) se 
apoia e constitui. (MORAES, 2006, p. 14) 
 

O marco principal do reconhecimento deste princípio foi o 
texto constitucional de 1988, com sua inclusão expressa no 
preâmbulo, no Título I, dos princípios fundamentais, como um dos 
fundamentos do Estado Democrático de Direito, ou também como 
princípio norteador da ordem econômica ou, ainda, no 
planejamento familiar e/ou assegurando a dignidade às crianças e 
adolescentes, dentro da ordem social ordem social, assim expressa 
Sarlet (2009, p. 96): 

 
A Constituição de 1988 foi a primeira na história do 
constitucionalismo pátrio a prever um título próprio destinado aos 
princípios fundamentais, situado – em homenagem ao especial 
significado e função destes – na parte inaugural do texto, logo após 
o preâmbulo e antes dos direitos fundamentais. Mediante tal 
expediente, o Constituinte deixou transparecer de forma clara e 
inequívoca a sua intenção de outorgar aos princípios fundamentais 
a qualidade de normas embasadoras e informativas de toda a 
ordem constitucional, inclusive dos direitos fundamentais, que 
também integram aquilo que se pode denominar de núcleo 
essencial da Constituição material. Igualmente sem precedentes 
em nossa evolução constitucional foi o reconhecimento, no âmbito 
do direito positivo, do princípio fundamental da dignidade da 
pessoa humana (art. 1º, inc. III, da CF), que não foi objeto de 
previsão no direito anterior. Mesmo fora do âmbito dos princípios 
fundamentais, o valor da dignidade da pessoa humana foi objeto 
de previsão por parte do Constituinte, seja quando estabeleceu que 
a ordem econômica tem por fim assegurar a todos uma existência 
digna (art. 170, caput), seja quando, no âmbito da ordem social, 
fundou o planejamento familiar nos princípios da dignidade da 
pessoa humana e da paternidade responsável (art. 226, § 6º), além 
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de assegurar à criança e ao adolescente o direito a dignidade (art. 
227, caput). Assim, ao menos neste final de século, o princípio da 
dignidade da pessoa humana mereceu a devida atenção na esfera 
do nosso direito constitucional.  
 

Com o intuito de melhor compreender a abrangência deste 
princípio fundamental, e, por consequência, facilitar no seu 
entendimento, a doutrina propõe o seu estudo desdobrando-o em 
quatro aspectos, envolvendo a igualdade, a integridade, a liberdade 
e a solidariedade. 

Nessa linha, Moraes (2006, p. 18-19) demonstra a primeira 
manifestação do princípio da dignidade da pessoa humana, que vem 
por meio do princípio da igualdade, segundo o qual o indivíduo 
recebe direitos iguais aos seus convives e não lhe são impostos 
tratamentos de caráter discriminatório, ressalvado o tratamento 
diferenciado dado aos desiguais na medida das suas desigualdades, 
com o intuito de alcançar a igualdade substancial.  

No que tange à integridade psicofísica, correspondente a um 
patamar de existência de bem estar, no âmbito físico e mental, seja 
do indivíduo em sua relação social, seja com seu ser apenas, expõe 
Moraes (2006, p. 28): 

 
No princípio de proteção à integridade psicofísica da pessoa 
humana estão contemplados, tradicionalmente, apenas o direito de 
não ser torturado e o de ser titular de certas garantias penais, como 
o tratamento do preso nas detenções e nos interrogatórios, a 
proibição de penas cruéis, etc. Na esfera cível, no entanto, a 
integridade psicofísica vem servindo a garantir numerosos direitos 
de personalidade (vida, nome, imagem, honra, privacidade, corpo, 
identidade pessoal), instituindo, hoje, o que se poderia entender 
como um amplíssimo “direito a saúde”, compreendida está como 
um completo bem-estar psicofísico e social. No princípio está 
contido ainda e principalmente, o direito à existência digna [...] 
 

Já o princípio da liberdade individual passou a ter uma 
abrangência maior, numa perspectiva de privacidade, de 
intimidade, de livre exercício da vida privada, mas também  de 
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“poder realizar, sem interferência de qualquer gênero, as próprias 
escolhas individuais, mais, o próprio projeto de vida, exercendo-o 
como melhor convier” (Moraes, 2006, p. 43).  

Por fim, o princípio da solidariedade impõe uma ampla gama 
de ações que visam reduzir as desigualdades, procurando introduzir 
na sociedade os excluídos, de forma a reconhecer o outro como ser 
digno dos mesmos direitos e garantias.  

Nesta nova realidade, em que o princípio da dignidade da 
pessoa humana, considerando essas quatro vertentes mencionadas, 
passa a valorizar a pessoa, percebe-se que, a partir da CF/88, houve 
a inversão da valoração do bem tutelado, pois anteriormente ocorria 
a primazia da tutela do bem patrimonial em detrimento do 
existencial; hoje, com a elevação de princípio ao patamar 
constitucional, as situações jurídicas existenciais preponderam 
sobre as patrimoniais.  

A dignidade como algo próprio do ser humano não pode ser 
determinado como um simples direito pela legislação, pois é algo 
que não pode ser suprimido do ser humano, algo fundamental na 
existência humana.  O que caberia à legislação é a adoção de 
parâmetros de proteção e ao Estado de meios para o 
desenvolvimento da dignidade da pessoa humana, consolidando-o 
definitiva e materialmente como um direito fundamental da pessoa 
humana (SARLET, 2011). 

 
2.2 O princípio da dignidade da pessoa humana na bioética e no 
biodireito. 

 
O biodireito se ocupa de forma específica, com base no 

fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana, das 
relações jurídicas inerentes ao trato dos avanços científicos 
relacionados à vida e à morte da pessoa humana, como transplantes, 
genética, situações de morte assistida, entre outros. 

Já sobre bioética, Maria Helena Diniz (apud  PEREIRA, 2016) 
diz “seria então uma nova disciplina que recorreria às ciências 
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biológicas para melhorar a qualidade de vida do ser humana [sic], 
permitindo a participação do homem na evolução. [...]” . Assim, 
ainda sobre a bioética, segue a autora “[...] Seria a ciência que 
garantiria a sobrevivência da Terra, [...]” ressaltando a importância 
fundamental da bioética no futuro da raça humana, mas, 
especialmente, em um futuro com dignidade. 

Mas para que isto ocorra tanto a bioética quanto o biodireito 
devem manter uma estreita atuação, apoiando-se mutuamente, 
para facilitar a aplicação das normas legais, tornando possível a 
melhoria nos níveis de qualidade de vida ao ser humano e, 
consequentemente, uma melhor afirmação e respeito à dignidade da 
pessoa humana. A bioética e o biodireito estão intimamente ligados 
ao direito de escolha do ser humano em cessar seu sofrimento diante 
de um quadro de doença terminal ou incapacidade permanente. O 
questionamento que surge envolve a mensuração do limite da 
vontade humana e até onde o ordenamento jurídico pode limitar 
essa vontade, especialmente impondo-lhe uma sobrevida 
decorrente de tratamentos médicos protelatórios, causando-lhe 
mais sofrimento pessoal e inclusive de seus familiares. 

Neste ponto relata Piccinini (2007, p. 33), um pouco em 
defesa do direito a eutanásia, mas que corrobora também com o 
direito do ser humano em sua livre discrição, optar pela ortotanásia, 
ou seja, deixar que a morte sobrevenha naturalmente, sem a 
interferência de tratamentos invasivos que só prolongam o 
sofrimento do indivíduo e de seus familiares, dando-lhe o direito de 
escolher ter uma morte que chegará de forma digna: 

 
O direito de morrer está entranhado nas leis que asseguram a vida, 
mas em contraponto, não podem assegurar que seja vivida com 
dignidade, respeito e de maneira humana. De nada adianta os 
cientistas descobrirem a causa da doença, podendo prolongar a 
vida do doente, se ao final ele não pode escolher livremente se quer 
morrer ou viver, sem que as pessoas ao seu redor respondam a 
processos judiciais por facilitar sua morte. [...] de nada adianta 
estudos para melhorar a qualidade de vida do ser humano, se ele 
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não possui uma vida digna na hora de sua morte. O Biodireito e a 
Bioética têm avançado enormemente nos últimos tempos, mas é 
necessário que a legislação pertinente a estes estudos também 
ande rápido, pois é incabível que tenhamos tantos avanços na área 
de saúde e ao mesmo tempo, ocorrendo o contrário com as leis. O 
aumento da perspectiva de vida do ser humano, seja através do 
prolongamento da vida por medicamentos, seja por aparelhos, não 
justifica que este tenha que passar por situações humilhantes ao 
final de toda uma vida por um capricho de legislações 
ultrapassadas que não acompanham o ritmo da ciência, ou por 
caprichos de religiões que proíbem que o moribundo, ou seus 
familiares, depois de comprovada que não há mais chances de cura 
pelos médicos, [...] 
 

A aplicabilidade do testamento vital vem ao encontro dos 
princípios da ortotanásia, como expõe Ferrari (2010, p. 19, grifo do 
autor), “Ortotánasia deriva do grego orto, que significa certo; 
thanatos, morte. Traduzindo, significa a morte em seu tempo certo, 
[...] deixa que a morte ocorra naturalmente, sem a utilização de 
recursos artificiais que prolongam a vida do paciente.” Em outras 
palavras, permitir que a morte ocorra de forma natural, sem o 
prolongamento do sofrimento do indivíduo. 

Quanto à valorização da vontade do paciente terminal, do 
conflito existente entre o direito fundamental à vida e o direito à 
autonomia da vontade quando se trata de uma morte digna, 
acrescenta Piccinini (2007, p. 35):  

 
O direito à vida é supremo, mas supremo também é, e com muito 
mais força, o direito à vida digna. O que se pregou é que deve ser 
preservada a vida em qualquer circunstância. [portanto] A 
dignidade do ser humano é direito intrínseco a ele. Nada poderá 
tirar da pessoa os valores a ela arraigados, mesmo assim existem 
vários meios que tentam manter o paciente vivo sem corresponder 
a sua vontade Não será o melhor meio aquele que vai de encontro 
a vontade do próprio interessado, pois o que é a dignidade e a 
qualidade de vida senão aquelas que permitem que a pessoa seja 
dona de seu próprio corpo [...] (PICCININI, 2007, p. 35 - 36) 
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Com a bioética e o biodireito atuando paralelamente, tem-se 
um significativo acréscimo no fortalecimento do princípio da 
dignidade da pessoa humana, por meio do controle ético e legal dos 
procedimentos médicos, bem como para que as pesquisas científicas 
e tecnológicas direcionadas, direta ou indiretamente, à pessoa 
humana, mantenham-se em padrões de condutas morais e éticas 
retilíneas.  

 
3 As diretivas antecipadas de vontade 

 
Neste contexto, a relação existente entre médico e paciente, 

inicialmente de submissão, vem passando por um processo de 
reavaliação, sendo que a autonomia de vontade do paciente vem 
ganhando terreno, tanto nível mundial quanto brasileiro. 

 
3.1 Origens das diretivas antecipadas de vontade 

 
Essa reavaliação da relação médico/paciente passou a 

encorpar-se após as atrocidades cometidas durante experimentos 
realizados no decorrer da Segunda Guerra Mundial, como relata 
André Gonçalo Dias Pereira (apud Luciana DADALTO, 2015, p. 24, 
grifo do autor): 

 
A ideia de que é preciso obter o consentimento do paciente 
começou com o povo hebraico e ganhou força no Iluminismo. 
Contudo, foi com os experimentos humanos da Segunda Guerra 
Mundial que o debate sobre a importância de obter o 
consentimento do paciente antes da realização do procedimento 
ou do tratamento médico alcançou o status de normas jurídica – 
com o Código de Nuremberg, em 1947 – e, posteriormente, de 
norma ética médica com a Declaração de Helsinque, em 1964. 
 

De acordo com Dadalto (2015, p.61), após o Código de 
Nuremberg, com a premissa do consentimento informado do 
paciente para o devido desempenho da medicina, começaram a 
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surgir jurisprudências favoráveis ao tema em várias partes do globo, 
bem como legislações sobre o assunto em âmbito de organizações e 
grupos de países como “[...] o Pacto das Nações Unidas sobre 
Direitos Civis e Políticos (1966), Declaração de Helsinque e 
Declaração Europeia de Direitos Humanos e Biomedicina e a Carta 
dos Direitos Fundamentais da União Europeia”, instrumentos que 
acabaram se tornando a base de muitas legislações pátrias dos países 
de suas respectivas abrangências.  

A gênese do tema em termos de nações foi os Estados Unidos 
da América, através da publicação do trabalho científico de Luiz 
Kutner (apud Dadalto, 2015, p. 25 - 26): 

 
O primeiro país a enfrentar essa questão foi os Estados Unidos da 
América (EUA), defensor histórico da autonomia individual. Em 
1969, o advogado e defensor dos Direitos Humanos, Luiz Kutner, 
publicou nos EUA o primeiro artigo científico a tratar do direito de 
morrer que se tem notícia. Nesse trabalho, Kurtner [sic], 
reconhecendo a ilicitude da eutanásia e do suicídio assistido, 
defendendo a ideia de que o paciente possa tomar decisões sobre 
seu tratamento quando a medicina já diagnosticou a incurabilidade 
da enfermidade da qual ele padece. 
 

Assim segue Dadalto (2015, p. 26, grifo do autor) sobre o 
artigo científico de Luiz Kutner e as inovações por ele propostas, 
além da inclusão de termo de recusa de tratamento em alguns casos, 
onde após intervenção médica, resultem em estado vegetativo ou 
irreversível, como abaixo exposto: 

 
Propôs ainda um documento, o qual nomeou de living will, com as 
seguintes especificidades: (i) o paciente capaz deixaria sua recusa 
a se submeter a determinados tratamentos quando o estado 
vegetativo ou a terminalidade fossem comprovados; (ii) a vontade 
manifestada pelo paciente no living will se sobreporia à vontade 
da equipe médica, dos familiares e dos amigos do paciente e o 
documento deveria ser assinado por, no mínimo, duas 
testemunhas; (iii) esse documento deveria ser entregue ao médico 
pessoal, ao cônjuge, ao advogado ou a um confidente do paciente; 
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(iv) deveria ser referendado pelo Comitê do hospital em que o 
paciente estivesse sendo tratado; e (v) poderia ser revogado a 
qualquer momento antes de o paciente atingir o estado de 
inconsciência. 
 

A evolução até se chegar ao testamento vital passa por 
diversos casos envolvendo pacientes em estado de coma 
permanente e/ou estado vegetativo, culminando em debates 
ferrenhos entre defensores e contrários à ortotanásia em Estados 
membros dos Estados Unidos da América, especialmente no tocante 
a dois casos ocorridos nas décadas de setenta e oitenta do século 
passado, envolvendo ações judiciais movidas por familiares de duas 
jovens, uma de New Jersey e outra do Missouri. Nestas demandam 
os familiares buscavam judicialmente o direito a proporcionar uma 
morte digna a sua familiar, suspendendo o tratamento terapêutico 
e assim poupando-a de uma sobrevida envolta em sofrimento, visto 
o quadro das pacientes apresentar-se como irreversível. A partir do 
quadro de comoção causado por estes casos, surgiu a necessidade de 
criar um documento onde estivesse expresso o desejo do indivíduo 
em optar, frente certos quadros clínicos, por não ser submetido a 
determinados tratamentos e/ou técnicas invasivas que apenas 
viriam a prolongar seu sofrimento, sem perspectivas de melhoras 
(DADALTO, 2015). 

Apesar de ser um instituto relativamente novo, o testamento 
vital vem ganhando reconhecimento jurídico em diversos países, 
com crescente aumento dos debates e discussões acerca do tema, 
avançando para o efetivo respeito ao desejo dos pacientes para 
quando em seus momentos derradeiros, venham a ter o direito a 
uma morte digna, sem o prolongamento do sofrimento.  

 
3.2 As Diretivas Antecipadas de Vontade no Brasil 

 
No tocante às diretivas antecipadas de vontade em âmbito de 

Brasil, o Conselho Federal de Medicina, por meio da Resolução CFM 
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nº 1.995/2012, tratou dessa matéria e expõe no seu artigo 1º a 
definição de diretivas antecipadas de vontade: 

 
Art. 1º Definir diretivas antecipadas de vontade como o conjunto 
de desejos, prévia e expressamente manifestados pelo paciente, 
sobre os cuidados e tratamentos que quer, ou não, receber no 
momento em que estiver incapacitado de expressar, livre e 
autonomamente, sua vontade. 
 

Em seu artigo 2º expõe a prioridade que deve ser concedida 
pelo médico no atendimento as diretivas antecipadas de vontade 
expressadas pelo paciente de forma consciente e liberta, desde que 
estas diretivas não venham a colidir com os ditames morais e de 
conduta elencados no Código de Ética Médica.  

Cabe ressaltar sobre a possibilidade das manifestações 
pessoais do paciente comunicadas diretamente e pessoalmente ao 
seu médico, as quais deverão ser registradas no prontuário médico 
do paciente.  

A principal proteção fornecida pela Resolução CFM nº 
1.995/2012 encontra-se na conjugação do parágrafo 3º do artigo 
segundo, com o caput deste, expressando que o médico deverá levar 
em consideração as diretivas antecipadas de vontade e estas deverão 
prevalecer sobre o desejo dos familiares e qualquer outro: 

 
Art. 2º Nas decisões sobre cuidados e tratamentos de pacientes que 
se encontram incapazes de comunicar-se, ou de expressar de 
maneira livre e independente suas vontades, o médico levará em 
consideração suas diretivas antecipadas de vontade. 
[...] 
§ 3º As diretivas antecipadas do paciente prevalecerão sobre 
qualquer outro parecer não médico, inclusive sobre o desejo dos 
familiares. 
 

Trata-se de um avanço em termos de garantia da dignidade 
da pessoa humana, vez que abriu precedentes para que o indivíduo 
tenha a possibilidade de escolher a forma como deseja encerrar seus 
dias, quando acometido por moléstia grave, e, impossibilitado de 
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expressar-se, garantir uma morte digna. É importante registrar que 
a possibilidade criada com o testamento vital não pode ser 
confundida com a eutanásia, pois esta se utiliza de um procedimento 
para por fim a vida, enquanto o objetivo do testamento vital é apenas 
definir a vontade do paciente em relação a tratamentos e terapias 
que não deseja ser submetido para prolongamento artificial de sua 
vida, por considerar que, dessa forma, terá uma morte mais digna. 

A seguir elenca-se os dois institutos das diretivas antecipadas 
de vontade em uso no Brasil, quais sejam, o testamento vital, 
empregado pelo paciente para surtir seus efeitos quando este estiver 
em estado de fim de vida, e o mandato duradouro, que tem seus 
efeitos sempre que houver incapacidade do paciente. 

 
3.3 O testamento vital e o mandato duradouro 

 
Dentro do gênero das diretivas antecipadas de vontade, tem-

se o testamento vital como uma de suas formas. Dadalto (2015, p. 
97) expressa tratar-se de documento que expressa a  vontade do 
paciente sobre os tratamentos ou intervenções médicas que não 
quer ser submetido na eventualidade de vir a encontrar-se  em 
estado terminal ou afetado por moléstia irrecuperável ou em estado 
vegetativo permanente (EVP), o que o impossibilitará de manifestar 
livre e conscientemente sua vontade. 

Este documento deve ser redigido por pessoa plenamente 
capaz, com uso de seu livre discernimento, o qual somente terá 
efeito quando o testador se encontrar incapaz de expressar sua 
vontade e estiver afetado por doença incurável, estado vegetativo 
permanente em sumo, condições de terminais de vida. 

Sobre os tipos de tratamento que são rotineiros e devem ser 
mantidos normalmente, e os que devem ser tratados com atenção 
pelo testador quando da redação do Testamento Vital, Dadalto 
(2015, p. 98 – 99) demonstra a diferença entre esses tratamentos e 
aponta quais são os que afetam diretamente a dignidade do paciente 
com prolongamento da vida, causando sofrimento ao paciente, sem 
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possibilidade de melhora no quadro e, por isso, são objeto da 
redação do testamento vital: 

 
Desse modo, é imperioso verificar que o paciente em fim de vida deve 
ser tratado de modo digno, recebendo tratamentos ordinários para 
amenizar o sofrimento, para assegurar-lhe qualidade de vida, [...] Tais 
tratamentos, como já visto, são denominados cuidados paliativos. 
Em contrapartida, os tratamentos extraordinários visam 
prolongar a vida, são fúteis e não alterarão a situação de 
terminalidade. A suspensão destes é chamada de Suspensão de 
Esforço Terapêutico (SET) e são estes os tratamentos que devem 
ser objeto de recusa expressa no testamento vital, afinal, o 
paciente, ainda que em estado terminal, deve ser respeitado como 
ser humano autônomo, ou seja, sua vontade, mesmo que prévia, 
deve ser levada em consideração. 
 

Sobre o caráter vinculante que as diretivas antecipadas de 
vontade constantes no testamento vital assumem perante médicos, 
parentes e demais interessados na situação do paciente testador, 
expõe Andrea Boraschi e Luigi Manconi (apud Dadalto, 2015, p.100): 

 
O caráter vinculante das diretivas parece ser necessário para evitar 
uma perigosa “jurisdicionalização” do morrer, que 
inevitavelmente ocorreria quando o médico se recusasse a 
executar as diretivas antecipadas, decisão que precluiria uma 
impugnação da sua decisão pelo fiduciário ou pelos familiares. 
 

Outra forma de instrumentalização das diretivas antecipadas 
de vontade descrita por Dadalto (2015, p. 91, grifo da autora), é por 
meio do mandato duradouro, documento pelo qual o 
paciente/mandatário designa um ou mais procuradores para, em 
seu nome, quando estiver incapacitado, tomarem decisões acerca da 
forma que será conduzido seu tratamento, como expresso. Neste 
caso, os procuradores deverão ser consultados pelos médicos em 
caso de incapacidade do paciente, definitiva ou não, cabendo a estes 
decidir sobre a recusa de eventual tratamento, levando por base a 
vontade expressada anteriormente pelo paciente. 
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Trata-se de um instrumento um jurídico em que a confiança 
entre o procurador/mandatário e o paciente/mandante devem ser 
pessoas com uma relação muito próxima, para que o procurador 
tenha condições de transmitir a vontade do paciente, isto é, seus 
reais interesses. Esclarece André Gonçalo Dias Pereira (apud 
Dadalto, 2015, p. 93 – 94) que “A efectividade deste instituto 
dependerá de o paciente e o procurador terem previamente 
conversado sobre as opiniões do primeiro relativamente aos seus 
valores e às opções que tomaria numa determinada situação se 
estivesse capaz”.  

Sobre a principal distinção existente entre o mandato 
duradouro e o testamento vital,  ressalta Cristina López Sánchez 
(apud Dadalto, 2015, p. 96) colocando que “o mandato duradouro 
tem um alcance mais amplo porque demonstra seus efeitos cada vez 
que a pessoa que o outorgou seja incapaz de tomar uma decisão, 
ainda que de forma temporária”, enquanto que o testamento vital 
somente tem seus efeitos com a incapacidade definitiva do paciente, 
derivada de doença incurável ou estado vegetativo permanente.  

 
4. Considerações finais 

 
A Carta Magna de 1988, na esteira do que já vinha sendo 

construído a nível internacional, consolidou a dignidade da pessoa 
humana como princípio fundamental, elevando-a aos mesmos 
patamares da soberania e cidadania, enaltecendo o valor da 
dignidade humana para o Estado Democrático de Direito.  

Em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, 
considerando as quatro vertentes sustentadas pela doutrina, 
especialmente nos seus aspetos da integridade psicofísica e da 
liberdade, ganha importância o instituto das diretivas antecipadas 
de vontade, como expressão da concretização, efetivação da 
dignidade.   

As diretivas antecipadas de vontade constituem-se na forma 
mais segura para o indivíduo, em suas plenas capacidades 
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cognitivas, deixar expresso seus desejos para seus últimos 
momentos, quando não mais puder se pronunciar, elencando os 
procedimentos e tratamentos médicos que autoriza ser ou não ser 
submetido, buscando assim reduzir o sofrimento pessoal que teria 
com procedimentos e tratamentos meramente protelatórios, que 
apenas prolongariam a vida sem possibilidades de reversão no 
quadro clínico. 

Assim, é urgente a regulamentação desta matéria, com o 
andamento dos projetos de lei em tramitação junto ao Legislativo. 
Enquanto isso, o Conselho Federal de Medicina, por meio da 
Resolução CFM nº 1.995/12, trata do tema, buscando harmonizar o 
acolhimento e a atuação dos médicos e instituições médicas quanto 
ao atendimento de pacientes que tenham optado pelas diretivas 
antecipadas de vontade, respaldando a atuação das instituições e 
profissionais quando do cumprimento das vontades do paciente. 

Saliento que as diretivas antecipadas de vontade, seja na 
forma do testamento vital ou do mandato duradouro, no tocante a 
sua confecção, o testador/mandante, deve ser assessorado por um 
médico de sua confiança, que lhe proporcionará conhecimento 
técnico acerca das doenças terminais e suas complicações, situações 
de coma e estado vegetativo, tratamentos médicos e procedimentos 
que seriam realizados, com seus prós e contras, para que o 
testador/mandante possa ter clareza no momento da confecção do 
documento. Também deve, o testador/mandante, ser assessorado 
por um consultor jurídico, advogado, que o auxiliará na redação do 
documento, de forma que o mesmo esteja consensual as normas, e 
assim tenha eficácia plena, sem riscos de nulidade quando de sua 
efetivação. 

Enfim, as diretivas antecipadas de vontade são, hoje, a forma 
mais concreta do indivíduo, em suas plenas faculdades mentais, 
buscar expressar seus desejos para o momento derradeiro em que 
não mais puder se autogerir, seja por estar acometido por moléstia 
incurável ou por estar em estado de coma/vegetativo irreversível, 
expressando nela a forma que prefere ser ou não tratado, tirando, 
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assim, dos familiares as difíceis decisões do momento, amenizando 
o sofrimento e retirando possíveis sentimentos de culpa dos 
mesmos. Ainda, por que não, fazendo com seu ato um algo mais em 
prol da sociedade, através do resguardo de recursos que seriam 
utilizados em um tratamento meramente protelatório, para serem 
utilizados em outros pacientes que tenham um quadro médico com 
possibilidade de melhora. Mas o principal fator positivo é o 
indivíduo, através das diretivas antecipadas de vontade, fazer valer 
seu direito de, ao menos em seu momento finalístico, poder ter uma 
passagem respaldada no princípio da dignidade da pessoa humana, 
ou seja, ter uma morte digna.  
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Ambiente, saúde e segurança alimentar na crise ambiental 
 

Adrieli Laís Antunes Aquino 1 
Daniel Rubens Cenci 2 

 
 
1 Introdução   
 

Essa pesquisa aborda o tema da necessidade da segurança 
alimentar a partir de uma produção de alimentos que contribua para 
a sustentabilidade ambiental, bem como a garantia da saúde e bem- 
estar das pessoas na crise. 

A polêmica da alimentação e sustentabilidade se dá devido à 
preocupação sobre a capacidade de resiliência do Planeta Terra para 
suportar os atuais hábitos alimentares e de produção sociais. A 
questão que permeia a necessidade de reavaliarmos as práxis 
alimentares é a possibilidade x necessidade de continuar a alimentar 
a população mundial crescente, sem poluir tanto e causar danos 
irreversíveis ao meio ambiente. 

Há algumas décadas o número de pessoas desnutridas e 
passando fome era muito mais expressivo, atualmente o sistema 
produtor está evoluindo em suas técnicas para suprir a nova 
carência que se instala no mundo, a de alimentos saudáveis.  
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Muito embora a parcela da humanidade que passa fome ainda 
exista e a crise ambiental pode conduzir milhões de pessoas à 
miséria e a fome, tendo em vista os processos de produção não 
ecológicos que compreendem a realidade atual. 

É importante ressaltar a importância da segurança alimentar 
no contexto da atual sociedade de risco, que devido ao intenso uso 
dos recursos naturais do meio ambiente e poluição, está precária. 

A metodologia de pesquisa compreende a revisão 
bibliográfica, por meio de relatórios, livros e textos, com uma base 
sólida pois são facilmente rastreáveis na internet, conceituando 
conceitos e fatos contemporâneos. 

O propósito da pesquisa é a análise da produção alimentar e 
sua relação predatória com o meio ambiente, que evolui na criação 
de concepções diversas do modo tradicional de produção capitalista, 
sugerindo a alternativa sustentável, agroecologia. Em segundo lugar 
a compreensão da relação intrínseca entre alimento e saúde e o 
direito fundamental à segurança alimentar. 

 
2 A produção de alimentos e o meio ambiente 

 
A necessidade alimentar dos seres humanos é o principal 

determinante para a qualidade de vida dos mesmos, também 
influencia diretamente nos hábitos e culturas locais, ainda, a 
produção dos alimentos é um fator determinante para a situação 
ambiental. 

Inicialmente, os seres humanos eram nômades e se 
alimentavam caçando animais e coletando os vegetais nos locais em 
que se encontravam, após, houve o avanço do cultivo com o advento 
da agricultura, o que possibilitou fixar a moradia e foi o início das 
organizações que deram origem às cidades. A evolução tecnológica 
desenvolveu as técnicas da produção alimentar, tal como cita Abreu: 

 
Até o século XX, muitas descobertas tecnico-científicas 
importantes levaram ao progresso e também à modificação dos 
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costumes alimentares (ABREU, 2000): 1. O aparecimento de novos 
produtos; 2. A renovação de técnicas agrícolas e industriais; 3. As 
descobertas sobre fermentação; 4. A produção do vinho, da cerveja 
e do queijo em escala industrial e o beneficiamento do leite; 5. Os 
avanços na genética permitiram sua aplicação no cultivo de plantas 
e criação de animais; 6. A mecanização agrícola; 7. E ainda o 
desenvolvimento dos processos técnicos para conservação de 
alimentos. (ABREU et al, 2001, p.06) 
 

O avanço e popularização da agricultura modificou os hábitos 
alimentares e o meio ambiente, tendo em vista a produção agrícola 
que utiliza implementos e insumos que causam danos ao meio 
ambiente de difícil reparação.  

A contaminação do solo e da água por agrotóxicos por 
exemplo, é um fator que demonstra a forte interferência negativa 
desses produtos, que, otimizam a produção dos alimentos, porém de 
modo prejudicial aos sistemas vivos. 

Em suma, historicamente a intervenção da sociedade sobre a 
natureza e o desenvolvimento econômico, geram riscos ambientais 
que se modificam em sua natureza, magnitude, nas palavras de 
Rigotto, na sua intensidade, distribuição, nocividade, pois os 
problemas de saneamento básico da agricultura, uso de produtos 
químico nocivos aos sistemas, a degradação do solo, extração de 
matérias- primas, o consumo de água e energia, a contaminação do 
ar, água e do solo são só alguns exemplos. (RIGOTTO, 2008, p.88) 

No Brasil, nos dias de hoje, a contaminação da água por 
agrotóxicos utilizados no agronegócio é muito alta! Conforme 
análise entre os anos de 2014 a 2017, finalizada em 2018, o Brasil é 
um dos países que mais consome agrotóxicos no Planeta. (Por trás 
do Alimento, 2018) 

Conforme demonstra o mapa abaixo, a concentração de 
agrotóxicos na água é alta no centro sul do país, tais substâncias são 
capazes de causar doenças graves, como alterações no DNA, doenças 
respiratórias e câncer. 
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Figura 1:Por trás do Alimento. Detecção e concentração de agrotóxicos de 2014 a 2017 de acordo com 

dados de Controle do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo 
Humano (SISAGUA), do Ministério da Saúde, 2018. 

 

Em Santa Rosa, Rio Grande do Sul, cidade do noroeste do 
estado, de acordo com a pesquisa do portal “Por Trás do Alimento”, 
foram detectados 13 agrotóxicos na água que abastece a cidade entre 
2014 e 2017. Sendo dentre esses 13, 4 ligados ao surgimento de 
doenças crônicas. Já, em Ijuí, cidade também do noroeste do estado, 
27 agrotóxicos, 11 associados a doenças crônicas. (Por trás do 
Alimento, 2018) 

Atualmente, o sistema de produção alimentar está baseado no 
sistema capitalista, deixando de lado a sustentabilidade e ações de 
preservação ambiental para focar no lucro, a comida é uma 
commoditie e, sua produção interfere diretamente no equilíbrio 
ambiental. 

 
3 Agroecologia 

 
A agricultura tradicional é uma práxis que pode, a longo 

prazo, trazer inúmeros malefícios aos seres humanos e ao planeta 
em geral, devido ao alto nível de toxicidade relacionado ao uso de 
agrotóxicos e práticas não sustentáveis.  
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Surge a necessidade de outras práticas de produção, que 
produza um alimento mais saudável, utilizando tecnologias e 
conhecimento sustentáveis. Práticas que se identifiquem com o 
desenvolvimento sustentável dos povos, que é um objetivo da Onu 
para o meio ambiente, assevera Rigotto: 

 
A proposta de desenvolvimento sustentável foi formalmente 
introduzida na agenda social internacional em 1987, com o 
Relatório Brundtland. Este derivou da Conferência das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente Humano, que se realizou em 
Estocolmo, em 1972, e o hiato de tempo entre a realização da 
conferência e a publicação do relatório já permite inferir a 
complexidade dos debates travados. (RIGOTTO, 2008, p.62) 
 

A denominada agroecologia é uma espécie de agricultura 
sustentável, que tem por escopo utilizar os recursos naturais com ética 
ambiental. Parafraseando Altieri, a ciência agroecológica, pode ser 
compreendida como uma aplicação de conceitos e princípios 
ecológicos ao manejo de agroecossistemas sustentáveis, que ao mesmo 
tempo valorizam os agroecossistemas. (ALTIERI, 2010, p. 23) 

A busca pelo equilíbrio entre os fatores ambientais, como solo, 
água, plantas, iluminação solar, gera a resiliência da terra e aumenta 
sua fecundidade, partindo do Princípio da Sustentabilidade do 
Direito Ambiental. O desenvolvimento sustentável é um dever que 
está previsto implicitamente na Constituição Federal, tal como aduz 
Machado: 

 
A Constituição não utiliza a expressão “desenvolvimento 
sustentável”, mas a inserção do dever de defender e preservar o 
meio ambiente para as presentes e as futuras gerações representa 
a essência do princípio da sustentabilidade. Trata-se de um 
princípio implícito. (MACHADO, 2013, p. 90) 
 

Além de ser uma ciência, a agroecologia tenta unir os saberes 
científicos aos populares, da cultura dos camponeses e povos 
indígenas. Um dos principais objetivos é a contribuição para uma 
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produção mais sustentável, os alimentos “verdes, orgânicos” já 
possuem seu nicho de consumo. Ainda, as práticas agroecológicas 
tem como objetivo também a destinação correta dos resíduos, assim 
como reutilizar os mesmos na atividade produtiva, gerando 
sustentabilidade ambiental. 

Constata-se que é crescente a necessidade da mudança de 
hábitos de consumo e produção alimentar, o número de pessoas 
priorizando uma alimentação mais saudável está expandindo. 

 
Muitos dos novos modelos de agricultura que a humanidade 
precisará para a transição a formas de agricultura que sejam mais 
ecológicas, biodiversas, locais, sustentáveis e socialmente justas, 
estarão arraigadas na racionalidade ecológica da agricultura 
tradicional em pequena escala, que representa exemplos 
estabelecidos de formas corretas de agricultura local. (ALTIERI, 
2010, p.24) 
 

Tal como explana o autor Miguel Altieri, a agricultura familiar 
em pequena escala é uma inspiração para as práticas agroecológicas, 
que aliam iniciativas da ciência moderna incorporadas aos saberes 
populares das populações tradicionais.  

O conhecimento popular, dos povos que produzem 
principalmente para sua subsistência, deve ser analisado, 
incentivado e aplicado em larga escala, pois demonstra que pode 
haver uma produção alimentar conservando os recursos naturais, e, 
portanto preservando a saúde. 

 
4 Alimentação e saúde 

 
Para que as pessoas se desenvolvam com saúde, é 

fundamental uma alimentação adequada, que consiga suprir as 
necessidades nutricionais e possibilitar as pessoas uma qualidade de 
vida digna. É um direito humano fundamental possuir acesso a 
alimentação de qualidade, que possibilite os seres humanos alcançar 
suas metas e viver plenamente. 
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A maior parcela da população que tem acesso aos alimentos e 
não está em situação de extrema pobreza (não passam fome), 
carecem de segurança alimentar. Pois consomem alimentos 
produzidos com alto nível de toxicidade, um dos fatores que 
coadunam para isso, é que a população está concentrada nos centros 
urbanos, longe da natureza e os pequenos produtores rurais 
diminuíram. 

A saúde das pessoas está relacionada a diversos fatores que 
decorrem de conjunturas naturais ou antrópicas, de acordo com 
Minayo e Miranda: “os agravos à saúde podem ser decorrentes das 
relações e estresses sociais, econômicos e culturais e de 
contaminações por substâncias tóxicas encontradas no ambiente.” 
(MINAYO; MIRANDA, 2002, p.58) 

 Atente-se que o Brasil é um dos maiores compradores de 
agrotóxicos do mundo, e os efeitos dessas substâncias afetam todos 
os sistemas vivos desde o uso inicial nas lavouras, até por meio do 
alimento como um produto final.  

Além da insegurança da procedência dos alimentos, a saúde 
está extremamente afetada devido à crise ambiental. Na falta de 
alimentos e conhecimentos adequados sobre as práticas 
alimentares, instalaram-se várias epidemias de doenças crônicas, 
em conformidade com o CONSEA (Conselho Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional), a obesidade e diabetes por exemplo. 
Devido ao crescimento do consumo de alimentos com alto teor de 
sal, gordura e açúcar, consumo de refeições prontas, e redução de 
consumo de alimentos saudáveis como arroz, feijão, peixe, frutas e 
hortaliças. (BRASIL, 2010, p.08) 

Portanto, uma alimentação saudável equivale à qualidade de 
vida, o alimento consumido atualmente, que a maior parcela da 
população tem acesso é carente de nutrientes e rico em agrotóxicos 
e químicos que interferem na qualidade de vida dos seres humanos. 

A alimentação saudável é um arquétipo imprescindível na 
saúde e o bem-estar das pessoas, e os danos ao ambiente se 
acumulam, de nível local à mundial, adquirindo consequências que 
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atingem todo o Planeta. Os riscos à saúde não se extinguem nas 
fronteiras geopolíticas demarcatórias, portanto, os detrimentos a 
saúde também. 

 
5 Segurança alimentar e a crise ambiental 

 
A preocupação mundial inicial sobre os alimentos sempre fora 

a fome, tentativa de sanar essa adversidade social. Muitos fatores 
contribuem para a fome de seres humanos no Planeta, questões 
econômicas, climáticas, alterações nos custos dos fertilizantes, por 
exemplo. Então, há alimento no mundo, porém não acessível para 
todos, afirma Abreu: 

 
O alimento está disponível, mas não é acessível para milhões de 
pessoas que não têm poder aquisitivo nem terras. O excedente 
global de alimentos não se traduz em segurança alimentar. Mais 
de 100 países do mundo são importadores de alimentos, portanto 
não são produtores daquilo que consomem. (ABREU et al, 2001, 
p.08) 
 

O problema emergente em questão de alimentação não é mais 
a fome, como era há algumas décadas, mas sim a qualidade dos 
alimentos que estamos consumindo. Dados de 2009, conforme 
relatório do CONSEA no Brasil, a proporção de domicílios com 
segurança alimentar foi estimada em 69,8%, com insegurança 
alimentar leve 18,7%, com insegurança alimentar média 6,5% e 
com insegurança alimentar alta 5,0%. A última situação atingia 11,2 
milhões de pessoas, um expressivo contingente. (BRASIL, 2010, 
p.17) 

A ONU, para efetivar os objetivos de desenvolvimento 
sustentável do milênio, dentre os quais garantir a segurança 
alimentar e, suprir as carências imediatas das populações mais 
carentes de recursos e conhecimentos, empreende ações por meio 
de projetos sociais em parceria com ONGs e governos, 
implementando políticas públicas.  
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Tais ações compreendem a assistência alimentar, as 
intervenções médicas de nutrição, o desenvolvimento de redes de 
segurança e mudanças nas políticas comercial e fiscal.  

Visando criar a longo prazo um sistema global de alimentos e 
nutrição resiliente, que consiga proteger a saúde das pessoas, bem 
como apoiar o agricultor familiar e regular o mercado mundial, 
tornando-o acessível e com alimentos de qualidade que possam 
promover a saúde e manter a sustentabilidade ecológica. (ONU, 
2019) 

São indispensáveis ações que promovam a mudança para 
modelos de agricultura sustentável, em concordância com o 
entendimento de Altieri, as organizações da sociedade civil devem 
participar e exigir tais mudanças, para que de fato ocorram. 
Progredir para uma agricultura justa e ambientalmente saudável 
será o resultado da ação coordenada de movimentos sociais 
emergentes no setor rural em aliança com a sociedade. (ALTIERI, 
2010, p.30) 

O acesso ao alimento em suas dimensões que garantam uma 
segurança nutricional, de modo a preservar a saúde do ser humanos 
é um direito humano fundamental, que está sendo mitigado pelo 
sistema de produção vigente. Conforme relatório do CONSEA: 

 
Cabe aqui também ressaltar que a insegurança alimentar e 
nutricional encontra-se relacionada à dinâmica do sistema 
agroalimentar vigente, estruturado sob um modelo de produção 
agrícola dependente de insumos e técnicas prejudiciais à saúde 
humana e ao meio ambiente e que induz o êxodo rural. A esse 
modelo, que tem se revelado insustentável, encontra-se integrada 
a indústria de alimentos e as grandes empresas comercializadoras, 
que priorizam a disponibilização de alimentos processados de 
elevada densidade energética e baixo valor nutricional e que têm o 
seu consumo induzido pela mídia e por um abastecimento 
organizado segundo a lógica de mercado. (BRASIL, 2010, p.135) 
 

Com efeito, o conceito de segurança alimentar trata-se de um 
conjunto de ações que equivalem na realização do direito de todos 
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ao acesso habitual e permanente a alimentos de qualidade, em 
quantidade necessária.  

A crise ambiental instaurada devido ao desenvolvimento 
tecnológico e industrial sem a preocupação com a sustentabilidade 
e proteção ao meio ambiente, resulta em vários dilemas sociais. Tais 
como a falta de acesso à água potável, poluição atmosférica elevada, 
gerando doenças crônicas nas pessoas, os resíduos gerados pela 
indústria acabam contaminando os oceanos e matando a flora e 
fauna, por exemplo. 

O colapso ambiental já é uma realidade presente no mundo, 
de acordo com a lógica atual capitalista, o processo de utilização 
desenfreada dos recursos naturais prejudicou e prejudica o meio 
ambiente de formas irreversíveis. Bem como a poluição em todas as 
suas formas, que altera os ecossistemas de formas irreparáveis, 
contaminando rios, a terra produtiva, fauna e flora local são 
alteradas e mitigadas em prós da produção de alimentos, o que 
acaba por prejudicar a produção. 

Nos dias atuais, cerca de 39 países (31 dos quais localizados na 
África, 7 na Ásia, e 1 no Caribe) precisam de ajuda para garantir que 
suas populações tenham o que comer. A FAO e a ONU destacam que 
os conflitos civis prolongados e o deslocamento populacional 
continuam sendo os principais fatores para o para o aumento da 
insegurança alimentar. (ONU, 2018) 

Outro fator que acelera e intensifica a crise alimentar e 
ambiental são as mudanças climáticas extremas, resultantes da 
poluição atmosférica por Gases de Efeito Estufa principalmente. 
Tais eventos climáticos têm dificultado o acesso de alimentos a 
populações vulneráveis, bem como a outras áreas da qualidade de 
vida necessária aos seres humanos. 

O aumento populacional acompanhado dos atuais padrões 
exagerados de consumo e desperdícios gera quantidades absurdas 
de resíduos e, substâncias tóxicas poluentes com efeitos desastrosos 
na biodiversidade.  
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Cabe ressaltar o fator do desperdício de alimentos que ocorre 
atualmente devido à lógica capitalista, a cultura dos cidadãos em 
esbanjar, adquirir coisas por impulso e sem necessidade real, reflete 
na super produção de restaurantes, padarias, mercados... o que 
induz ao desperdício de alimentos sem necessidade, desgastando o 
meio ambiente com sua produção e, lixo advindo da logística e infra 
- estrutura necessárias ao comércio do mesmo. 

Os países desenvolvidos demonstram ao longo do tempo 
resistência a aderir aos protocolos e ações internacionais de proteção 
ambiental, visando mais a produtividade. 

 
A resistência dos países ricos a comprometer-se com resoluções, 
protocolos e tratados internacionais (vide Kyoto!), é evidenciada 
também pelo não cumprimento da resolução das Nações Unidas 
sobre o destino anual de 0,7% do PIB de cada país rico, como ajuda 
ao desenvolvimento dos países pobres. Quatro “décadas de 
desenvolvimento” não conseguiram melhorar a situação das 
populações carentes do terceiro mundo. Os governos dos países 
pobres certamente não estão isentos de culpa, responsáveis que 
são por políticas macroeconômicas inadequadas, retrógradas, má 
administração de recursos e corrupção. (RATTNER, 2002, p.08) 
 

Além dos países desenvolvidos, os subdesenvolvidos também 
tem sua parcela de culpa na exploração dos recursos naturais de 
forma insustentável, como se fossem ilimitados. É evidente que o 
sistema de produção não consegue se sustentar alterando de pronto 
todo seu modo produtivo, portanto da necessidade de ampliar as 
alternativas ecológicas sustentáveis. 

 
6 Considerações finais 

 
Retomando o propósito central da pesquisa, a segurança 

alimentar é uma concepção ampla, que além de abarcar a produção 
desde o início, a agricultura em amplo aspecto, também compreende 
o cuidado entre a toxicidade entre os materiais de conservação, 
distribuição e informação nutricional dos alimentos. 
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A segurança alimentar deve contribuir para a sustentabilidade 
ambiental, bem como a garantia da saúde e bem- estar das pessoas 
na crise. Tendo em vista que a degradação ambiental que ameaça a 
humanidade decorrem do modelo de desenvolvimento não 
sustentável adotado. 

É oportuna também a reflexão sobre o cotidiano e sistema 
alimentar, no sentido do não desperdício por quem tem o acesso aos 
alimentos, pois repercute diretamente na qualidade de vida das 
pessoas. O desperdício, além de prejudicar o meio ambiente, 
influencia aumentando os custos dos alimentos gradualmente. 

Para atingir os resultados esperados de forma que a crise 
ambiental não prejudique ainda mais os que estão em situação de 
vulnerabilidade, é imprescindível uma ampla consciência ecológica 
nos cidadãos. Como vimos, o principal problema não é mais a fome, 
mas sim a qualidade dos alimentos que consumimos, que interferem 
diretamente na saúde global. 

A organização das ONGs ambientalistas é fundamental, para 
incentivar e promover uma reforma ecológica que atenda a 
necessidade de propiciar a todos o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado.  

É oportuno entender não apenas o que se come, mas também 
as formas de produção e acesso aos alimentos, principalmente no 
Brasil, que é um dos países mais importantes na produção alimentar 
mundial.  

E, constata-se que há um amplo aspecto de normas e leis que 
regulam a resiliência do meio ambiente, porém, precisam estar mais 
coerentes, pois o alto consumo de agrotóxicos no país é totalmente 
contrário aos princípios do direito ambiental que adotamos. 

Se as causas primordiais da fome, da pobreza e da injustiça 
não são enfrentadas, as tensas relações entre o desenvolvimento 
social equitativo e a conservação ecológica saudável acentuar-se-ão 
obrigatoriamente.  

É essencial aliar o progresso técnico a práticas que priorizem 
tanto a produtividade, quanto o equilíbrio ecológico do meio 
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ambiente, tendo em vista que mesmo que os danos ecológicos 
atingem toda a vida no planeta, e, as presentes e futuras gerações 
tem direito há uma qualidade de vida digna. 
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Introdução 
 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
(CF/88) esclarece, logo em seu art. 1°, a opção do constituinte 
originário pela forma federativa de Estado, dispositivo que destaca 
a indissolubilidade da União, dos Estados, Municípios e do Distrito 
Federal.  

O presente estudo tem por objetivo realizar breves 
apontamentos sobre o federalismo, seus aspectos históricos e suas 
características, destacando a sua origem e as características mais 
relevantes, principalmente a autonomia dos entes federados e a 
descentralização política.  

 
1 Acadêmico do 9º semestre do curso de Graduação em Direito da Unijuí – campus Três Passos. e-
mail: giacomosmionato@gmail.com 
2 Docente do curso de Direito, Departamento de Ciências Jurídicas e Sociais da Unijuí/RS; mestre em 
Desenvolvimento; facilitadora voluntária no Programa desenvolvido pelo TJ/RS – Justiça Restaurativa, 
em Ijuí, RS, orientadora desta pesquisa. E-mail: argerich@unijui.edu.br. 
3 Mestre em Direito pela Unijuí, professor universitário e advogado. E-mail: gbedin@msn.com. 

mailto:argerich@unijui.edu.br
mailto:gbedin@msn.com


188 | Jurisdição, Democracia e Direitos Humanos 
 

Outro ponto de suma relevância e imprescindibilidade para 
este estudo é o entendimento de que a forma federativa é uma 
cláusula pétrea e, desse modo, assegura a manutenção do pacto 
federal. Consequentemente, sustenta a descentralização política e as 
competências dos respectivos entes, garantindo a inexistência do 
direito de secessão e a manutenção da soberania do Estado Federal. 

Neste sentido, Alexandre de Moraes (2014, p. 167) explica que: 
 
A adoção da forma federativa de Estado gravita em torno do 
princípio da autonomia e da participação política e pressupõe a 
consagração de certas regras constitucionais, tendentes não 
somente à sua configuração, mas também à sua manutenção e 
indissolubilidade. [...].  
 

Registra-se, então, que a forma federativa federal tem 
atendido aos interesses dos Estados, Municípios e Distrito Federal. 
No tocante à política social na área da saúde, entretanto, percebe-se 
que mesmo tendo caráter de universalidade, a responsabilidade 
entre os entes federados caminha a passos lentos. Urge, portanto, a 
instalação de mudanças para que cada ente assuma as suas 
atribuições e seja solidário no compartilhamento das políticas 
sociais, principalmente na área da saúde.  

 
1 Aspectos históricos e características inerentes à forma 
federativa e à organização político-administrativa 

 
Historicamente, o modelo federativo remonta ao ano de 1787. 

Anteriormente, porém, em 1776, houve a proclamação das 13 
colônias britânicas da América, e a intitulação de cada uma delas 
como um novo Estado soberano, dotado de plena liberdade e 
independência. Assim, preocupados com as incessantes ameaças da 
metrópole inglesa, esses Estados resolveram firmar um acordo 
internacional, denominado “Artigos da Confederação”, formando, 
assim, a Confederação dos Estados Americanos, onde o primordial 
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objetivo era a colaboração entre si para se proteger da antiga 
metrópole (SILVA, 2013). 

O referido pacto apresentava, contudo, algumas deficiências, 
dentre elas a possibilidade de secessão, fato que exigiu uma nova 
reunião dos então Estados Confederados. Tal reunião ocorreu na 
cidade da Filadélfia, oportunidade em que foram apresentadas as 
bases para a nova forma de Estado, ou seja, as novas diretrizes para 
a consolidação da federação. Segundo Pedro Lenza (2012, p. 340), 
“cada Estado cedia parcela de sua soberania para um órgão central, 
responsável pela centralização e unificação, formando os Estados 
Unidos da América, passando, nesse momento, a ser autônomos 
entre si, dentro de um pacto federativo.” Assim, a idealização norte-
americana mostrou-se eficaz na resolução de problemas inerentes à 
forma confederada, sendo adotada por diversas constituições, 
inclusive pelo Brasil, em 1889.  

Nas palavras de José Joaquim Gomes Canotilho (2003, p. 
1121),  

 
[...] a originalidade da Federação está em ter feito surgir um 
Estado soberano composto de Estados autônomos. Para os Estados 
independentes que se associam, ingressar em uma federação 
significa abdicar de sua soberania, transferida para o Estado 
Federal, passando a deter autonomia, nos termos postos na 
Constituição Federal. Da mesma forma, no caso de Federações 
formadas por desagregação de Estados Unitários, a opção pelo 
modelo federal representa conferir às antigas províncias 
autonomia em grau de que não dispunham, ficando com o Estado 
Federal a soberania.  
 

Segundo a CF/88, o pacto federativo torna soberana a União 
e concede autonomia aos Estados-membros e Municípios, que é uma 
das características mais relevantes de qualquer pacto federativo. No 
caso de estabelecimento federativo por movimentos centrífugos, a 
autonomia conferida pela União ocorre de dentro para fora. Vale 
ressaltar que dessa autonomia resulta a descentralização política, 
sendo que a própria Lei Magna prevê núcleos de poder político, além 
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da repartição de competências, garantidora da autonomia entre os 
entes federativos (LENZA, 2012). 

A federação exige que a formação dos Estados-membros seja 
conferida por meio de um pacto federativo rígido, no qual estejam 
visíveis as repartições de competências e sob a égide do qual todos 
os entes estejam submetidos. Pode-se afirmar, assim, que o meio 
pelo qual se externa a vontade federativa é a Constituição do 
respectivo Estado Federado, o qual regula o relacionamento dos 
pactuantes. 

 
O mínimo necessário para a caracterização da organização 
constitucional federalista exige, inicialmente, a decisão do 
legislador constituinte por meio da edição de uma constituição em 
criar o Estado Federal e suas partes indissociáveis, a Federação ou 
União, e os Estados-membros, pois a criação de um governo geral 
supõe a renúncia e o abandono de certas porções de competências 
administrativas, legislativas e tributárias por parte dos governos 
locais. (MORAES, 2014, p. 246). 
 

A inexistência do direito de secessão está intimamente ligada 
ao fato de os Estados-membros não serem dotados de soberania, o 
que, em tese, retira a legitimidade de qualquer decisão separatista. 
Uma vez criado o pacto federativo, não será permitida a separação, 
pois a CF/88 prevê, em seu art. 60, § 4°, inc. I, a impossibilidade de 
deliberação de proposta tendente a abolir a forma federativa de 
Estado (BRASIL, 1988). 

Os Estados perdem a sua soberania no momento em que 
ingressam na Federação, e passam a ser detentores de autonomia. 
Luís Roberto Barroso (2015, p. 235) afirma que “Os entes federativos 
são, portanto, autônomos entre si, de acordo com as regras 
constitucionalmente previstas, nos limites de sua competência.”  

Desse modo, é possível afirmar que a soberania não pode ser 
atribuída a nenhum dos Estados-membros da Federação, mas tão 
somente ao todo, ao Estado Federal, no caso do Brasil, ou seja, da 
República Federativa do Brasil. 



Giácomo Israel S. de Rosso; Eloisa N. de A. Argerich; Gabriel de L. Bedin | 191 
 

No Brasil, a adoção da forma federativa de Estado 
materializou-se juntamente com a República por meio do Decreto 
n° 1, de 15/11/1889, e estendeu-se durante toda a História. Alguns 
afirmam, todavia, que durante a vigência da Constituição de 1937, 
assim como na de 1967, o Brasil tenha vivido uma Federação de 
fachada. Fica evidente, portanto, que o Estado brasileiro tem como 
um dos seus pilares a unidade nacional, sendo vedada a 
possibilidade de sucessão, conforme entendimento de Paulo 
Bonavides e Paes de Andrade (2008). 

A atual Carta Constitucional brasileira, em seu art. 18, dispõe: 
“A organização político-administrativa da República Federativa do 
Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, todos autônomos nos termos desta constituição.” Sendo 
assim, merece elucidação o termo “União”, destacado tanto no art. 
1°, como no art. 18, e figura central em qualquer pacto federativo. 
José Afonso da Silva (2013, p. 471-472), em seus estudos, assim 
manifesta o seu entendimento de “União”: 

 
A organização político-administrativa da República Federativa do 
Brasil compreende, como se vê, no art. 18, a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios. A Constituição aí quis destacar as 
entidades que integram a estrutura federativa brasileira: os 
componentes do nosso Estado Federal. Merece reparo dizer que é 
a organização político-administrativa que compreende tais 
entidades, como se houvesse alguma diferença entre o que aqui se 
estabelece e o que se declarou no art. 1°. Dizer que a República 
Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados 
e Municípios e do Distrito Federal não é diverso de dizer que ela 
compreende União, Estados, Distrito Federal e Municípios, porque 
a união (embora com inicial minúscula) do art. 1° é a mesma União 
(com inicial maiúscula) do art. 18 [...]. 
 

Feito o esclarecimento inicial acerca do termo “União”, objeto 
central dos arts. 1° e 18, cumpre assinalar que, como ente federado, 
a União é pessoa jurídica de direito público interno, dotada de 
autonomia em relação aos outros entes federados e responsável por 
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exercer a soberania do Estado brasileiro no cenário internacional. 
Isso não significa que a União seja detentora de soberania – atributo 
inerente à República Federativa do Brasil – cabendo-lhe, como dito 
retro, exercer a autonomia enquanto ente político referido no art. 
18, caput, da CF/88 (BONAVIDES, 2010). 

É incontestável que o constituinte originário estabeleceu que 
todos os entes participantes do pacto federal são autônomos, ou seja, 
Estados-membros, Distrito Federal e Municípios são pessoas 
jurídicas de direito público interno. Essa autonomia se dá pela 
capacidade de auto-organização, autogoverno e autoadministração. 
Segundo Lenza (2012), porém, a autonomia não deve ser 
confundida com soberania, que é “um dos fundamentos da 
República Federativa do Brasil.” Desse modo, afirmar que os entes 
políticos enumerados no art. 18, caput, da CF/88, são autônomos 
significa que possuem competências constitucionalmente definidas, 
e que sua autonomia é exercida dentro da margem definida pela 
Constituição Federal. 

Cumpre registar que a auto-organização possibilita que os 
entes políticos (Estados, Distrito Federal e Municípios) possam se 
organizar e se reger, respectivamente, pelas suas constituições 
estaduais, leis orgânicas e leis que adotarem, observando os 
princípios da Carta Magna. 

O autogoverno também é uma das características da 
autonomia estadual e municipal, o que denota a possibilidade de 
escolherem seus respectivos representantes nas esferas do Poder 
Legislativo e Executivo, além da previsão constitucional da 
existência do poder Judiciário estadual. 

Em relação à autoadministração, as palavras de Moraes (2014, 
p. 273) são esclarecedoras ao afirmar que, 

 
[...] por fim, completando a tríplice capacidade garantidora da 
autonomia dos entes federados, os Estados-membros se 
autoadministram no exercício de suas competências 
administrativas, legislativas e tributárias definidas 
constitucionalmente. Saliente-se que está implícito no exercício da 
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competência tributária, um mínimo de recursos financeiros, 
obtidos a partir da própria competência tributária.  
 

Verifica-se, assim, que a distribuição de competências é um 
dos aspectos de maior relevância no que diz respeito à autonomia 
dos entes federados, pois possibilita que possam gerir seus próprios 
negócios e interesses, seja no âmbito, nacional, regional ou local.  

 
1.1 O sistema constitucional de repartição de competências e o 
desenvolvimento de políticas sociais na área da saúde com 
vistas à concretização dos direitos fundamentais 

 
O vínculo federativo brasileiro pressupõe autonomia dos 

entes federados. Nesses termos, a CF/88 estabelece um sistema de 
repartição de competências voltadas à união de esforços a fim de 
evitar desperdícios e choque de interesses, voltada à consecução de 
objetivos comuns e necessários à Federação. 

Em outros termos, pode-se afirmar que a Carta Magna utiliza 
a técnica da repartição de competências para partilhar entre os entes 
da Federação as diferentes atividades previstas no seu Texto 
Constitucional. O princípio fundamental que orienta o legislador 
constituinte na divisão de competências entre os entes federativos é 
o da predominância do interesse.  

Deste modo, no art. 21 da CF/88 tem-se a chamada 
competência exclusiva e administrativa da União, que são 
indelegáveis; no art. 22 estão determinadas as competências 
privativas e legislativas da União, que podem ser delegadas. O 
Parágrafo Único do mesmo artigo dispõe ainda que: “Lei 
complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões 
específicas das matérias relacionadas neste artigo.” (BRASIL, 1988). 

Destaca-se, ainda, o art. 23 da CF/88, que estabelece a matéria 
relacionada à competência material. Segundo palavras de Gilmar 
Ferreira Mendes, Paulo Gustavo Gonet Branco e Inocêncio Mártires 
Coelho (2008, p. 769): 
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A Carta da República prevê, no parágrafo único do art. 23, a edição 
de lei complementar federal, que disciplinará a cooperação entre 
os entes para a realização desses objetivos comuns. A óbvia 
finalidade é evitar choques e dispersão de recursos e esforços, 
coordenando-se as ações das pessoas políticas, com vistas à 
obtenção de resultados mais satisfatórios.  
Se a regra é a cooperação entre União, Estados-membros, Distrito 
Federal e Municípios, pode também ocorrer conflito entre esses 
entes, no instante de desempenharem as atribuições comuns. Se o 
critério da colaboração não vingar, há de se cogitar o critério da 
preponderância de interesses. Mesmo não havendo hierarquia 
entre os entes que compõem a Federação, pode-se falar em 
hierarquia de interesses, em que os mais amplos (da União) devem 
preferir os mais restritos (dos Estados).  
 

Deste modo, evidencia-se que não há o que falar em 
hierarquia entre os entes, mas sim em hierarquia de interesses, pois 
no caso do desenvolvimento de políticas sociais na área da saúde e 
educação, por exemplo, “[...] cabe à União definir as linhas de 
desenvolvimento nacional; e horizontal, cabendo simultaneamente 
aos entes federados a definição, entre si, dos instrumentos 
operacionais, por meio dos quais implementarão as tarefas 
comuns.” (PEDREIRA, 2018, p. 28). 

De tal sorte que no art. 23 encontram-se as matérias de 
competência comum, ou seja, aquelas que cabem à União, Estados-
membros, Distrito Federal e Municípios, sendo que todos agem de 
forma comum, sem que um afaste o outro. Buscam, neste caso, a 
manutenção do Estado Federal e, como se nota, as atribuições 
municipais definem-se em razão do interesse local que se constitui 
a partir da situação fática.  

Neste ponto é indubitável que as competências comuns 
descritas no art. 23 remetem às políticas sociais que devem ser 
desenvolvidas por todos os entes federados, uma vez que o objetivo 
é proporcionar aos cidadãos o mínimo necessário para a sua 
sobrevivência com dignidade. Destarte, ao analisar o catálogo de 
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matérias discriminadas no art. 23 e em seus incisos, percebe-se que 
questões como “II – cuidar da saúde e assistência pública, da 
proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiências; [...] V – 
proporcionar meios de acesso à cultura, à educação, [...]; IX – 
promover programas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico [...]”, entre outras, 
devem ser desenvolvidas e executadas por meio de políticas sociais 
e públicas que minimizem os problemas existentes na sociedade de 
forma cooperativa. (BRASIL, 1988). 

Neste rumo, Douglas Camarinha Gonzales (2011, p. 72) alerta 
que:  

 
O ponto essencial das competências comuns é a diretriz do 
federalismo cooperativo, a cooperação entre os entes federados 
para o desempenho racional de atividades comuns.  E para a 
operacionalização de serviços conjuntos aos entes federados é 
necessário traçar políticas públicas mínimas à definição conjunta 
do planejamento da promoção do desenvolvimento nacional.  
 

Constata-se, assim, que o desenvolvimento de políticas sociais 
na área da saúde não é apenas uma necessidade primária, mas um 
direito fundamental social que exige da União, dos Estados-
membros, Distrito Federal e Municípios, a construção de ações 
conjuntas com vistas ao atendimento das demandas. Trata-se, 
portanto, de uma exigência constitucional do federalismo de 
cooperação e, por isso, cabe o delineamento de acordos, convênios, 
consórcios, enfim, compromissos que possibilitem o 
desenvolvimento e a efetivação de tarefas comuns a todos, com 
planejamento colaborativo de ações que proporcionem melhores 
condições de vida e efetivos direitos fundamentais à população.   

 
1.2 Desenvolvimento de políticas sociais na área da saúde com 
vistas à concretização dos direitos fundamentais 
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É inegável que no federalismo cooperativo há o 
reconhecimento de que todos os entes que integram a federação são 
corresponsáveis pelo desenvolvimento de políticas sociais na área da 
saúde, educação e assistência social. Os entes federativos – União, 
Estados, Municípios e Distrito Federal – são cotitulares de interesses 
comuns, e devem colaborar para a execução de tarefas determinadas 
constitucionalmente. As ações que envolvam questões primordiais 
para a população, portanto, devem ser planejadas em conjunto, 
inexistindo “[...] supremacia de nenhuma das esferas na execução 
destas tarefas, as responsabilidades também são comuns não 
podendo nenhum ente da Federação se eximir de implementá-las, 
pois o custo político recai sobre todas as esferas do governo.” 
(GONZALES, 2011, p.75 ). 

Destaca-se, assim, que a cooperação entre os entes federados 
em áreas prioritárias como saúde e educação, buscam resultados 
positivos que levem à concretização das demandas sociais.  

O direito à saúde e à educação, entre outros, está positivado 
no ordenamento jurídico brasileiro como direito fundamental social 
e subjetivo, inscrito no art. 6º da CF/88 e, como tal, necessita ser 
concretizado. A sua efetivação passa, necessariamente, pelo art. 196 
da Carta Magna, que determina que a saúde é direito de todos e 
dever do Estado, confirmando que a cooperação entre os entes da 
federação é primordial. Os referidos arts. dispõem: 

 
Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. 
 
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação. (BRASIL, 1988). 
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É inegável que o desenvolvimento de ações voltadas à saúde 
faz parte de uma política nacional, estadual e municipal que, por sua 
vez, exige recursos financeiros para a sua implantação e 
manutenção. Mariana Filchtiner Figueiredo (2007, p. 49) lembra 
nesse sentido que:  

 
As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada, constituindo-se em um sistema 
único, organizado de maneira descentralizada entre os Entes da 
Federação, com direção simples em cada esfera de governo, como 
preconiza o artigo 198 da Constituição Federal de 1988. 
 

Mayara Araújo dos Santos (2019, p. 2) complementa que “O 
direito à saúde é universal e deve ser garantido através de políticas 
públicas, preferencialmente de forma preventiva, e que abranja toda 
a sociedade.”  

Por seu turno, Figueiredo (2007, p. 57) apresenta importante 
constatação referente ao princípio da sustentabilidade, assinalando 
que este 

 
[...] encontra guarida no ordenamento constitucional pátrio, 
nomeadamente por suas correlações com o desenvolvimento, a 
justiça social e a qualidade de vida, alarga o espectro de significação 
do Sistema Único de Saúde (SUS) como garantia institucional. O 
elemento temporal da sustentabilidade, no duplo senso de 
preocupação com a permanência no tempo e de justiça 
intergeracional, aqui tomada, sobretudo, como a garantia de 
condições existenciais à vida digna e com qualidade para as 
gerações presentes e futuras, dá um sentido dinâmico ao regime 
de proteção reforçada de que gozam as garantias institucionais 
fundamentais, e especialmente o sistema de saúde brasileiro. 
 

Ao consagrar a saúde como um direito fundamental social e 
subjetivo, o legislador constituinte seguiu a linha adotada pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS), considerando-a não como 
mera ausência de doenças, mas como necessidade de o homem estar 
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em condições físicas, psicológicas, emocionais para ter uma vida 
digna e com mais qualidade (SCHWARTZ, 2001, p.58 ). 

Cabe mencionar que a qualidade de vida está interconectada 
com a dignidade humana e, diante das desigualdades sociais 
existentes no Brasil, o Estado tem o desafio constante de promover 
políticas públicas e sociais com vistas a atender as demandas na área 
da saúde. O direito à saúde, ao fazer parte do catálogo de direitos de 
segunda dimensão, ligados ao valor “igualdade”, apresenta caráter 
positivo e exige atuações do Estado. 

Nesse cenário, as políticas municipais na área da saúde, por 
exemplo, esbarram na falta de recursos financeiros e na 
transferência de recursos pela União e Estado que, no entendimento 
de Figueiredo (2007, p. 59),  

 
 [...] refletem as dificuldades na efetivação do direito fundamental 
à saúde, seja no que concerne com sua dimensão objetiva, quando 
então os deveres de proteção e os deveres de organização e 
procedimento tornam-se mais evidentes; seja, contudo, na sempre 
presente dimensão individual, porquanto os níveis de saúde 
pública interferem diretamente sobre a saúde individual, do 
mesmo modo que as deficiências de estruturação e organização de 
um sistema efetivo de promoção e proteção repercutem sobre o 
estado individual de saúde, isto é, sobre a saúde de cada pessoa. 
 

Desse modo, evidencia-se que a cada ente federado o art. 23, inc. 
II, deferiu a possibilidade de “cuidar da saúde e assistência pública [...]” 
por meio de uma rede regionalizada e com recursos do orçamento da 
seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, entre outras fontes (BRASIL, 1988, art. 195). 

A esse respeito se manifesta Figueiredo (2007, p. 61):  
 
[...] se houve avanços com a implementação de um sistema de 
saúde público e universal, pautado pela igualdade de acesso e a 
integralidade de cobertura, organizado em níveis crescentes de 
complexidade e segundo uma estrutura descentralizada e 
regionalizada, sujeito ao controle social e aberto à participação da 
iniciativa privada; não é menos verdade que vários problemas 
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ainda persistem, com a sobreposição de coberturas pública e 
privada, a universalidade atingida apenas nas “pontas” da 
assistência, o desequilíbrio atinente às desigualdades regionais, as 
deficiências de coordenação e atuação compartilhadas, as 
perplexidades do mix de relações entre os setores público e 
privado, o desafio sempre presente do financiamento.  
 

Por fim, falar em saúde no Brasil gera perplexidade, pois se 
está diante de uma situação complexa e caótica. A realidade tem 
mostrado que os entes federados, mesmo em estado de cooperação, 
não conseguem atender aos objetivos constitucionais descritos no 
art. 3º da CF/88, quais sejam: “construir de uma sociedade livre, 
justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a 
pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais; promover o bem de todos [...].” (BRASIL, 1988).   

Consigne-se, por fim, que o desenvolvimento de políticas 
sociais na área da saúde com vistas à concretização dos direitos 
fundamentais passam necessariamente por todos os entes 
federados, pois a cooperação no Estado federal brasileiro, segundo 
Gonzales  (2011, p. 74), “[...] parte do pressuposto da estreita 
interdependência que existe em inúmeras matérias  e  programas 
de interesse comum.” Evidencia-se, assim, que todos os assuntos de 
interesse comum deverão ser tratados por todos, mas quanto ao 
interesse local ou regional, esses dizem respeito unicamente ao ente 
federado, no caso, ao Município e Estado, em nome da autonomia 
constitucional. 

 
Considerações finais  

 
A Federação, como modelo de Estado, surgiu em meados do 

século XVIII, com a união dos Estados Confederados Americanos em 
um pacto que suprimiu o direito de secessão, surgindo, assim, a 
forma federativa de Estado. 

Esta nova forma de vínculo estatal pressupõe alguns 
requisitos, que são: a autonomia dos entes participantes e a presença 
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de uma Constituição rígida a fim de manter a integridade federal e 
suprimir o direito de secessão, além de garantir a soberania do 
Estado Federal. 

Constata-se que o pacto Federal brasileiro garante, em seu art. 
18, a autonomia dos entes federativos, a qual se materializa pela 
capacidade de autogoverno, autoadministração e auto-organização. 
Não se pode, contudo, falar em subordinação de um ente a outro, 
haja vista que no art. 23 da CF/88 apenas sobressaem-se os 
interesses comuns ao se falar em competência comum.  

Constatou-se, ainda, que a repartição de competências é um 
dos pontos mais relevantes quando se trata do federalismo 
brasileiro, e ocorre em função da necessária união de esforços de 
todos os entes para realizar os objetivos do Estado. Neste ponto, 
menciona-se o desenvolvimento de políticas sociais e públicas na 
área da saúde, as quais possibilitam que todos os entes federados 
realizem tarefas em conjunto, com planejamento colaborativo de 
ações que proporcionem à população melhores condições de vida e 
efetivem os direitos fundamentais do indivíduo.  
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Imposto predial e territorial urbano-IPTU: 
um estudo no aspecto quantitativo do fato gerador 

 
Carlos Henrique M. Konradt 

Maristela G. Heidemann 
 
 
1. Introdução 
 

Uma das principais fontes de rendas para os municípios 
brasileiros é a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano – 
IPTU. O que instigou a realização desta pesquisa foi, além da 
importância que ele representa para o cofre municipal, mas também 
o de estudar a tributação dos municípios localizados na região 
noroeste do Estado do RS, apesar do presente artigo abordar 
somente um município, verificando como ele procede com a 
cobrança deste tão importante imposto, analisando a composição da 
base de cálculo do imposto e evidenciando os critérios utilizados 
para precificar e com isso avaliar se estão sendo observados os 
critérios estabelecidos no Código Tributário Nacional. 

 
1.1 Histórico e Competência Tributária 

 
A competência tributária está estabelecida taxativamente na 

Constituição Federal, em seus artigos 145 a 149-A. A Constituição é 
clara e precisa quanto a questões tributárias, estabelecendo o que 
compete para cada ente da federação em questão tributária, além de 
constituir limitações no exercício do poder de tributar, ou seja, em 
questão tributária no Brasil, rege o princípio numerus clausus, onde 
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só poderão ser cobrados tributos que estejam descritos na 
Constituição. 

Para Ricardo Alexandre (2017, p. 252), 
 
[...] Como é consabido, a Constituição Federal não cria tributos, 
apenas outorga competência para que os entes políticos o façam 
por meio de leis próprias. Assim, é correto definir competência 
tributária como o poder constitucionalmente atribuído de editar 
leis que instituam tributos [...]. 
 

O Código Tributário Nacional – CTN, nos seus artigos 6º e 8º, 
prevê as prerrogativas advindas da outorga de competências 
tributárias. Assim, o art. 6º do CTN estabelece que a instituição dos 
tributos se faz necessariamente por lei, sendo a outorga da 
competência, que “compreende a competência legislativa plena”, a 
possibilidade de legislar instituindo o tributo e, subsequentemente, 
regulamentando-o. Já o art. 8º, estabelece que a competência pode 
ser exercida a qualquer tempo, não estando condicionada por prazo 
decadencial.  

Nesse sentido, Bernardo Ribeiro de Moraes, (1995, p. 265) 
afirma o seguinte; 

 
[...] A Constituição, que oferece os fins, isto é, o tributo e respectiva 
receita, também oferece os meios para a pessoa jurídica de direito 
público constitucional. Ao lado da competência tributária (poder 
de baixar normas jurídicas tributárias), a entidade tributante 
recebe funções tributárias, decorrentes do próprio dever da 
Administração de aplicar as leis tributárias, de executar leis, atos 
ou decisões administrativas, onde se acham as funções de fiscalizar 
e de arrecadar o tributo criado pela lei. Não podemos confundir, 
portanto, essas duas ordens diversas, tanto pelo fundamento como 
pela finalidade: o poder fiscal, ou competência tributária, advindo 
da soberania, que se concretiza com a decretação da norma jurídica 
tributária; e as funções fiscais, decorrência do dever de 
administração, que se concretizam com o exercício da fiscalização 
e da arrecadação do tributo. A competência tributária acha-se 
ligada ao Poder Legislativo; as funções fiscais estão ligadas ao 
Poder Executivo [...]. 
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Assim, pode-se definir que a competência está ligada ao poder 

fiscal, o qual é indelegável, ou seja, não pode um ente delegar a outro 
a possibilidade de criar um imposto que é de sua prerrogativa.  

 
1.2 Competência Tributária quanto ao IPTU 

 
Uma das principais dúvidas dos cidadãos brasileiros refere-se 

à falta de clareza quanto à composição utilizada pelos municípios 
quando estes estabelecem a base de cálculo do IPTU. Assim, é 
importante analisar se na composição da base de cálculo do IPTU os 
municípios utilizam elementos objetivos, observando os critérios 
estabelecidos no Código Tributário Nacional e no princípio 
constitucional da isonomia tributária. 

A prerrogativa de instituir o IPTU, segundo dispõe o artigo 
156, I, da CF, é dos Municípios e do Distrito Federal, os quais 
possuem a competência para instituir imposto sobre propriedade 
predial e territorial urbana, sendo que o imposto é calculado levando 
em consideração a propriedade do terreno, e diversas 
características, como por exemplo, se é edificado ou não, sua 
localização, destinação e diversos atributos que irão interferir na 
base de cálculo. 

O IPTU tem uma função fiscal, com fins de arrecadação para 
o município. Conforme Hugo de Brito Machado (2010, p. 406), “[...] 
A função do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 
é tipicamente fiscal. Seu objetivo primordial é a obtenção de 
recursos financeiros para os Municípios [...]”. 

Porém, há uma corrente doutrinária que afirma ter o IPTU 
uma função extrafiscal, pois o município utiliza, através da cobrança 
do IPTU a promoção de ações que visam a correta destinação social 
e econômica da propriedade. 

Segundo Machado (2010, p. 415).  
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Progressivo e o imposto cuja alíquota cresce em função do 
crescimento de sua base de cálculo. Essa, a progressividade 
ordinária, que atende ao princípio da capacidade contributiva. A 
progressividade no tempo é um conceito diverso. Nesta, que á 
instrumento da política urbana, a alíquota do imposto cresce em 
função do tempo durante o qual o contribuinte se mantém em 
desobediência ao plano de urbanização da cidade. Seja como for, 
na progressividade tem-se que o imposto tem alíquotas que variam 
para mais em função de um elemento do fato gerador do imposto, 
em relação ao mesmo objeto tributado. 
 
Seletivo, por sua vez, é o imposto cujas alíquotas são diversas em 
razão da diversidade do objeto tributado. Assim, o IPTU será 
seletivo se as suas alíquotas forem diferentes para imóveis 
diferentes, seja essa diferença em razão da utilização, ou da 
localização, ou de um outro critério qualquer, mas sempre 
diferença de um imóvel para outro imóvel (grifo nosso).  
 

Assim, o município pode utilizar a cobrança extrafiscal do 
IPTU para promover desenvolvimento, fazendo com que os 
munícipes utilizem do espaço urbano de uma forma racional, dando 
um adequado destino social e econômico para a propriedade urbana. 

 
2 Hipótese de incidência e norteadores legais 

 
Para que o IPTU seja cobrado do contribuinte de forma 

correta, ele precisa respeitar alguns pontos fundamentais, os quais 
serão trabalhados nos próximos tópicos. 

 
2.1 Critérios de Localização para Definição de Zona Urbana 

 
Quanto à localização, para existir a cobrança do IPTU, o 

imóvel deve ser considerado urbano, ou então segundo 
entendimento do STJ, a localização não é o único critério analisado, 
para definir se haverá ou não a cobrança do IPTU, pois em alguns 
casos deverá analisar a destinação do mesmo, como por exemplo, 
mesmo um imóvel estando dentro da zona urbana do município, 
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pode ser que a função dele esteja destinada a atividades agrícolas, 
que então neste caso, não haveria a incidência do IPTU e sim o ITR. 

O Código Tributário Nacional, nos artigos 32 e 33, estabelece 
o perímetro urbano, o fato gerador, e a base de cálculo do IPTU. 

 
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a 
propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a 
propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza 
ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona 
urbana do Município. 
§ 1º Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana 
a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da 
existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) 
dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:  
I – meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 
II – abastecimento de água; 
III – sistema de esgotos sanitários; 
IV – rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para 
distribuição domiciliar; 
V – escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 
3 (três) quilômetros do imóvel considerado. 
§ 2º A lei municipal pode considerar urbanas as áreas 
urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos 
aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à 
indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas 
definidas nos termos do parágrafo anterior. 
 

Com base no que diz o art. 32 do CTN, se define o perímetro 
urbano da cidade, o que corresponde os limites para cobrança de 
IPTU, salvo na hipótese de a destinação do imóvel ser 
exclusivamente rurícola, como já mencionado. 

 
Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. 
Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se 
considera o valor dos bens móveis mantidos, em caráter 
permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua 
utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade. 
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Já o art. 33 do CTN, traz a definição do que compõe a base de 
cálculo, ou seja, a definição do termo “valor venal do imóvel”, o que 
corresponde ao valor do imóvel no mercado imobiliário, 
desconsiderando os bens móveis que habitam o imóvel. Esse valor é 
uma estimativa de quanto seria o valor negociado em caso de uma 
venda pelo proprietário do imóvel.  Para calcular esse valor, os 
municípios devem realizar um estudo que resultará na denominada 
“planta fiscal de valores”, ou “planta genérica de valores” onde serão 
avaliados o valor do metro quadrado do terreno e o valor do metro 
quadrado de construção, levando em consideração o bairro em que 
o imóvel está localizado e o tipo de construção que guarnece a 
propriedade, dentre outros tantos elementos previstos na lei 
específica de cada município. 

 
2.2 Da Planta Genérica de Valores e dos Critérios para Precificar 
o IPTU. 

 
Para calcular o valor do IPTU, necessariamente é preciso 

saber o valor venal do imóvel, que é estabelecido pelo que se chama 
de “planta fiscal de valores e/ou planta genérica de valores”, na qual 
o município realiza um estudo, valorando os preços dos imóveis no 
município. A referência é feita com base no valor do metro 
quadrado, tipo de construção e localização do imóvel. Com base 
nestas informações o poder público municipal, através da sua 
autoridade fiscal promove o lançamento do IPTU. 

Necessariamente a planta fiscal de valores deve constar em 
lei, segundo posicionamento do STF. Porém, a jurisprudência 
aponta alguns temas que podem ser regulamentados sem a 
exigência de lei em sentido estrito. Quando a lei prevê que haja 
correção monetária da base de cálculo ou mesmo do montante 
devido a título de determinado tributo, pode o Executivo definir o 
indexador e promover a atualização das tabelas indicativas para 
apuração da base de cálculo do IPTU. 

Efetivamente, dispõe o CTN:  
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Art. 97 [...]  
[...] 
§ 2º Não constitui majoração de tributo [...] a atualização do valor 
monetário da respectiva base de cálculo. 
 

Assim, a atualização monetária independe de previsão legal, 
na medida em que a atualização não implica instituição ou 
majoração de tributo, mas, pelo contrário, a manutenção do seu 
conteúdo econômico. Entretanto, se, a pretexto de atualizar 
monetariamente a base de cálculo, o poder público determinar a 
aplicação de índice que supera a inflação real, estará majorando 
indiretamente o tributo, o que não poderá ser admitido, conforme 
já restou sumulado pelo STJ: “É defeso, ao Município, atualizar o 
IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de 
correção monetária” (Súmula 160). 

 
2.3 Fatores legais utilizados: 

 
Sendo a base de cálculo do IPTU o valor venal dos imóveis, os 

Municípios são obrigados a constituírem a Planta Genérica de 
Valores Imobiliários. A Planta Genérica de Valores é o estudo que 
em que apresenta os valores básicos unitários de imóveis urbanos, 
compreendendo terrenos, edificações e glebas devidamente 
homogeneizados segundo critérios técnicos e uniformes quanto à 
contemporaneidade, aos atributos físicos dos imóveis, às 
características das respectivas zonas, à natureza física, à 
infraestrutura, aos equipamentos comunitários, aos níveis de 
atividades existentes, às possibilidades de desenvolvimento e às 
posturas legais para uso e ocupação do solo. 

Para Paulsen (2017, p. 49): 
 
[...] Como decorrência de o imposto ter por fato gerador uma 
riqueza do contribuinte, o montante devido terá de ser 
dimensionado, necessariamente, com referência a tais riquezas. 
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Assim é que, tributada a propriedade, a base de cálculo é o seu 
valor venal; [...] 
 

Atualmente existem duas grandes dificuldades para se adotar 
critérios justos na precificação do IPTU. Muitas vezes a maior 
dificuldade para atualizar a Planta Genérica de Valores, não é de 
caráter técnico, burocrático ou financeiro, mas político, dada a 
dificuldade de “negociação” das prefeituras com as Câmaras 
Municipais para aprovação da referida Planta na forma da lei, pois 
sem dúvida a questão de majoração de impostos sempre gera um 
desgaste político, ainda mais em se tratando em municípios onde 
essa relação política e contribuinte está ainda mais próxima. Outro 
empecilho é adotar um critério ou um parâmetro padrão, justo e 
uniforme, que auxilie o município precificar corretamente o valor 
dos imóveis para uma correta tributação. 

Diante de tais dificuldades, resolveu-se que o melhor caminho 
seria o de criar normas de critérios genéricos que atualizam de 
forma subjetiva os imóveis, não entrando na individualidade de cada 
imóvel, ou seja, vinculando em um índice de atualização monetária 
(CUB, IGPM, INCC) para atualizar o valor, sem adentrar na 
individualidade de cada imóvel, uma forma rápida e menos 
trabalhosa, porém ilegal. 

Ocorre que essa forma de atualização é ilegal, pois na maioria 
dos casos é realizada sem a atualização da Planta Genérica de 
Valores, ainda, essa forma de atualização é imoral, pois coloca todos 
os contribuintes em paridade, levando em consideração a realidade 
de uma época, muitas vezes com realidade local defasada, porém, 
nem todos os imóveis possuem o mesmo valor e portanto não 
poderiam ter a mesmo valor de IPTU e por último, não existindo um 
padrão de avaliação, a precificação do valor do imóvel fica a critério 
da subjetividade do avaliador, não se levando em consideração a 
individualidade dos imóveis, material utilizado na construção, grau 
de conservação entre outros aspectos que influenciam na avaliação 
do imóvel e que deveriam de fazer parte da avaliação. 
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2.4 A disposição da Planta Genérica de Valores na Lei Municipal 

 
Na grande maioria dos municípios, apenas os terrenos são 

avaliados por valores de mercado, sendo os valores das construções 
determinados através do Método do Custo de Reedição, técnica 
antiga largamente empregada para esta finalidade. Acontece que o 
preço do imóvel segue regras de oferta e demanda no mercado 
imobiliário e pouco tem a ver com o custo de construção, 
determinado por condições econômicas distintas, no âmbito da 
construção civil. O custo de construção é semelhante em qualquer 
parte da cidade, enquanto que podem ser verificadas grandes 
diferenças nos preços dos imóveis, as quais não podem ser 
explicadas apenas pela variação dos terrenos. Apesar deste método 
ser largamente utilizado para cálculo de impostos prediais, 
apresenta um vício de origem, procura retratar o comportamento 
de preços, a partir de um parâmetro de custos, ao invés de utilizar 
preços de terrenos com benfeitorias transacionadas livremente. 

 
3. Análise de um caso em um município da região noroeste do 
Rio Grande do Sul. 

 
Por critérios de sigilo, não será divulgando o nome do 

município estudado, o qual identificará apenas com a letra “A”. O 
município A, tem uma população de aproximadamente 85.000 
habitantes, o que representa em termos populacional um dos maios 
populosos da região. 

 
3.1. Análise da tributação do IPTU no Município A 

 
A partir da última planta de valores, que ocorreu ainda no ano 

de 2013, os valores venais dos imóveis, ou seja, a base de cálculo, 
somente são atualizados por uma alíquota flutuante, que 
corresponde, no caso dos terrenos, a média da variação entre os 
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indicadores do Índice Geral de Preços do Mercado-IGP-M e do Índice 
de Preços do Consumidor-IPC, apurados entre os meses de 
novembro do ano anterior e outubro do ano-base, para a atualização 
do valor inicial do metro quadrado de terreno.  

Já com relação a edificação, o cálculo leva em consideração o 
percentual de reajuste do CUB, correspondendo em 70% da 
variação dos índices dos meses de novembro do ano anterior a 
outubro do ano em referência. Assim, em caso do imóvel ser 
edificado, este percentual deverá ser somado ao do terreno, o que 
acaba provocando um reajuste considerável de imposto para o 
contribuinte, pois há uma atualização no valor venal do seu imóvel, 
mesmo sem a realização de uma nova planta genérica de valores, o 
que na prática nem sempre representa uma realidade, pois para se 
ter certeza quanto ao valor venal dos imóveis deve-se atualizar a 
planta de valores imobiliários, e não somente atualizá-la, por índices 
econômicos, valores estabelecidos há mais de seis anos, o que não 
representa o real momento econômico e imobiliário do Município A. 

Assim, pode-se afirmar que uma simples atualização no valor 
venal imobiliário, que perdura há mais de seis (6) anos, sem uma 
análise criteriosa para uma alteração na Planta Genérica de Valores, 
não representa uma política tributária justa, já que os critérios 
técnicos que formam a “precificação” da Planta Genérica de Valores 
foram estabelecidos, como já mencionado, ainda no ano de 2013. 

Ainda, há que se analisar os critérios técnicos que o Município 
A utiliza para precificar o IPTU, sendo alguns extremamente 
subjetivos: instalação sanitária, estado de conservação, ano de 
construção, dentre outros.  
 

INSTALAÇÃO SANITÁRIA Pontos 

Externo 1 

Simples 3 

Médio Padrão 5 

Alto Padrão 7 

Inexistente 0 
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É justo uma residência ter precificado no seu IPTU, a mera 
existência de um banheiro? Ainda, é justo ter precificado um 
banheiro externo com peso 1, que a princípio deve ser das pessoas 
mais carentes que se quer conseguem ter um banheiro dentro da 
residência e ao mesmo tempo precificar em 5 pontos um banheiro 
de médio padrão e em 7 um de alto padrão, mas o que é um banheiro 
médio padrão, é aquele que possui chuveiro, pia e vaso sanitário ou 
esse já de alto padrão, ou é um simples?  

O fato é que a legislação do Município A não estabelece a 
definição para que se possa avaliar o que significa uma instalação 
sanitária “simples”, de “médio padrão” ou mesmo de “alto padrão”.  

Portanto, a falta de fixação destes critérios de forma clara na 
lei municipal estabelece a possibilidade da utilização de um agir 
discricionário no ato de estabelecer a base de cálculo do imposto em 
questão, o que não se coaduna com os princípios constitucionais 
tributários, e tampouco com uma justiça tributária, passível de 
questionamento. Talvez se fosse utilizado como critério a 
quantidade de banheiros existentes no imóvel seria, além de 
objetivo, mais justo. 

Outro critério estabelecido na legislação do Município A 
refere-se ao estado de conservação do imóvel, conforme a tabela ora 
transcrita: 
 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO Pontos 
- Ótimo 1 

- Bom 0,85 
- Regular 0,7 

- Mau 0,45 
 

Da mesma forma que o critério acima mencionado (instalação 
sanitária), não há fixação do que significa um estado de conservação 
ótimo, bom, regular ou mau, ficando novamente o cidadão a mercê 
da discricionariedade da Autoridade Administrativa. Seria justo 
precificar um imóvel como ótimo e um que se encontra em mau 
estado de conservação em 0,45? Quais são os critérios para definir 
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em qual escala o imóvel está enquadrado, quais são os critérios que 
envolve cada tipo de estado? 

O Município A também utiliza o ano de construção e por tipo 
de parede, como um dos elementos balizadores do valor venal do 
imóvel (base de cálculo), como estabelece a tabela a seguir fixada: 
 

Ano de Construção Por Tipo de Parede 

Até 05 anos 

Madeira Alvenaria 

1,00 1,00 

06 a 10 anos 0,93 0,95 

11 a 14 anos 0,86 0,90 

15 a 18 anos 0,80 0,85 

19 a 22 anos 0,74 0,80 

23 a 26 anos 0,68 0,75 

27 a 30 anos 0,62 0,70 

31 a 34 anos 0,56 0,65 

35 a 38 anos 0,50 0,60 

39 a 42 anos 0,44 0,55 

43 a 46 anos 0,37 0,50 

mais de 47 anos  0,30 0,45 

 

Como se pode observar com relação a este critério (tempo de 
construção) existe a variável das paredes (de madeira ou de 
alvenaria), que interferem no valor. Há neste item, questões não 
previstas na legislação, como por exemplo, quando houver paredes 
mistas, ou paredes de outro material, como gesso acartonado, por 
exemplo, como estabelecer o patamar de precificação? E ainda, essa 
avaliação é estabelecida com base em quais premissas? Casa de 
alvenaria com paredes internas de madeira, teriam qual o 
percentual, ou então casas de mistas (parte alvenaria e parte 
madeira)? Então seria uma média de valor das duas? 

Ainda outro critério utilizado diz respeito ao padrão da 
edificação, o qual pode-se  afirmar ser o mais discricionário e, por 
vezes, injusto, de todos, pois é nele que todas as subjetividades da 
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administração que foram aplicadas quando dos outros critérios são 
somadas, para caracterizar se o padrão do imóvel é alto, médio, 
normal ou baixo, conforme a tabela a seguir transcrita. 
 

PADRÃO Pontos 

Alto (100 a 90 pontos) 1,000 

Alto (89 a 85 pontos) 0,950 

Alto (84 a 80 pontos) 0,900 

Médio (79 a 75 pontos) 0,850 

Médio (74 a 70 pontos) 0,800 

Médio (69 a 65 pontos) 0,750 

Normal (66 a 60 pontos) 0,700 

Normal (59 a 55 pontos) 0,650 

Normal (54 a 50 pontos) 0,600 

Baixo (49 a 40 pontos) 0,550 

Baixo (39 a 30 pontos) 0,525 

Baixo (-  de 30 pontos) 0,500 

 

Ao que parece, o critério padrão seria objetivo. Porém, como 
já mencionado, é o mais subjetivo de todos. Por fim, há que ser 
analisado também o critério tipo, o qual segue a seguinte tabela: 
 

TIPO Pontos 

Casa – Casa/sobrado 1,00 

Casa/Porão 0,85 

Porão 0,65 
Apartamento 1,10 

Loja/sala 0,85 
Pavilhão Industrial 0,70 

Galpão 0,55 
Área coberta 0,50 

Telheiro 0,35 
Especial 1,00 

 

Quanto ao quesito “tipo de construção”, pode-se afirmar que 
os critérios de precificação, em que pese sejam objetivos, além de 
não estarem conceituados na legislação municipal, não são justos, 
pois o simples fato do imóvel ser um apartamento caracteriza-o 
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como dez por cento (10%) a mais do que uma casa, sem qualquer 
outro elemento caracterizador. 

Assim, seja pela falta de critérios objetivos, o que caracteriza 
uma conduta discricionária por parte da administração pública ao 
efetuar o lançamento do IPTU, seja pela falta de conceituação dos 
elementos caracterizadores da base de cálculo do imposto estudado, 
pode-se afirmar que o IPTU no Município A não observa a correta 
precificação dos imóveis, dificultando muito que se faça uma justiça 
fiscal. 

O município A, possui um Código Tributário Municipal bem 
contemporâneo, trazendo algo que para alguns municípios ainda 
não é tão presente, que é a Progressividade Fiscal, a qual tem o 
intuito de promover o desenvolvimento do município. 

 
[...] Art. 9. A alíquota é majorada em 50% (cinquenta por cento) 
nos imóveis localizados em vias pavimentadas, sem construção de 
passeio. 
 
Art. 10. A alíquota estabelecida no art. 7º, incisos II e III, é 
diminuída nos percentuais indicados nas seguintes hipóteses: 
I - nos terrenos baldios cultivados, arborizados ou tratados 
paisagisticamente, em 20% (vinte por cento), desde que, se 
situados em 
logradouros pavimentados, tenham passeio calçado que observe a 
determinação do órgão competente [...]. 
 

Portanto observa-se que o município A, promove a 
Progressividade Fiscal, de um lado punindo eventuais contribuintes 
que não realizam obras que o município estabelece como mínimas 
(passeio público), ou por ora também incentiva aos contribuintes 
que realizam tais obras. 

Após verificado a questão da progressividade fiscal no 
município, analisam-se os parâmetros que fazem parte da 
precificação do IPTU no município A. 
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Ao analisar os critérios dos terrenos que fazem parte na 
precificação do IPTU, evidenciam-se algumas discrepâncias, como 
por exemplo iluminação pública. Neste critério possui quatro 
possibilidades de enquadramento, porém os critérios de 
enquadramento são totalmente subjetivos, pois em nenhum 
momento está descrito o que é iluminação ótima, quais são os 
critérios necessários para haver uma qualificação ótima, quais são 
os critérios para classificar uma iluminação pública de média, ruim 
ou na pior das hipóteses, inexistente.  

Vejam, os critérios são objetivos, não são claros, não são 
justos, não existe uma regulamentação que possa “medir” o que é 
ótimo, bom, ruim ou inexistente, pois o mais básico que é o 
inexistente, ele é inexistente porque não existe posteamento elétrico 
na sua rua ou é por que não tem lâmpadas nas luminárias, percebam 
que o tamanho da dificuldade em criar uma critério justo ao 
contribuinte, algo tão simples, que não está regulamentado, pode e 
dá muitos descontentamentos e quando se fala em IPTU, o que gera 
é cobrança ilegal, pois não existe lei que regulamenta tais critérios. 

Ainda, quando se refere à limpeza de vias públicas, está se 
referindo ao o que exatamente, podas de árvores, coleta de resíduos 
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em vias públicas, capinas, varredura ou tão somente é uma cobrança 
que se faz ou contribuinte sem critérios objetivos. Além disso, não 
haveria de ser possível dar um desconto para os contribuintes que 
realizam a limpeza das suas testadas? 

Por fim, pode-se observar que o mundo real é complexo e 
demanda de muitas atenções para não ocorrer ilegalidade no 
processo de tributar os cidadãos, mas por outro lado, não se pode 
utilizar essa dificuldade para lesar o contribuinte, impossível 
estabelecer critérios que ficam “dentro da cabeça” do fiscal e que não 
esteja regulamentado, pois além de justiça, e do dever de fazer as 
coisas certas, essas atitudes e formas do “jeitinho” não podem mais 
persistir.  

 
4. Considerações finais 

 
O princípio da justiça tributária encontra vida, alma e impulso 

na virtude da justiça. Esta leva o contribuinte virtuoso a viver como 
cidadão que luta por uma ordem tributária socialmente mais justa. 
Ser ético, justo e virtuoso no espaço social, em relação aos outros; 
neste sentido, ética tributária é a prática da justiça tributária, ou, 
comportamento ético tributário é, antes de tudo, comportamento 
segundo a justiça tributária, e como sabido, a ética tributária é fiscal 
privada (contribuinte) e fiscal pública (Estado), ambos, com deveres 
e direitos na relação jurídico-tributária. 

Segundo Geraldo Ataliba (1968, p. 39): 
 
“É imperativo que construamos doutrina nossa à luz da nossa 
realidade, a instâncias de problemas nossos, a partir de princípios 
autênticos e genuínos brasileiros, em função de condições também 
nossas. Só quando dispusermos de elaboração sistemática nossa, à 
custa de meditação nossa, podermos desenvolver um verdadeiro 
direito constitucional tributário brasileiro capaz de servir de 
instrumento de nosso progresso”. 
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Saber discernir o direito tributário do excesso e da falta, é 
preferir o meio-termo, não só em relação ao objeto, mas também 
aos sujeitos envolvidos. Só assim estar-se-á transformando e 
fazendo justiça tributária. Portanto, a virtude da justiça tributária é 
uma disposição de caráter relacionada com uma escolha 
transformadora, existente em uma escolha entre dois vícios, um por 
excesso (excesso de tributação e desconhecimento do justo gasto do 
tributo afetado) e outro por falta (aplicação positivista exonerativa 
da tributação), pois nos vícios ou há falta ou há excesso daquilo que 
é conveniente, ao passo que a virtude da justiça tributária encontra 
e escolhe o meio-termo. 

A utilização do princípio da capacidade contributiva, como 
forma concreta de aplicação do princípio da igualdade, apresenta-se 
como caminho adequado para efetivação da justiça tributária, uma 
vez que para tingir seu fim, perpassa pela busca de uma melhor 
distribuição de renda, de proteção das condições de vida digna dos 
indivíduos e elevação dos encapados pela Constituição. 

Por tudo que foi exposto, percebe-se a importância de 
gerenciar corretamente os recursos e a correta estipulação do valor 
venal do bem imóvel é condição necessária para a justa e efetiva 
arrecadação dos impostos, razão pela qual há necessidade de que a 
avaliação dos bens imóveis seja feita por profissionais habilitados e 
observando-se critérios técnicos reconhecidos.  

O dinamismo da avaliação em massa também é uma 
característica imprescindível para a correta precificação do IPTU. A 
avaliação em massa deve refletir as modificações mercadológicas, 
oriundas das valorizações ou desvalorizações imobiliárias 
provocadas pelo crescimento natural da cidade, melhoramentos 
públicos ou privados e a legislação sobre o uso da terra. O 
dinamismo da avaliação em massa deve ser garantido pela 
atualização das informações do cadastro técnico urbano, bem como 
dos valores dos imóveis sujeitos à avaliação e posterior cobrança de 
impostos. 
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O processo de avaliação de imóveis para elaboração da Planta 
de Valores exige a compreensão das características básicas da 
população de modo que o modelo adotado permita a avaliação de 
todos os imóveis. As alterações na cidade ocorrem continuamente e 
a reavaliação anual da Planta de Valores é a única forma de manter 
a justiça tributária, ajustando o imposto ao novo valor do imóvel.  
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Lentes restaurativas: 
um novo olhar sobre o cotidiano escolar e a 

aplicabilidade da justiça restaurativa por meio dos 
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1 Justiça restaurativa: limites e possibilidades e a busca de 
alternativas 
 

Este artigo tem como escopo apresentar a Justiça Restaurativa 
sob a ótica do americano Howard Zehr (2008), um dos pioneiros no 
movimento e na sistematização teórica da Justiça Restaurativa, que 
a compreende como uma “mudança de lentes” a possibilitar um 
novo olhar sobre as condutas, seja no cotidiano escolar ou na 
sociedade, devolvendo o protagonismo aos envolvidos (vítimas, 
ofensores, alunos, professores e comunidades).  
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A Justiça Restaurativa levanta questões polêmicas que 
envolvem a área da Educação, quais sejam: tecnologia, informação 
e globalização. Estas, combinadas entre si, mostram a fragilidade 
que cerca o ensino brasileiro, pois exigem mudanças significativas 
na formação dos professores, que precisam estar abertos às trocas 
de informações cada vez mais rápidas, e às novas tecnologias, como 
as redes sociais, os smartphones e os tablets, que já invadiram 
grande parte das salas de aula pelo Brasil afora (ARAÚJO, 2017). 

O sistema educacional assume, portanto, um papel 
fundamental na formação dos professores e nas mudanças da base 
curricular, na medida em que as escolas têm se configurado como 
um espaço estratégico de convivência social, pautadas pelo 
fortalecimento de vínculos entre a equipe diretiva, professores e 
alunos. Nesse contexto, a qualificação para o trabalho, o exercício da 
cidadania e a busca por uma educação emancipadora devem ser 
vistos como alternativas para minimizar a desigualdade social. 

Nesta perspectiva, ressalta-se a necessidade de a escola ser 
coparticipante na formação de uma sociedade igualitária, com o 
dever de proporcionar uma educação de qualidade, 

 
[...] visando o aprimoramento da pessoa humana do educando em 
sua formação ética, bem como seu crescimento de forma plena, 
para que se desenvolvam em suas dimensões: intelectual, social, 
emocional, artística, física e motor, possibilitando assim, a 
formação de indivíduos autônomos, críticos e participativos, 
capazes de atuar e transformar a sociedade em que vivem, dentro 
de uma perspectiva de educação na integralidade. (CAPPELLETTI, 
2000, p. 143). 
 

Desta forma, é imprescindível compreender as relações que se 
estabelecem na escola, e perceber a existência de duas culturas – a 
do educando e a do educador –, pois se vive em uma sociedade 
competitiva e de contradições, que requer ajustes, diálogo e, 
sobretudo, disponibilidade para conviver e aceitar o outro. Apesar 
dos limites entre as duas culturas, existem infinitas possibilidades 
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ao se perceber que ambos, professor e aluno, têm muito a construir 
juntos (CAPPELLETTI, 2000). 

Repensar o cotidiano escolar a partir da utilização de novas 
metodologias pode ser uma das alternativas para a construção de 
valores e fortalecimento das relações interpessoais entre docentes e 
docentes, docentes e educandos e a comunidade. 

Destarte, repensar o cotidiano escolar exige que os envolvidos 
na dinâmica escolar percebam que o território da escola deixou de 
ser um lugar de conflitos de ideias e passou a ser um campo de 
conflitos intersubjetivos, que exige alternativas para a sua solução.  
Nesse contexto, vislumbra-se a possibilidade de utilização da Justiça 
Restaurativa, “entendida como uma vertente diferenciada para a 
resolução de conflitos, um modelo que foca nas relações entre as 
pessoas que foram prejudicadas por algum tipo de conflitos, saindo 
da vertente do culpado e punição.” (BRANCHER, 2011). 

A partir dos Círculos de Construção de Paz – poderosa 
ferramenta de implementação concreta da cultura de paz nas escolas 
– a Justiça Restaurativa proporciona a valorização do diálogo e a 
autonomia dos envolvidos para que possam interagir e se expressar 
em relação ao ocorrido e repensar as suas ações. 

 
2 Repensando o cotidiano escolar a partir dos círculos de 
construção de paz 

 
Partindo da premissa de que “A educação, direito de todos e 

dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho” (art. 205 da CF/88) (BRASIL, 1988), 
indubitavelmente visualiza-se a importância e a complexidade da 
Educação, dever fundamental do Estado. Há, contudo, a permanente 
necessidade de interação da família como coparticipante no 
processo formativo dos novos cidadãos (TEIXEIRA, 1996). 
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A escola, a sociedade e o Estado são elementos fundamentais 
para o desenvolvimento das atividades educativas, contudo, não se 
pode esquecer que é no cotidiano escolar, no dia a dia das escolas 
que, de fato, a educação formal tem o seu ápice. Por isso, a escola 
precisa rever a sua prática pedagógica para acompanhar as 
mudanças de caráter econômico, social e político que vêm ocorrendo 
no Brasil nas últimas décadas. 

A baixa remuneração paga aos professores é um ponto tão 
crucial quanto a falta de recursos financeiros para a gestão das 
escolas. Isso tem gerado uma série de problemas que desencadeiam 
reações adversas na comunidade escolar, que também tem passado 
por dificuldades de toda a ordem e espera que a escola e professores 
recebam seus filhos e minimizem os conflitos. 

Outra questão que merece destaque é o novo perfil de alunos 
do Ensino Básico e Fundamental. Neste aspecto, Cury (2006, pp. 7-
8) assevera que: 

 
Se na década de setenta do século passado a escola se viu diante de 
um novo perfil de aluno no ensino fundamental, advindo da classe 
trabalhadora, hoje isto se torna mais candente, pois abrange, sob 
a obrigatoriedade, mais dois ciclos existenciais do ser humano: a 
infância e a juventude adolescente. Possibilitar a disseminação da 
instituição escolar a todos, especialmente às classes populares, o 
acesso a conhecimentos sólidos, é colocar em suas mãos uma 
ferramenta que as empodera, pois passarão a dominar o que já foi 
um privilégio das classes abastadas. 
 

Observa-se, assim, que a escola, na atualidade, constitui-se no 
lugar de acolhimento das diversidades culturais, étnicas, 
econômicas e sociais, e isso, no entendimento de Fraser (2007, p. 
101), trata-se “[...] de postular tanto o direito à distribuição, quanto 
o direito ao reconhecimento, reconhecimento do respeito à 
pluralidade cultural.”  

Postular o reconhecimento do outro implica necessariamente 
aceitá-lo com suas limitações, possibilidades e história de vida. No 
cotidiano escolar, com alunos tão diferentes uns dos outros, a ética 
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do respeito precisa ser exercitada, pois “a desigualdade traz para as 
escolas problemas que não nascem nela, mas estão nela.” (FRASER, 
2007, p. 101). 

Algumas situações vivenciadas no cotidiano escolar, tais como 
a indisciplina, desrespeito para com o outro, agressões verbais e 
físicas e o não cumprimento das tarefas, entre outras, são 
consequência da transformação histórico-social que vem 
desestruturando a sociedade, as instituições, as organizações sociais, 
a escola e, principalmente, a família. Essa, muitas vezes, não é 
concebida como a tradicional, com a presença do pai, da mãe e dos 
filhos, “pois se sabe que essa estrutura familiar vem sofrendo 
transformações, e o modelo nuclear de família já não é mais 
referência para as nossas crianças. ” Hoje, a criança convive com 
alguém responsável por ela, que pode ser algum familiar ou outra 
pessoa, que influencia na sua conduta (OLIVEIRA, 2009, p. 289). 

Outro fator determinante que gera problemas no âmbito 
escolar relaciona-se ao fato de que, em muitas famílias, tanto o pai 
quanto a mãe ou o responsável passam o dia fora de casa, 
trabalhando ou procurando emprego para garantir o sustento 
familiar, não participando da educação dos filhos. Na maioria dos 
casos, os pais “[...] transferem para a escola a responsabilidade da 
educação de seus filhos: estabelecer limites e desenvolver hábitos 
básicos”, ficando a cargo do professor ensinar às crianças valores 
morais e éticos, limites e hábitos básicos que devem ser construídos 
no ambiente familiar (OLIVEIRA, 2009, p. 291). 

 
A transformação histórico-social e as mudanças pedagógicas 
interferiram nas relações dentro da escola e, consequentemente, 
nas atitudes dos professores, que vão interferir, também, no 
comportamento das crianças, prejudicando a relação 
professor/aluno e aluno/aluno e, por vezes, acabam culminando 
em indisciplina. (OLIVEIRA, 2005, p. 89). 
 

É importante ressaltar que, além da transformação histórico-
social, outros fatores também interferem no cotidiano escolar e nas 
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práticas educativas, como os meios de comunicação, em especial as 
emissoras de TV que, no intuito de aumentar a sua audiência, 
apresentam uma programação descolada de valores morais e éticos, 
incentivando a competição, o individualismo, a violência e o sexo. 
Ou seja, 

 
A violência é transmitida às crianças através dos desenhos 
animados, aos jovens através dos filmes e aos adultos através dos 
noticiários, levando a uma banalização da violência e da 
agressividade, sendo a indisciplina na sala de aula uma das 
manifestações desta situação. (JESUS, 1999, p. 48). 
 

Outro aspecto que afeta o cotidiano escolar diz respeito à 
diversidade existente entre os alunos, isto é, as diferentes culturas 
que compõem o âmbito escolar, onde convive todo o tipo de criança 
e adolescente, inexistindo a homogeneidade. Todas as pessoas são 
providas de sentimentos, desejos, ambições, crenças e valores e são 
imbuídas de costumes e práticas que adquirem no seu ambiente 
familiar e social (modos de agir, linguagem, gestos, atitudes, hábitos 
de higiene) que, desde cedo, vão formando a sua personalidade 
(OLIVEIRA, 2002). 

Evidentemente que os distúrbios de atenção ou de 
comportamento também fazem parte do ambiente escolar, 
dificultando a prática pedagógica. Detectá-los a tempo para evitar 
situações mais desgastantes não é tarefa fácil para os professores, 
que também enfrentam dificuldades no seu cotidiano e, por vezes, 
não têm a quem recorrer para compartilhá-las. 

A carência afetiva causada pela falta de atenção e carinho da 
família, a imposição ou a falta de regras na escola, a formação 
docente quanto às questões relacionais, a proposta pedagógica do 
professor e o sistema educacional e a escola, são fatores que podem 
interferir na falta de disciplina, de aprendizagem e de respeito. 
Acredita-se, contudo, que ainda há esperança de haver solução para 
os problemas enfrentados pelas escolas, e que essas passam não 
apenas por uma mudança de postura dos professores, mas, 
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principalmente, pelo comprometimento da família em reconhecer 
que a Educação não é apenas dever do Estado, mas que o 
engajamento de todos com objetivos comuns pode transformar o 
cotidiano escolar. 

Nesta perspectiva, surge uma luz no fim do túnel: a 
metodologia da Justiça Restaurativa, que vem para oportunizar um 
diálogo mais tranquilo e objetivo, uma comunicação não violenta 
entre os envolvidos, sejam eles professores e alunos ou equipe 
diretiva e alunos, a fim de que possam ter uma convivência menos 
tumultuada. A finalidade da Justiça Restaurativa vai além da 
resolução dos conflitos, ela busca introduzir na sociedade uma 
educação baseada na democracia, na responsabilidade, no diálogo, 
no perdão e na cultura de paz. 

Certamente que a utilização de práticas restaurativas ou a 
realização dos Círculos de Construção de Paz para o fortalecimento 
de vínculos ou reconhecimento da necessidade de reformulação do 
agir no âmbito escolar não é tarefa das mais fáceis, pois exige o 
comprometimento de todos os envolvidos. 

A utilização dessa metodologia é muito significativa, na 
medida em que exige um novo olhar sobre as relações interpessoais 
e sobre como lidar com os conflitos gerados no âmbito escolar. Na 
visão de Willani e Cacenotte (2017, p. 3), “[...] local este que deveria 
ser de ensino e aprendizado, tanto na forma intelectual como na 
formação moral e social.”  

Para Brancher (2008, p. 2), “[...] promover práticas 
restaurativas no âmbito escolar implica promover vivências que 
proporcionem aos sujeitos a constituição de registros fundados em 
valores humanos.” Essas vivências estão permeadas de conflitos e 
histórias de vida que precisam ser discutidos e tratados para que 
uma cultura de paz seja instituída entre os envolvidos. 

 
Uma cultura de paz parece apontar para a promoção e 
desenvolvimento do diálogo inclusivo e respeitoso no ambiente 
escolar, resultando num espaço seguro e saudável para a 
comunidade escolar e local. Portanto, uma educação que opere nos 
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moldes de uma cultura de paz tende a contribuir no 
desenvolvimento de políticas sociais preventivas de situações de 
violência. (DIAS, 2016, p. 178). 
 

Diante desta perspectiva de educação, nota-se a urgente 
necessidade da criação de práticas voltadas a uma cultura de paz no 
cotidiano escolar. Como afirma Chrispino (2007, p. 13), “a mediação 
de conflitos pode auxiliar na melhoria das relações sociais, em novas 
formas de solucionar as diferenças, e potencializar comportamentos 
de solidariedade, tolerância e responsabilidade.” 

A partir destas considerações passa-se a refletir sobre o 
Projeto Justiça para o Século 21, que difunde as boas práticas da 
Justiça Restaurativa (JR), cujo objetivo inicial é o fortalecimento de 
vínculos por meio da metodologia dos Círculos de Construção de 
Paz, realizados nas escolas de Ensino Básico e Médio de Ijuí, RS. 

 
2.1 Lentes restaurativas: um novo olhar sobre o cotidiano 
escolar e a aplicabilidade da Justiça Restaurativa por meio de 
Círculos de Construção de Paz nas Escolas de Ijuí, RS  

 
O desafio que se apresenta para aqueles que acreditam na 

aplicação da Justiça Restaurativa no âmbito escolar tem possibilitado 
o envolvimento de facilitadores na realização de Círculos de 
Construção de Paz nas Escolas de Ijuí (RS), com a proposta de um 
novo olhar sobre o cotidiano escolar. Para compreender a Justiça 
Restaurativa é preciso usar outras lentes – aliás, na obra de Howard 
Zehr (2008)4 “Trocando as lentes – um novo foco sobre o crime e a 
justiça”, elas estão centradas nas pessoas e nos relacionamentos e 
não nas questões jurídicas que envolvem o caso. 

 
4 Howard Zehr é reconhecido mundialmente como um dos pioneiros da Justiça Restaurativa. 
Atualmente, é professor de Sociologia e de Justiça Restaurativa no curso de Graduação em 
Transformação de Conflitos da Eastern Mennonite University, em Harrisonburg, Virgínia, EUA, e 
codiretor do Center for Justice and Peacebuilding. 



Eloísa Nair de A. Argerich; Marcelo L. dos Santos; Liane B. Bencke | 229 
 

A diferença entre as Justiças Tradicional e Restaurativa está 
na abordagem, ou seja, na utilização de duas lentes, sendo que a 
primeira vê o delito pela lente retributiva, na qual  

 
o processo penal, valendo-se desta lente, não consegue atender a 
muitas das necessidades da vítima e do ofensor. O processo 
negligencia as vítimas enquanto fracassa no intento declarado de 
responsabilizar os ofensores e coibir o crime. (ZEHR, 2008, p. 8). 
 

Já a lente restaurativa, segundo Zehr (2008, p. 8), ao analisar 
o delito envolve “[...] a vítima, o ofensor e a comunidade na busca 
de soluções que promovam reparação, reconciliação e segurança.” O 
autor assegura que, mesmo sendo uma tese inconclusiva, essa nova 
lente “identifica as pessoas como vítimas e reconhece a centralidade 
das dimensões interpessoais. As ofensas são definidas como danos 
pessoais e como relacionamentos interpessoais. O crime é uma 
violação de pessoas e relacionamentos.” (ZEHR, 2008, p. 9). A 
Justiça Restaurativa, portanto, exige um olhar por essa lente, posto 
que um novo paradigma se impõe para melhorar as relações 
interpessoais, seja na esfera social, política ou escolar. 

 
Sim, uma nova lente. Mas, e um novo paradigma? Um paradigma 
é mais do que uma forma de ver ou uma perspectiva. Exige uma 
teoria muito bem articulada, combinada a uma sólida gramática e 
uma física de aplicação – além de certo grau de consenso. Ele não 
precisa resolver todos os problemas, mas pelo menos os mais 
prementes, e deve indicar a direção a seguir. Não creio que 
tenhamos chegado a esse ponto ainda. (ZEHR, 2008, p. 8). 
 

Certamente que essa nova lente de percepção das relações 
interpessoais (a denominada Justiça Restaurativa), não vai resolver 
todos os problemas, mas, ao menos, ao ser aplicada no cotidiano 
escolar, permite “[...] um reconhecimento do erro e uma declaração 
de responsabilidade. A correção do mal é, em si, uma forma de 
expiação que poderá promover a cura mais eficazmente do que a 
retribuição.” (ZEHR, 2008, p. 17). 
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No entendimento de Zehr (2008, p. 24, grifos nossos), 
 
A justiça precisa ser vivida, e não simplesmente realizada por 
outros e notificada a nós. Quando alguém simplesmente nos 
informa que foi feita justiça e que agora a vítima irá para casa e o 
ofensor para a cadeia, isto não dá a sensação de justiça. Nem 
sempre é agradável vivenciar, passar pela experiência da justiça. 
Mas ao menos saberemos que ela existiu porque participamos dela 
ao invés de ter alguém a fazer isto por nós. Não é suficiente que 
haja justiça, é preciso vivenciar a justiça.  
 

O atendimento das necessidades e a identificação das 
obrigações de cada um – vítima e ofensor – é fundamental para 
facilitar a interação e a troca de informações sobre o que ocorreu 
entre os envolvidos e, ao final, encontrar uma solução adequada que 
lhes possibilite conviver e corrigir situações passadas e presentes, 
sem descuidar de ações que incentivem o crescimento pessoal e 
melhorem as relações interpessoais. 

Neste sentido, Zehr (2008, p. 24) esclarece que 
 
O primeiro passo na justiça restaurativa é atender as necessidades 
imediatas, especialmente as da vítima. Depois disso, a justiça 
restaurativa deveria buscar identificar necessidades e obrigações 
mais amplas. Para tanto, o processo deverá, na medida do possível, 
colocar o poder e a responsabilidade nas mãos dos diretamente 
envolvidos: a vítima e o ofensor. Deve haver espaço também para 
o envolvimento da comunidade. Em segundo lugar, ela deve tratar 
do relacionamento vítima-ofensor facilitando a interação e a troca 
de informações sobre o acontecido, sobre cada um dos envolvidos 
e sobre suas necessidades. Em terceiro lugar, ela deve se 
concentrar na resolução dos problemas, tratando não apenas das 
necessidades presentes, mas das intenções futuras. 
 

Nessa perspectiva, há o reconhecimento do erro e a declaração 
de responsabilidade, bem como o fortalecimento de vínculos que os 
facilitadores da Justiça Restaurativa norteiam no planejamento dos 
Círculos de Construção de Paz nas escolas de Ijuí. 
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Em um primeiro momento é necessário esclarecer que a 
Justiça Restaurativa é o processo que permite que todas as partes 
envolvidas – seja em um ato ofensivo, na necessidade de 
redimensionar as relações interpessoais ou no fortalecimento dos 
vínculos existentes entre professor e aluno – se reúnam para decidir 
coletivamente como lidar com as consequências decorrentes da 
decisão e as suas implicações para o futuro. 

Neste estudo, o foco é o desenvolvimento dos Círculos de 
Construção de Paz – de diálogo, celebração, apoio aos professores e 
famílias – enfim, que visem à construção de relacionamentos mais 
saudáveis no espaço escolar. Entende-se que a exposição das 
necessidades observadas na realização dos Círculos é a metodologia 
mais adequada e eficiente no tratamento dos conflitos entre 
professores e alunos, professores e professores e equipe diretiva. 
Objetiva-se, além da exposição dos relacionamentos, averiguar os 
resultados decorrentes da aplicabilidade dos mecanismos 
restaurativos como forma de participação e efetivação da cidadania 
entre os profissionais da educação, as crianças e os adolescentes. 

Registra-se que, para Willani e Cacenotte (2017, p. 289), “A 
prática da Justiça Restaurativa no âmbito escolar é realizada 
comunitariamente, posto que se refere a um procedimento 
específico de justiça, e não a uma instituição, mas sim a um valor de 
justiça.” 

Na verdade, os Círculos de Construção de Paz, instrumentos 
da Justiça Restaurativa, possibilitam um diálogo mais objetivo e sem 
traumas entre professores e alunos, equipe diretiva e funcionários, 
pois estão organizados de forma que ambos, separadamente, 
possam refletir sobre suas ações e situações não conflitivas e 
consigam amadurecer suas relações e resgatar emoções e valores, 
como o amor, a esperança, o respeito e a tolerância. 

Na expectativa da inserção de práticas que diminuam os 
conflitos nos ambientes escolares, procura-se desenvolver ações que 
busquem um movimento pedagógico que atenda a esse propósito. 
Neste sentido, a mediação de conflitos pode desenvolver práticas 
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com base em uma comunicação não violenta, que possibilite a 
construção de uma cultura de paz em uma comunidade escolar. 
Tem-se na Justiça Restaurativa uma nova perspectiva na resolução 
de conflitos, que se volta para a vítima, agressor e comunidade. A 
prática se fundamenta no respeito, na participação, na 
responsabilidade, na humildade e no diálogo, e visa restaurar as 
relações interpessoais rompidas e reparar o prejuízo. 

A experiência em instituir Círculos de Construção de Paz nas 
escolas de Ijuí surgiu a partir da formação de facilitadores, projeto 
articulado e desenvolvido pela Escola Superior da Magistratura da 
Associação de Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris), por intermédio 
de seu Núcleo de Justiça Restaurativa, com o intuito de pacificar 
conflitos e violências envolvendo crianças e adolescentes, 
professores e alunos, equipe diretiva e funcionários e jovens adultos. 

Os Círculos são espaços que visam à prática da escuta entre 
os participantes com a presença de dois facilitadores, e com a 
garantia de encontros acolhedores, seguros e abertos ao diálogo. 
Como ferramenta pedagógica, o Círculo potencializa o respeito às 
diferenças e possibilita que cada participante se manifeste com 
segurança e confidencialidade, sem medo de ser punido ou 
prejudicado. 

O Círculo de Construção de Paz introduzido nas escolas de Ijuí 
é um olhar com outra lente, que possibilita reunir pessoas a fim de 
manter um entendimento mútuo, bem como fortalecer as relações 
e buscar a solução para os problemas grupais. 

A partir dessas colocações, as perguntas que ficam são: como 
se deve realizar essas práticas? Como identificar e trabalhar as 
diferentes formas de violência que ocorrem nas escolas? Como as 
práticas restaurativas podem contribuir para a construção da 
humanização e pacificação do ambiente escolar e seu entorno? É 
imprescindível trazer à reflexão estas e outras questões para buscar 
respostas coletivas diante deste fenômeno. 

Durante a realização dos Círculos a adesão é voluntária, 
cabendo aos participantes relatar os fatos, anseios e necessidades, e 
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perceber que a Comunicação Não Violenta (CNV) é o caminho mais 
seguro para a resolução dos problemas existentes no âmbito escolar. 

Instituir práticas restaurativas, como os Círculos de 
Construção de Paz nas escolas, é uma maneira de garantir uma 
educação para a democracia, para o diálogo e para a paz, mas é uma 
tarefa das mais árduas, pois requer “paciência, humildade, escuta 
atenta e profunda, aceitação de que todos merecem respeito, 
disposição para lidar com a incerteza e habilidade para compartilhar 
responsabilidade.” (PRANIS, 2017, p. 11). A autora segue enfatizando 
que:  

 
O Círculo é um processo de diálogo que trabalha intencionalmente 
na criação de um espaço seguro para discutir problemas muito 
difíceis ou dolorosos a fim de melhorar relacionamentos e resolver 
diferenças. A intenção do Círculo é encontrar soluções que sirvam 
para cada membro participante. O processo está baseado na 
suposição de que cada participante do círculo tem igual valor e 
dignidade, dando então voz igual a todos os participantes. Cada 
participante tem dons a oferecer na busca para encontrar uma boa 
solução para o problema. (PRANIS, 2017, p. 11). 
 

As escolas de Ijuí, estaduais e particulares, campos da prática 
restaurativa realizada no decorrer do ano de 2018, estão distribuídas 
nas áreas central, periferia e interior do município, nas quais são 
oferecidos o Ensino Básico e Médio, bem como Ensino para Jovens 
Adultos- EJA-, distribuídos em três turnos – manhã, tarde e noite –, 
totalizando mais de 600 alunos participantes.  

Para a realização dos Círculos foram formadas duplas de 
facilitadores5 que realizaram o curso de Formação da Justiça 
Restaurativa em Ijuí, com o propósito de melhorar o convívio e a 
comunicação não violenta entre os envolvidos, em busca de 

 
5 São aqueles que vão auxiliar os participantes a criar um espaço seguro para a sua conversa e ajudar 
o grupo a restabelecer um espaço de respeito para expressar seus anseios e problemas (PRANIS, 2001, 
p. 11).  Em Ijuí, facilitadores são aquelas pessoas que participaram do Curso Teórico-Prático em Justiça 
Restaurativa(EAD) -Não Conflitivo e Conflitivo- promovido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul e Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Ijuí. 
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alternativas para cultivar um clima de reconhecimento e respeito às 
diferenças. 

Os conflitos revelados no cotidiano escolar podem ser 
resolvidos com diálogo, pois os alunos e professores passam muito 
tempo juntos neste espaço e, às vezes, as relações interpessoais são 
fragilizadas e conturbadas. 

Para iniciar a prática com Círculos de Construção de Paz é 
elementar conhecer o processo para realizar os encaminhamentos 
necessários. O primeiro deles é saber a função do facilitador que se 
encarregará de formar o Círculo com:  

 
– os  participantes sentados em círculo, de preferência sem móvel algum 

no meio; 
– uma peça no centro, que cria um foco central para os participantes; 
– uma cerimônia de abertura que marca o início de um espaço especial 

do círculo; 
– um objeto, chamado de objeto da palavra, que é passado de pessoa 

para pessoa, a fim de regular o fluxo do diálogo (quem fala e quando); 
– uma cerimônia de fechamento que marca o final de um espaço especial 

do círculo. (PRANIS, 2017, p. 16). 
 
O facilitador é o responsável por planejar um encontro 

acolhedor e seguro e apresentar atenciosamente os seguintes 
elementos, considerados fundamentais para criar um espaço seguro 
e buscar a resolução do conflito ou dificuldade: “Sentar os 
participantes em círculo; cerimônia de abertura; peça de centro; 
discussão de valores e orientações; objeto da palavra; perguntas 
norteadoras; cerimônia de fechamento.” (PRANIS, 2017, p. 16). 

Antes de iniciar o Círculo deve-se elaborar um roteiro ou um 
plano. Para isso, é pertinente que o facilitador esteja informado 
quanto ao número de participantes, se houve algum conflito no 
grupo e qual(is) procedimento(s) foi(ram) encaminhado(s).  

Reconhecer o Círculo como ferramenta pedagógica, com o 
intuito de criar espaços para a “palavra circular” (FERREIRA, 2014, 
p. 12), possibilita a harmonização do universo escolar. Na verdade, 
os Círculos de Construção de Paz objetivam oferecer aos 
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participantes a oportunidade de “contar”, falar sobre seus 
sentimentos, compartilhar suas histórias de vida e, a partir daí, 
encontrar alternativas para melhorar as suas relações na escola, 
com colegas, professores, direção e familiares. Em outras palavras, 
“Fazer a transição dos participantes da discussão de acontecimentos 
difíceis ou dolorosos para a discussão do que pode ser feito agora 
para tornar as coisas melhores.” (PRANIS, 2017, p. 19). 

Importante lembrar que os Círculos realizados nas Escolas de 
Ijuí6, em um primeiro momento foram entendidos como a “solução 
dos problemas”, com os quais tudo se resolveria como num passe de 
mágica, ou seja, os problemas de indisciplina, de desrespeito às 
diferenças e até casos de violência seriam amenizados e até 
solucionados pelos facilitadores. Não obstante alguns professores 
ainda acreditarem que isso é possível, a maioria está consciente de 
que o que vai possibilitar mudanças é a  

 
[...] necessidade de um trabalho pautado na reciprocidade e, 
consequentemente, na cooperação e na colaboração entre todos os 
atores envolvidos nesta trama da indisciplina: alunos, famílias e 
escolas. Não há, neste caso, lugares fixos a serem ocupados como 
aprendiz e mestre, mas um meio propício para o desenvolvimento 
de uma relação recíproca que objetive o bem de todos. (MELLO, 
2009). 
 

Nesta perspectiva, pode-se afirmar, sem sombra de dúvida, 
que é necessário que todos os atores que fazem parte do cotidiano 
escolar acreditem que a Justiça Restaurativa é um modo de vida a 
ser seguido e que as escolas modifiquem a sua postura de meras 
repassadoras de conteúdo, numa relação ditatorial, desconhecendo 
as necessidades dos alunos. 

Após participar como facilitadores em mais de 25 turmas de 
alunos, totalizando mais de 500 envolvidos, defende-se a ideia de 
que as escolas não podem continuar  

 
6 Nas quais atuamos como facilitadores. Escolas da Rede Estadual, Municipal e particulares, que em 
razão da confidencialidade seus nomes não serão divulgados. 
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[...] ignorando que fazem parte da era da informação, com toda a 
tecnologia moderna ao seu alcance, mesmo nas comunidades mais 
pobres, o que justifica a necessidade da escola reciclar-se, incluindo 
o uso de novos recursos, por exemplo, para que as aulas deixem de 
ser enfadonhas e passem a ser interessantes e provocativas. 
Reforçando este problema, a escola, numa relação autoritária, 
estabelece regras sem observar as peculiaridades de seus alunos e 
professores, os quais não percebem que não são o tempo todo 
ensinantes, mas que também aprendem e devem abrir mão de 
uma postura autoritária que não considere os conhecimentos dos 
alunos, negando-se a ampliar seus próprios conhecimentos com 
eles. (MELLO, 2009). 
 

Para a implantação de sistemas restaurativos nas escolas, 
necessita-se, assim, da participação de todos – docentes, discentes, 
profissionais das equipes técnica e de apoio e das famílias – para 
gerar resultados sólidos e sustentáveis (toda a trama de relações). 
Para tanto, é necessário seguir algumas etapas, relembrando que 
deve ser reservado espaço de acordo com as especificidades da 
escola e da localidade onde ela está inserida, para a construção de 
um projeto integrador que possibilite o desenvolvimento 
sistemático de Círculos de Construção de Paz e o fortalecimento de 
vínculos para enfrentamento das situações de conflitos.  

 
Considerações finais  
 

O texto não tem o objetivo de esgotar o assunto, tampouco 
demonstrar que a Justiça Restaurativa pode trazer a solução 
imediata para os problemas que envolvem as relações 
intersubjetivas e repentinamente transformar as pessoas. O que se 
percebeu no decorrer da realização dos Círculos de Paz nas escolas 
de Ijuí é que a comunidade escolar não está preparada para 
trabalhar os conflitos de interesses oriundos do cotidiano escolar. 

Sob esse prisma, constata-se que a solução dos conflitos passa 
necessariamente pelo diálogo entre os envolvidos no conflito, o respeito 
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às diferenças e a mudança de postura não só dos professores, mas 
também dos alunos, pais e comunidade. Todos são corresponsáveis na 
medida em que as suas necessidades e interesses são levados em 
consideração para a restauração das dificuldades ou problemas.  

É importante ressaltar que a Justiça Restaurativa é mais que 
um método alternativo para a solução dos conflitos escolares – é a 
possibilidade de promoção da participação ativa das partes e a 
realização de uma verdadeira construção coletiva de justiça.  É, 
portanto, uma nova maneira de ver o problema e encontrar a 
solução. É um modo de vida.  

Conclui-se, portanto, que os Círculos de Construção de Paz e 
Práticas Restaurativas constituem nova ferramenta no ambiente 
escolar. Apresentada pela Justiça Restaurativa, ela não deixa de ser 
uma estratégia possível e necessária para auxiliar não apenas os 
docentes, mas, também, a comunidade escolar no que se refere ao 
enfrentamento diferenciado dos conflitos e até mesmo da própria 
violência, fortemente presente nas escolas. 
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Globalização, exclusão social e 
direitos humanos na contemporaneidade: 

questões para ampliar o debate 
 

Celso Gabatz 1 
Joici Antonia Ziegler 2 

 
 
Introdução 
 

Como disse, certa vez, o historiador Fernand Braudel (2007), 
os acontecimentos são como poeira. Eles atravessam a história como 
breves lampejos; mal nascem e já retornam à noite e, 
frequentemente, ao esquecimento. O mundo que hoje amplia o 
conhecimento técnico e científico e as estratégias pautadas para a 
consolidação do lucro, também se encontra imerso em uma 
potencial capacidade de destruição da vida. É primordial resgatar as 
referências que permitam construir caminhos que consolidem a 
harmonia social e criem soluções por meio do diálogo. 

O fenômeno da globalização enseja repercussões nos 
diferentes âmbitos das relações sociais, contribuindo de forma 
incisiva para as desigualdades e a precarização das condições de vida 
dos segmentos, historicamente, excluídos. Nesta perspectiva, os 
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pela Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL. Graduada em Direito pela UNIJUÍ; Advogada. 
Contato: joiciantonia@yahoo.com.br.  
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princípios da democracia, cidadania e os direitos humanos, são 
colocados em questão, principalmente pela incidência de 
mecanismos penais. O que se percebe, portanto, é o acentuado 
desgaste de um Estado em seu caráter prestacional em detrimento 
de um Estado penal capaz de enaltecer o encarceramento dos 
setores mais vulneráveis da população. A violência e a criminalidade 
são encaradas como um problema a ser resolvido pelos mecanismos 
de controle social e pela “mão invisível” do mercado (SMITH, 1996).  

Paradoxalmente, e mesmo diante dos enunciados 
constitucionais respaldados pelas premissas da democracia, o que é 
possível presenciar na sociedade atual é a permanente violação dos 
direitos humanos, assim como o recrudescimento da intolerância e 
a criminalização das diferenças. Os problemas sociais, em geral, não 
são tratados como problemas que requerem políticas públicas 
inclusivas, mas, o uso do aparato penal para conter as “desordens” 
e os conflitos (ROSANVALLON, 1998). O resultado é um estado 
social mínimo em contraposição a um estado penal máximo.  

O efetivo exercício dos direitos sob a perspectiva dos direitos 
humanos demanda ações políticas, jurídicas, emancipatórias, criativas 
e transformadoras para assegurar aos indivíduos o exercício de sua 
plena autonomia e dignidade. A transformação das mentalidades é um 
processo essencial à vivência de direitos. Estes, por sua vez, trazem 
consigo a prerrogativa de construção de um novo imaginário social 
sobre os temas dos quais eles tratam (GABATZ, 2017, p. 1-23). É 
importante a participação ativa de pessoas nos mais diferentes setores 
da sociedade, inclusive do mundo acadêmico, de modo a contribuir com 
posicionamentos que apontem para a moderação dos extremismos, 
fomentando a plena vivência da diversidade como prerrogativa 
fundante da equidade, da democracia e dos direitos humanos. 

 
As facetas da globalização 

 
A globalização não é um fenômeno que se expande de forma 

única. Trata-se de uma realidade na qual se ampliam os conflitos 
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entre diferentes grupos sociais. Há uma necessidade de um campo 
hegemônico que é imposto por países com grande poder de 
ingerência e persuasão. Nem sempre os consensos conseguem ser 
concretizados na medida em que existem inúmeras divergências no 
interior deste campo hegemônico.  

 
No cabaré da globalização, o estado passa por um strip-tease e no 
final do espetáculo fica apenas uma necessidade básica: seu poder 
de repressão. Com sua base material destruída, sua soberania e 
independência anuladas, sua classe política apagada, a nação-
estado torna-se um mero serviço de segurança para as 
megaempresas (BAUMAN, 1999, p. 74). 
 

Cabe destacar, entre outros aspectos, que neste modelo, as 
economias nacionais são desafiadas para uma transformação de 
modo a abrir-se ao mercado mundial, dando prioridade para as 
exportações, a redução dos índices inflacionários e da dívida pública 
e a diminuição dos valores a serem investidos na proteção social. Há, 
portanto, uma redução sistemática e estratégica com políticas 
sociais.  

 
Os traços principais desta nova economia mundial são os 
seguintes: economia dominada pelo sistema financeiro e pelo 
investimento à escala global; processos de produção flexíveis (...); 
baixos custos de transporte; revolução nas tecnologias de 
informação e comunicação; desregulação das economias 
nacionais; preeminências de agências financeiras multilaterais; 
emergência de (...) grandes capitalismos transnacionais (SANTOS, 
2002, p. 29).  
 

São entabuladas e instituídas múltiplas restrições, por vezes 
drásticas, aos princípios da regulação estatal, de modo a subordinar 
o Estado às agências internacionais. O fenômeno da globalização 
tem repercutido significativamente nos mais diferentes espaços das 
relações humanas, contribuindo de forma efetiva para as 
desigualdades e a precarização das condições de vida dos segmentos, 
historicamente, à margem na sociedade. 
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A tendência geral consiste em substituir até ao máximo que for 
possível o princípio do Estado pelo princípio do mercado e implica 
pressões por parte de países centrais e das empresas 
multinacionais sobre os países periféricos e semiperiféricos no 
sentido de adotarem ou se adequarem às transformações jurídicas 
e institucionais que estão a ocorrer no centro do sistema mundial 
(SANTOS, 2002, p. 39). 
 

Com o fenômeno da globalização ocorre também uma 
ocidentalização dos padrões culturais, que passam a permear a vida 
dos indivíduos a partir de certos costumes e também valores. Dentre 
eles, pode-se sublinhar esta propensão ao individualismo, uma 
democracia como modelo político, a racionalidade econômica, os 
pressupostos do utilitarismo assim como o primado do direito, a 
publicidade e a ampliação das redes de comunicação virtual. O 
projeto é a construção de uma cultura global. No entanto, esta 
intensificação de contatos entre diversas culturas, ao mesmo tempo 
em que abre caminho para a tolerância e a solidariedade, por outro 
lado, amplia o surgimento de novas formas de intolerância, 
xenofobia e preconceitos. 

Para a compreensão da nova realidade social, é preciso, pois, 
compreender, por extensão, as mudanças ocorridas no tempo e 
espaço. São essas transformações que o fenômeno da globalização 
acelera, amplia e difunde.  

 
O sistema mundial em transição é muito complexo porque 
constituído por três grandes constelações de práticas – práticas 
interestatais, práticas capitalistas globais e práticas sociais e 
culturais transnacionais – profundamente entrelaçadas segundo 
dinâmicas indeterminadas. Trata-se, pois, de um período de 
grande abertura e indefinição, um período de bifurcação cujas 
transformações futuras são imperscrutáveis. A própria natureza 
do sistema mundial em transição é problemática e a ordem 
possível é a ordem da desordem. Mesmo admitindo que o novo 
sistema se seguirá ao atual período de transição, não é possível 
estabelecer uma relação determinada entre a ordem que o 
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sustentará e a ordem caótica do período atual ou a ordem não 
caótica que a precedeu e que sustentou durante cinco séculos o 
sistema mundial moderno. Nestas circunstâncias, não admira que 
o período atual seja objeto de várias e contraditórias leituras 
(SANTOS, 2002, p 89). 
 

Dentro de um contexto global multifacetado, o que se 
vislumbra é uma realidade alarmante, principalmente, em relação 
aos níveis de pobreza e a desigualdade social. Há setores 
marginalizados e excluídos controlados pela lógica do sistema 
financeiro. De acordo com Sygmunt Bauman (1999, p. 16), para a 
compreensão da sociedade contemporânea globalizada e neoliberal 
tão marcada pelo progressivo aumento da exclusão social é 
imperioso observar as transformações acontecidas em termos de 
mobilidade do capital. Nesta nova realidade, a distância se 
transformou em produto a ser alterado pelos meios de transporte, 
comunicação e transmissão de dados. A distância perdeu um 
significado efetivo, real. Há uma distinção entre quem “se move” e 
aqueles “que são movidos”. “Alguns podem agora mover-se para 
fora da localidade quando quiserem. Outros, impotentes, observam 
a única localidade que habitam movendo-se sobre seus pés” 
(BAUMAN, 1999, p. 25). 

Importa destacar que nesta conjuntura os detentores do 
poder passam a se manifestar de forma mais abrangente, não 
necessitando tanto de uma preocupação com aquilo que acontece 
nos espaços locais. A consequência é um maior isolamento entre os 
estratos mais ricos em relação aos mais vulneráveis. As camadas 
mais elitizadas escolhem o isolamento e, inclusive, pagam por esta 
condição, ao contrário do restante da população que se encontra 
afastada e, em geral, é incapaz de arcar com o valor cultural, 
psicológico e até político do seu próprio isolamento. 

 
A globalização pode ser assim definida como a intensificação das 
relações sociais em escala mundial, que ligam localidades distantes 
de tal maneira que acontecimentos locais são modelados por 
eventos ocorrendo a muitas milhas de distância e vice-versa. Este 
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é um processo dialético por que tais acontecimentos locais podem 
se deslocar numa direção anversa às relações muito distanciadas 
que os modelam. A transformação local é tanto uma parte da 
globalização quanto a extensão lateral das conexões sociais através 
do tempo e do espaço [...]. Ao mesmo tempo em que as relações 
sociais se tornam lateralmente esticadas e como parte do mesmo 
processo, vemos o fortalecimento de pressões para autonomia 
local e identidade cultural regional (GIDDENS, 1991, p. 76-77). 
 

O que se observa é a diluição do espaço público e uma espécie 
de esfacelamento das interações no meio urbano com a segregação 
dos diferentes grupos sociais. A esfera pública passa a ser também 
um ambiente de maior incidência das massas abastadas que não 
necessitam estar tão ligadas aos aparatos de sociabilidade local. 
Assim, o espaço público, nas relações da sociedade atual, vai sendo 
limitando, cada vez mais, e, em decorrência, acontece uma maior 
incompatibilidade nas discussões, como, por exemplo, nas normas 
que regulam a convivência e nos valores que poucas vezes são 
confrontados ou negociados por meio de acordos com os diversos 
integrantes do tecido social. Uma expressiva parte das decisões, 
independente do tema, acaba sendo disposta de cima para baixo.  

Todo este ambiente também acaba sendo fortemente 
manipulado pela mídia, cujo objetivo é criar uma constante sensação 
de perigo. Objetiva-se, assim, fazer com que as pessoas sejam 
entusiastas das prisões e de condenações com penas maiores. Trata-
se de uma premissa que incide sobre uma lógica do caos que precisa 
ser debelado (WACQUANT, 2001).  Há, por óbvio, uma seletividade 
desta política de “lei e ordem”, pois as ações mais prováveis de serem 
cometidas estão diretamente ligadas com as pessoas para as quais 
não há lugar nesta pretensa ordem.  

 
No mundo das finanças globais, os governos detêm pouco mais que 
o papel de distritos policiais superdimensionados; a quantidade e 
qualidade dos policiais em serviço, varrendo os mendigos, 
perturbadores e ladrões das ruas, e a firmeza dos muros das 
prisões assomam entre os principais fatores de ‘confiança dos 
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investidores’ e, portanto, entre os dados principais considerados 
quando são tomadas decisões de investir ou de retirar um 
investimento (BAUMAN, 1999, p.127). 
 

A violência e a criminalidade são encaradas como um 
problema a ser resolvido pelo sistema penal e pela “mão invisível” 
do mercado. Para a solução dos complexos desajustes sociais da 
sociedade, lança-se mão do mercado ou do aprisionamento como as 
únicas possibilidades de “salvação”. De garantia para a segurança e 
a paz social. Algo que é cada vez mais exigido, principalmente pelas 
classes dominantes. 

 
Exclusão e conflitos sociais 

 
Na dimensão humana, a exclusão tem a ver com a busca pela 

sobrevivência. O acúmulo das experiências de fragilização, 
precarização e rupturas conduzem os indivíduos para uma condição 
de alguém ‘sem lugar no mundo’, com vínculos frágeis ou efêmeros 
que não constituem uma unidade social de pertencimento. Trata-se 
de pessoas desvinculadas num sentido material e afetivo e 
marginalizadas no nível simbólico. 

 
A exclusão se caracteriza não só pela extrema privação material, 
mas, principalmente, porque essa mesma privação material 
‘desqualifica’ seu portador, no sentido de que lhe retira a qualidade 
de cidadão, (...), de sujeito e de ser humano, de portador de desejos, 
vontades e interesses legítimos que o identificam e diferenciam. A 
exclusão social significa, então, o não encontrar nenhum lugar 
social, o não pertencimento (...), uma existência limitada à 
sobrevivência singular e diária (ESCOREL, 1999, p.81). 
 

A exclusão e os conflitos são, ao mesmo tempo, parte de um 
estado de coisas que foi se sedimentando e de um processo 
construído ao longo do tempo. Trata-se de um estado de coisas na 
medida em que aponta para uma condição alcançada por meio das 
sucessivas rupturas, como desdobramentos e uma trajetória 
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marcada por múltiplas vulnerabilidades. Por outro lado, a exclusão 
social é também um processo de condicionamentos sofridos nas 
diversas dimensões da existência humana que se entrelaçam e 
acabam agindo umas sobre as outras. 

De acordo com o sociólogo francês, Robert Castel (1998), vive-
se na contemporaneidade uma fragilidade dos vínculos sociais, a 
incerteza dos seus estatutos e uma ausência de um “lugar social” 
para uma parte das pessoas. Trata-se de uma “presença, 
aparentemente cada vez mais insistente, de indivíduos colocados em 
situação de flutuação na estrutura social e que povoam seus 
interstícios sem encontrar um lugar designado” (p.23). Para o autor 
existiriam “zonas” que vão da integração à desfiliação, constituídas 
em referência ao mercado de trabalho e as redes de sociabilidade 
primária. Trata-se de uma relação caracterizada pela premissa do 
trabalho estável e por uma inserção relacional mais sólida. Mesmo 
assim, este espaço também estaria envolvido por uma zona 
intermediária de vulnerabilidade social capaz de combinar a 
precariedade do trabalho e fragilidade dos suportes de proximidade.  

Como referência extrema e também negativa neste processo, 
estaria a desfiliação, marcada pela ausência de participação em 
qualquer atividade produtiva. De acordo com esta compreensão, as 
pessoas estariam marcadas pelos valores utilitaristas do mundo 
industrial. Existiria uma desqualificação destas no mundo cívico e 
político quando não inseridas de forma efetiva nesta realidade 
(SCHWARTZMAN, 2004). Ao não fazer parte da lógica do mercado, 
elas se transformariam em “forças não sociais” na medida em que 
não teriam poder de influência sobre os rumos da sociedade. Elas 
não teriam, inclusive, existência social, ou seja, não encontram um 
lugar reconhecido para a expressão de sua identidade na sociedade. 

As múltiplas formas de exclusão representam, sobretudo, a 
ruptura dos laços sociais estabelecidos. No caso de desemprego e de 
pobreza, significam a ruptura dos laços econômicos; no caso de 
exclusões de instituições normativas, a ruptura dos laços 
institucionais. Podem significar ainda a ruptura dos laços 
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simbólicos. Aqueles delimitados por alguma adesão capaz de 
vincular atores sociais aos valores da sociedade à qual o indivíduo 
pertence. Os rompimentos, em geral, precedem a ruptura de algum 
sentido ou ideal de significação coletiva. Exemplos são alguns dos 
fenômenos conhecidos nos dias atuais como o caso do terrorismo, 
os fundamentalismos e as questões correlatas ao racismo 
(XIBERRAS, 1996). 

É primordial ao refletir acerca da exclusão e dos conflitos 
sociais, considerar a hipótese de que quando a densidade social 
aumenta, as forças das representações e dos valores comuns tendem 
a decrescer. A consequência é o surgimento de certas patologias 
modernas tais como os vícios e a criminalidade. Por sua vez, para o 
conjunto destes indivíduos o que acontece não é apenas o fenômeno 
do desvio, da anomia ou da marginalidade provocando a 
desagregação social, mas, uma recomposição do tecido social com 
um maior potencial de solidariedade e afinidade nos próprios 
grupos excluídos, tanto nas populações mais vulneráveis como 
também nos segmentos formados por gostos, vícios ou então, por 
exemplo, comunidades sexuais e étnicas (DOUGLAS; ISHERWOOD, 
2005).  

 Neste cenário, o desafio é que os indivíduos vivam de acordo 
com as normas delineadas pelos “padrões de normalidade”. Quem 
não consegue adaptar-se aos padrões estabelecidos, 
inevitavelmente, haverá de ser confinado em alguma prisão de 
modo a não perturbar a “normalidade” em um ideal de “cidade 
perfeita”. Por definição, haverá também uma rejeição a sua conduta 
pregressa. O resultado deste modelo de sociedade, em geral, suscita 
e engendra a intolerância face à diferença e a exigência do 
isolamento numa preocupação com a “lei e a ordem”, que segrega e 
exclui os “fora da lei”: negros, pobres, mulheres e minorias sexuais 
e étnicas.  

 
A garantia de segurança tende a se configurar na ausência de 
vizinhos com pensamentos, atitudes e aparência diferentes. A 
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uniformidade alimenta a conformidade e a outra face da 
conformidade é a intolerância. Numa localidade homogênea é 
extremamente difícil adquirir as qualidades de caráter e 
habilidades necessárias para lidar com a diferença humana e 
situações de incerteza; e na ausência dessas habilidades e 
qualidades é facílimo temer o outro, simplesmente por ser outro 
(BAUMAN, 1999, p. 55). 
 

O medo e a insegurança nos dias atuais não são 
compreendidos como problema coletivo, mas, individual. Exemplos 
para isso são as construções em bairros fechados e vigiados, dos 
espaços públicos com ampla proteção para afastar os indivíduos 
indesejados ou “perigosos”, tornando-se uma estratégia de 
segregação, sobretudo, nos espaços urbanos. Assim, a forma mais 
clara de inclusão é aquela que acontece por meio do próprio 
consumo. Com uma divisão entre elite e povo, rico e pobre, advinda 
dos efeitos da globalização e do neoliberalismo, constata-se uma 
grande desestruturação das relações sociais no âmbito da sociedade.  

Uma das soluções para esta realidade são os instrumentos de 
controle social colocados em prática por meio do sistema penal, 
criminalizando e excluindo os mais pobres. Para a liberdade da elite, 
torna-se imperativo a supressão da liberdade dos pobres e excluídos. 
Uma supressão da liberdade por meio do confinamento, do 
encarceramento com variados graus de severidade e rigor. Na 
sociedade disciplinar teorizada por (FOUCAULT, 1987) o controle 
social expressava-se através do disciplinamento, cujo propósito era 
a recuperação moral para o retorno ao convívio na sociedade, 
combater a preguiça, a indiferença pelas normas sociais.  

 
Nas atuais circunstâncias, o confinamento é antes uma alternativa 
ao emprego, uma maneira de utilizar ou neutralizar uma parcela 
considerável da população que não é necessária à produção e para 
qual não há trabalho ao qual se reintegrar (...). A prisão tem hoje 
a função de exclusão de pessoas habituadas a sua condição de 
excluídas. A marca dos excluídos na era da compreensão espaço 
temporal é a imobilidade (...). A questão é tanto mais preocupante 
do ponto de vista ético pelo fato de que aqueles que punimos são 
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em larga medida pessoas pobres e (...) estigmatizadas que 
precisam mais de assistência do que punição (BAUMAN, 1999, p. 
123). 
 

No mundo atual há um aumento considerável do número de 
pessoas em prisões. Por sua vez, os gastos com o aparato policial e 
com as “forças de lei e ordem”, por extensão, também crescem. Isso 
mostra que setores da população acabam sendo mais visados por, 
supostamente, ameaçarem uma ordem social instituída. O 
encarceramento de setores marginalizados tem sido usado como 
instrumento de controle social disposto a neutralizar ou acalmar a 
ansiedade pública, provocada pela ameaça de setores “desviados” da 
população. 

Outra questão relevante diz respeito ao crescimento, 
progressivo, das infrações tipificadas como crime e, portanto, 
suscetíveis ao regime prisional. Isso sem falar no aumento das penas 
dos crimes tidos como hediondos. Nestes, a regra geral tem a ver 
com o cumprimento integral em regime fechado em “presídios de 
segurança máxima”. Há ainda as políticas de “tolerância zero” e as 
estratégias de segurança máxima com o propósito de consolidar a 
popularidade dos governos na medida em que se mostra uma 
capacidade de equacionar os anseios por segurança por parte da 
população.  

 
Os desafios dos direitos humanos na contemporaneidade 

 
O poder econômico desigual e assimétrico tem determinado, 

em grande medida, os rumos da sociedade. As diferentes 
organizações adaptadas ao novo ambiente social gerado pela 
globalização criam e recriam valores e visões de mundo e podem 
tanto ameaçar a vida humana, a democracia e a participação das 
pessoas e grupos, como também, protegê-los. No entanto, não se 
pode esquecer que as redes que visam defender a vida e os valores 



252 | Jurisdição, Democracia e Direitos Humanos 
 
humanos estão em enorme desproporção de poder se comparada 
com as grandes corporações econômicas. 

Os filósofos políticos Michael Hardt e Antonio Negri (2001) 
mostram, no livro “Império”, que a realidade social e política do 
mundo globalizado são orientadas por uma forma de organização 
diferente da antiga hierarquia vertical, com um rei ou país no topo 
exercendo o poder sobre os demais. Ou também diferente das 
estruturas de poder que se configuravam como numa árvore 
(partindo de um tronco único para diversas ramificações ou galhos 
cada vez menores). A nova forma de dominação, denominada de 
“Império” é constituída por redes assimétricas. Um lado com mais 
poder do que o outro. Um poder desigual e desproporcional. Dessa 
forma, as relações de poder e de dominação se dão mais pela 
perspectiva cultural e econômica do que pelo uso da força, como no 
passado. 

Entidades organizadas como as como corporações 
empresariais, organizações não governamentais e até mesmo 
grupos terroristas, têm mais poder e mobilidade nos dias de hoje e 
podem influenciar decisivamente, tanto para o bem, como para o 
mal. A sociedade vai consolidando valores e visões de mundo. O 
Estado, os partidos políticos, as empresas tradicionais ou familiares 
que valorizam a produção em menor escala tornam os espaços de 
interação um lugar para um menor poder e influência.  

 
Este Império global é o Império do capitalismo financeiro, o eixo 
econômico que congrega, com seu poder virtual, os outros 
poderes: político, militar, cultural. Toda a diversidade do mundo 
reduz-se a uma única maneira lícita – para o Império – de gerir o 
econômico. A verdadeira rede que contém o Império é a rede 
financeira internacional: a isso devem submeter-se povos e 
expectativas, culturas e nações (MIGUEZ; RIEGER; MO SUNG, 
2012, p. 29). 
 

Para o seu pleno domínio os grupos hegemônicos que detêm 
o poder e que, em boa parte das vezes estão invisíveis, desenvolvem-
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se práticas articulando as ações a partir de certos símbolos, 
subjetividades e forças midiáticas que geram uma cosmovisão e uma 
forma estratégica de gerir a vida e a sociedade. A partir desta 
realidade são criadas condições para a negação ou mesmo a 
anulação de outros poderes, como aqueles ligados a grupos 
subalternos, mulheres, jovens, entre outros. Também se bloqueia o 
surgimento de opções políticas alternativas à dominação. Além 
disso, dentro do espírito do Império não há lugar para dissensos, 
alteridades ou antagonismos (DEMO, 2003). 

São grupos que se sentem no direito de regular e reger a 
natureza humana. Também buscam camuflar a sua violência com 
um discurso artificial de igualdade, de paz e de desenvolvimento, 
sem levar em conta os meandros da justiça ou da equidade. Os 
processos contra hegemônicos a partir desta situação são, em geral, 
difíceis de serem descritos, justamente por serem diversos e, por 
vezes, localizados em diferentes regiões e nem sempre com 
estruturas centralizadas de articulação. No entanto, na dimensão 
dos direitos humanos eles podem ser reconhecidos por ser um 
espaço de questionamento através de ideias e práticas sociais que 
visam identificar os processos de exclusão, sobretudo das esferas da 
produção presentes na dinâmica da globalização econômica e um 
espaço para propor alternativas para a sociedade (MARTINS, 2002).  

As lutas contra as hegemonias e pelos direitos humanos 
almejam as mudanças nas estruturas sociais que são responsáveis 
pela sistemática do sofrimento das pessoas. São lutas materiais que 
devem se dirigir à economia subjacente à produção e à reprodução 
de relações sociais desiguais, mesmo quando estas estão menos 
ligadas à exploração capitalista e a uma hierarquia de base classista, 
como no caso das relações identitárias onde se vislumbram estigmas 
de discriminação sexual, racial, étnica, religiosa. São também lutas 
materiais que repercutem recursos políticos, financeiros e humanos 
para construir organizações e gerar militância (SANTOS, 2013, 
p.134). 
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Outra questão importante acerca da realidade contemporânea 
em sua relação com os direitos humanos tem a ver com a articulação 
de grupos “conservadores” que embasam as suas ações sublinhadas 
pelo entendimento de que a modernidade fez emergir a decadência 
moral, social, cultural e política. Uma decadência que estaria 
diretamente ligada a um “liberalismo teológico” dos movimentos de 
esquerda, a suposta subversão promovida pelo feminismo, o 
crescimento da “libertinagem sexual”, a ameaça das fações políticas 
“comunistas”, o afrouxamento das autoridades, das leis, punição aos 
infratores e o aumento da criminalidade (GABATZ, 2017, p. 4-7). 

É preciso salientar que a reconfiguração da democracia nas 
últimas décadas produziu avanços e gerou modificações 
importantes nas estruturas políticas. Houve mobilização e abertura 
para que surgissem novos agentes. Neste contexto, foram sendo 
demarcados fluxos, instaurados intercâmbios e ampliados 
domínios. Foram surgindo novas vozes que estenderam a 
repercussão de temas concernentes à diversidade de gênero, sexual, 
cultural, étnica e, também, souberam repercutir as demandas pela 
garantia de políticas de convivência e alteridade, consolidação de 
direitos e tolerância (CARVALHO, 2008).  

Desta maneira, o que ocorre é uma permanente e obstinada 
busca por influir no espaço público visando consolidar determinadas 
leis, subjugar políticas públicas de inclusão das minorias, criticar 
materiais educacionais produzidos pelo Estado e ampliar o 
horizonte dos direitos constitucionais. É inegável que os traços de 
uma sociedade que não concentra os seus esforços para construir 
meios para que a equidade e o entendimento prevaleçam sempre 
estará sujeita ao autoritarismo, narcisismo, opressão, medo, 
degradação econômica e social, pouco espírito reflexivo, falta de 
autonomia, competição exacerbada, inclinação para compreender a 
técnica como um fim em si mesmo, incapacidade para amar, 
dialogar e partilhar (BECK, 1999).  

Trata-se de um discurso e de um enfrentamento difícil de ser 
interpretado, porque ele é, ao mesmo tempo, conservador e 
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progressista, social e individualista. Ele supõe a destruição de um 
sistema político fragilizado. É uma forma que avança por conta da 
deterioração da frágil democracia. Ele nasce do sentimento de 
negação da realidade (MAFFESOLI, 2007). É a ideia de que a política 
não serve como instrumento de melhoria das condições de vida e 
que, portanto, é preciso substitui-la como espaço de decisão sem a 
possibilidade do voto de cada indivíduo. Esta premissa autoritária 
vai se fortalecendo não apenas nos discursos de quem o defende, 
mas fundamentalmente, no silêncio, na incompreensão e na 
indiferença de quem, por óbvio, deveria exercitar a sua cidadania. 

Para diluir o perigo social representado por contingentes que 
se deixam manipular por determinados atores ao seguir certos 
dogmas ou crenças em desencontro com valores democráticos e com 
respeito à igualdade, é preciso que a educação avance no 
cumprimento de seu papel de preparar os indivíduos para a 
cidadania, inclusive no que diz respeito ao desenvolvimento de sua 
capacidade crítica na promoção da cultura da paz em uma sociedade 
que almeja valores da justiça social, da igualdade entre os sexos, da 
eliminação do racismo, sem intolerância religiosa, respeito às 
minorias, educação universal, equilíbrio e liberdade política. 

 
Conclusão 

 
A partir da contribuição de diferentes autores, buscou-se 

compreender que a concepção atual acerca da globalização, exclusão 
social e dos direitos humanos, se insere em um cenário desafiador 
preconizado forças econômicas, políticas, culturais, provenientes do 
funcionamento do capitalismo tardio, que convergem, sem a 
consideração de fronteiras ou de limites, para um domínio na 
sociedade exercido por elites do poder econômico. Considerou-se a 
importância da crítica às relações de dominação e de exclusão 
socioeconômica que marcam a atualidade e que caracterizam o 
domínio de um “novo Império”, capitaneado pelo sistema 
capitalista, que, mesmo com reações contrárias, condiciona e dirige 
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formas de pensar e agir em diferentes grupos e culturas e os 
sistemas de valores presentes na sociedade. 

O que foi possível descortinar, nesta abordagem, é que com a 
inadaptação dos antigos métodos de gestão social, explicitadas nas 
sucessivas crises nos princípios fundamentais de organização e 
solidariedade, além da própria concepção de direitos, ocorreu uma 
crise de natureza ideológica sobre a eficácia do Estado em 
administrar os problemas sociais em função de sua organização, por 
vezes, distante da realidade vivenciada pelos indivíduos. Há uma 
inegável dificuldade política, ideológica e econômica, em atuar como 
agente de proteção social. A consequência é a escalada do medo, da 
violência, a precarização das condições e relações de trabalho, o 
aumento do desemprego, entre outros aspectos. 

O que se constata diante deste quadro é a reconfiguração do 
espaço público, a desintegração das comunidades urbanas, a 
separação e a segregação das classes sociais, a extraterritorialidade 
de uma elite formada por empresários, políticos, magistrados e a 
totalidade forçada do restante da população. O espaço público é 
restrito para que as normas sejam debatidas, para que os valores 
sejam confrontados e negociados. Há uma falta de clareza entre o 
que cabe ao privado e o que tem a ver com o público. O resultado é 
que as coisas “venham de cima”. Sobram poucas possibilidades de 
negociação, de diálogo e de consolidação do bem comum. 

Há uma separação entre os que se movem e os que são 
movidos. Diante disso, é preciso que os indivíduos hajam dentro de 
supostos “padrões de normalidade”. Quem não consegue adaptar-se 
aos padrões estabelecidos deve ser confinado de modo a não 
perturbar aquilo que é tido como normalidade. Esta cidade perfeita, 
ideal, rejeita a história, a bagagem cultural, as diferenças, a 
tolerância e a alteridade. Trata-se de uma paranoica preocupação 
com a lei, a ordem e certos valores. Numa pretensa homogeneidade 
é extremamente difícil adquirir as habilidades necessárias para lidar 
com a diferença humana em situações de incerteza; e na ausência 
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dessas habilidades é fácil ter medo ou ódio do outro, simplesmente 
por ele ser outro. 
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16 
 

O bloqueio de valores dos cofres públicos frente a 
onerosidade dos tratamentos de saúde  

 
Eduarda Retore 1 

 
 
Introdução 
 

As demandas do Poder Judiciário relacionadas à saúde vêm 
crescendo significativamente ao longo dos anos. Devido a essa 
quantidade exorbitante de cidadãos solicitando medicamentos ao 
poder público, foi admitido em 2017, pelo STJ, o Incidente de 
Demandas Repetitivas, que suspendeu os processos pelo período 
necessário ao julgamento do Recurso Especial 1.657.156, que veio 
ocorrer em abril de 2018.  

Em razão da repercussão do tema, será realizado um estudo 
pelo método dedutivo e bibliográfico, buscando-se compreender o 
segundo requisito fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
referente à capacidade econômica daqueles que buscam 
judicialmente o tratamento de saúde. É que o direito à saúde é um 
direito fundamental, garantido constitucionalmente, presumindo-
se, portanto, um direito de toda a coletividade. Nesse sentido, a 
obrigatoriedade de cumprimento desse requisito não estaria indo 
além do que dispõe o texto constitucional? 

Ademais, será analisado até que ponto/valor os sequestros de 
verbas públicas podem ser deferidos, a fim de não acarretarem lesão 
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a direitos de terceiros ou até mesmo a inviabilidade do poder 
público. 

Para a análise da questão, serão abordados a saúde como 
direito fundamental, aquilo que dispõe a legislação a respeito do 
direito fundamental à saúde e, ao final, os entendimentos fixados 
pelos Tribunais Superiores. 

 
A saúde como direito social fundamental 

 
Considera-se a Carta Magna como o centro de todo o 

ordenamento jurídico, conferindo suporte a outras normas 
necessárias para a garantia da ordem de uma nação. 

Portanto, pode-se dizer que o núcleo essencial da nossa 
Constituição, bem como sua base, é formado pelas normas que 
definem os direitos e garantias fundamentais. (SARLET, 2012, p.75). 

Esses direitos e garantias fundamentais possuem caráter 
universal, ou seja, destinam-se, de modo indiscriminado, a todos os 
seres humanos. Estando previstos na Constituição Federal de 1988, 
não se restringem ao rol do artigo 5º, encontrando-se no decorrer 
da Carta Magna, seja de forma expressa, por meio de princípios ou 
decorrentes de tratados e convenções internacionais de que o Brasil 
faz parte. (LENZA, 2017, p.1155). 

O Brasil, por ser um Estado Democrático de Direito, prevê 
garantias essenciais à população que são disseminadas por toda 
Constituição, buscando priorizar o bem-estar cidadão, de forma a 
controlar o poder estatal sobre os indivíduos de uma maneira geral. 

Lavié explica que esses direitos surgiram com o intuito de 
minimizar a ação do Estado, para que ele cumpra com os limites 
impostos pela Constituição; porém, sem desconhecer a 
subordinação do indivíduo para com o Estado, devendo operar tais 
garantias dentro dos limites impostos pelo direito. (LAVIÉ apud 
MORAES, 2016, p.32). 

Conforme refere Ingo Wolfgang Sarlet, quando reconhecida a 
existência de um direito fundamental, o sistema desses direitos 
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fundamentais será aberto e flexível, devendo receber novos 
conteúdos e formas, os quais serão integrados à ordem 
constitucional. (SARLET, 2007, p.85/86). 

Entretanto, tal premissa não é observada pelo poder público, 
o qual desempenha suas funções de maneira insuficiente, não 
alcançando os grupos sociais menos favorecidos, mesmo sendo os 
mais necessitados de políticas públicas. 

Pode-se citar o direito à saúde como um desses direitos 
violados pelo Estado. Aquele direito social fundamental, previsto no 
artigo 6º da Constituição Federal, que, em tese, deveria abranger a 
coletividade de forma gratuita, ágil e eficiente, tornou-se uma 
negligência no país, só possuindo acesso digno a essa garantia, quem 
possui condições de pagar por ela. 

Por meio da Constituição Federal de 1988, a saúde passou a 
ser considerada um direito fundamental, sendo um pressuposto 
para a garantia do direito à vida (FILHO, 2019). Constante no artigo 
196 da Carta Magna, dispõe que 

 
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
(BRASIL, 1988) 
 

Em complemento a esse artigo, também disposto na CF/88, 
em seu artigo 23, inciso II, que esse cuidado com a saúde é de 
competência comum da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios. (BRASIL, 1988). 

O programa do governo habilitado para disponibilizar os 
tratamentos de saúde é o Sistema Único de Saúde (SUS), devendo, 
portanto, fornecer a demanda de saúde a qualquer cidadão que dela 
necessite. Por se tratar de um serviço público hierarquizado e 
integrante de um sistema único, é assegurado o “atendimento 
integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 
prejuízos dos serviços assistenciais” (BRASIL,1988). 
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O modelo operacional do Sistema Único de Saúde está 
previsto na Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90 regulamentada, 
posteriormente, pelo Decreto nº 7508 de 2011, propondo a 
organização e funcionamento do Sistema. Um dos principais 
princípios dessa lei é o Princípio da Universalidade, ou seja, a 
garantia ao acesso do serviço de saúde disponível a todas as pessoas. 
(HOMMERDING, CARDOSO, 2018, p. 39). 

Contudo, esse princípio universal não é respeitado. Em 
decorrência do fator econômico dos entes federativos, o 
fornecimento de tratamentos de saúde, em especial os de alto custo, 
não vêm sendo disponibilizados. Necessariamente, para conseguir 
esse tratamento negado administrativamente, ingressa-se no Poder 
Judiciário para que este obrigue, assim, o poder público a fornecer o 
necessário à garantia da saúde e, consequentemente, à vida daquele 
que postulou os recursos terapêuticos. 

 
As decisões dos tribunais e os requisitos impostos pelo STJ para 
fornecimento de medicamentos fora sus 

 
Durante um longo tempo, os juízes e Tribunais têm decidido 

pela condenação do Estado, de forma ampla, à prestação do 
necessário para garantir o direito à saúde. (FILHO, 2019). 
Entretanto, mesmo com essa decisão de fornecer amplamente os 
medicamentos postulados, as demandas relacionadas à saúde 
continuaram em números exorbitantes.  

Em decorrência das inúmeras demandas judiciais 
reivindicando tratamentos de saúde, que deveriam ser custeados 
pelo Estado de forma automática, instantânea, foi admitido em 2017, 
pelo STJ, o Incidente de Demandas Repetitivas, a qual suspendeu os 
processos pelo período necessário ao julgamento do Recurso 
Especial 1.657.156, o qual ocorreu em abril de 2018. (STJ, 2018). 

A partir desse julgamento, a jurisprudência foi uniformizada, 
baseando-se em três requisitos, cumulativos, para que os entes 
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públicos forneçam tratamentos médicos não constantes nas Tabelas 
do SUS, sendo eles:  

 
1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e 
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da 
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como 
da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos 
fornecidos pelo SUS; 
2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do 
medicamento prescrito; e 
3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). (STJ, 2018) 
 

Verifica-se que o segundo requisito dispõe sobre a capacidade 
financeira daquele que postula judicialmente seu tratamento, devendo 
comprovar por meio de declarações de imposto de renda, extratos, 
entre outros meios de prova, sua incapacidade em arcar com os custos 
de sua terapia, para, então, o poder público fornecê-lo. 

O Recurso Especial diz respeito aqueles medicamentos que 
não constam nas listas elaboradas pelo Ministério da Saúde, ou seja, 
os fármacos que não são fornecidos pela rede pública, sejam eles de 
alto custo e os aprovados ou não pela ANVISA. Os insumos 
constantes nas listas de dispensação são fornecidos pelos 
municípios, estados ou pela União, possuindo esses órgãos, segundo 
os tribunais – posição que é contestada na doutrina (Barroso, 
Hommerding etc.) -, solidariedade no fornecimento. 

No caso, neste artigo, não se está discutindo a referida 
solidariedade, mas, sim, a exigência, pelos tribunais, do segundo 
requisito, consoante fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
dispondo sobre a indispensável alegação da deficiência de condições 
financeiras para pagar pela sua saúde. É que não há na Constituição 
qualquer exigência no sentido de que o cidadão tenha de demonstrar 
incapacidade financeira para poder ganhar o medicamento ou o 
tratamento médico indispensável à sua saúde. 

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial, 
menciona a necessidade de comprovação da incapacidade 
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econômica daquele que está postulando tratamento. O julgado, 
porém, não se refere à declaração de condição de pobreza ou de 
miserabilidade, mas, sim, à implicação do comprometimento da sua 
subsistência e de seu grupo familiar.  

Veja-se, portanto, a decisão do Tribunal Gaúcho frente a 
fixação dos requisitos impostos pelo Superior Tribunal de Justiça: 

 
Ementa: RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL 
DA FAZENDA PÚBLICA. FONECIMENTO DE MEDICAMENTO. 
CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75,G (VENLAXIN) DIREITO À 
SAÚDE. OBSERVÂNCIA DO TEMA 106 STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA 
DEMONSTRADA. REFORMA DA SENTENÇA. O direito a saúde 
esta constitucionalmente previsto no nosso ordenamento pátrio, 
tratando- se de um direito fundamental de segunda dimensão a ser 
garantido pelo Estado latu sensu. Outrossim, enfatizo a 
possibilidade do fornecimento de medicamentos não incorporados 
ao Sistema Único de Saúde (SUS), ou seja, daqueles não 
contemplados na Portaria 2.982/2009 do Ministério da Saúde, em 
consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça 
quando do julgamento do Tema 106, desde que atendidos a 
requisitos cumulativos. Analisando o caso posto, o laudo médico 
anexado demonstra a necessidade do medicamento pleiteado pela 
parte autora em razão da patologia que lhe acomete. Ainda, é 
possível perceber o caráter emergencial no consumo do fármaco 
indicado, bem como o indeferimento do pedido na via 
administrativa, ainda que constante nas listas de dispensção 
administrativa do SUS, o que justifica o ingresso judicial. Além 
disso, observo que a parte desincumbiu de seu ônus na 
comprovação de sua hipossuficiência econômica para aquisição do 
medicamento mencionado com recursos financeiros próprios, sem 
comprometer ao seu sustento ou ao de sua família, versão 
corroborada pelo comprovante de rendimento e pelo fato de estar 
sendo assistido pela Defensoria Pública. Assim, atendidos aos 
requisitos exigidos pela Corte Superior, entendo por reformar a 
sentença e julgar procedente a demanda. RECURSO INOMINADO 
PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007095771, Turma Recursal da 
Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Maria Beatriz 
Londero Madeira, Julgado em 25/04/2019) 
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Os relatores do recurso demonstram a necessidade da fixação 
desse segundo requisito ao se basearem em julgados semelhantes, 
incluindo posições definidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), 
anteriores ao julgamento do Tema nº 106, os quais observam a 
imprescindibilidade da presença de comprovação da 
hipossuficiência econômica para que recebam do Estado aqueles 
medicamentos que não são disponibilizados pela rede pública. 

Pode-se citar como um desses julgados o RE 607.381-AgR/SC, 
em que o Ministro Relator, Luiz Fux, explanou que a última razão 
constante no artigo 196 da Constituição Federal é 

 
garantir a efetividade ao direito fundamental à saúde, de forma a 
orientar os gestores públicos na implementação de medidas que 
facilitem o acesso a quem necessite da tutela estatal à prestação aos 
serviços médicos-hospitalares e fornecimento de medicamentos, 
além de políticas públicas para prevenção de doenças, 
principalmente quando se verifica ser, o tutelado, pessoa 
hipossuficiente, que não possui meios financeiros para custear a 
própria saúde. (STF, 2017, p.5) 
 

Apesar de ser um direito social fundamental, a CF/88 não 
trata, de forma expressa, a gratuidade em todos os serviços de 
saúde, mas, sim, do acesso igualitário e universal, não sujeitando o 
poder público a garantir um acesso completamente gratuito.  

Embora na Constituição não haja referência explícita ao 
critério da hipossuficiência, não é descabido exigi-la para fins de 
fornecimento de remédio ou tratamento, pena de se inviabilizar os 
direitos fundamentais sociais à saúde dos demais cidadãos. 

 
Bloqueio de valores altamente onerosos e a inviabilidade do 
poder público 

 
Quando o poder público não fornece o tratamento de saúde 

pela via administrativa, é necessário o ingresso ao Poder Judiciário 
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para que sejam tomadas as diligências necessárias a fim de fornecer 
o medicamento solicitado. 

Uma dessas diligências é o sequestro de verbas dos cofres dos 
entes públicos. Essa possibilidade de bloqueio foi assentada pelo 
Supremo Tribunal Federal (RE 607.582) e pelo Superior Tribunal 
de Justiça (Resp 1.069.810), os quais foram submetidos aos Recursos 
Repetitivos e aos temas de repercussão geral. Após inúmeras 
discussões sobre o tema, foi estabelecido que o direito à saúde deve 
prevalecer em relação a impenhorabilidade dos bens públicos e da 
necessidade de previsão orçamentária. (SÁ, 2016). 

Pode-se dizer que o bloqueio de valores pode ser deferido 
como medida para cumprir a decisão judicial. Entendendo-se que 
não cabe, em temas relacionados ao direito fundamental à saúde, a 
prevalência do direito público e financeiro. (WEIMER, 2014). 

Entretanto, quando trata-se de valores exorbitantes para 
tratamento de apenas um cidadão, importa analisar minunciosamente 
todas as situações e o caso concreto antes de conceder o sequestro. A 
maneira encontrada para esses casos pelo Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro, foi a edição da Súmula 178  

 
Para o cumprimento da tutela específica de prestação unificada de 
saúde, insere se entre as medida de apoio, desde que ineficaz outro 
meio coercitivo, a apreensão de quantia suficiente à aquisição de 
medicamentos junto à conta bancária por onde transitem receitas 
públicas de ente devedor, com a imediata entrega ao necessitado e 
posterior prestação de contas. (TJRJ, 2014) 
 

Ou seja, somente será efetivada quando ineficaz os demais 
meios coercitivos a fim de fazer com que a fazenda pública arque com 
o valor do tratamento deferido em antecipação de tutela ou sentença. 

Contudo, impor aos entes públicos o atendimento de todos os 
tratamentos necessários, não observando a estrutura administrativa 
do Sistema Único de Saúde irá sobrecarregá-lo, implicando suas 
consequências ao sistema como um todo. 

https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI249629,31047-Bloqueio+de+valores+em+contas+do+Estado+para+se+garantir+o
https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI249629,31047-Bloqueio+de+valores+em+contas+do+Estado+para+se+garantir+o
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Condenar os entes a uma responsabilidade que, supostamente, 
não compete a eles, implica, consequentemente no desvio de recursos, 
os quais deveriam ser aplicados nas ações que a responsabilidade pela 
execução dos tratamentos de saúde é de fato sua. 

Fornecer medicamentos de forma desenfreada, torna as 
disposições constitucionais sem efeito, causando prejuízos à 
população, haja vista que tal pensamento ignora a organização 
estabelecida pelo Poder Executivo, o qual visa garantir um bom 
atendimento de saúde de acordo com a eleição de prioridades, o que 
é permitido pela Carta Magna, levando em consideração a situação 
financeira do país. 

Cumpre ressaltar que não se tem notícias de um sistema público 
de saúde que consiga atender de forma incondicional todas as 
demandas da coletividade. Por isso, é necessário estabelecer 
prioridades selecionando os medicamentos que serão fornecidos de 
forma gratuita a população, separando-os de forma a observar sua 
eficácia, para que seja prestado um atendimento amplo aos cidadãos. 

Ao obrigar o poder público a fornecer um medicamento 
caríssimo a uma única pessoa, o sistema de saúde tornar-se-á sem 
efeitos ou, na melhor das hipótese, a um atendimento mediano. 
Dessa forma, é crucial para a manutenção desse complexo, que a 
saúde seja atendida pelos entes federados mediante suas atribuições 
definidas na legislação infraconstitucional e autorizada Constituição. 

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul dispõe 
que considera-se “indevida individualização de um tratamento para 
poucos, em detrimento de uma universalidade, que pode ser atendida 
com melhor repartição dos recursos.”, sendo teor da ementa: 

 
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTOS. 
Paciente com Atrofia Muscular Espinhal doença de Werding-
Hoffmanm (CID G12.0), que pretende tutela de urgência, com a 
indicação do medicamento NUSINERSEN (SPINRANZA) 12 mg 
aplicação 1 ampola Do, 1 ampola D14, 1 ampola D30, e após, 
aplicação de 1 ampola a cada 4 meses, por tempo indeterminado. 
A comercialização do medicamento não está autorizada, a 
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indicação do tratamento não assegura a recuperação, o custo do 
medicamento e do tratamento, talvez de longo prazo, é 
excessivamente oneroso, a repercussão de uma decisão concessiva 
para casos similares efeito multiplicador), a situação dramática das 
finanças estaduais, e a indevida individualização de um tratamento 
para poucos, em detrimento de uma universalidade, que pode ser 
atendida com melhor repartição dos recursos. Recomendação de 
cautela. AGRAVO IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 
70075643650, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 22/03/2018) 
 

Ou seja, é descabida a condenação ao erário público quando 
trata-se de medicamento de alto custo para tratamento de uma 
pessoa, devendo ser analisados requisitos como a 
imprescindibilidade do medicamento, a ineficácia dos fármacos 
substitutos que são fornecidos pela rede pública, bem como possuir 
registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 

 
Considerações finais 

 
Diante do objetivo de analisar o direito à saúde como direito 

fundamental, o que dispõe a legislação a respeito desse direito e os 
entendimentos fixados pelos Tribunais Superiores, verifica-se que, 
apesar de ser um direito social fundamental, o Estado não possui 
capacidade econômica suficiente para suprir, de forma totalmente 
gratuita, as demandas relacionadas à saúde. 

O poder público já instituiu listas de fármacos básicos e 
essenciais que são disponibilizados pelo SUS à coletividade. 
Portanto, aqueles outros que não estão presentes nessas listas não 
podem ser fornecidos de maneira desenfreada, o que poderá 
ocasionar a inviabilidade das demais políticas públicas necessárias. 

Consequentemente, é necessária a fixação de parâmetros nas 
ações de tratamento de saúde, a fim de o ente público arcar somente 
com a demanda daqueles que não possuem condições financeiras de 
arcar com o custo da terapia sem comprometer o sustento do grupo 
familiar. 
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Possuindo, o Poder Judiciário, a tarefa crucia de analisar quais 
os tratamentos altamente onerosos ao erário público que podem ser 
deferidos, mediante bloqueio de valores, quando necessário, de 
modo a não comprometer o sistema de saúde pública como um todo, 
garantindo o acesso ao direito para toda a coletividade. 
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O consumo como direito fundamental e a proteção à 
hipervulnerabilidade do consumidor idoso: 
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1 Introdução 
 

É de notório conhecimento que a sociedade contemporânea se 
move em torno da possibilidade de consumir. A utilização de 
produtos com características diferenciadas e com maior grau de 
descartabilidade, permite a sempre crescente e ilimitada 
desejabilidade pelo novo, pelo belo, pelo mais tecnológico, com mais 
funções e utilidades. Por outro lado, o consumo, é um direito 
fundamental e inerente à toda sociedade, uma vez que é necessário 
para garantir todas as necessidades diárias e indispensáveis a 
manutenção da vida, respeitada a dignidade humana. Em razão 
disso é preciso tomar consciência dos perigos de práticas irrefletidas 
de consumo, as quais podem desencadear situações de 
endividamento fazendo com que os consumidores percam a 
autogestão de suas finanças. 

 
1 Professora do Curso de Direito da UNIJUÍ; fernanda.serrer@unijui.edu.br 
2 Acadêmica do 9º semestre do Curso de Direito da UNIJUÍ / Campus de Santa Rosa; jaqeline-
beatriz@hotmail.com 
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 Desse modo, a legislação nacional de proteção ao consumidor 
traz, desde a Constituição Federal de 1988, inúmeras normativas 
presentes em regras e princípios que dão conta de estabelecer a 
garantia do direito ao consumo e principalmente tematizar e 
regulamentar a vulnerabilidade da figura do consumidor, prevendo 
instrumentos de proteção e de garantia de efetivação dos direitos 
básicos do consumidor. 

O presente trabalho visa estudar o direito ao consumo como 
direito básico garantido à todos os cidadãos, trazendo as principais 
legislações que regulamentam de modo expresso tal direito e 
fazendo uma diferença entre as expressões “consumo e 
consumismo”, que muitas vezes são tidas como sinônimo, mas que 
apresentam significados bem diferentes.  

Assim, a partir da compreensão acerca dos limites necessários 
ao consumo, percebidos por intermédio da inteligibilidade da 
acepção da expressão consumismo, o trabalho igualmente se propõe 
demostrar a hipervulnerabilidade de uma parcela significativa de 
consumidores idosos, os quais são facilmente enredados pelas 
promessas de acesso ao crédito facilitado e que, não raras vezes, 
acabam por se tornar superendividados, bem como a atuação do 
Balcão do Consumidor de Santa Rosa como instrumento da Política 
Nacional de Proteção do Consumidor e órgão de auxílio na 
efetivação dos direitos básicos dos consumidores. 

 
2 O consumo como direito fundamental inerente à sociedade 
moderna 

 
A Constituição Federal de 1988 em seus artigos menciona 

várias vezes o direito e a proteção à figura do Consumidor, 
elencando-o como direito e garantia fundamental de todos os 
cidadãos, ou seja, no rol do artigo 5º encontra-se a seguinte menção: 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
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residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do 
consumidor; ”. (BRASIL, 2019) 
 

Ainda, em âmbito constitucional o tema da proteção ao 
consumidor vem previsto na forma de princípio protetivo da ordem 
econômica nacional, dispondo que a existência digna e a efetivação 
da justiça social dependem da presença de um conjunto de regras e 
de instrumentos de defesa da parcela mais fraca na relação de 
consumo, o consumidor. Assim, segundo o artigo 170 da Carta 
Constitucional, a ordem econômica nacional “fundada na 
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 
social, observados os seguintes princípios: [...] V - defesa do 
consumidor; ” (BRASIL, 2019). 

Visando, portanto, regulamentar e operacionalizar o direito 
fundamental de acesso digno ao consumo previsto na Constituição 
Federal de 1988, em 11 de setembro de 1990 foi criada e aprovada 
uma nova lei visando a defesa do Consumidor, a qual é denominada 
de Código de Defesa do Consumidor (CDC). O Código passou a reger 
todas as relações de consumo, buscando principalmente a proteção 
daquele considerado parte vulnerável da relação, ou seja, o 
Consumidor.  Neste sentido, o artigo 4º da mencionada lei, ao 
estabelecer a Política Nacional de Defesa do Consumidor traz 
explícita a preocupação do Estado em atender todas as necessidades 
do consumidor e de consumo que vierem a surgir. 

 
Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 
objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 
respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 
interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 
como a transparência e harmonia das relações de consumo [...]. 
(BRASIL, 2019) 
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Tal preocupação está encetada no fato de que, desde a 
Revolução Industrial, ocorreu um forte aumento da produção em 
massa, uma vez que a evolução tecnológica passou a gerir todas as 
relações, principalmente trabalhistas e de consumo da época.  Após 
a Revolução acima citada, passou a se instalar o Estado de Direto 
(Estado Liberal), que detinha como principal preocupação a 
separação entre política e economia e entre Estado e sociedade, 
relevando principalmente a propriedade como condição de 
liberdade e felicidade pessoal. A partir de então, a ideia do “ter” 
jamais deixou de ser prioridade em muitas interações sociais, uma 
vez que com a estimulação da produção em grandes quantidades e 
a compra sem necessidade e com muita facilidade, o consumo está 
cada vez mais presente. (PADOIN, 2009) 

 Após toda esta análise inicial acerca dos dispositivos legais é 
pertinente traçar alguns conceitos, buscando apresentar a distinção 
entre consumo e consumismo, para uma melhor compreensão, uma 
vez que, muitas vezes estes são confundidos e levados como 
sinônimos, mas que, porém, trazem características bem distintas. 

 
2.1 Consumo versus Consumismo 

 
As expressões consumo e consumismo fazem parte do 

vocabulário geral de forma muito corriqueira. As mídias por 
exemplo, utilizam-se destas palavras na maioria de suas 
intervenções como sinônimas, naturalizando seus sentidos. 
Acontece que, por mais que possam ser parecidas gramaticalmente, 
apresentam um significado distintamente marcante. 

Conforme apresentado no Dicionário Online de Português 
(2019), a palavra Consumo tem o seguinte significado: 

 
O que se utiliza; aquilo que é gasto; dispêndio: consumo de energia. 
Uso que se faz de bens e serviços produzidos. Ação de consumir, 
de gastar; despesa. Conjunto do que é utilizado por alguém em 
específico, por um grupo ou sociedade; aquilo que se gasta ou é 
consumido. Ação de ingerir algo (comida ou bebida); ingestão. 
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Pode-se dizer então, que consumo é todo gasto necessário que 

as pessoas realizam para garantir a sua subsistência, ou seja, é um 
ato necessário da vida humana. Consumismo, por sua vez, é 
considerado como o “Ato, efeito ou prática de consumir, de comprar 
em excesso. ” (PORTUGUÊS, 2019) ou seja, uma “Paixão por 
comprar; tendência para comprar desenfreada e excessivamente. ” 
(PORTUGUÊS, 2019). 

Assim, ratifica-se o que foi afirmado anteriormente: Consumo 
e Consumismo possuem características diferenciadas e significados 
opostos, visto que o primeiro é algo natural e imprescindível a todos 
os que vivem em sociedade, mas o segundo, é um consumo que saiu 
do controle e passou do necessário, se tornando prejudicial e 
excessivo. Vale corroborar, portanto, que 

 
O consumo é uma condição, e um aspecto, permanente e 
irremovível, sem limites temporais ou históricos; um elemento 
inseparável da sobrevivência biológica que nós humanos 
compartilhamos com todos os outros organismos. Visto dessa 
maneira, o fenômeno do consumo tem raízes tão antigas quanto 
os seres vivos – e com toda certeza é parte permanente e integral 
de todas as formas de vida conhecidas a partir de narrativas 
históricas e relatos etnográficos. (BAUMAN, 2008, p. 37) 
 

Em contraponto, o consumo demasiado (consumismo) nas 
palavras de Patricia Maria Oliva Gontijo (2010, p. 8307) “passa a ser, 
então, o espelho da felicidade humana, a tentativa de preenchimento 
do vazio existencial do homem, passando a constituir o sentido de 
sua vida, a razão do seu trabalho, o seu maior objetivo. ” 

A mídia utiliza-se muito deste propósito do consumismo, para 
fazer com que a população consuma cada vez mais e busque, por 
meio dela, a sua satisfação pessoal, criando uma espécie de felicidade 
artificial e somente possível com o consumo em demasia. Nesse 
sentido, já dizia Zygmunt Bauman (2008, p. 51-52) que a  
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economia consumista se alimenta do movimento das mercadorias 
e é considerada em alta quando o dinheiro mais muda de mãos; 
[...] Numa sociedade de consumidores, de maneira 
correspondente, a busca da felicidade – o propósito mais invocado 
e usado como isca nas campanhas de marketing destinadas a 
reforçar a disposição dos consumidores para se separarem de seu 
dinheiro (ganho ou que se espera ganhar) – tende a ser 
redirecionada do fazer coisas ou de sua apropriação (sem 
mencionar seu armazenamento) para sua remoção – exatamente 
do que se precisa para fazer crescer o PIB. 
 

Ademais, os produtos e os serviços que são colocados à 
disposição dos consumidores, no mundo atual, primeiramente são 
descobertos/inventados e ofertados de modo constante à população, 
para apenas depois encontrar sua efetiva aplicação ou 
funcionamento, de modo que para satisfazer as sempre renovadas 
necessidades “impulsos, compulsões e vícios, assim como oferecer 
novos mecanismos de motivação, orientação e monitoramento da 
conduta humana, a economia consumista tem de se basear no 
excesso e no desperdício” (BAUMAN, 2008, p. 53), garantindo assim 
o giro constante de produtos novos e com cada vez menos duração, 
aumentando gradativamente o consumismo e a dependência do 
consumo. 

Nesse sentido afirma Zigmunt Baumman (2010, p. 35/36) que 
 
Como não se pode saber com antecedência qual das ofertas será 
capaz de estimular o desejo de consumo, a única maneira de 
verificação passa pelas tentativas de acerto e erro, que custam caro. 
A produção contínua de novas ofertas e o volume sempre 
ascendente de bens oferecidos também são necessários para 
manter a velocidade da circulação de bens e reacender 
constantemente o desejo de substituí-los por outros, “novos e 
melhorados”; também são necessários para evitar a insatisfação 
dos consumidores com um produto em particular se condense 
num desapreço geral em relação ao próprio estilo consumista de 
vida. 
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Essa cultura de consumismo e “estilo de vida consumista”, 
traz como forte consequência, sentimentos constantes de angustia 
pela necessidade de consumir, falsa felicidade com a aquisição de 
um novo produto e principalmente, uma desejabilidade constante, 
uma vez que, ao ver um produto ou serviço “novo”, aumenta à 
vontade em adquirir, mas sem analisar de fato a necessidade em tê-
lo. Assim, com a mídia e a internet intervindo constantemente com 
propagandas e anúncios, as pessoas passam a adquirir de forma 
demasiada e traz como consequência o próprio endividamento e 
possivelmente, muitas doenças, visto que passam a exercer um 
“controle” sobre a mente dos consumidores. Já dizia Baumann 
(2008, p.153/154) que,  

 
Ocupado em ganhar mais dinheiro em função de coisas de que 
crêem precisar para serem felizes, homens e mulheres têm menos 
tempo para a empatia mútua e para negociações intensas, por 
vezes tortuosas e dolorosas, mas sempre longas e desgastantes. E 
ainda menos para resolver seus mútuos desentendimentos e 
discordâncias. Isso aciona outro círculo vicioso: quanto mais 
obtém êxito em “materializar” a relação amorosa (como fluxo 
contínuo de mensagens publicitária os estimula a fazer), menores 
são as oportunidades para o entendimento mutuamente 
compassivo exigido pela notória ambiguidade poder/carinho do 
amor. 
 

Assim, pode-se afirmar que o consumismo impulsiona para a 
materialização de sentimentos, como o amor e a felicidade, e 
relações interpessoais, principalmente em âmbito familiar e 
naquelas relações mais próximas e de afinidades, tornando-as cada 
vez mais frágeis e fáceis de rompimento. 

 
2.2 A vulnerabilidade do consumidor e a proteção do 
consumidor idoso 

 
O consumidor idoso é, sem dúvidas, um público alvo de 

grande importância e de muita procura por parte dos fornecedores 
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de produtos e serviços em geral, visto possuir uma 
hipervulnerabilidade e muitas vezes deter um conhecimento menor 
acerca dos limites e das possibilidades dos produtos e dos serviços 
adquiridos no mercado de consumo. 

 Nesse sentido, cabe relatar que um dos princípios bases da 
relação de consumo e de toda a relação humana existente, é a 
dignidade da pessoa, uma vez que consagrado na Constituição 
Federal como fundamento da República Federativa do Brasil deve 
ser garantido às todas as pessoas. Nesse sentido lecionam Sergio 
Leandro Carmo Dobarro e André Villaverde (2016, p. 1375) 

 
O princípio da dignidade da pessoa humana está disposto no inciso 
III do artigo 1º da Constituição Federal, o que auxilia em sua 
diferenciação em relação aos direitos fundamentais, já que foi 
distribuído no texto constitucional como fundamento da 
República, tendo papel de importância estruturante do 
ordenamento jurídico, a ser corporificado pelos direitos e garantias 
fundamentais. 
O citado princípio independe de qualquer ocorrência sólida, em 
virtude de ser inerente a toda e qualquer pessoa humana, ou seja, 
todos são iguais em dignidade enquanto reconhecidos como 
pessoas, mesmo que não cheguem a ter atitudes dignas com seus 
semelhantes ou consigo mesmos. 
 

O Código de Defesa do Consumidor também traz consagrado 
o princípio supracitado em seu artigo 4º, ao mencionar que a 
Política Nacional das Relações de Consumo irá atender todas as 
necessidades dos consumidores, especificamente no que tange à sua 
dignidade e reconhecendo sua vulnerabilidade frente ao fornecedor 
(BRASIL, 2019), ou seja, o consumidor por si só é considerado uma 
figura vulnerável, independentemente de suas características 
pessoais (idade, condições financeiras, entre outras).  

Sendo assim, pode-se afirmar que o princípio da 
vulnerabilidade do consumidor, é um direito básico e fundamental 
de todos os cidadãos, pois é extraído do princípio maior da dignidade 
da pessoa humana e que, ao violar o primeiro, é como se estivesse 
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sendo violando o segundo, visto que são interligados. “Prontamente, 
para concretizar a dignidade da pessoa humana nas relações de 
consumo se mostra imperativo o respeito à vulnerabilidade do 
consumidor” (DOBARRO; VILLAVERDE, 2016, p. 1378) ou seja, sem 
a aplicabilidade ou observação do princípio da vulnerabilidade do 
consumidor frente ao fornecedor, “não se pode discorrer em 
liberdade, igualdade e harmonização numa sociedade de consumo. 
” (DOBARRO; VILLAVERDE, 2016, p. 1378). 

Deste modo, é totalmente necessário a intervenção do Estado 
quando ocorrer este tipo de violação, garantindo uma eficácia plena 
a estes direitos e estas relações de consumo, principalmente quando 
o público alvo for composto de consumidores idosos, uma vez que, 
conforme acima mencionado, são hipervulneráveis. Nas palavras de 
Dobarro e Villaverde (2016, p. 1377), 

 
Existe um interesse público na proteção e defesa do consumidor, 
pelo fato das relações de consumo ser a força matriz da economia 
e, por ser o consumidor vulnerável, o Estado necessita intervir nas 
relações de consumo, objetivando o equilíbrio apropriado a toda e 
qualquer harmonia econômica. 
 

A vulnerabilidade é um conceito muito importante nas 
relações de consumo, uma vez que se trata de uma característica 
inerente a todo consumidor, presumindo-se como algo absoluto e 
que não pode ser discutível. Importante destacar que esta não é 
sinônimo de hipossuficiência, visto que a primeira é uma condição 
que o torna frágil na relação de consumo perante o fornecedor, 
sendo relacionada ao direito material e tratada como uma condição 
jurídica, já a segunda, é parte do direito processual, uma vez que não 
possui condições financeiras suficientes para arcar com todas as 
despesas que possam vir a surgir, ou seja, é alguém 
economicamente frágil e uma característica de fato. A 
hipossuficiência, nesse caso, também é um ponto muito importante 
a ser levado em conta, uma vez que o consumidor hipossuficiente, é 
tornado ainda mais vulnerável perante o fornecedor, pois este, na 
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maioria das vezes dispõe de renda muito elevada, podendo ter um 
acesso mais fácil às resoluções de todas as questões que surgirem. 
Por este motivo, é 

 
Relevante não confundir a vulnerabilidade com a hipossuficiência. 
A vulnerabilidade é de direito geral e material, concerne à 
apreciação de consumidor apresentado pelo Código de Defesa do 
Consumidor, desta forma, presume-se que seja absoluta, não 
admitindo prova em contrário. Já a hipossuficiência é um conceito 
particularizado e processual e está conectado à falta de recursos 
econômicos, o hipossuficiente é aquele economicamente fraco, que 
não é autossuficiente, sendo assim, a hipossuficiência sempre será 
econômica. Evidencia-se, desta forma, que esta ausência de 
recursos tornará o consumidor muito mais vulnerável. 
(DOBARRO; VILLAVERDE, 2016, p. 1379) 
 

Ainda, afirma Cristiano Heineck Schmitt (2017, p. 96-97) que 
a vulnerabilidade do consumidor pode se dar de três modos 
principais, ou seja: a vulnerabilidade por meio da publicidade, uma 
vez que a mídia tem o grande papel de difundir as mais variadas 
formas e meios facilitados de consumir, a vulnerabilidade técnico-
profissional, visto que o consumidor na maioria das vezes, não 
possui conhecimento sobre os produtos e serviços utilizados, 
levando a confiar apenas na informação que o fornecedor lhes passa, 
acreditando assim numa boa-fé por parte dele e, por fim, a 
vulnerabilidade jurídica, em virtude da realização de contrato de 
consumo que na maioria das vezes é realizado pelo próprio 
fornecedor e o consumidor desconhece da maioria das cláusulas 
impostas, mas acaba por concordar e assinar por crer na boa-fé do 
fornecedor.  

O consumidor idoso, como já relatado, é o público alvo com 
maior facilidade de acesso aos fornecedores, visto que normalmente 
possuem uma estabilidade financeira maior, ainda que com renda 
baixa, pois recebem benefícios previdenciários e uma 
vulnerabilidade publicitária, técnico-profissional e jurídica 
consideravelmente superior às demais faixas etárias.  
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Uma das maiores consequências do consumo por parte das 
pessoas idosas é a facilidade de superendividamento, uma vez que, 
acabam por realizar compras ou contratar serviços para seus filhos, 
netos ou pessoas conhecidas, ou são atraídos com mais facilidade e 
assinam um determinado contrato, imaginando estar adquirindo 
determinado produto ou contratando certo e específico serviços, 
quando na verdade estão contratando vários outros 
produtos/serviços sem saber e com preços e condições de 
pagamento que desconhecem. Estes, tornam-se assim, pessoas 
hipervulneráveis, pois se comprometem financeiramente de tal 
modo que acabam por se tornar superendividados. 

O tema do superendividadamento está, nesse sentido, muito 
associado a parcela dos consumidores idosos, uma vez que com a 
aquisição de modo desenfreado de produtos e serviços, e na maioria 
das vezes, com renda baixa (normalmente um salário mínimo) ou 
apenas benefício previdenciário, acabam por comprometer toda sua 
situação financeira e consequentemente a sua subsistência. Essa 
consequência do consumismo, se dá principalmente pela facilidade 
de crédito ofertada à essa faixa etária e principalmente, pela falta de 
informação prestada por fornecedores deste ramo, que apenas 
esclarecem acerca dos benefícios de um possível financiamento, não 
apresentando as consequências desta aquisição e iludindo aos 
idosos, que aqui são tidos como hipervulneráveis, a contratarem às 
“cegas” o que lhes é ofertado.  (ROCHA; FREITAS, 2010, p. 482) 

Outrossim, “com relação a estes consumidores 
hipervulneráveis, aumenta-se a imprescindibilidade da efetivação 
dos instrumentos de proteção das relações de consumo, visto que se 
encontram numa posição ainda mais desfavorável[...]” (DOBARRO; 
VILLAVERDE, 2016, p. 1380). 

É importante ressaltar que “é clara a vulnerabilidade do idoso 
em relação aos consumidores em geral, sendo facilmente atraídos 
por planos de saúde, empréstimos consignados e publicidades 
abusivas e/ou enganosas” (DOBARRO; VILLAVERDE, 2016, p. 
1383), mas atualmente existem vários códigos que tentam garantir 
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a proteção do idoso contra esses interesses maldosos da sociedade 
em geral.  

O estatuto do idoso, Lei nº 10.741 de 1 de outubro de 2003, é 
o mais utilizado para resguardar direitos básicos da pessoa idosa, 
como saúde, justiça, trabalho e educação, mas a Constituição Federal 
de 1988 e o próprio Código de Defesa do Consumidor também 
expressam direitos às pessoas nessas faixas etárias. O Código de 
Defesa do Consumidor, por fim, traz expresso em seu artigo 39, que 
é considerado prática abusiva, nas relações de consumo, caso o 
fornecedor se prevalecer da ignorância ou fraqueza do consumidor 
devido sua idade para induzir-lhe a comprar um produto seu ou 
contratar algum serviço, tentando cada vez mais impedir as práticas 
desleais perante o consumidor idoso, uma vez presente sua 
hipervulnerabilidade. 

 
2.3 O papel do Balcão do Consumidor da UNIJUÍ – Campus de 
Santa Rosa 

 
O Balcão do Consumidor é um meio de garantir a 

aplicabilidade dos direitos básicos de todo cidadão, seja na figura do 
Consumidor ou até mesmo do Fornecedor, principalmente no que 
tange à figura do consumidor idoso, uma vez que é um meio de fácil 
acesso e resolução. A Universidade Regional do Noroeste do Estado 
do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ, no Campus de Santa Rosa, possui 
como prática de extensão universitária, o Balcão do Consumidor, 
que está em atividade desde o segundo semestre de 2018, junto ao 
Núcleo de Prática Jurídica da referente Universidade e que atende 
toda população do Município de Santa Rosa/RS, principalmente a 
população idosa, de forma gratuita, afim de tentar resolver uma 
questão conflitiva referente à uma relação de consumo. 

O atendimento do Balcão do Consumidor acima citado 
consiste inicialmente numa prévia análise do caso relatado para 
verificar se se trata de uma relação de consumo.  A primeira 
tentativa de contato do Balcão com o fornecedor deste produto ou 
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serviço, após o registro da reclamação no Sistema SINDEC, é 
realizada por telefone, momento em que muitas demandas já são 
solucionadas.  

Caso por telefone não ocorra a solução preliminar, o Balcão 
do Consumidor envia uma CIP – Carta de Informações Preliminares, 
informando ao fornecedor da reclamação trazida pelo consumidor, 
e solicitando que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca de 
tal fato, apresentando, se possível, uma solução para o caso. Essa 
CIP é assinada pela professora responsável e são fundamentadas 
com os artigos do Código de Defesa do Consumidor e 
jurisprudências (quando cabível), os quais embasam a reclamação 
trazida pelo consumidor.   

Na hipótese de, por intermédio da CIP ainda não ser 
apresentada solução, tem-se uma terceira possibilidade, que é o 
agendamento de sessão de conciliação ou mediação, na tentativa de 
que as partes, por meio do diálogo, cheguem a um denominador, 
pondo fim ao conflito decorrente de relação de consumo. Nesta 
hipótese, é enviada uma notificação para o fornecedor, e o 
consumidor é avisado por telefone ou quando eventualmente ele 
compareça ao Balcão para saber do andamento de sua reclamação.  

Na sessão é confeccionada ata, destinando uma cópia para 
cada parte. Caso não resulte em acordo, nessa ata se declara 
encerrado o atendimento pelo Balcão e orientando o consumidor a 
ingressar em Juízo, se assim demonstrar interesse. 

Desse modo o Balcão do Consumidor apresenta-se como mais 
uma opção para a solução pacífica e pré-processual de conflitos 
envolvendo contratos de consumo e representa mais um serviço que 
a Universidade coloca à disposição da Comunidade local, garantindo 
uma efetiva aplicação de direitos básicos dos cidadãos. 

Outrossim, é possível afirmar que a maioria dos casos de 
atendimento pelo Balcão do Consumidor, geraram a produção e 
encaminhamento da Carta de Informações Preliminares (CIP), uma 
vez que a maioria dos fornecedores acaba por não solucionar a 
questão via telefone (preliminarmente). Pode-se dizer que do total 
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de casos atendidos, em torno de 70% (setenta por cento) deles foi 
optado pelo encaminhamento da Carta e 30% (trinta por cento), 
foram direcionados ao atendimento preliminar. Ainda, é de suma 
importância relatar que, a partir da análise dos dados de 
atendimento do Balcão do Consumidor, foi possível constatar que 
46% (quarenta e seis por cento) do total de casos atendidos, foram 
orientados ou preferiram ingressar judicialmente, visto que não 
obtiveram solução ou acordo mediante a CIP e 31% (trinta e um por 
cento) de atendimentos, resultaram num acordo, seja por meio de 
audiência de conciliação ou pelo atendimento preliminar. Por fim, 
23% (vinte e três por centos) dos casos atendidos, ainda aguardam 
resolução (retorno da Carta enviada). 

 
3 Considerações finais 

 
Com base nos fatos mencionados, é possível concluir que o 

Direto ao Consumo é um direito básico do cidadão e protegido pela 
Constituição Federal de 1988, bem como por outras legislações 
brasileiras. A principal delas, no que tange a este tema é o Código de 
Defesa do Consumidor, que passou a vigorar logo após a 
promulgação da Carta Magna e tem como escopo reger todas as 
relações de consumo, buscando principalmente a proteção daquele 
considerado parte vulnerável da relação, ou seja, o Consumidor. 

Conclui-se também que as expressões consumo e 
consumismo, por mais que muitas vezes são tidas como sinônimas, 
possuem significados distintos, visto que o primeiro se trata de todo 
gasto necessário realizado com intuito de garantir a subsistência 
humana, ou seja, é um ato necessário do cotidiano. Já o segundo, é 
considerado o consumo em excesso, ou seja, consumir apenas para 
satisfação pessoal e material, mas sem necessidade realmente. O 
Consumismo atualmente, vem se tornando um mal do século, uma 
vez que, gera um desperdício enorme e vêm criando uma falsa 
satisfação pessoal e uma felicidade artificial. 
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Por fim, pode-se perceber que o consumidor é considerado 
vulnerável apenas por estar nesta condição e o consumidor idoso é, 
sem dúvidas, um público alvo de grande importância e de muita 
procura por parte dos fornecedores de produtos e serviços em geral, 
visto possuir uma hipervulnerabilidade e muitas vezes deter um 
conhecimento menor a acerca das condições da contratação e das 
especificidades dos produtos e dos serviços.  Nesse sentido, existe o 
estatuto do idoso que busca protege-los e principalmente o próprio 
Código de Defesa do Consumidor, o qual faz menção à proteção dos 
hipervulneráveis em razão de sua idade. E ainda, o Balcão do 
Consumidor é um meio de garantir a aplicabilidade dos direitos 
básicos de todo cidadão, principalmente no que tange à figura do 
consumidor idoso, uma vez que é um meio de fácil acesso e 
resolução dos conflitos de consumo. 
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O desenvolvimento histórico do trânsito e 
as novas concepções governamentais 

 
Dionatan Rafael da Silva 1 

Aldemir Berwig 2 
 
 
Aspectos introdutórios 
 

O Brasil, em rápida síntese, parece ter adotado a política 
rodoviarista por caprichos governamentais e continua a tomar 
medidas que têm um caráter nitidamente populista. Tais aspectos 
são demonstrados, ainda que não diretamente com esta intenção, 
implícitos na exposição sobre a chegada do automóvel no país, fruto 
de sua importação por pessoas notáveis e de grandes posses. 

Da mesma forma, com a tentativa de implantação da indústria 
automobilística, com a adoção da política rodoviarista e, finalmente 
com a abertura do país para a chegada das grandes montadoras, 
houve uma tentativa de universalização de veículo automotor como 
meio de transporte. Tais medidas, todavia, vieram acompanhadas 
de outras medidas que são necessárias para a convivência pacífica 
das pessoas no espaço público – neste caso, as vias e rodovias –, já 
que deste contexto de convivência podem ocorrer impactos muito 
grandes na vida de uma sociedade e na própria organização dos 
serviços estatais responsáveis pela saúde pública. 

 
1 Acadêmico do Curso de Graduação em Direito da Universidade Regional do Noroeste do Estado do 
Rio Grande do Sul – UNIJUÍ. diona_rafael@live.com 
2 Prof. Dr. do Curso de Graduação em Direito da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul – UNIJUÍ. berwig@unijui.edu.br. 
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Este artigo, embora não entrando neste último aspecto citado 
no parágrafo anterior, aborda o desenvolvimento da indústria 
automobilística desde a chegada do automóvel, a instalação da 
política rodoviarista e a evolução ainda que apenas sob determinado 
aspecto, da legislação de trânsito, para tentar compreender como 
ocorreu seu desenvolvimento e como são ou devem ser decididas as 
políticas públicas para o setor. 

 
A concepção de trânsito e de transporte e sua evolução 

 
Por trânsito podemos ter diversos entendimentos, mas pode-

se identificá-lo como o conjunto de deslocamentos de pessoas e 
veículos nas vias públicas, dentro de um sistema convencional de 
normas, que tem, por fim, assegurar a integridade de seus 
participantes (ROZESTRATEN, 1998). A partir desta concepção se 
constata que, podemos conviver de forma harmônica, veículos e 
pessoas, desde que tenhamos regulamentação para cada qual em 
seu espaço. 

Analisando o contexto histórico verifica-se que o trânsito foi 
implementado posteriormente a criação do automóvel, isso fez com 
que necessitássemos de uma evolução em diversos setores 
relacionado a eles. O trânsito é decorrência de toda uma evolução 
histórica, porém ainda não chegamos no real significado do trânsito, 
com isso entende-se como membros efetivos do trânsito, na 
atualidade os veículos, pedestres e ciclistas. 

A história do trânsito no Brasil, começa com a revolução 
industrial, a qual foi responsável por muitas mudanças, o que fez 
com que muitas das coisas que hoje são habituais no nosso dia a dia 
fossem inventadas. A principal criação decorrente da revolução 
industrial foi um sistema que substituiria a mão de obra manual, 
por máquinas. (FERNANDES, 2018). 

Posteriormente ao fim da revolução industrial, houve a 
criação dos primeiros meios de transporte, os quais eram destinados 
ao transporte de carga e de pessoas e também para escoar a 
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produção de sementes no campo. Cria-se ali a locomotiva a vapor, 
primeiro meio de transporte mecanizado. Este meio de transporte 
se utilizava da queima de carvões para gerar a energia necessária 
para mover-se sobre os trilhos. 

Após à criação das locomotivas a vapor, observa-se a 
implementação dos bondes, os quais eram muito utilizados para o 
transporte de pessoas dentro das cidades, sendo, para muitos, o 
melhor meio de transporte de pessoas, pois os mesmos eram 
abertos e trafegavam em velocidade baixa (DAMATTA, 2010 p. 16). 

Observando a evolução industrial das máquinas, 
presenciamos a criação dos ônibus e dos automóveis, que viriam 
para substituir locomotivas e bondes. (ALBANO, 2018). Com a 
chegada destes novos meios de transporte, surge um problema, de 
como podemos conviver no mesmo espaço pessoas e veículos, pois 
até então as pessoas apenas conheciam e se utilizavam de tração 
animal e humana. 

Em 1771, observamos a criação do primeiro veículo 
automotor, o qual foi inventado pelo francês Nicholas Cugno, na 
França, carro este que chegava aos impressionantes 4 km/h 
(BREVE, 2018). Com o surgimento dos automóveis, os mesmos 
começam a evoluir dentro de sua classe, a ficar mais potentes, a 
ganharem opcionais de conforto; os motores que antes eram 
movidos pela queima de carvão, passaram a ser movidos por 
combustíveis diferente, como gasolina derivada do petróleo, diesel 
e, um pouco mais adiante, até mesmo por álcool. Foi neste contexto 
de desenvolvimento que surgiu o primeiro veículo movido a 
gasolina, idealizado pelo alemão Karl Benks e concretizado em 1885. 
Em 1892 Henry Ford lança seu primeiro carro, o FORD (SANTANA, 
2018).  

Atualmente, já contamos com veículos movidos não somente 
pela combustão, mas também pela eletricidade, sem falar em carros 
movidos por placas solares e meios ecologicamente corretos. Até 
mesmo os combustivos que antes eram muito poluentes, hoje são 
substituídos por aqueles menos agressivos ao meio ambiente, 
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medidas necessárias em uma sociedade que quer preservar o direito 
humano a um meio ambiente ecologicamente conservado. O etanol 
substitui o álcool, a gasolina passa a ter menos gases poluentes e até 
mesmo o mais poluente de todos, o diesel, ganha uma nova 
categoria chamada de S-10, menos poluente. 

Com o surgimento dos primeiros veículos, surge também a 
necessidade de implementação de uma legislação para reger sobre o 
assunto, pois logo de largada já começam a ocorrer acidentes. Ainda 
que a novidade se espalhasse de forma rápida pelo mundo, 
inicialmente apenas um seleto grupo de pessoas, com condições 
financeiras de adquirir um veículo, os usufruem; mesmo os poucos 
que tinham tais condições, deveriam seguir uma regulamentação, a 
qual em época não existia, para que a condução dessa mais nova 
invenção humana pudesse transcorrer sem gerar transtornos e 
danos a terceiros. 

As vias eram precárias, não ofereciam condições adequadas e 
apropriadas para a utilização dos veículos; surge então a 
necessidade de expandi-las e criar estradas que pudessem unir os 
estados brasileiros uns aos outros, possibilitando ali a locomoção das 
pessoas e ainda o escoamento das produções das lavouras, 
principalmente a produção de café. Com isso houve grande 
empenho por parte dos governantes e posteriormente passaram a 
ser elaboradas diversas leis, em caráter de urgência, para a 
adequação e criação de mais estradas de ligações. 

Com as adequações necessárias, são inventados acessórios 
que serviam e servem até os dias de hoje para auxiliar os motoristas 
no trânsito.  

Na cidade de Detroit, EUA, é instalado o primeiro sinal de 
trânsito automático, o qual foi inventado por William Potts, em 
1920, composto por três luzes, igual as que observamos atualmente. 
Claro que antes disto havia um tipo de sinalização parecido com os 
que eram utilizados em vias férreas, puxados através de cabos de 
uma torre. (CURIOSIDADES, 2018). Surge, também, em 1839, a 
primeira legislação referente ao controle de velocidade, na 
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Inglaterra, legislação esta que limitava os veículos a transitar em 
uma velocidade não superior a 10 km/h. (CEARÁ, 2018).  

Em 1769, é registrado o primeiro acidente de trânsito no 
mundo, quando o General Nicolas Cugnot, ao virar a esquina, 
chocou-se com um muro. No Brasil o registro do primeiro acidente 
referido é em meados de 1800, no Rio de Janeiro, quando Olavo 
Bilac, sem saber conduzir o veículo, acabou chocando-se com a 
primeira árvore que estava no caminho percorrido. (CEARÁ, 2018). 

O primeiro acidente com vítima fatal a que se tem 
conhecimento ocorreu em 1869, na Irlanda, quando o piloto do carro 
acabou voando para fora e sendo atropelado pelo próprio veículo. 
Posteriormente foi inventado o meio de segurar os ocupantes dentro 
do veículo, surgindo ali o cinto de segurança. (BREVE, 2018). 

Embora estejamos comentando o trânsito na modernidade, é 
necessário salientar que o primeiro engarrafamento registrado no 
mundo ocorreu na Grécia Antiga, sendo que a maior reclamação dos 
envolvidos era a largura das estradas, pois ficava difícil passar vários 
veículos ao mesmo tempo. (BREVE, 2018).  

Verifica-se, portanto, que a questão do trânsito não é algo que 
surgiu na atualidade com a industrialização. A evolução mostra que 
os engarrafamentos não são de hoje, muitos foram registrados ao 
longo da história, sejam por motivo das vias não serem largas o 
suficiente para que os veículos transitassem de forma intensa, ou até 
mesmo pelo fato de que as pessoas ainda não estavam habituadas a 
todas essas novas regras implementadas. Tais fatos, acrescidos da 
produção em massa de veículos automotores, geraram a necessária 
transformação das estradas e rodovias em todo mundo. 

Na atualidade vivenciamos o problema de grande circulação 
de veículos no Brasil, o que assombra diversas capitais brasileiras, 
podendo ser observado diariamente o caos que grandes cidades 
vivenciam com o acumulo de veículos nas ruas. Com a evolução dos 
veículos e com a facilitação para que as pessoas os possam adquirir, 
o que era um problema apenas nas capitais e grandes cidades de 
cada estado, hoje já se espalhou para as pequenas cidades. Com isso, 



292 | Jurisdição, Democracia e Direitos Humanos 
 
se engana quem pensa que em cidades com menor número de 
habitantes não há problemas de congestionamento e de acidentes 
envolvendo veículos. Tudo isso decorre do crescimento populacional 
e da consequente utilização provada de veículos nos espaços 
públicos. 

No ano de 2017 a frota de veículos brasileiro chegou a 43 
milhões, a média é de que a cada 4,8 pessoas no Brasil, uma delas 
tenha veículo próprio. Com isso pode-se, hipoteticamente, supor 
que cada família brasileira tem um veículo a sua disposição. 
(FROTA, 2018). Nesta proporção pode-se ter uma noção de como 
está ficando cada vez mais difícil se locomover em grandes cidades, 
inclusive porque o uso de veículos particulares dificulta a utilização 
de transportes coletivos pelo excesso de veículos nas ruas. 

É por esta razão que já existem em algumas cidades 
brasileiras, principalmente as grandes capitais, controles de tráfego 
diário por meio das placas dos veículos. Isso nada mais é do que a 
fiscalização feita em certas horas do dia para verificar determinada 
numeração de placa, as quais ficam proibidas de circular por 
determinadas avenidas e ruas. Isso faz com que muitas pessoas 
busquem outros meios de transporte, como os transportes coletivos, 
trens, metrôs, ônibus, dentre outros. Essa política adotada, 
entretanto, demonstra que apesar do caos ocasionado pelo excesso 
de veículos circulando no país, existe uma estrutura governamental 
de trânsito que planeja e decide sobre as medidas que devem ser 
adotadas para minimizar os impactos negativos do descontrole. Tais 
medidas são tomadas com base em estudos técnicos desenvolvidos 
por órgãos e profissionais dedicados ao tema, não sendo 
implantadas por mero palpite ou ao acaso. 

 
2 A política rodoviarista no Brasil 

 
Entende-se por política rodoviarista, a chegada de um meio 

de transporte totalmente diferente de tudo aquilo que era conhecido 
na época. Com a chegada deste novo meio de transporte, que mais 
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tarde conheceríamos por carro, houve a necessidades de passarmos 
por uma inovação tanto na parte tecnológica quanto nas políticas 
públicas aplicada pelos estados. 

A partir das décadas de 1900 até 1950 o Brasil passava por 
constantes mudanças com a implementação no país uma economia 
mais moderna, a qual possibilitava a produção e o consumo. O Brasil 
passa a industrializar o petróleo, são construídas hidroelétricas, e se 
instala no Brasil a empresa The São Paulo Ligth, mais precisamente 
na capital de São Paulo, possibilitando então energia para a 
população. (LAGONEGRO, 2008). Além disso, o aço, o metal, o papel 
e o vidro, entre outros tantos, ganham um destaque muito grande, 
e também dentro deste período histórico surgem os veículos, 
categoria composta por carros pequenos, ônibus e veículos de 
transportes pesados.  

Com a chegada do primeiro veículo, surge então o início de 
um ponto que seria algo de suma importância, uma evolução que 
aquela época era inimaginável. Caracterizava não somente o marco 
de uma evolução industrial, mas também algo que poderia facilitar 
a vida de todos. Essa evolução está longe, entretanto, de marcar o 
início da industrialização de veículos no Brasil.  

Os primeiros veículos desembarcados em território brasileiro 
foram pertencestes a grandes figuras políticas, importados de outros 
países para o Brasil. Serviam apenas a uma classe alta da população, 
a qual tinha o privilégio de comprá-los. Washington Luís, prefeito 
de São Paulo, foi um dos patrocinadores e organizadores do 
“Primeiro Congresso Paulista de Estradas de Rodagem”, o qual 
realizou-se na cidade São Paulo. Além disso, foi um dos principais 
incentivadores dos automóveis e das ferrovias. Devido ao empenho 
de Washington, São Paulo foi uma das primeiras cidades brasileiras 
a contar com maquinários modernos para a ampliação e criação de 
novas estradas. (LAGONEGRO 2008, p. 41-42). 

Foi neste contexto que, na década de 1950, no governo de 
Getúlio Vargas, houve a instituição e o apoio para que os veículos 
passassem a ser produzidos dentro do território nacional, pois o 
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governo não queria mais ficar dependente da importação. Seria uma 
alternativa para gerar mais emprego e uma forma de baratear o 
custo dos veículos.  

Foi então que se observou a implementação de indústrias 
automotivas no Brasil. O que realmente aconteceu, entretanto, foi 
que o país passou a ser apenas um intermediário para a venda de 
veículos de grandes montadoras americanas e europeias. Não houve 
grandes investimentos para que os veículos passassem a ser 
fabricados de forma 100% nacionais e, com isso, o setor automotivo 
brasileiro foi apenas coadjuvante das grandes montadoras 
internacionais. A proposta do governo não agradou e nem alcançou 
o esperado para que a produção pudesse ser implantada no Brasil, 
pois: 

 
[...] apesar [...] dos projetos governamentais em prol de uma 
indústria nacional, nenhuma companhia se propôs a tomar a 
dianteira sobre suas competidoras e partir voluntariamente para 
uma produção local em larga escala. A ameaça de total fechamento 
de mercado não era tomada com seriedade. Apesar de altamente 
rentável, o mercado brasileiro mostrava-se ainda muito pequeno 
para acomodar as economias de escala obtidas no setor. 
(SHAPIRO, 1997, p.28) 
 

Somente após a eleição de Juscelino Kubitschek foi que o 
Brasil teve uma grande evolução industrial, ao criar o Grupo 
Executivo para Indústria Automotiva (GEIA), grupo este que passou 
a regulamentar, fiscalizar, coordenar e facilitar a entrada de 
montadoras e investidores neste setor, surgindo, então, um 
programa industrial financiado pelo estado. (ANFAVEA, 2006, p. 9). 
Neste período houve medidas rigorosas que passaram a, de certa 
forma, incentivar os investidores a investir no Brasil.  

 
Nos primórdios, para estimular a produção nacional, o governo 
concedeu alguns benefícios, como taxas de câmbio mais favoráveis 
apenas para a importação de peças não fabricadas localmente e 
crédito para financiamento de máquinas e equipamentos 



Dionatan Rafael da Silva; Aldemir Berwig | 295 
 

destinados à instalação e ampliação do parque fabril brasileiro. 
(ANFAVEA, 2006, p. 23) 
 

A partir disso houve um grande crescimento na produção e 
comercialização nacional de veículos, mais precisamente entre as 
décadas de 1950 e 1960. No final da década de 70 já havia a produção 
de mais de 1 milhão de veículos produzidos a cada ano. (ANFAVEA, 
2006, p. 24). Porém, na década de 1980 houve uma baixa do setor, 
a chamada “Década Perdida”, pois foi um período de baixo 
investimento no setor com uma economia que estava em baixa; era 
uma crise de governo e econômica. 

Na década de 1990, o crescimento da indústria e a produção 
teve um aumento considerável novamente; a produção ganhou 
destaque e com isso as vendas de veículos foram impulsionadas, 
principalmente no final da década de 1990, quando foram batidos 
recordes de vendas. 

 
Em 1997, 2 milhões de unidades produzidas, o referido recorde de 
vendas internas e início de um período de investimentos no setor 
automotivo. Impulsionadas pelos bons números daquele ano e 
com cenário promissor do País e da região, várias montadoras 
decidiram instalar fábricas no País. Renault, Peugeot Citroën e 
Honda são alguns exemplos. Outras resolveram ampliar e 
modernizar as antigas fábricas e abrir novas, caso da Ford em 
Camaçari, Volkswagen em São José dos Pinhais, General Motors 
em Gravataí, e Toyota, em Indaiatuba. (ANFAVEA, 2006, p. 24) 
 

A partir dos anos 2000, com a mudança de governo passaram 
a ser implementadas diminuição de taxas e juros aplicados pelo 
governo federal, mas foi somente entre 2006 e 2008, que houve de 
fato a facilitação para compra de veículos. Com a oferta de isenções 
à indústria automobilística, com diminuição de IPI e taxas do 
governo, começou então a surgir a oportunidade de pessoas com 
menor poder aquisitivo adquirirem esse meio de transporte. 

Com toda as facilidades instituídas, as pessoas passaram a 
adquirir veículos em maiores proporções, gerando efetivamente um 
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impulso à comercialização de veículos novos e usados, no Brasil. 
Porém, o aumento de veículos nas ruas terminou por aumentar um 
problema já conhecido por todos, os engarrafamentos, os quais se 
tornam mais rotineiros em grandes e pequenas cidades pelo país, 
gerando a necessidade de que as cidades repensem toda a estrutura 
de estradas e trânsito e ficando claro que houve falta de 
planejamento para essa expansão do consumo de veículos privados 
no país. 

Com a industrialização e produção de veículos automotores 
surge a necessidade de construção de vias mais largas e que 
pudessem concentrar o maior número de veículos em circulação. 
Em 1861 é construída a primeira estrada de rodagem no Brasil, 
chamada de estrada da União – Indústria. (ALBANO, 2018). Esta 
estrada liga o Rio de Janeiro a Minas Gerais, sendo bastante utilizada 
para o escoamento de produção agrícola, principalmente o café, 

 
Quando a primeira estrada brasileira foi inaugurada, os presentes 
ficaram maravilhados com a velocidade que a pista proporcionava. 
Em 1861, D. Pedro II e uma grande comitiva percorreram o vistoso 
caminho de Petrópolis a Juiz de Fora. As diligências cruzaram a 
estrada recém inaugurada à fantástica velocidade de 20 
quilômetros por hora. (LESSA, 2018). 
 

Mais tarde, na década de 1920, são criadas as rodovias de fato, 
pelo governador de São Paulo, Washington Luís, grande idealizador 
do rodoviarismo no Brasil. 

 
No tempo da Colônia nós tínhamos aqueles caminhos bastante 
precários, caminhos de índios e de padres. A coisa era bastante 
rústica. Se a gente pensar em rodovia propriamente dita, nós 
temos que pensar em Washington Luis, quando ele assume o 
governo do estado de São Paulo, na década de 20. Surgem duas 
grandes estradas que foram modelos para todas as outras, a 
estrada de Campinas e a estrada de Itu, que se ligavam a capital do 
estado, São Paulo. (ALBANO,2018. s.p.). 
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Na década de 1950, com a chegada de Juscelino Kubitschek à 
Presidência da República, houve uma explosão de construções de 
estradas e pavimentações, pois ele adotava o lema de Washington 
Luís que dizia que para governar era necessário construir estradas. 
Foi o momento em que começaram as grandes construções e as 
pavimentações nas estradas brasileiras. Em 1950 o Brasil contava 
com 968 km de estradas de circulação em todo seu território. 
(ALBANO, 2018). 

Com o investimento das fabricas principalmente japonesas no 
mercado internacional, o Brasil passou a ter produção 100% 
nacional, chegando no Brasil no final de 1958 a Toyota, começava ali 
uma linha de montagem nacional. Em 1962 foi transferido de São 
Paulo capital a linha de montagem para São Bernardo do Campo, e 
com isso iniciou a fabricação do veículo que iria entrar para história 
do mercado brasileiro: o Bandeirante. (ALBANO, 2018). 

Com a chegada das primeiras montadoras no Brasil, 
ocorreram maiores investimentos em estradas e rodovias, as quais 
passaram a ligar os estados. A partir da criação de rodovias de 
ligação entre os estados, começou a se tornar mais fácil o 
escoamento de produções e a rodagem de veículos entre eles.  

Em 1961 houve a construção da rodovia Regis Bittencourt, a 
conhecida BR-116, a qual ligava São Paulo a Curitiba. Hoje esta 
rodovia liga o Brasil de Nordeste a Sul, com 4.610 quilômetros de 
extensão; inicia no município de Fortaleza, no Ceará, percorrendo 
até o município de Jaguarão, no Rio Grande do Sul, na fronteira com 
o Uruguai. Em 1962 foi construída a Rodovia Belém-Brasília, a qual 
possuía 1.909 quilômetros de extensão e como o próprio nome ela 
liga Belém ao Distrito Federal, sendo composta por 11 rodovias 
federais. (ALBANO, 2018). 

A partir da década de 1970, começam a se instalar no Brasil 
grandes montadoras de veículos, de forma que a produção se 
expande no território brasileiro. Com isso, continua a construção de 
estradas que ligam os estados brasileiros uns aos outros. A rodovia 
Transamazônica, BR -230, considerada uma das obras mais 
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importantes da década de 1970, com seus 5.600 quilômetros de 
extensão, tinha a pretensão de ligar pelo litoral Atlântico, João 
Pessoa à fronteira com o Peru, atravessando a floresta tropical 
(ALBANO, 2018), entretanto, ainda inconclusa. 

Em 1999, segundo Albano, o Brasil possuía 436 rodovias 
transitáveis, das quais 150 federais. Em dimensão, praticamente 
toda a malha rodoviária, 1.560.678 quilômetros, ou 90,4%, não 
pavimentada; o restante, apenas 164.244 quilômetros, equivalente a 
9.52% do total, pavimentada. (ALBANO, 2018). Tais dados 
demonstram que atualmente, no Brasil, o índice de pavimentação 
das estradas continua sendo muito baixo, se comparado a outros 
países. “Conforme o levantamento do DNIT, o País conta com 1,7 
milhão de quilômetros de estradas, porém, apenas 13%, ou 221.820 
quilômetros, estão pavimentados. O restante – 87% das rodovias – 
não tem qualquer tipo de pavimentação.” (SANTOS, 2018, s.p.). 

O transporte rodoviário é o meio mais utilizado no país, visto 
que contamos com aeroportos apenas nas grandes cidades e o 
transporte terrestre, tanto de pessoas como de produtos, é bastante 
intenso. Com esse uso intenso pode-se observar a precariedade das 
vias e estradas de grande circulação. Atualmente, em números 
aproximados, o Brasil, possui 1.724,930 quilômetros de rodovia, 
sendo que cerca de 96% das pessoas se deslocam diariamente 
utilizando o transporte rodoviário, ao mesmo tempo em que são 
escoados por meio de rodovias cerca de 60,5% do volume de cargas. 
(ALBANO, 2018). Conseguimos observar, portanto, as causas de 
grande acúmulo de veículos circulando ao mesmo tempo nas 
rodovias, municipais, estaduais e federais, e também as causas de 
desgaste das mesmas, acrescidas da falta de manutenção e do 
próprio descaso dos governantes com elas. O que era para ser um 
marco histórico, aos poucos vai se deteriorando e se perdendo 
devido ao excesso de uso e falta de manutenção das rodovias. 

Com a evolução em grandes proporções e de forma rápida, os 
veículos vêm se mostrando eficientes quando o assunto é segurança, 
sendo projetados a cada dia com mais itens que proporcionem a 
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segurança dos seus ocupantes. Atualmente os veículos saem de 
fábrica obrigatoriamente equipados com alguns itens de segurança. 
Além disso, a evolução de itens opcionais, como computador de 
bordo, sinalizações anti-colisão, proporcionam segurança e auxiliam 
o motorista no conforto na hora de dirigir. O maior problema 
enfrentado pelos usuários quanto a segurança no transito, 
entretanto, ainda são as vias que normalmente se encontram em 
condições precárias. (CORRÊA, 2009). 

 
3 A legislação de trânsito no Brasil 

 
A partir da chegada do primeiro veículo em meados de 1891 

desembarcando no porto de Santos trazido de Paris e, mais 
precisamente em 1897, se passou a pensar em regulamentação do 
trânsito, após ser registrado o primeiro acidente, a colisão de um 
carro com uma arvore. (SANTANA, 2018). 

O Estado passa a legislar e regulamentar o trânsito a partir de 
1910, mediante decreto do presidente Nilton Peçanha, criando 
regras para o transporte de passageiros e cargas, numa época em 
que não havia infraestrutura nas vias urbanas e rodovias. 
(FERNANDES, 2018). 

É neste contexto que o trânsito começa a ser regulamentado, 
vigendo, atualmente o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), Lei nº. 
9.503 de 23 de setembro de 1997 (BRASIL, 1997), o qual trouxe 
aprimoramentos e diversas mudanças na legislação anterior, as 
quais a tornaram mais completa e rigorosa. 

Com a vigência do novo Código de Transito Brasileiro 
houveram grandes mudanças contemplando, em parte, a evolução 
da tecnologia automobilística. Para regulamentar o CTB são 
editados diversos outros atos administrativos, dentre os quais, 
decretos, resoluções do CONTRAN e do DENATRAN, em nível 
federal. 

Pode-se observar e analisar que o CTB é um código que 
prioriza a paz, pois diversos capítulos são direcionados à atenção aos 
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cidadãos, às normas gerais de conduta dos usuários e de educação 
no trânsito, ponto de suma importância nos dias atuais onde 
vivenciamos vários casos de violência. Estabelece, ainda, um 
capítulo inteiro em atenção aos pedestres e veículos não 
motorizados, assegurando a eles, vias apropriadas para a circulação 
com segurança, bem como a previsão de faixas de travessia. O CTB 
direciona-se, portanto, a toda a população, tendo como intuito a 
proteção, segurança, eficácia, conforto e segurança de seus usuários.  

O atual CTB traz modificações no Sistema Nacional de 
Trânsito (SNT), possibilitando aos entes e órgãos integrantes a 
gerência sobre a matéria de trânsito em todo o seu território, ou seja, 
o papel de fiscalizador e a possibilidade de punir possíveis infratores 
da lei. No capitulo destinado às infrações, houve um aprimoramento 
mudanças em comparação aos códigos antecessores, mudanças 
essas que trazem com mais clareza as regras a serem respeitadas no 
trânsito. 

Uma questão que consideramos importante diz respeito à 
velocidade nas rodovias. Se considerarmos que houve uma grande 
evolução tecnológica nos últimos anos, junto com ela veio a 
ampliação da velocidade a ser implementada pelos veículos. Como 
noticiado acima, por outro lado, nota-se que a manutenção da 
pavimentação das rodovias não é um ponto forte do Estado, de 
forma que a velocidade a ser desenvolvida nas estradas não é 
proporcional à potência dos veículos. Isso demanda uma atuação do 
Estado para desencorajar e conscientizar os motoristas a não 
abusarem da velocidade e dirigirem defensivamente. É por esta 
razão que o CTB prevê em sua extensão a educação para o trânsito 
e a implementação de medidas repressivas visando diminuir o 
número de acidentes e de mortes, dando ênfase à engenharia de 
trânsito. Ou seja, são medidas para criar uma cultura de conduta 
defensiva no trânsito e visando a diminuição de acidentes com 
mortes, com danos físicos e mentais às pessoas, e igualmente 
visando diminuir os gastos públicos com os resultados de tais fatos. 
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O objetivo da fiscalização é alterar o comportamento das pessoas. 
Existem tendências de comportamento que são próprias do ser 
humano e que não se consegue mudar simplesmente através do 
convencimento. Isso vale para as pessoas de um modo geral. Vale 
para o brasileiro, para o europeu, para o americano. Em termos de 
trânsito, o comportamento do motorista inglês sempre surge como 
exemplo de cidadania, de respeito ao próximo e de 
desenvolvimento, pois, a mais leve menção do pedestre em colocar 
o pé na faixa, pára seu carro imediatamente. É um fato que isso 
ocorre, mas é apenas um produto de uma fiscalização sempre 
presente e baseada em multas altas. Na verdade, a Inglaterra é o 
país mundialmente mais rígido na fiscalização do trânsito, seguido 
pela Noruega e Suécia. Ora, se o desenvolvimento de um país, 
incluindo o nível cultural de seus cidadãos, pudesse garantir um 
bom comportamento no trânsito, não bastaria apenas a educação 
de trânsito? Por que a necessidade de tamanha rigidez na 
fiscalização? (CUCCI NETO, 2019, p. 1). 
 

As pessoas têm conhecimento de que a conduta na direção é 
diretamente proporcional aos danos provocados, em caso de 
acidente. Contudo, as condutas não refletem o conhecimento. É 
necessário, portanto, que ocorra a fiscalização para reprimir as 
condutas que são contrárias às prescrições do CTB. É neste contexto 
que pode-se citar a contradição do atua governo federal no tocante 
às políticas públicas que estão sendo desenvolvidas há anos e que 
são decorrência do desenvolvimento tecnológico e da 
regulamentação do CTB vigente.  

Por tais razões é que o CTB deve ser cumprido também pelo 
Estado, de forma que os entes e órgãos do SNT devem exercer as 
suas competências. E neste contexto, deve-se utilizar a engenharia 
de tráfego para instalar e gerenciar a velocidade nas rodovias. Não 
se pode, por mero achismo, proibir o desempenho do controle por 
entender que os controles de velocidade são instalados para 
enriquecimento do Estado em detrimento da paz dos motoristas. É 
claro que tais instrumentos não podem ter a finalidade de 
enriquecer o Estado, seria um desvio de finalidade, devem ter a 
finalidade de salvar vidas. Mas quem deve gerenciar sua instalação 
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são os entes executivos de trânsito. E tal conduta deve ser rígida o 
suficiente para mudar as condutas dos condutores. 

 
Mas, por que essa rigidez? Por que cobrar tão caro pela 
desobediência às leis de trânsito? A resposta é simples – a 
fiscalização poupa vidas. Ao investir na mudança de 
comportamento e na redução dos maus hábitos como dirigir com 
excesso de velocidade ou embriagado, o retorno para a sociedade 
é imediato. São menos pessoas feridas, menos leitos ocupados nos 
hospitais, menos famílias traumatizadas. A nossa referência, a 
Inglaterra, tem um índice de mortalidade no trânsito cinco vezes 
menor do que o Brasil. (CUCCI NETO, 2019, p. 2). 
 

A fiscalização e a instalação de redutores de velocidade devem 
ter a função, portanto, de conscientizar os condutores dos perigos 
que a estrada representa. É o desdobramento do papel do Estado na 
pacificação das condutas no trânsito e visando garantir que os 
direitos das pessoas não sejam restringidos pelas condutas de 
condutores que desrespeitem a legislação de trânsito.  

É por tais razões que quando se fala em trânsito e nas medidas 
para pacificá-lo, não se pode fugir de todo o conhecimento técnico e 
tomar decisões emotivas para satisfazer o público em geral. As 
decisões do Estado devem vir pautadas por critérios que sejam 
acertados para concretizar as finalidades estabelecidas no 
ordenamento brasileiro e que formam o marco temporal do Estado 
Democrático de Direito: garantir a participação social e concretizar 
a cidadania e a dignidade da pessoa humana através do respeito ao 
outro. 

 
Considerações finais 

 
A política rodoviarista é recente no Brasil e decorre da ideia 

equivocada de que ela é sinônimo de desenvolvimento. Ela 
demonstra que ao invés de os governantes desenvolverem um 
planejamento para a instalação de meios eficientes de transporte de 
grandes contingentes populacionais, o Brasil equivocadamente 
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apostou no transporte individual de passageiros e sua indústria de 
base girou em torno do automóvel. É por tais razões que na 
atualidade circulam tantos automóveis nas rodovias e nas cidades 
com grande impacto nas vias públicas, na natureza e, 
consequentemente, na vida das pessoas. 

Esse quadro não se distancia da necessidade de constante 
atualização legislativa e adoção de políticas de mobilidade humana 
para minimizar os impactos que o uso dos veículos causa em vários 
aspectos da vida humana. É por tais razões que o Estado deve ter 
uma estrutura responsável pelo gerenciamento do trânsito, do 
tráfego, dos transportes e sobre as vias públicas, com pessoal técnico 
especializado para a tomada de decisões. 

Desta forma, é possível observar que a tomada de decisões 
sobre o trânsito não deve ser tomada sem base técnica, mas com 
suporte em estudos que justifiquem a implantação de medidas 
visando minimizar os impactos na vida humana e visando diminuir 
o número de acidentes nas vias públicas. É por esta razão que são 
criadas estruturas executivas de trânsito, as quais são responsáveis, 
dentro de competências estabelecidas por lei, por medidas previstas 
e necessárias para melhorar o trânsito e evitar danos. 
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1 Introdução 
 

O presente trabalho tem por objetivo provocar uma reflexão 
sobre a pamprincipiologia, fenômeno atual que tem sido utilizada na 
fundamentação das decisões judiciais, em face às garantias 
constitucionais do devido processo legal, por meio de breves 
apontamentos acerca da temática. 

Destaca-se que, na atualidade, os juízes e tribunais superiores 
ao fundamentarem suas decisões fazem uso de seu poder 
discricionário e de maneira indiscriminada aplicam princípios gerais 
do direitos e princípios constitucionais como se não houvessem leis 
que pudessem abranger o caso concreto.  Portanto, urge realizar 
uma reflexão sobre a atuação dos operadores de direito e 
compreender o valor que imprimem aos princípios em suas 
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decisões, tendo como base a garantia constitucional do devido 
processo legal. 

Consigna-se que a Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, em seu artigo 5º, inciso LIV, apresenta como garantia 
a todos, conforme previsão expressa que “ninguém será privado da 
liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”. Assim, 
denota-se que para que o processo seja válido, eficaz e completo, 
devem ser observadas todas as suas etapas, dotado de todas as suas 
garantias constitucionais, especialmente no que diz respeito à ampla 
defesa e o contraditório. (BRASIL, 2019). 

Alexandre de Moraes (2010, p. 107) registra que: 
 
O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, 
atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de 
liberdade, quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade 
total de condições com que o estado-persecutor e plenitude de 
defesa (direito a defesa técnica, à publicidade do processo, à 
citação, de produção ampla de provas, de ser processado e julgado 
pelo juiz competente, aos recursos, à decisão imutável, à revisão 
criminal). 
 

Insta consignar que, no âmbito processual, segundo Fernando 
Capez (2012, p. 81 e ss) o Estado “[...] garante ao acusado a plenitude 
de defesa, compreendendo o direito de ser ouvido, de ser informado 
pessoalmente de todos os atos processuais, de ter acesso à defesa 
técnica [...]”. Evidencia-se, então, a aplicação da ampla defesa e do 
contraditório, de forma que o réu/acusado sempre será ouvido após 
a acusação, manifestando-se de todas as decisões judiciais - sendo 
estas dadas por juízo competente, por meio de decisões motivadas 
fundamentadamente. 

Em verdade, necessário se faz o uso da ampla defesa no 
alcance do devido processo legal, eis que, por meio desta, busca-se o 
esclarecimento da verdade - muitas vezes também dita como 
verdade real, trazendo à baila todos os elementos inerentes ao 
processo.  (MORAES, 2010, p. 107). 
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Deste modo, é dever do Estado proporcionar a ampla defesa 
(respeitado, também o direito ao silêncio), pessoal ou não (sendo 
técnica, efetuada por seu defensor), a fim de proporcionar igualdade 
de defesa entre os litigantes (CAPEZ, 2012, p. 65). 

Portanto, imprescindível iniciar a abordagem a partir do 
princípio da fundamentação das decisões judiciais e o uso 
exacerbado do pamprincipiologismo, objetivando demonstrar que a 
legitimidade das decisões não pode sobrepor-se à legalidade.  

 
2 O princípio da fundamentação das decisões judiciais e o uso 
exacerbado do pamprincipiologismo 

 
A evolução do Direito é inspirada pela evolução da sociedade. 

Existe uma relação circular entre a sociedade e o Direito, eis que 
estes conectam-se intimamente. Por consequência, o Direito reflete 
as ideologias, anseios, e preocupações desta sociedade, sempre e 
independentemente do período histórico analisado. 

Em geral, os olhares jurídicos contemporâneos priorizam a 
utilização dos princípios para a tomada de decisões, em face do caso 
concreto. Em relação a esse tema, sem desmedro da utilização dos 
princípios sempre relevantes, é mister enfatizar a dimensão legal da 
fundamentação e, especialmente, a sua indispensabilidade para a 
garantia do devido processo legal. 

 Nesta linha, leciona Marcus Vinicius Rios Gonçalves (2016, p. 
85) que: 

 
Sem a fundamentação, as partes, os órgãos superiores e a 
sociedade não conheceriam o porquê de o juiz ter tomado aquela 
decisão. A fundamentação é indispensável para a fiscalização da 
atividade judiciária, assegurando-lhe a transparência. Esse 
controle - fundamental nos Estados democráticos - poderá ser 
exercido pelos próprios litigantes, pelos órgãos superiores, em caso 
de recurso, e pela sociedade. 
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Assim, percebe-se que deve haver a existência de um “porquê” 
no direito. É indispensável a presença de motivação na decisão 
proferida. Tocante a isso, observa-se a necessidade do adequamento 
às regras provindas do Estado - que abrange o poder-dever frente à 
aplicação das normas.  

É indubitável que a sociedade, por meio disso, pode aferir a 
imparcialidade do julgador e a legalidade da justiça de suas decisões. 
Destina-se às partes a opção de recorrer em caso de não 
concordância com a fundamentação utilizada, possibilitando, assim, 
a impugnação das decisões, que virão a ser reexaminadas pelos 
tribunais superiores com competência recursal. (CAPEZ, 2012, p. 
69). 

Face ao entendimento supra, denota-se a disposição expressa 
do artigo 489 do Novo Código de Processo Civil: 

 
Art. 489.  São elementos essenciais da sentença: 
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do 
caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das 
principais ocorrências havidas no andamento do processo; 
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e 
de direito; 
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais 
que as partes lhe submeterem. [...] (BRASIL, 2019) 
 

Não basta uma simples fundamentação fundada em mera 
convicção. É incontestável que o julgador se atente a adequar 
logicamente o dispositivo com a fundamentação da qual este 
decorre, sob pena de nulidade.  

Primeiramente, há uma pergunta de maior importância a que 
é mister responder, a saber. Qual o significado do termo 
pamprincipiologismo? No entendimento de Lenio Luiz Streck (2012, 
p. 03) trata-se de: 

 
[...] uma espécie de patologia especialmente ligada às práticas 
jurídicas brasileiras e que leva a um uso desmedido de standards 
argumentativos que, no mais das vezes, são articulados para 
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driblar aquilo que ficou regrado pela produção democrática do 
direito, no âmbito da legislação (constitucionalmente adequada). 
 

Nesta trilha, verifica-se a utilização de uma espécie de 
hiperestesia nos juristas, uma exacerbação ou excesso, de forma 
que, por meio desta, o senso de justiça passa a ser construído através 
de um álibi teórico da realização dos valores que subordinam o 
Direito. (STRECK, 2012, p. 03). 

Interessante mencionar que se de um lado se tem o uso 
exacerbado de princípios, por outro, se tem a negação da sua 
densidade normativa e nomeiam outras fontes argumentativas 
como se princípios fossem. Entretanto, não há que se falar em 
hipossuficiência dos princípios, como contrapartida ao 
pamprincipiologismo.  

Nesta linha, leciona perfeitamente Streck (2012, p.5): 
 
O que seria esse “uso hipossuficiente do conceito de princípio”? 
Explico: ao invés de nomear qualquer standard argumentativo ou 
qualquer enunciado performático de princípio, o Judiciário passa a 
negar densidade normativa de princípio àquilo que é, 
efetivamente, um princípio, verdadeiramente um princípio, 
anunciando-o como uma regra. Aliás, nega-se a qualidade de 
princípio àquilo que está nominado como princípio pela 
Constituição! 
 

Na verdade, o pamprincipiologismo nada mais é do que o uso 
exacerbado de princípios - muitas vezes criados pela livre 
interpretação e/ou aplicação do julgador, para a fundamentação de 
decisões em casos dados como complexos na esfera jurídica. Tal 
medida, per si, desconstrói a face democrática do direito, eis que, 
como demonstrado, passa a “burlar” o sistema. 

Evidencia-se, portanto, que a taxatividade principiológica, 
não só desconstrói a democraticidade jurídica, como também fere o 
devido processo legal e a fundamentação das decisões. Ora, se os 
princípios são aplicados como padrões que driblam o ordenamento 
jurídico, onde estaria a fundamentação das decisões? Onde estaria o 
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devido processo legal? Há, de fato, ampla defesa e contraditório; ou 
tem-se a hierarquia dos tribunais superiores frente à 
hipossuficiência das partes? 

Ante o exposto, Streck (2012, p. 09), afirma que: 
 
O problema é que, ao ser feita a distinção estrutural, os princípios 
acabam adquirindo algo que lhes tira a “razão principiológica”, isto 
é, alça-se-lhes a meta-regras, o que faz com que, no fundo, o 
princípio apenas ingresse no sistema para “revolver insuficiências 
ônticas” das regras. (STRECK, 2012, p. 09) 
 

Como bem visto, princípios não são valores. As normas serão 
produtos de uma interpretação frente às regras e os princípios, eis que 
“[...] os princípios não autorizam a criação de novas normas jurídicas, 
ou seja, não necessariamente “criam direito novo”, mas são, eles 
mesmos, já a normatividade do Direito” (STRECK, 2012, p. 09). 

Entende-se, então, que princípios não são (ou não podem ser) 
regras. Pode-se dizer que um dos grandes equívocos é acreditar que 
regras se aplicam em subsunção e princípios, por ponderação, 
havendo a distinção entre regra-princípio. (STRECK, 2012, p. 11). 

Princípios são muito mais do que meros incentivos que o 
julgador utiliza, da forma que bem entende, para justificar toda e 
qualquer decisão; princípios são deontológicos, que devem ser 
aplicados conjuntamente às regras jurídicas, alcançando-se, por fim, 
a norma jurídica, a partir da hermenêutica filosófica, analisando-se 
o caso concreto. (STRECK, 2012). 

No entendimento de Carmem Lucia Antunes Rocha (1994, p. 
37) “ os princípios possuem uma capacidade de se amoldar a 
diferentes interpretações, conforme o seu momento histórico, sendo 
essa característica denominada poliformia ou plasticidade” e as 
regras, por sua vez, possuem conteúdo de descrição de 
comportamentos a serem observados e não possuem a mesma 
plasticidade e poliformia que os princípios, entendendo  que “a sua 
forma de aplicação é a subsunção, ou seja, o encaixe do fato à regra 
correspondente”. 
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Na fundamentação das decisões judiciais, percebe-se que os 
intérpretes legais, entre  eles, juízes, promotores, defensores, 
advogados, mesmo sabendo que as regras possuem maior 
densidade normativa, pois elas não permitem muitas interpretações 
e são aplicáveis apenas aos casos que ela prevê, preferem aplicar a 
principiologia, ou seja, os princípios, pois “[..] eles possuem baixa 
densidade normativa, pois seus poros são grandes, ou seja, eles tem 
alta porosidade, admitindo uma série infindável de interpretações”, 
afirma Humberto Ávila (2003, p. 56). 

Por outro lado, Ávila (2003, p. 62) explica que: 
 
Enquanto as regras são normas imediatamente descritivas, na 
medida em que estabelecem obrigações, permissões e proibições 
mediante a descrição da conduta a ser adotada, os princípios são 
normas imediatamente finalísticas, já que estabelecem um estado 
de coisas para cuja realização é necessária a adoção de 
determinados comportamentos (normas-do-que-fazer). Os 
princípios são normas cuja finalidade frontal é, justamente, a 
determinação da realização de um fim juridicamente relevante 
(normas-do-que-deve-ser), ao passo que a característica dianteria 
das regras é a previsão do comportamento. 
 

Na verdade, evidencia-se que os princípios não se reportam a 
um fato específico, enquanto que as regras o fazem e possuem grau 
de determinabilidade na aplicação do caso concreto.  E, por sua vez, 
esclarece José Joaquim Gomes Canotilho (1997, p. 1124) que os 
princípios, “por serem vagos e indeterminados, carecem de 
mediações concretizadoras”, enquanto que as regras “são suscetíveis 
de aplicação direta”. 

Neste rumo, verifica-se que na contemporaneidade, os 
princípios têm sido empregados como válvula de escape do julgador 
frente ao que está expresso na lei, como se os princípios fossem 
algum tipo de “libertação” frente à interpretação do Direito e da 
decisão dos magistrados. (STRECK, 2012, p. 13). 

Assinala-se que a principal preocupação da Teoria do Direito 
deve ser o controle da interpretação, o que vem sendo agravado pelo 
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crescimento da jurisdição em relação à legislação - por meio do 
pamprincipiologismo. Se aos princípios é possível debitar esse 
crescimento tensional, é igualmente neles que reside o modo de, ao 
mesmo tempo, preservar a autonomia do Direito e a concretização 
do exposto na Constituição Federal. (STRECK, 2012, p. 14). 

Por conseguinte, insta consignar, ainda nas palavras de Streck 
(2012, p. 14): 

 
Daí a necessidade de um combate hermenêutico à 
pamprincipiologia, que enfraquece sobremodo o caráter 
concretizador dos princípios, ao criar uma gama incontrolável de 
standards retóricos-persuasivos (na verdade, no mais das vezes, 
enunciados com pretensões performativas) que possibilitam a 
erupção de racionalidades judiciais ad hoc, com forte cunho 
discricionário. 
 

Percebe-se que a utilização exagerada de princípios, muitas 
vezes geram o seu próprio enfraquecimento, pois essa síndrome 
descontrolada deslegitima a sua utilização pelos juristas.  

Certamente que não se está menosprezando a aplicação dos 
princípios aos casos concretos, uma vez que mesmo que estes sejam 
dotados de alto grau de abstração e possuidores de carga valorativa 
inquestionável, não aplicar as regras positivadas no ordenamento 
jurídico, criando um novo modelo jurídico interpretativo não é 
condizente com o Estado Democrático de Direito, muito embora a 
abertura do sistema constitucional brasileiro nos dizeres de Teresa 
Negreiros (1998, p. 162-163, sic) significa 

 
[..] admitir mudanças que venham de fora para dentro, ou, em 
termos técnicos, que provenham de fontes não imediatamente 
legislativas; significa, por outras palavras, admitir que o Direito, 
como dado cultural, não se traduz num sistema de ‘auto-referência 
absoluta’. 
 

Anote-se que o ordenamento jurídico é uma das referências 
postas pelo Estado com relação à necessidade de a legislação ser 
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aplicada, tanto em petições, quanto em sentenças judiciais, o que 
implica dizer que a fundamentação das decisões não pode estar em 
latente conflito com os princípios. A lei e os princípios necessitam 
estar em convergência e não divergência, pois ambos são 
fundamentais para assegurar a aplicação do direito e da justiça.  

Neste sentido, Judith Martins-Costa (2000, p. 32) ressalta que  
 
O sistema relativamente aberto opera a partir da diversidade de 
fontes de produção jurídica, com acentuado peso à fonte judicial e 
com forte atenção à prática de fixação social de tipos e modelos 
pela via costumeira, negocial e jurisprudencial. [...]. 
 

Deve-se ainda ponderar que a conciliação de valores jurídicos 
supremos com as leis e normas são pressupostos do ordenamento 
jurídico aberto, e nesse rumo, os princípios jurídicos são aplicados 
de acordo com a análise do caso concreto e o poder discricionário do 
julgador. 

Neste contexto, as lições de José Afonso da Silva (2011, p. 63) 
são esclarecedoras, pois para ele: 

 
A concepção de sistema aberto permite que se componham valores 
opostos, vigorantes em campos próprios e adequados, embora 
dentro de uma mesma figura jurídica, de modo a chegar-se a uma 
solução que atenda a diversidade de interesses resultantes de 
determinada situação. 
 

Desse modo, os operadores do direito, dentre eles, o juiz, 
atuando em busca da ética e da justiça, “[...] passa a ponderar os 
princípios existentes e vigorantes, não apenas a aplicar uma lei 
pronta e acabada, com a eventual revogação de outra em sentido 
contrário”, mas com o intuito de dar a cada um o que lhe cabe por 
justiça. (SILVA, 2011, p. 63). 

É inquestionável que a utilização da pamprincipiologia na 
fundamentação das decisões judiciais tem mostrado que o diálogo 
entre a legalidade e legitimidade tem gerado certo constrangimento 
na sociedade jurídica, pois aplicam-se os princípios a qualquer caso, 
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desprezando a lei. Para exemplificar a falta de diálogo entre a 
legalidade (aplicação da lei e a legitimidade - aplicação dos 
princípios), Lenio Luiz Streck no artigo publicado em 2012, “Do 
pamprincipiologismo à concepção hipossuficiente de princípio.  
Dilemas da crise do direito”, exemplifica5 com muita clareza que: 

 
O STF concedeu Habeas Corpus, invocando algo que não consta no 
Código Penal: a teoria da actio libera in causa. Ou seja, seguisse o 
STF suas próprias decisões, portanto, respeitasse o STF a origem 
do direito fruto de suas decisões, teríamos (ou teremos?), a partir 
de agora, algo inusitado: nunca mais se conseguirá acusar alguém 
por dolo eventual na hipótese em que o autor dirija embriagado e 
atropele e mate). A tese do voto: somente se pode acusar alguém 
por dolo eventual se ficar demonstrado que o agente “se 
embriagou com o propósito de cometer um crime”. Prova, 
pois, diabólica. Impossível de se fazer. A velha actio libera in 
causa não é um princípio. E tampouco é uma regra. (STRECK, 
2012, p. 6-7, grifo nosso). 
 

Claro está, neste exemplo, que a aplicação do 
pamprincipiologismo relegou a legalidade-lei, a um segundo plano e 
em nome do poder discricionário dos juízes, solucionaram um caso 
à luz dos princípios.  

Por certo que em face de novos paradigmas de justiça, de uma 
sociedade pluralista com novos direitos “batendo à porta do 
judiciário”6, os princípios ganham força e servem de vetor 

 
5 Trata-se de Habeas Corpus (STF, HC 107.801-SP, Primeira Turma, Redator do acórdão: Min. Luiz 
Fux, Brasília, 6 de set. 2011) em que se questiona a pronúncia por homicídio qualificado na direção de 
veículo automotor a título de dolo eventual em decorrência de embriaguez alcoólica. A ordem foi 
concedida, desclassificando o homicídio para a modalidade culposa, aplicando a teoria da actio libera 
in causa, uma vez que não se comprovou o “elemento volitivo” (sic). Nos termos do acórdão: “A 
embriaguez alcoólica que conduz à responsabilização a título doloso é apenas a preordenada, 
comprovando-se que o agente se embebedou para praticar o ilícito ou assumir o risco de produzi-lo. 
(...) In casu, do exame da descrição dos fatos empregada nas razões de decidir da sentença e do acórdão 
do TJ/SP, não restou demonstrado que o paciente tenha ingerido bebidas alcoólicas no afã de produzir 
o resultado morte”( STRECK, 2012, p.8) 
6 Direitos transindividuais, compreendendo os coletivos e difusos, abarcando a proteção do 
consumidor, meio ambiente e outros valores considerados importantes para a vida da sociedade; 
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interpretativo, mas não se pode ficar na dependência de que na 
fundamentação da decisão judicial, o juiz ou o desembargador ou 
ministro “escolha” se vai aplicar a lei ou os princípios.  Por certo, a 
fundamentação pode valer-se de ambos.  

Por outro lado, deve-se considerar que se a utilização sem 
limites do pamprincipiologismo apresenta uma série de 
consequências jurídicas, políticas e sociais, que podem prejudicar as 
partes em um processo.  

Verifica-se, assim, que a decisão judicial tomada no caso do 
julgamento da Lei Complementar no 115/2010 (a chamada Lei da 
“Ficha Limpa”), por exemplo, mostrou que houve um verdadeiro 
imbróglio jurídico, uma vez que tratar princípios como se fossem 
regras, menosprezando essas, faz com que um novo modelo 
interpretativo possa seja inaugurado na seara judicial.   

 
Com efeito, no julgamento conjunto das ADCs 29 e 30 e da ADIn 
4578, o STF parece ter inaugurado uma forma nova de esse 
fenômeno se manifestar. Ao lado do uso inflacionado do conceito 
de princípio, o voto do Min. Luiz Fux produziu uma espécie de 
retração que, mais do que representar uma contenção ao 
pamprincipiologismo, manifesta-se como um subproduto desse 
mesmo fenômeno. Trata-se de uma espécie de “uso 
hipossuficiente” do conceito de princípio. Já não se sabe o que é 
mais grave: o pamprincipialismo ou a hipossuficiência 
principiológica. (STRECK, 2012, p.10-11). 
 

Destaca-se que, em um Estado Democrático de Direito, não se 
pode depender daquilo que determinado juiz, desembargador ou 
Ministro pensa sobre o assunto.  

É vital que as decisões judiciais tenham como suporte a 
jurisprudência, a doutrina e principalmente a legislação construída 
numa esfera de discussão, que, com certeza, valem mais do que uma 

 
Direitos do patrimônio genético, relacionados à biotecnologia e bioengenharia, tratando de questões 
relativas à vida; 

 Os direitos dos sistemas informatizados e de comunicação, que fizeram inclusive romper a noção de 
fronteira entre países e, também, a noção de tempo, tirando-nos a consagrada ideia de presente e passado. 



318 | Jurisdição, Democracia e Direitos Humanos 
 
opinião pessoal - o que vale com relação à defesa das garantias 
constitucionais aqui trazidas à baila (devido processo legal e 
fundamentação das decisões judiciais). 

Constata-se, diante de uma abordagem simples e breve que o 
remédio para o pamprincipiologismo não é o de uso hipossuficiente 
de princípios, mas sim a uma adequada aplicação frente ao caso 
concreto. Ou seja, utilizar esse fenômeno na medida do necessário, 
dentro do contexto legal e constitucional, sem no entanto, deixar-se 
levar por uma teoria principiológica, uma vez que o “[...] incontável 
elenco de “princípios” utilizados largamente na cotidianidade dos 
tribunais e da doutrina – a maioria deles com nítida pretensão 
retórico-corretiva [...]” provocam certas incertezas na sociedade.  

 
Com efeito, o Direito é algo bem mais complexo do que o produto 
da consciência-de-si-do-pensamento-pensante, que caracteriza a 
(ultrapassada) filosofia da consciência, como se o sujeito 
assujeitasse o objeto. Na verdade, o ato interpretativo não é 
produto nem da objetividade plenipotenciária do texto e tampouco 
de uma atitude solipsista do intérprete: o paradigma do Estado 
Democrático de Direito está assentado na intersubjetividade. 
(STRECK, 2006. p.1) 
 

Desta forma, manejar princípios, não é tarefa fácil, uma vez que 
se reveste de muita complexidade e sua aplicação sem medida, não 
pode ser transformados em álibis retóricos. Deve-se, assim, buscar 
novos paradigmas para uma adequada aplicação, mais democrática, 
para que não se dependa desta ou daquela pessoa, e sim daquilo que 
está positivado, observando-se as garantias constitucionais.  

Nesta direção, Streck (2006, p.3) assevera que o maior 
problema reside no fato de que os ministros dos tribunais 
superiores, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de 
Justiça, acreditarem que possuem a discricionariedade para efetuar 
a interpretação e escolha do que consideram melhor ao caso 
concreto, sem preocupar-se com a doutrina e a legislação. Acerca 
disso, aduz que: 
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Talvez o grande problema esteja no fato de que a crise de 
paradigmas de dupla face continua a sustentar — e possibilitar que 
se multipliquem — os discursos positivistas, que apostam na 
discricionariedade do intérprete.[...] Não é difícil encontrar, 
mesmo na doutrina, autores sustentando ser facultado “ao 
intérprete estimular as interpretações possíveis, de acordo com sua 
vontade e o seu conhecimento”(sic) e que “dentre as diversas 
opções colocadas ao seu dispor, o exegeta escolhe aquela que lhe 
afigurar com a mais satisfatória“ (sic), podendo valer-se, para 
tanto, “dos recursos que estiverem ao seu dispor” (sic). Ou, ainda, 
que “interpretar a lei é retirar da norma tudo o que ela contém” 
(sic), como se o processo hermenêutico fosse uma “lipoaspiração 
epistemológica” 
 

Na verdade, é preciso compreender que o Direito não autoriza 
aos magistrados, ministros, desembargadores, enfim aqueles que 
atuam na tomada de decisões judiciais, pois “[...] o Direito não é aquilo 
que o intérprete quer que ele seja” ressalta Streck (2006, p. 2).  

Outras indagações acerca do tema poderiam ser levantadas, 
mas as palavras de Marcelo Cattoni (2004, p. 51) deixa um alerta:  

 
[...] o Direito sob o Estado democrático de Direito não é indiferente 
às razões pelas quais um juiz ou um tribunal toma suas decisões. 
O Direito, sob o paradigma do Estado Democrático de Direito, 
cobra reflexão acerca dos paradigmas que informam e conformam 
a própria jurisdição constitucional. 
 

Em outras palavras fica muito claro e não há dúvidas de que as 
garantias constitucionais impõem limites ao intérprete e há a 
necessidade de superação da centralidade da jurisdição e que o 
legislativo assuma o seu verdadeiro papel, qual seja, de elaboração das 
leis. 

 
3 Considerações finais  

 
É indiscutível que a garantia constitucional do devido 

processo legal consagrada pela Constituição Federal de 1988 e o 
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principiologismo caminham lado a lado quando se trata da 
fundamentação das decisões pelos tribunais superiores. Constatou-
se que, os ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior 
Tribunal de Justiça, Desembargadores, Defensores, Promotores e 
Advogados ao fundamentarem suas decisões trazem à baila a teoria 
principiológica. Percebe-se que a utilização do principiologismo, às 
vezes, de maneira exacerbada, outras de modo insuficiente violam a 
garantia constitucional do devido processo legal, pois a aplicação de 
princípios aos casos concretos têm sido transformados em 
verdadeiros argumentos retóricos, muitas vezes desprezando a 
opinião de doutrinadores. 

Cabe ainda referir que se chega à conclusão que a utilização 
dos princípios na fundamentação das decisões   judiciais devem ser 
realizadas sem exageros ou excessos, nos limites da lei, sem 
menosprezar a doutrina, a jurisprudência, as leis. 

A constatação final refere-se ao problema das condições da 
interpretação e da aplicação do Direito. Há fortes indicativos de que 
parcela significativa dos juristas não se apercebeu do problema 
paradigmático envolvendo o giro ontológico-linguístico. Um dos 
pontos centrais está no “problema do esquema sujeito-objeto”, para 
o qual a comunidade jurídica não presta a devida atenção. 

Assim, conclui-se que a lei, os princípios, a doutrina, a 
jurisprudência não podem ser empregados dissociadamente, pois na 
maioria dos casos concretos é possível a aplicação sua conjunta, 
lembrando que aos operadores do direito não são invencíveis e 
donos da verdade.  
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Introdução: 
 

Esta pesquisa refere-se à temática do princípio da laicidade 
como fundamento para a concretização dos direitos humanos em 
um Estado Democrático de Direito, como é o caso do Brasil. Tendo 
em vista que o Estado Laico se encontra desvinculado legalmente 
dos dogmas religiosos e a sociedade civil encontra-se imersa em 
regras morais advindas de religiões, bem como existem 
representantes religiosos investidos de cargos públicos no Brasil, 
questiona-se acerca da possibilidade de a religião, em espaço 
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324 | Jurisdição, Democracia e Direitos Humanos 
 
público, representar um risco aos direitos humanos e ao princípio 
da laicidade.  

Entende-se que, fundamento da democracia moderna, a 
laicidade corresponde aos ideais de respeito, tolerância e harmonia, 
pois pressupõe que o Estado não imponha por força de sua diretriz 
legal uma religião específica, como única autorizada de 
funcionamento em seu território. Da mesma forma, a laicidade 
encontra-se vinculada com as questões de ordem pública, uma vez 
que, no Estado laico, não devem ser tomadas decisões que interfiram 
nas garantias fundamentais e na liberdade individual e coletiva com 
base estrita nos dogmas religiosos. Assim sendo, é possível 
identificar que o Estado Laico necessariamente deve respeitar os 
Direitos Humanos.  

 Na atualidade, a separação entre poder estatal e poder 
religioso é tênue no Brasil, uma vez que sua casa legislativa integra 
deputados e senadores adeptos de uma política religiosa 
fundamentalista. Ainda, tribunais e o próprio governo executivo 
utilizam justificativas, com frequência, de ordem cristã, para 
legitimar suas decisões. Assim sendo, faz-se essencial o estudo do 
significado e do sentido de laicidade, a fim de compreender sua 
abrangência, efetividade e contribuição para a efetivação dos 
direitos humanos.  

Teoriza-se que a religião atua como forte influenciadora da 
moral e dos bons costumes que, por sua vez, são fontes alternativas 
às regras de direito e construtores da opinião pública acerca das 
decisões estatais. Dar voz às diferentes formas de expressão religiosa 
em espaço público é assegurado pelo modelo de Estado democrático, 
porém atenta-se que os dogmas religiosos que vão de encontro às 
garantias fundamentais devem ser suprimidos na tomada de 
decisões políticas, pois atuam como fortes discriminadores sociais e 
fonte de violência, confrontando assim os direitos humanos. Desta 
forma entende-se que o Estado deve ser autônomo em relação aos 
dogmas religiosos, pondo o interesse coletivo e a preservação das 
garantias fundamentais em primeiro plano. 
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Assim sendo, visando a realização da reflexão proposta, 
utiliza-se o método de abordagem analítico com pesquisa em fontes 
bibliográficas. Divide-se a abordagem em que, primeiramente, 
analisa-se o conceito de laicidade; e, em segundo momento, estuda-
se a realidade política brasileira contemporânea, na ótica das 
intervenções do pensamento religioso na tomada de decisões 
políticas e legislativas, ressaltando a importância de estabelecer 
critérios limitadores que representem a garantia dos direitos 
humanos, a laicidade estatal e o respeito à liberdade de 
manifestações religiosas. 

 
Apontamentos sobre o princípio da laicidade 

 
Historicamente, no medievo ocidental (séculos V ao XV) o 

poder dominante da sociedade era a igreja, que através da 
justificativa com bases divinizadas ditava as regras para o governo, 
o Estado e criava as leis do Direito da época. De acordo com Lopes 
(2002), foi durante o papado de Gregório VII, entre os anos de 1073 
e 1085, que a Igreja Católica Apostólica Romana consolidou sua 
doutrina religiosa em códices normativos, servindo de base para a 
construção do sistema legislativo e jurídico-judiciário do ocidente. 
Dentre os aspectos legados deste período percebe-se a organização 
dos tribunais, a escrita das leis religiosas e a formação dos primeiros 
profissionais em Direito. Posteriormente, com a passagem da Idade 
Média para a Idade Moderna (séculos XV ao XVIII) houve o 
enfraquecimento do poder de mando das instituições basílicas, visto 
o descontentamento da população com as regras vigentes à época e 
a resistência criada pelos oprimidos. O principal acontecimento da 
época foi a Revolução Francesa, impelida pelos ideais Iluministas 
que defendiam concepções de mundo revolucionárias, dentre as 
quais a separação do poder estatal do poder religioso. Neste sentido, 
François Marie Arouet Voltaire, um dos principais nomes do 
movimento Iluminista, criticava o clero católico por sua 
inflexibilidade religiosa. (SANTOS, 2014a). 
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Com as eventuais críticas ao Catolicismo Apostólico Romano, 
a ascensão dos Estados Nacionais e o novo modelo de produção 
capitalista, a Igreja perde domínios territoriais e de influência sobre 
o governo. Caracteriza-se, portanto, o processo de Secularização, 
que constitui, segundo Gianni Vattimo (1998), como um processo 
histórico característico do ocidente, referente à gradual perda de 
poderio da Igreja Católica ao longo dos séculos pós-idade Média, que 
encontrou seu auge com o otimismo científico dos Séculos XVIII, XIX 
e XX.  Importante frisar que tal processo não foi iniciado por apenas 
um acontecimento isolado, mas sim pela soma de mudanças no 
modo de organização dos Estados soberanos, do mercado e da 
própria sociedade civil.  Um dos aspectos mais importantes desta 
mudança paradigmática consiste na adoção da razão humana, 
principalmente materializada no Direito positivo, para governar em 
vez do mito religioso, possibilitando ao governo burocrático dos 
Estados-nação a normatizar o convívio social em âmbito público e a 
administrar as finanças da máquina pública, sendo que a Igreja fica 
restrita ao âmbito privado das famílias e da comunidade, com 
atribuições apenas de ordem moral e tradicional. (BLANCARTE, 
2008). Esta alteração firma substancialmente a separação entre o 
poder secular e o poder governamental e é fundamental para a 
concepção do princípio da laicidade.  

De acordo com Ranquetat Jr. (2008), a corrente de 
pensamento Liberal (século XVII) foi em grande parte responsável 
pela construção do conceito de laicidade. As reivindicações dos 
liberais era basicamente a autonomia entre Estado e Igreja, 
principalmente no que se refere à tolerância de diferentes religiões 
em um mesmo território nacional. Almejavam, portanto, “uma 
absoluta liberdade para todas as religiões, inclusive, para as idéias 
antireligiosas e o tratamento isonômico para todos os grupos 
religiosos.”. (RANQUETAT JR. 2008, s.p.). Da perspectiva liberal, 
intenta-se uma completa neutralidade do Estado para com as 
questões de ordem religiosa, ao mesmo tempo em que se estipula 
que a Igreja não deva atuar em instituições governamentais ou de 
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ensino, ficando restrita aos cultos nas comunidades. Entretanto, na 
medida em que a religião atuou durante toda a história como 
influenciadora do pensamento humano, não é possível conceber 
uma total neutralidade e separação entre o Estado e a Igreja. As 
religiões comportam os ensinamentos morais e tradicionais de um 
povo, que são, por sua vez, institucionalizados até mesmo como 
fonte subsidiária do próprio Direito. (GUSMÃO, 2014). Ainda, 
através de seus adeptos, as religiões ocupam espaços públicos e, em 
alguns casos, cargos políticos incumbidos das manifestações 
normativas. Destarte, pautas apregoadas pela instituição eclesiástica 
são colocadas em discussão no espaço público e legitimam 
determinadas condutas dos órgãos governamentais ou da sociedade 
civil. 

Assim sendo, as teorias contemporâneas acerca da laicidade 
compreendem-na em um sentido muito mais amplo do que 
apregoavam os liberalistas, de forma a considerar as 
impossibilidades da completa desvinculação de Estado e religião e 
atuar como mecanismo pacificador nos eventuais conflitos 
resultantes da colisão dos poderes destas duas instituições. Neste 
sentido, a Declaração Universal da Laicidade no Século XXI (DULS 
XXI) dispõe que: 

 
(...) laicidade como a harmonização, em diversas conjunturas 
sócio-históricas e geopolíticas, dos três princípios já indicados: 
respeito à liberdade de consciência e à sua pratica individual e 
coletiva; autonomia da politica e da sociedade civil com relação as 
normas religiosas e filosóficas particulares; nenhuma 
discriminação direta ou indireta contra os seres humanos. (DULS 
XXI, 2005, s.p.). 
 

Segundo a Declaração, ser laico não diz respeito apenas a não 
influência dos líderes religiosos no meio político. Deve haver o 
respeito entre pessoas, compreendendo as diferenças existentes nas 
mais diversas culturas religiosas. É um sistema ou doutrina que 
idealiza uma política, administração e cultura sem a influência de 
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igrejas. Então dizer que o Estado é laico refere-se a um Estado livre 
de doutrinações religiosas em sua governança. (HUACO, 2008). 
Contudo não se deve compreender que não possa existir religião no 
Estado Laico, pelo contrário, o Estado deve assegurar a liberdade de 
crença do indivíduo, vez que parece ser vantajoso para uma nação 
que existam as mais diversas religiões, pois se trata de uma forma 
de garantir a ordem social no convívio cotidiano das pessoas, visto 
que as igrejas impõem regras morais que surtem efeitos, pelo temor 
do poder divino ou pela sua internalização cultural.  

Neste viés, Scalquette (2012, p. 120) complementa que o 
“Estado laico deve ser neutro em face da religião, não apoiando uma 
ou outra religião especificamente, garantindo e protegendo apenas 
e tão somente o direito de cada cidadão em sua liberdade religiosa.”. 
Ainda, o autor explica a diferença entre um Estado Laico e um 
Estado Confessional, objetivando a melhor compreensão do 
assunto. Se, por um lado o Estado Laico idealiza um governo sem 
interferência de dogmas religiosos, o Estado Confessional professa 
uma religião oficial e tem os dogmas religiosos como base para a 
organização da vida civil, política e legislativa. (SCALQUETTE, 
2012). Um Estado confessional não é necessariamente um Estado de 
fundamentalismo religioso, pois este último caracteriza-se como um 
movimento de crenças únicas e absolutas, que exclui os diferentes, 
promovendo assim ciclos de discriminação e violência. 
(PANASIEWICZ, 2008). Exemplificativamente, países como a 
Inglaterra, Grécia, Malta, Irlanda, Bulgária, Finlândia, Dinamarca, 
Argentina, Bolívia e Costa Rica adotam sistemas de “Igrejas de 
Estado” e não se caracterizam como extremistas. (ORO, 2011). 

Ainda, cabe destacar os ensinamentos de Hahn e Bertaso 
(2017) no que se refere ao conteúdo do princípio da laicidade. 
Segundo os autores, o princípio traz significativas contribuições a 
própria formação de um Estado republicano e, sobretudo, 
Democrático de Direito. Ao destituir o fundamento sagrado da 
soberania estatal, a laicidade propicia a condução governamental 
com base nas necessidades do povo, ou seja, legitima a soberania 
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popular dos países democráticos. Na perspectiva de Ari Pedro Oro 
(2011), laicidade e soberania popular relacionam-se na medida em 
que a religião não é mais considerada a base para a unicidade do 
povo e para legitimação do poder governamental. Por outro lado, a 
laicidade também atua na seara das liberdades individuais, 
principalmente na liberdade de expressão. A Constituição brasileira 
de 1988 distingue a liberdade de crença e a liberdade de expressão 
em seu artigo 5º, VI. Entende-se que liberdade de consciência é 
compreendida como sendo o livre pensamento, a liberdade das 
escolhas feitas pelo indivíduo, sua liberdade intelectual, que quando 
trazida para o meio religioso fica definida como a liberdade de 
escolher ou não ter uma religião, ou escolher diversas religiões a 
serem seguidas. 

No Brasil, o Estado laico é definido como aquele sem 
dependências religiosas, ou seja, aquele livre de qualquer influência 
religiosa, no sentido de que estas sejam promotoras de discursos 
discriminatórios e violentos. Na Constituição da República 
Federativa de 1988 fica estabelecido, em seu artigo 5°, inciso VI, que 
“é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na 
forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias”. 
(BRASIL, 1988). Podem-se vislumbrar então características 
constitucionais do princípio do Estado laico. Todavia, Ari Pedro Oro 
(2011) entende que a sociedade brasileira foi fundada com forte 
participação da Igreja Católica Apostólica Romana, o que estipula 
limitações ao alcance do princípio da laicidade, sendo que este não é 
verificado como valor central do Estado. A Igreja Católica e, 
posteriormente as Igrejas Evangélicas são reconhecidas pela 
participação ativa no governo brasileiro, através da eleição de 
integrantes para cargos públicos. Da perspectiva de Andrea Dip 
(2018), a singularidade das religiões cristãs no Brasil é expressa, 
principalmente, pela organização estratégico-política ativa, 
mobilizando eleitores com votos direcionados a representantes 
políticos escolhidos pelos líderes religiosos. Neste sentido, cabe uma 
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análise da participação das religiões no espaço público brasileiro, 
bem como o papel da laicidade para a concretização dos direitos 
humanos no Brasil. 

 
Política brasileira contemporânea, laicidade e direitos humanos 

 
Segundo Oro (2011), durante a formação da sociedade 

brasileira no período colonial (1500-1822) e imperial (1822-1889) o 
catolicismo foi considerado religião oficial do Estado, sendo que as 
demais formas de expressão religiosa eram discriminadas e 
proibidas. Todavia, já a constituição de 1824 estipulava uma 
liberdade religiosa relativa, pois admitia a prática de cultos diversos 
do catolicismo, desde que no âmbito doméstico e em seus próprios 
dialetos. Em contexto legislativo, a laicidade brasileira ficou 
reconhecida em 1980, quando Ruy Barbosa editou o Decreto n° 119-
A, que estipulava o Brasil enquanto um Estado Laico. (BRASIL, 
1980).  Constitucionalmente, a laicidade apenas foi reconhecida em 
1891, com o advento da constituição republicana, que instituiu 
através de seu artigo 72, § 7º: 

 
Art.72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros 
residentes no paiz a inviolabilidade dos direitos concernentes á 
liberdade, á segurança individual e á propriedade, nos termos 
seguintes: 
(...)§ 7º Nenhum culto ou igreja gosará de subvenção official, nem 
terá relações de dependencia ou alliança com o Governo da União, 
ou o dos Estados. A representação diplomatica do Brasil junto á 
Santa Sé não implica violação deste principio.  (BRASIL, 1891, s.p.). 
 

Entretanto, Oro (2011) reconhece que a Igreja Católica sempre 
recebeu privilégios do Estado brasileiro, tanto que a constituinte de 
1934 elaborou um dispositivo que garantia a “colaboração 
recíproca” entre religião (catolicismo) e governo. Por outro lado, a 
Constituição Federal de 1988, ao positivar a igualdade entre as 
crenças, proibiu o Estado brasileiro a disponibilizar privilégios a 
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determinados credos, iniciativa também significativa para 
intensificar o princípio da laicidade, pois indica que o Estado, na 
medida em que garante a igualdade entre as religiões não deve fazer 
acordos com Igrejas. Contudo, a religião nunca se desvinculou do 
orbe cultural da sociedade, o que implica em disseminação de ideias 
que valorizam determinadas condutas e ações. Isto implica pensar 
que, de acordo com a dimensão de justiça do Direito introduzida pela 
a teoria tridimensional de Miguel Reale (2010), a religião implica no 
espaço público incentivando a desvalorização ou valorização de 
condutas que, por representarem um interesse social, acabam 
positivadas em lei. Desta forma, a laicidade brasileira é um princípio 
tênue em sua correspondência com a realidade, pois, apesar do 
Estado manter-se desvinculado das Igrejas, é notório que as 
ideologias religiosas ainda embasam a política brasileira. 

Neste sentido, a jornalista Andrea Dip (2018) dirigiu um 
estudo acerca do projeto de poder da bancada evangélica no 
Congresso Nacional do Brasil. Restringe-se o estudo à matriz cristã 
evangélica por, atualmente, destacarem-se em contexto nacional 
com a expansão constante de fiéis e por contar com muitos 
representantes de suas Igrejas na casa legislativa, formando a Frente 
Parlamentar Evangélica (FPE). A FPE é basicamente formada por 
duas vertentes evangélicas: os pentecostais, cuja metodologia de 
ensino das crenças beira o espetáculo, envolvendo exorcismos, curas 
e testemunhos, e os neopentecostais, que pregam no sentido da 
“Guerra espiritual” entre o bem e o mal e da Teologia da 
prosperidade. A urgência do estudo de suas bases ideológicas e de 
suas possíveis implicações na política brasileira advém do fato de 
que cada vez mais estas Igrejas tradicionalistas mobilizam seus fiéis 
em uma massa de votos para candidatos escolhidos por seus líderes 
religiosos, a fim de representar no parlamento projetos político-
religiosos.  

Estima-se que entre oitenta e noventa o número de 
parlamentares relacionados à FPE no Brasil. Da mesma forma, das 
26 capitais dos estados-membro do país, cerca de 8 possuem 
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prefeitos evangélicos. Em 2014, as eleições presidenciais 
anunciaram a primeira candidatura confessional da história, 
referente ao representante do Partido Social Cristão (PSC) Everaldo 
Dias Pereira. Finalmente, nas eleições presidenciais de 2018, Jair 
Messias Bolsonaro foi eleito presidente da república, logo após 
comprometer-se publicamente com a Igreja Assembleia de Deus. 
(DIP, 2018). A respeito do número de adeptos da vertente 
evangélica, em 2017 o IBGE identificou cerca de 22,2% da população 
brasileira, identificando-a como a religião que mais cresceu nos 
últimos quarenta anos no Brasil. (IBGE, 2017).  

Importante ressaltar que a religião evangélica, à despeito do 
direito constitucional de liberdade de crença, deve ser respeitada e 
não ser alvo de discriminações. De acordo com a própria jornalista 
Dip (2018), os evangélicos até poucas décadas eram uma parte da 
população marginalizada e discriminada socialmente por suas 
crenças. Como reflexos de uma democracia saudável, não se deve 
negar a participação política destes grupos sociais. Entretanto, 
atenta-se para o fato de que, muitos líderes religiosos ocultam 
projetos de poder e dominação com base nos ensinamentos 
religiosos, e que sobre a justificativa da realização da vontade divina, 
potencialmente representam uma ameaça aos direitos humanos no 
país. Estes líderes consolidam Igrejas tradicionalistas, que 
propagam ideais universalistas e absolutos, no sentido de excluir os 
grupos que não se encaixam em seus padrões pré-definidos. 

Boaventura de Sousa Santos expressa em seus estudos o 
potencial destrutivo das Teologias tradicionalistas. Para o autor: 

 
No cristianismo, uma teologia tradicionalista significa, por 
exemplo, que a distinção entre a religião dos oprimidos e a religião 
dos opressores, não possa ser aceite. O que de outra perspectiva é 
visto como a religião do opressor – uma religião espiritualista, 
burguesa, sem posição crítica em face das injustiças estruturais – 
é considerado o padrão de experiência religiosa legítima, ao 
mesmo tempo que a religião dos oprimidos é estigmatizada ou 
ignorada. (SANTOS, 2014b, p. 38). 
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Ainda, complementa que a proposta para a resolução de 

problemas contemporâneos das Teologias tradicionalistas se 
referem a adoção de medidas do passado que, consequentemente, já 
se mostraram ineficazes. (SANTOS, 2014b). Desta forma, buscam a 
manutenção das classes sociais pautadas na desigualdade, dos 
papéis de gênero e dos métodos de ensino e coerção já solapados 
pela modernização da cultura ocidental.  

Referente aos possíveis atentados contra os direitos humanos 
promovidos pela FPE no Brasil se destacam as iniciativas de projetos 
de lei de cunho discriminatório ou que privilegiam membros do 
clero, dentre os quais estiveram em trâmite durante o período de 
2014 e 2017: 35 projetos de lei que indicam benefícios econômicos e 
fiscais para igrejas e membros, 29 contra diversidade de gênero e 
direitos LGBTQ, 26 contra os direitos reprodutivos das mulheres, 15 
com privilégios legais para membros da Igreja, 12 referentes a 
atuação da Igreja em órgãos públicos, 10 sobre ensino religioso nas 
escolas e 1 projeto de lei sobre interferência religiosa em pesquisas 
científicas. Destacam-se, entre estes o Projeto de Lei 6.583 de 2013, 
conhecido como Estatuto da Família, que reduzia o reconhecimento 
jurídico de núcleos familiares, bem como a Sugestão nº. 24 de 2018, 
que criminaliza o ensino de “ideologia de gênero” nas escolas 
públicas. (DIP, 2018). 

Importante frisar que os direitos humanos são, em última 
análise, formas de pacificação social. Para Bedin e Tosi (2018), são 
direitos que defendem conteúdos diferentes, mas de importância 
para promover a integração e a qualidade de vida das pessoas. 
Destacam-se os direitos civis de liberdade de locomoção, à vida, à 
liberdade de expressão, e ao julgamento justo, os direitos políticos, 
referente ao sufrágio e a formação de partidos políticos, e os sociais 
e econômicos, de educação, trabalho digno e previdência social. Os 
direitos humanos não possuem viés ideológico partidário, pois 
compreendem manifestações de garantias que devem ser aplicadas 
universalmente e sem discriminações. Percebe-se, portanto, que 
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muitas pautas das Teologias tradicionalistas que contam com 
representantes no Congresso brasileiro direcionam-se contrárias 
aos direitos humanos, pois garantem a manutenção de privilégios 
sociais, ao mesmo tempo em que relativizam questões relacionadas 
à dignidade da pessoa humana. Para Dip (2018), longe de 
representar a mensagem divina, muitos líderes religiosos que 
participam da política brasileira buscam estipular um novo sistema 
de dominação baseado nos dogmas religiosos legalizados, a fim de 
resguardar seus interesses privados. 

Neste sentido a laicidade, enquanto princípio norteador para 
a separação dos interesses de Estado e dos interesses da Igreja atua 
como importante mecanismo garantidor da manutenção dos 
direitos humanos. Para a pesquisadora Joana Zylbersztajn (2012), o 
princípio da laicidade não é regra de direito e, portanto não tem 
conotações coercitivas. Entretanto, justamente este aspecto lhe dá 
maior abrangência para regularizar as mais diversas situações em 
âmbito público, da mesma forma que lhe é facultada aplicação na 
medida em que é necessário para manter a soberania estatal, os 
direitos humanos e o respeito à liberdade religiosa.  Destarte, o 
Estado Laico, no Brasil, vem no intuito de erradicar as 
discriminações existentes na sociedade, pois é por fundamentos e 
ideologias religiosas que, por muitas vezes, acaba-se discriminando 
o pobre, o negro, o homossexual, o ateu, ou seja, aquele que é 
diferente em relação ao que é pregado como sendo as normas de 
Deus. 

Outra possível relação entre a laicidade e a concretização dos 
direitos humanos é dada a partir da forma do Estado Democrático 
de Direito. De acordo com Bedin (2013), o modelo Democrático de 
Direito pressupõe um governo limitado por leis, principalmente por 
garantias fundamentais que positivam na ordem jurídica nacional 
os direitos consagrados na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. Logo, tal modelo de Estado é o mais compatível com a 
premissa da concretização dos direitos humanos, pois pressupõe o 
interesse público e a vontade do povo como fundamento da 
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soberania, impelindo assim o poder público a adotar medidas para 
assegurar aos cidadãos direitos de alimentação, moradia digna, 
trabalho, educação e saúde. Neste mesmo sentido, Boaventura de 
Sousa Santos (2014b) leciona que a democracia de direitos só é 
possível em Estados Laicos, pois os Estados Confessionais legitimam 
sua soberania na religião e estabelecem apenas para com a 
divindade suas obrigações.  

Assim sendo, compreende-se que a laicidade é pressuposto 
essencial para a formação de um Estado Democrático de Direito que, 
por sua vez, tem em sua característica o compromisso de assegurar 
direitos humanos aos seus cidadãos. Logo, a própria laicidade é 
pressuposto de concretização de direitos humanos, na medida em 
que, além de significar a separação do poder estatal do poder 
religioso, compreende liberdades, respeito, tolerância e harmonia. 

 
Considerações finais 

 
Compreende-se que a laicidade é um conceito construído 

cultural e historicamente, cujo significado inicial referia-se à 
separação da autoridade do Estado da autoridade da Igreja, reflexo 
da superação do pensamento teológico medieval. Entretanto, na 
contemporaneidade, o princípio da laicidade deve ser interpretado 
de forma mais amplo, no sentido de que através dele se garante a 
igualdade entre as religiões em um mesmo Estado soberano, o 
respeito e a liberdade de crenças. Da mesma forma, não se pode 
desconsiderar sua relação com a separação entre o poder temporal 
e o poder secular. É fato que as sociedades fundaram-se a partir da 
religiosidade, sendo praticamente impossível a desvinculação da 
religião do espaço público. A participação das ideologias religiosas 
na esfera pública é do plano real, principalmente no Brasil, que 
possui um Congresso Nacional com vários membros representantes 
de cultos religiosos, inclusive, com iniciativas de projetos de lei que 
buscam legitimar dogmas religiosos. Neste sentido, o princípio da 
laicidade atua como limitador da influência religiosa. Sem o poder 
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necessário para barrá-la por completo, o princípio busca ponderar 
os seus efeitos, de forma que as crenças não prejudiquem as 
garantias fundamentais do cidadão, ou seja, é possível estabelecer 
que o Estado Laico seja necessário para a concretização de direitos 
humanos, pois limita a intervenção da religião no espaço público, 
garantindo que tais direitos não sejam solapados por dogmas 
discriminatórios. Portanto, a laicidade pressupõe como centro 
valorativo, assim como o regime democrático, os direitos 
fundamentais, com destaque à dignidade humana e a ordem 
democrática, com destaque ao interesse e participação popular, em 
detrimento do poder soberano de uma divindade. Caracteriza-se, 
assim, a laicidade como pressuposto para a concretização dos 
direitos humanos. 
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O racismo no Brasil: 
um passado que não passa 
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1. Introdução: 
 

O presente trabalho apresenta um estudo sobre o racismo em 
nosso país, cuja finalidade é entender, primeiramente, como ele 
surgiu, para depois buscar alternativas à sua superação. É 
necessário conhecer suas raízes e como o racismo mudou e se 
desenvolveu através dos anos, para adotar medidas eficazes na luta 
contra o mesmo. É de extrema importância, no cenário em que o 
país se encontra atualmente, se buscar, cada vez mais, soluções 
práticas para a solução de conflitos raciais. 

Na confecção deste trabalho, foram efetuadas pesquisas 
bibliográficas em artigos científicos, notícias da mídia e ainda na 
legislação atual, bem como a leitura e fichamento do material à 
disposição, possibilitando uma reflexão crítica sobre o material 
selecionado, visando a atingir os melhores resultados.  

O trabalho é divido basicamente em três etapas, onde 
inicialmente a abordagem girou em torno da chegada dos primeiros 
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negros ao Brasil vindos da África, com a finalidade de serem 
escravos. Além disso, foram tratadas de forma clara e objetiva as 
várias teorias surgidas naquela época, como por exemplo, a do 
racismo científico e a do branqueamento.  

Em um segundo momento, analisa-se o racismo no Brasil 
contemporâneo bem como todas as suas consequências e formas de 
manifestação. A análise é feita através de vários itens, como a 
pobreza, o desemprego, a educação, gênero, homicídios e o cárcere. 
Além disso, demonstra os dispositivos legais à disposição na luta 
contra o racismo, como a Lei 7.716 de 5 de janeiro de 1989, a 
Constituição Federal de 1988 e ainda o Pacto de San José da Costa 
Rica. 

E, por fim, estudam-se as formas pelas quais é possível 
superar o preconceito racial (ou ao menos minimizá-lo). O principal 
foco são as ações afirmativas, que podem ser de inciativa pública ou 
privada, e se constituem em programas que visem a combater as 
desigualdades. É feita uma breve análise sobre a necessidade do 
Brasil de superar a sua história e passar a reescrevê-la de forma a 
tornar a vida e as oportunidades iguais para todos. 

 
2. O racismo na história do Brasil: 

 
O racismo pode ser definido como uma discriminação social 

baseada na ideia de que existem diferentes raças e levando-se em 
conta que uma é superior à outra. Não é exagero afirmar que esta 
prática está enraizada em todas as sociedades. Nesse primeiro 
momento, o objetivo é entender e esmiuçar a formação de uma 
ideologia racista em nosso país, pois, com certeza, tal maneira de 
pensar não surgiu do repentinamente, mas sim, tendo seu conceito 
sido moldado aos poucos com o passar dos anos. Nesse sentido, para 
Risério (2012, p. 17):  

 
É claro que existe racismo nos EUA. É claro que existe racismo no 
Brasil. Mas são espécies distintas de racismo, em decorrência da 
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contextura histórica de cada projeto colonizador, da formação 
cultural diversa dos colonizadores de cada um desses países e do 
modo como se desenhou a trajetória social dos povos brasileiro e 
norte-americano. 
 

A construção de um pensamento racista decorre de vários 
fatores. O tipo de colonização, a cultura e o modo de pensar do 
colonizador, dentre outros, são pontos históricos fundamentais para 
se entender como se forma a discriminação racial em cada ser 
humano. O racismo não nasce conosco. É algo que se forma dentro 
de cada ser em decorrência das experiências vividas, do meio social 
em que vive e foi criado, e também pelas influências sofridas, que 
deixaram esta marca negativa em nossa formação como sociedade.    

Para ser possível entender como se formou esta modalidade 
de discriminação, é preciso destrinchar como tudo começou. Antes 
mesmo de imaginarmos que este grande pedaço de terra se tornaria 
o que é hoje. É de suma importância retroagir alguns séculos para 
ter noção do quanto o racismo é um problema histórico, que veio se 
formando e evoluindo juntamente com o nosso país. 

Com a chegada dos portugueses ao território brasileiro, 
tornou-se necessária mão-de-obra para o trabalho bruto e pesado, e 
a solução foram os negros. Foi nesse momento que os primeiros 
negros vieram a pisar em nosso país, pois somente eles poderiam 
oferecer a combinação de porte físico e energia suficientes para o 
trabalho a ser realizado. Começava aí a história do negro no Brasil, 
que não tinha muito para oferecer além do trabalho braçal e que 
passaria a ser muito importante na formação social e cultural 
brasileira.  

 
De fato, entre 1560 e 1850, o governo colonial brasileiro importou 
entre quatro milhões e meio e seis milhões de africanos para 
trabalhar como escravos nas plantações de cana, café, algodão, 
tabaco, nas minas de ouro e diamante, nas fazendas de gado e no 
trabalho doméstico e artesão (GUIMARÃES, 2012, p. 118). 
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Em menos de trezentos anos esse foi o número de negros 
trazidos ao nosso país para trabalhar como escravos. Suas funções 
variavam nas plantações, minas, fazendas e até mesmo no trabalho 
doméstico. Percebe-se que não se limitavam ao trabalho braçal e 
pesado, mas também eram utilizados nas mais variadas funções 
levando-se em consideração suas habilidades e características 
físicas. 

A vida sofrida que levavam os escravos ia muito além de 
serem tratados como mercadoria. Em sua maioria, eram 
submetidos a condições cruéis de trabalho, de exploração e de 
violência. Vejamos: 

 
Nas minas e lavouras de exportação, nestas últimas na época de 
safra, era comum o escravo trabalhar até 14 ou 16 horas, 
alimentando-se e vestindo-se mal e se expondo ao clima. Em geral 
amontoavam-se em senzalas impróprias para a habitação e 
careciam de cuidados médicos, sendo frequentemente vítimas de 
doenças que se tornavam endêmicas, como a tuberculose, 
disenteria, tifo, sífilis, verminose, malária. A média de vida útil, por 
isso, variava de sete a dez anos (BIBLIOTECA NACIONAL DO RIO 
DE JANEIRO, 1988, p. 10). 
 

Como se não bastasse a exploração sofrida no trabalho e a 
brutalidade das condições gerais de vida, existiam ainda os castigos, 
utilizados como forma de sanção no caso de descumprimento de 
alguma norma imposta pelo senhor. 

No entanto, não se constituíam os castigos como uma prática 
diária, e nem tinham a mesma intensidade. Os castigos mais 
conhecidos, como por exemplo, a imobilização no tronco, açoites, 
marcas a ferro quente, esmagamento de dedos e corte de orelhas, 
aconteciam com mais frequência e violência nas lavouras, 
principalmente nos períodos em que eram indispensáveis os 
trabalhos contínuos e também diante de faltas graves (BIBLIOTECA 
NACIONAL DO RIO DE JANEIRO, 1988). 

O escravo devia obediência e respeito às leis e aos dispositivos 
disciplinares, além de serem fiéis e humildes, tinham de aceitar os 
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valores impostos pelos brancos. Eram obrigados a aprenderem a 
língua portuguesa e a religião católica, sendo um dos poucos bens 
morais dados pelos brancos. Quando chegavam ao Brasil, eram 
batizados e recebiam nomes cristãos, não podendo praticar 
qualquer espécie de culto africano (BIBLIOTECA NACIONAL DO RIO 
DE JANEIRO, 1988). 

Mas engana-se quem pensa que o papel do negro naquela 
época se limitou à exploração, subordinação e força de trabalho. Se 
eram submetidos a condições impostas por uma sociedade 
dominante e violenta, coube a eles também lutar por algo melhor, 
criando estratégias de sobrevivência para, aos poucos, tentar mudar 
a situação que já era caótica.  

Restavam a eles a resistência contínua à violência que sofriam 
ou a adaptação às regras do jogo. Tal resistência acontecia das mais 
variadas formas, como por exemplo, a sabotagem do trabalho, 
provocação de abortos, assassinato de senhores e feitoras, fugas, 
feitiçarias, suicídios, organizações de quilombos, dentre outros. 
Mostrava-se assim a contradição e a insatisfação ao regime de vida 
a que eram submetidos (BIBLIOTECA NACIONAL DO RIO DE 
JANEIRO, 1988). 

Os quilombos foram de suma importância nessa luta contra a 
escravidão, sendo uma das maneiras capaz de reunir e fortificar os 
laços dos negros em nosso país. Existiram em todo território 
nacional e abrigaram milhares de pessoas, consistindo em uma das 
únicas formas de aproximar os negros de seus semelhantes e dar a 
eles a sensação de estar em casa. 

A pressão para acabar com o tráfico negreiro no Brasil era 
enorme, vindo principalmente da Inglaterra, justamente uma das 
nações que mais atuou neste tipo de comércio. O motivo para uma 
mudança tão drástica foi a revolução industrial, que causou grande 
impacto no cenário escravagista inglês. Apesar dessa grande pressão 
e insistência dos ingleses, foi apenas em 1850 que teve fim o tráfico 
de negros para o Brasil. 
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Com o fim do tráfico, a luta pelo fim da escravidão passou a 
ser o próximo passo, o que gerava divergências entre as diversas 
camadas sociais, como por exemplo, a elite dominante, que 
abominava tais pensamentos, tratando a abolição como uma 
exceção. O primeiro progresso atingido nessa luta foi a Lei do Ventre 
Livre. Porém, foi somente em 1888, através da Lei Áurea, 
sancionada pela Princesa Isabel que foi abolida a escravidão no 
Brasil. 

Abolida a escravidão, mas não a exploração, começaram a 
surgir várias teorias por meio de diversos pensadores e escritores. A 
maioria deles defendia a superioridade dos brancos em relação aos 
negros. O negro ainda se encontrava em desamparo total e a 
superioridade dos brancos parecia ser algo natural. A inserção do 
negro, antes escravo, na sociedade, estava longe de acontecer. 

Dentre as teorias surgidas naquela época, destacam-se o 
racismo científico e a de branqueamento, onde a primeira 
assegurava que: 

 
É possível resumir o “racismo científico” em poucas palavras. 
Trata-se de um pensamento que entrou em campo afirmando a 
desigualdade essencial entre as raças. Uma desigualdade que não 
é simples diferença. O “racismo científico” brotava de uma leitura 
evolucionista da espécie humana. Sustentava a existência de uma 
hierarquia racial, onde o branco europeu estava no cimo e os 
extraeuropeus na base, sendo, por isso mesmo, incapazes de 
alcançar sozinhos os estágios civilizatórios mais elevados. Ainda de 
acordo com essa cartilha, a miscigenação deveria ser vista em 
termos negativos, já que misturas raciais produziam híbridos 
degenerados (RISÉRIO, 2012, p. 44). 
 

Já a teoria do branqueamento, também defendida pelas elites 
brasileiras, afirmava o seguinte: 

 
Pragmaticamente, Romero achava que, em nossas mesclas raciais, 
o branco predominaria, graças à sua superioridade física e mental. 
Logo, o povo brasileiro estava no caminho do clareamento. 
Recuperava-se, por essa via, a esperança em um futuro nacional. 
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A ciência apontava para a presença de raças inferiores na formação 
de nosso povo e ensinava que a mestiçagem era responsável pela 
geração de seres degenerados? Tudo bem, a sociedade brasileira 
estava em processo de branqueamento (RISÉRIO, 2012, p. 48). 
 

Essa era a ideologia defendida pela elite brasileira. Não 
restavam dúvidas a eles de que esse seria o caminho. Exterminar o 
negro, a raça fraca, inferior, infértil e ainda de pouca ou nenhuma 
inteligência. A mestiçagem era algo ruim que se converteria em algo 
bom, quando toda população fosse branca.  

A tese do branqueamento falhou, assim como as outras 
teorias que na maioria das vezes não faziam sentido algum. O 
objetivo delas era acabar com as diferenças raciais, tornando toda 
população branca, tendo seu fracasso estampado num país que hoje 
é multicolorido. A miscigenação de raças tomou conta do Brasil, que 
fez da mestiçagem seu principal traço característico. 

Por fim, vale o destaque também, à teoria criada por Gilberto 
Freyre, denominada de democracia racial, que buscou colocar o 
negro africano em nível de igualdade com o colonizador português 
e a teoria do paraíso racial, que seria uma sociedade sem uma “linha 
de cor”, ou seja, sem existir qualquer barreira impedindo o 
crescimento social dos negros, para que os mesmos pudessem 
ocupar cargos oficias ou posições de prestígio. Ambas as teorias 
acabaram por sucumbir e foram chamadas de mitos. 

 
3. Um cenário racista persiste no Brasil contemporâneo: 

 
Verificam-se as falhas de todas as teorias e que o Brasil virou 

um país multicor, de várias raças, culturas e credos que, quando não 
respeitados, resultam em preconceito.   

Infelizmente, o mais conhecido e mais presente, ainda, é o 
racismo. O julgamento do ser humano, levando em conta a cor da 
sua pele, acontece diariamente em todo o território nacional, pois 
para o brasileiro a cor do seu semelhante parece ser critério de 
avaliação, capaz de elevar o padrão de um sobre o outro.   
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A gravidade do problema é potencializada quando transcende 
a dimensão do simbólico, da moral, e atinge o outro materializando-
se em atos brutais de violência, deixando traumas, lesões e, não raro, 
levando à verdadeira eliminação do outro por meio de sua morte. 

As marcas da escravidão são tão fortes na formação da 
sociedade brasileira, que até hoje existe um abismo entre negros e 
brancos. A dominação por parte dos negros nas estatísticas 
negativas é alarmante, seja no desemprego, na baixa renda, na baixa 
escolaridade, na população carcerária, no acesso aos serviços 
públicos essenciais, etc. Todos esses dados chamam atenção por 
serem dominados pela população negra. 

Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), os negros representam 54% da população, porém, sua 
participação no grupo dos 10% mais pobres do país é muito maior, 
chegando a 75%, ou seja, a cada quatro pessoas pobres no Brasil, 
três são negras (VIEIRA, 2016; CALEIRO, 2016). 

Toda essa situação de pobreza do negro no Brasil está 
intimamente ligada à falta de oportunidades no mercado de 
trabalho. A dificuldade de inserção do negro neste meio reflete em 
seu nível de vida. O resultado do desemprego do negro pode ser 
analisado por números e estatísticas, o que mais uma vez 
surpreende por sua superioridade.  

Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), no terceiro trimestre de 2017 o desemprego no Brasil 
atingiu a marca de 13 milhões de trabalhadores, sendo que 63,7% 
deste total eram negros, ou seja, cerca de 8,3 milhões de negros 
desempregados (SILVEIRA, 2017). 

Vale ressaltar também, a situação dos ambulantes. Segundo o 
IBGE, no terceiro trimestre de 2017, existiam no Brasil cerca de 1,8 
milhões ambulantes, sendo que destes 1,2 milhões eram negros, 
representando cerca de 66,7%, mostrando qual é a parcela maior da 
população que se sujeita a este tipo de trabalho (SILVEIRA, 2017). 

Um dos pilares que mantém a enorme desigualdade entre 
negros e brancos é a educação, sendo que nos dias atuais, a formação 
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é peça chave do currículo na busca por emprego. A baixa 
escolaridade do negro, bem como a dificuldade da inserção do 
mesmo no meio acadêmico é um problema histórico que persiste até 
hoje.   

Nesse sentido, Joana Célia dos Passos (2012, p. 138) é cirúrgica 
ao nortear a educação do negro brasileiro: 

 
As desigualdades acumuladas na experiência social da população 
negra, nos processos de escolarização, têm sido denunciadas há 
muitos anos pelo movimento social negro, por estudiosos das 
relações raciais e, mais recentemente, também pelas análises no 
âmbito de órgãos governamentais no Brasil. São desigualdades 
graves e múltiplas, afetando a capacidade de inserção da população 
negra na sociedade brasileira, em diferentes áreas, 
comprometendo o projeto de construção de um país democrático 
e com oportunidades para todos.  
 

É de extrema importância entender referida desigualdade 
citada pela autora para conseguir ultrapassar e superar a mesma. O 
caminho a ser percorrido pelo negro é mais tortuoso no que diz 
respeito à escolaridade e consequente inserção no mercado de 
trabalho do que o caminho do branco. Conforme Joana Célia dos 
Passos (2012, p. 138): 

 
Indicadores como anos de estudo, reprovação, evasão, distorção 
idade-série, currículo escolar desenvolvido, desempenho dos 
estudantes, relação professor-aluno, qualidade do equipamento 
escolar e sua localização, entre outros, têm sido divulgados nos 
últimos anos mostrando as disparidades entre brancos e negros no 
acesso, permanência e conclusão dos percursos escolares. 
 

A partir dessa análise, é possível entender um pouco sobre a 
disparidade no nível educacional quando se comparam negros e 
brancos, e também o porquê de até hoje existir essa superioridade 
do branco nos meios escolares, tanto fundamentais quanto 
superiores.  
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A precariedade no que diz respeito à educação e ao 
desemprego fica ainda mais evidente ainda quando se agrega a 
categoria gênero. A dificuldade em preencher essas lacunas quando 
se trata de uma mulher negra aumenta consideravelmente. Nesse 
sentido, uma das mais célebres defensoras dos movimentos 
feministas negros, Djamila Ribeiro (2016, p. 101), defende que o 
silêncio das mulheres é um dos principais vilões na luta contra a 
discriminação: 

 
A invisibilidade da mulher negra dentro da pauta feminista faz 
com que essa mulher não tenha seus problemas sequer nomeados. 
E não se pensa saídas emancipatórias para problemas que sequer 
foram ditos. A ausência também é ideologia. Muitas feministas 
negras pautam a questão da quebra do silêncio como primordial 
para a sobrevivência das mulheres negras. Angela Davis, Audre 
Lorde, Alice Walker, em suas obras, abordam a importância do 
falar. “O silêncio não vai te proteger”, diz Lorde. “Não pode ser seu 
amigo quem exige seu silêncio”, diz Walker. “A unidade negra foi 
construída em cima do silêncio da mulher negra”, diz Davis. As 
autoras estão falando sobre a necessidade de não se calar sobre 
opressões como forma de manter uma suposta unidade entre 
grupos oprimidos, ou seja, alertam para a importância de que ser 
oprimido não pode ser utilizado como desculpa para legitimar a 
opressão.   
 

Djamila é certeira ao situar a mulher negra na sociedade 
brasileira, que tem o silêncio como um obstáculo na conquista por 
lugares mais altos e pelo devido reconhecimento que devem ter, 
independentemente da cor da pele ou do gênero. 

O preconceito, a discriminação, a falta de oportunidades, o 
desemprego, a baixa escolaridade, a pobreza, são fatores que 
tendem a vulnerabilizar os sujeitos e situá-los em zonas mais 
propicias ao cometimento de delitos de transferência de renda 
forçada. Estando o negro no topo de todas essas estatísticas 
negativas, não é à toa que seja também o líder em mais uma: o 
cárcere no Brasil também tem cor, e ela é negra. 
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A maior parte da população carcerária no Brasil hoje é negra, 
e provavelmente seja resultado de tudo que foi dito anteriormente. 
Devido ao nível de vida precário e as poucos oportunidades 
disponibilizadas, muitos acabam por tomar decisões erradas e 
escolher caminhos adversos aos considerados normais. 

Os dados que se têm em relação à população carcerária 
brasileira são alarmantes e ainda mais preocupantes no que se 
refere à quantidade de negros ocupantes das celas em nosso país.  

Segundo o DEPEN (Departamento Penitenciário Brasileiro), 
em dezembro de 2014, a população carcerária brasileira era de 
622.000 mil presos, sendo 62% negros, o que dá aproximadamente 
373.000 mil pessoas. Porém, segundo o mesmo DEPEN, em junho 
de 2016, a população carcerária brasileira chegou a 726.000 presos, 
sendo 64% negros, o que dá aproximadamente 464.000 pessoas. 
Houve um crescimento de mais de 104 mil presos (VERDÉLIO, 
2017). 

Outro ponto importante a ser apontado quando se fala em 
estatísticas negativas lideradas pela população negra é em relação 
aos homicídios, onde existe, também, uma grande superioridade em 
relação aos brancos. 

Segundo um levantamento feito pela ONG Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública, a cada 100 vítimas de homicídios no Brasil, 71 
são negros. O levantamento mostra o abismo existente entre 
brancos e negros. Os negros representam 54% da população 
brasileira, mas são 71% das vítimas de homicídio (JORNAL 
NACIONAL, 2017). 

Há ainda, por mais estranho que pareça, o preconceito do 
negro rico. Engana-se quem pensa que estes não sofrem 
preconceito. O negro em sua posição “natural”, a zona considerada 
de conforto pelo branco, que é na pobreza, não incomoda. Porém, 
ao sair deste espaço, gera estranhamento e surpresa, por vezes até 
rejeição. Quanto mais alto o negro subir ou mais longe o negro 
chegar, maior é o peso do preconceito (COLONNA, 2016). 
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A luta contra o racismo e todas as formas de preconceito 
encontra embasamento nas leis, inicialmente através da lei máxima 
brasileira, a Constituição Federal de 1988 e a lei nº 7.716 de 1989, 
bem como, o Pacto de San José da Costa Rica.   

A Constituição Federal regulamenta em vários dispositivos o 
repúdio contra qualquer prática preconceituosa, tendo por base 
vários princípios como o da dignidade da pessoa humana, presente 
já no artigo 1º, III. Em sequencia, o artigo 3º traz os objetivos da 
República Federativa do Brasil, onde o inciso IV assegura o de 
promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, cor, 
dentre outros. O artigo 4º, ao buscar garantir boas relações 
internacionais, em seu inciso VIII, assegura o repúdio ao terrorismo 
e ao racismo.  

Além disso, se tratando da Constituição Federal, vale o 
destaque o artigo 5º, que traz em seu rol exaustivo de incisos uma 
série de direitos e garantias fundamentais do cidadão brasileiro, e 
destaca em seu caput o direito a igualdade de todos perante a lei e 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade. Porém, é no inciso XLII que há a 
definição da prática do racismo como crime inafiançável e 
imprescritível.  

Já a lei 7.716 de 5 de janeiro de 1989, foi criada com o objetivo 
de punir todo e qualquer crime relacionado à discriminação e ao 
preconceito. Nesse sentido, traz em sua redação vários artigos 
capazes de coibir a prática destes atos, como já é possível notar no 
artigo 1º. O artigo 3º e seguintes da referida lei, usam termos como 
impedir, negar e recursar, qualquer conduta em decorrência da cor 
da pele. E finalmente o artigo 20 é certeiro ao tipificar a prática do 
racismo, assegurando ser crime praticar, induzir ou incitar a 
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou 
procedência nacional.  

Por fim, tem-se a Convenção Americana de Direitos 
Humanos, também conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, 
que foi um tratado internacional assinado pelos países membros da 
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OEA (Organização dos Estados Americanos) no dia 22 de novembro 
de 1969, em San José, na Costa Rica. Porém, só entrou em vigor em 
18 de julho de 1978.  

Os países membros eram todos componentes do continente 
americano e se comprometeram em respeitar os direitos e 
liberdades estabelecidos, procurando garantir que, 
independentemente de qual for a nação, terão proteção 
internacional em razão da dignidade da pessoa humana.  

O Pacto buscou preservar e garantir o bem estar social da 
população mundial, onde coibir as práticas preconceituosas e 
discriminatórias foi um dos objetivos centrais e através de vários 
artigos, como o 1º, o 6º e o 24º, asseguraram a igualdade de todos 
independente de raça, cor e etnia. 

 
4. Ações afirmativas voltadas para a superação da segregação 
racial:  

 
Após uma breve explanação sobre a legislação pertinente, é de 

grande valia a menção a outra possível solução na luta contra o 
preconceito, que são as chamadas ações afirmativas.  

As ações afirmativas são políticas públicas criadas pelo 
governo ou de iniciativa privada, que tem como objetivo corrigir as 
desigualdades raciais existentes na sociedade e que se acumularam 
ao longo dos anos (SECRETARIA ESPECIAL..., 2017). 

Trata-se de um conceito superficial sobre o tema, sendo 
possível o mesmo ser analisado mais profundamente. Nesse sentido, 
Sales Augusto dos Santos (2007, p. 40) trata as ações afirmativas 
como um poderoso instrumento de inclusão social: 

 
Estas ações constituem medidas especiais e temporárias que, 
buscando remediar um passado discriminatório, objetivam 
acelerar o processo de igualdade, com o alcance da igualdade 
substantiva por parte de grupos vulneráveis, como as minorias 
étnicas e raciais, as mulheres, dentre outros grupos.  
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Seguindo esta mesma linha de pensamento, Sales Augusto 
dos Santos (2007, p. 40) complementa: 

 
As ações afirmativas, enquanto políticas compensatórias adotadas 
para aliviar e remediar as condições resultantes de um passado 
discriminatório, cumprem uma finalidade pública decisiva para o 
projeto democrático, que é a de assegurar a diversidade e a 
pluralidade social. Constituem medidas concretas que viabilizam o 
direito à igualdade, com a crença de que a igualdade deve se 
moldar no respeito à diferença e à diversidade. Através dela 
transita-se da igualdade formal para a igualdade material e 
substantiva. 
 

Este último conceito define mais claramente o verdadeiro 
objetivo das ações afirmativas que, nada mais é do que, reduzir as 
desigualdades resultantes de um passado discriminatório e 
assegurar direitos fundamentais aos cidadãos.  

Nesse sentido, o ex-ministro do STF (Supremo Tribunal 
Federal), Joaquim Barbosa, assegurou a constitucionalidade das 
ações afirmativas, pois são políticas públicas voltadas à 
concretização do princípio constitucional da igualdade material e à 
neutralização dos efeitos da discriminação, seja ela racial, de gênero 
ou de qualquer outra espécie (BRASIL, 2012). 

A mais conhecida das ações afirmativas talvez seja a de cotas 
raciais, porém, antes de entrar em suas especificidades, é necessário 
prefaciar este subitem esclarecendo algumas questões atinentes às 
cotas em geral. 

As cotas raciais funcionam como uma medida de ação contra 
a desigualdade, a fim de diminuir as disparidades econômicas, 
sociais e educacionais, entre pessoas de diferentes etnias raciais. Ao 
contrário do que se pensa, as cotas não se destinam apenas a pessoas 
negras (MERELES, 2016). 

O estabelecimento das cotas veio somente com a criação da lei 
12.711 de 29 de agosto de 2012, também conhecida como Lei de 
Cotas. Porém, muito antes de ser consolidada referida lei, já existia 
uma grande discussão em torno dela. Como exemplo, a ADPF 186 
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(Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental), ajuizada 
pelo Partido Democratas (DEM) no ano de 2009, visando impugnar 
a política de cotas étnico-raciais estabelecidas pela Universidade de 
Brasília (UnB) (BRASIL, 2009). 

A petição defendia que os atos da Universidade de Brasília 
ofenderam os artigos 1º, inciso III; artigo 3º, inciso IV; artigo 4º, 
inciso VIII; artigo 5º, incisos I, II, XXXIII, XLII e LIV; artigo 37; artigo 
205; artigo 207 e artigo 208, inciso V, todos da Constituição Federal 
de 1988. (BRASIL, 2009). 

O Partido Democratas procurou esclarecer na petição que a 
presente arguição não visou questionar a constitucionalidade das 
ações afirmativas como políticas necessárias para a inclusão de 
minorias, acentuando, dessa forma, que a ação impugnou apenas a 
adoção de políticas afirmativas racialistas.  Por fim, alegou que o 
sistema de cotas de referida Universidade poderia vir a agravar o 
quadro de preconceito racial, pois promoveria a ofensa arbitrária ao 
princípio da igualdade, gerando discriminação reversa em relação 
aos brancos pobres (BRASIL, 2009). 

O STF julgou improcedente os pedidos contidos na ADPF 186 
por unanimidade dos votos. Resumidamente, vale destaque ao voto 
do Ministro Gilmar Mendes, que buscou enfatizar que as ações 
afirmativas são totalmente compatíveis com o princípio da 
igualdade. Frisou que a baixa quantidade de negros nas 
universidades decorre de um processo histórico, decorrente do 
modelo escravocrata de desenvolvimento, resultando em um nível 
baixo da escola pública e de uma dificuldade “quase lotérica” de 
acesso à universidade por meio de vestibular (BRASIL, 2009). 

Para melhor entender a questão das cotas, imperioso ilustrar 
a situação por meio dos números. Em 1997, apenas 1,8% da 
população negra ingressou no ensino superior. Já em 2011, este 
número saltou para 11,9%, um aumento de quase 1000%. Em 2014, 
o avanço ficou por conta da parcela destinada a pretos, pardos e 
indígenas, que totalizavam 30,9% das vagas em institutos federais 
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e 22,4% nas universidades. Este grande salto se deve às cotas raciais 
e também à capacidade dos estudantes (MERELES, 2016). 

Com a simples análise dos dados objetivos que demonstram o 
grande aumento do número de negros nas redes de ensino, é 
possível verificar a eficiência nas cotas ao conseguir equiparar 
(ainda que minimamente) as condições do negro e do branco, visto 
que de maneira geral o ponto de partida de cada um é 
completamente diferente. 

Pode-se concluir que as cotas raciais se constituem como 
ferramentas eficazes no combate às desigualdades sociais e raciais, 
tornando possível a inclusão social da grande parcela de negros, 
vítimas do passado histórico da discriminação. Sendo assim, com a 
implementação de tais políticas, possibilita-se uma redução de 
referidas desigualdades, combatendo o racismo e propiciando um 
ambiente de diversidade. 

 
5. Considerações finais: 

 
O racismo é um tema complexo a ser discutido, que exige 

tempo e dedicação de quem o faz. É grande a necessidade de dialogar 
e interagir para entender o racismo. Para ser possível esta discussão, 
deve-se ter o mínimo de consciência sobre suas origens. O negro já 
chegou ao Brasil em condição inferior à do branco. Seu objetivo 
nessas terras era servir seu dono e ser escravizado, estando sujeito 
a trabalhos forçados, com jornadas enormes, regras severas e 
punições horrendas. Esta era a situação do negro ao chegar no 
Brasil. 

A liberdade chegou, porém sem cidadania, o negro, ao ficar 
livre, não possuía as mínimas condições de vida. Sem habitação, 
vestuário, alimentação e escolaridade, era praticamente impossível 
conseguir um emprego mais digno, sendo que, o que lhes restava 
ainda, eram os trabalhos braçais e informais. 

A população brasileira tem em sua maioria pessoas negras, 
mas apenas uma minoria chega ao patamar do branco. Como 
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abordado no segundo capítulo deste trabalho, o negro domina todas 
as estatísticas negativas em nosso país, mostrando que ainda se 
encontra em um nível de vida inferior.  

Como se não bastasse toda dificuldade pela qual passa o 
negro, ainda sofre preconceito. Para muitas pessoas, a cor da pele é 
requisito de avaliação, como se fosse ela quem definisse caráter. Isso 
se chama racismo. 

O racismo existe, está mais do que comprovado, compete a 
nos interagir, dialogar e entender o problema para conseguir 
superá-lo. As ações afirmativas, a educação e a informação são 
importantes ferramentas nesta batalha, pois somente com o uso 
delas é possível sair da alienação e do conservadorismo existente. 
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O tribunal do júri no Brasil: 
uma visão a respeito do sistema organizacional do 

conselho de sentença e a (im)possibilidade de qualificação 
dos jurados em busca da efetivação dos direitos humanos 
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1 Introdução 
 

O instituto do tribunal do júri foi instaurado com o fim de 
especial de tratar dos julgamentos dos crimes dolosos contra a vida, 
sejam esses crimes na modalidade tentada ou consumada. Acerca 
desse instituto é de extrema importância tratar acerca da 
composição do conselho de sentença, que será composto por 
jurados, considerados aqui mero cidadãos do corpo social, que 
realizarão o julgamento de seus semelhantes através de votação em 
plenário.  

A partir disso, é de colossal relevância tratar acerca da aptidão 
dos jurados para votar face ao cumprimento dos direitos humanos, 
de modo que todo e qualquer indivíduo do corpo social é merecedor 
de um julgamento digno e justo. Para que ocorra a efetivação dos 
direitos humanos em plenário de júri é preciso que se faça uma 
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reanálise a respeito da viabilidade de qualificar os jurados para 
serem aptos a votar, ou para que haja a extinção dos plenários de 
júri, a fim que se firme o cumprimento efetivo de julgamentos 
corretos, embasados em capacidade técnica e não apenas, meras 
emoções. 

 
2 O sistema organizacional e a composição do conselho de 
sentença do tribunal do júri no Brasil 

 
Em um primeiro momento deve-se realçar a importância de 

um sistema organizacional de modo geral e a valia que possui face a 
uma melhor composição. Um sistema de organização, a grosso 
modo, serve para segmentar determinada matéria para que se tenha 
um melhor entendimento acerca dela. Quando se fala a respeito do 
tribunal do júri não é muito diferente, pois é um instituto repleto de 
detalhes processuais e organização cênica em que os atos precisam 
ser respeitados e seguidos, de modo que o sistema organizacional se 
apresenta como norte construtivo e organizador do conselho de 
sentença. Além da importância do sistema organizacional, o mérito 
do conselho de sentença deve ser abordado, de modo a tratar quem 
compõe o referido conselho, ou seja, quem são os jurados que 
estarão colocados em plenário, abarcando a possibilidade ou 
viabilidade de qualificação (ou não) para votar face ao cumprimento 
dos direitos humanos.  

Inicialmente, cabe discorrer que o tribunal do júri no Brasil 
tem o seu sistema organizacional regulado pelo Código de Processo 
Penal, especificamente na Seção IX, a qual trata da composição do 
tribunal do júri e da formação do conselho de sentença, ou seja, trata 
de quem são os indivíduos que possuem permissão legal e que irão 
integrar um julgamento em plenário de júri, isso disposto nos 
artigos 447 a 452 do referido Código. O artigo 447 do Código de 
Processo Penal determina que o tribunal do júri é composto por um 
juiz togado, ou seja, um magistrado de direito, que exerce poderes 
dentro de determinada esfera para julgar, que é seu presidente, e 



Aline Marceli Schwaikardt; Maiquel Ângelo Dezordi Wermuth | 361 
 
vinte e cinco jurados que deverão ser indivíduos maiores, capazes e 
com notória idoneidade, dos quais somente sete comporão o 
conselho de sentença em cada sessão de julgamento, de acordo com 
o que será tratado posteriormente (BRASIL, 2018).  

 
2.1 A triagem dos jurados e a maneira como a seleção é efetivada 

 
A triagem dos jurados é feita de acordo com o alistamento 

realizado pelo presidente do tribunal do júri e dentre eles 
encontram-se funcionários públicos, estudantes e demais cidadãos 
eventualmente voluntariados considerados hábeis e dotados de 
idoneidade tanto pelo corpo social quanto pelo presidente do 
tribunal. A partir disso, vinte e cinco indivíduos daqueles que foram 
alistados serão convocados para participar da sessão de plenário de 
júri, sendo que na solenidade somente sete daqueles serão sorteados 
para compor o então conselho de sentença.  

O ordenamento jurídico brasileiro permite que qualquer 
cidadão maior de 18 anos, absolutamente capaz e com notória 
idoneidade faça parte do serviço de jurado, de acordo com o que 
dispõe o artigo 436 do Código de Processo Penal: “O serviço do júri 
é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 
18 (dezoito) anos de notória idoneidade”. Em um primeiro momento 
é preciso que se faça um esclarecimento e destaque quanto ao 
conceito de idoneidade ou cidadão com notória idoneidade, de forma 
que um cidadão idôneo é que aquele que apresenta confiabilidade, 
honestidade, credibilidade e seriedade para com o meio social em 
que vive, que somado da palavra notória, ganha ainda mais força, 
pois notoriedade é sinônimo de reputação e prestígio. À vista disso, 
o serviço de jurado é destinado para aqueles cidadãos que possuem 
determinado crédito e imagem em sociedade, de modo que suas 
atitudes na coletividade são bem vistas do corpo social. Dessa 
maneira, podem compor o conselho de sentença os indivíduos 
maiores de dezoito anos e que apresentem as características de 
idoneidade para com o corpo social.  
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Nilo Batista, citado na obra de Lenio Streck (2001, p. 8) 
pontua: 

 
Nos tribunais do Brasil contemporâneo, a classe média – 
funcionários públicos que assim desfrutam de uma licença 
extraordinária, profissionais liberais mais ou menos desocupados, 
e um ou outro artista recrutado eventualmente por algum 
magistrado que o admite – a classe média julga os trabalhadores, 
os desempregados e agora os inempregáveis que a hegemonia 
neoliberal produz massivamente a cada dia. 
 

Nesse sentido, importante se faz saber que a maioria dos 
jurados alistados para compor o conselho de sentença são 
funcionários públicos, por possuírem por conjectura idoneidade em 
razão de suas funções. Além disso, também é importante pontuar 
que qualquer indivíduo que além de externar a vontade e preencher 
os requisitos legais, possa compor o conselho de sentença em 
plenário de júri. Assim, a ideia do autor supracitado é clara em dizer 
que a classe média julga minorias, demonstrando desde já o pé de 
desigualdade em que se encontram jurados e réus em uma sessão 
de julgamento.  

Destarte, é continuamente importante salientar a 
desigualdade em plenário, uma vez que quem está sentado no banco 
dos réus encontra-se em completa desvantagem para com quem 
está sentado no banco dos jurados, e não somente por haver um 
crime que foi cometido, mas também e principalmente pela 
discrepância social dos dois polos envolvidos diretamente em 
plenário.  

Há de se saber que o caput do artigo 425 do Código de 
Processo Penal, trata intrinsecamente do alistamento dos jurados, 
bem como os parágrafos que o seguem tratam da possibilidade de 
aumento da lista de jurados, lista de suplentes e ainda, requisições 
do juiz presidente:  

 
Art. 425. Anualmente, serão alistados pelo presidente do Tribunal 
do Júri de 800 (oitocentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) jurados 
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nas comarcas de mais de 1.000.000 (um milhão) de habitantes, de 
300 (trezentos) a 700 (setecentos) nas comarcas de mais de 
100.000 (cem mil) habitantes e de 80 (oitenta) a 400 
(quatrocentos) nas comarcas de menor população.  
§ 1º Nas comarcas onde for necessário, poderá ser aumentado o 
número de jurados e, ainda, organizada lista de suplentes, 
depositadas as cédulas em urna especial, com as cautelas 
mencionadas na parte final do § 3o do art. 426 deste Código. 
§ 2º O juiz presidente requisitará às autoridades locais, associações 
de classe e de bairro, entidades associativas e culturais, instituições 
de ensino em geral, universidades, sindicatos, repartições públicas 
e outros núcleos comunitários a indicação de pessoas que reúnam 
as condições para exercer a função de jurado. (BRASIL, 2018).  
 

Isto posto, denota-se que dependendo o caso de cada comarca, 
a lista de jurados pode ser aumentada e posteriormente ter a lista de 
suplentes devidamente organizada para o caso do não 
comparecimento ou da impossibilidade de algum jurado convocado 
se fazer presente na sessão de julgamento. Após isso, cabe pontuar 
o depósito das cédulas com os nomes dos jurados, que são de 
eminente relevância, visto que são nessas cédulas que estarão 
depositados os nomes daqueles que decidirão o destino de muitos 
réus em plenário de júri.  

Ademais, é importante apontar o que sucede a listagem e 
depósito das cédulas, bem como o que antecede ao seu sorteio, para 
então se fazer saber quem serão os jurados sorteados. De forma que 
o caput do artigo 426 e parágrafos que o seguem do Código de 
Processo Penal assim preceituam:  

 
Art. 426.  A lista geral dos jurados, com indicação das respectivas 
profissões, será publicada pela imprensa até o dia 10 de outubro de 
cada ano e divulgada em editais afixados à porta do Tribunal do 
Júri. 
§ 1º A lista poderá ser alterada, de ofício ou mediante reclamação 
de qualquer do povo ao juiz presidente até o dia 10 de novembro, 
data de sua publicação definitiva. 
§ 2º Juntamente com a lista, serão transcritos os arts. 436 a 446 
deste Código. 
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§ 3º Os nomes e endereços dos alistados, em cartões iguais, após 
serem verificados na presença do Ministério Público, de advogado 
indicado pela Seção local da Ordem dos Advogados do Brasil e de 
defensor indicado pelas Defensorias Públicas competentes, 
permanecerão guardados em urna fechada a chave, sob a 
responsabilidade do juiz presidente.  
§ 4º O jurado que tiver integrado o Conselho de Sentença nos 12 
(doze) meses que antecederem à publicação da lista geral fica dela 
excluído.  
§ 5º Anualmente, a lista geral de jurados será, obrigatoriamente, 
completada. (BRASIL, 2018). 
 

À vista disso, o sorteio das cédulas depositadas é realizado em 
reunião designada pelo presidente do tribunal do júri, com a 
participação do Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil 
e da Defensoria Pública, sendo feito o sorteio de portas abertas até 
completar o número de 25 jurados mediante a retirada das 
respectivas cédulas de uma urna, devidamente fechada a chave, 
conforme mencionado anteriormente. (BRASIL, 2018). A partir 
disso, os jurados sorteados serão convocados por correio ou outro 
meio hábil para comparecer à reunião, nos termos do que determina 
o artigo 434 do Código de Processo Penal: “Art. 434.  Os jurados 
sorteados serão convocados pelo correio ou por qualquer outro meio 
hábil para comparecer no dia e hora designados para a reunião, sob 
as penas da lei.” Em sequência, após a realização de determinados 
atos processuais dispostos no Código de Processo Penal, o juiz 
presidente fará o sorteio de 7 de jurados, sendo que esses comporão 
o conselho de sentença em plenário de júri. (BRASIL, 2018). 

O artigo 468 do Código de Processo Penal dispõe a respeito do 
sorteio e retirada das cédulas com os nomes dos jurados alistados, 
de modo que ao retirar cada cédula da urna, o juiz presidente do 
tribunal deverá lê-la à defesa e posteriormente ao Ministério 
Público, de modo que poderá haver a recusa dos jurados sorteados 
por três vezes para cada parte imotivadamente, ou seja, poderá 
haver a recusa infundada, sem justificativa, do jurado sorteado 
daquela cédula. (BRASIL, 2018). Assim, ao serem retiradas 7 



Aline Marceli Schwaikardt; Maiquel Ângelo Dezordi Wermuth | 365 
 
cédulas, com os respectivos jurados instituídos, por conseguinte é 
feita a composição do conselho de sentença. 

O conselho de sentença é aquele que ouvirá atentamente tudo 
que for colocado e pautado em plenário e que, posteriormente, 
responderá os quesitos formulados pelo juiz presidente do tribunal, 
que resultarão em condenação ou não do réu na sessão de 
julgamento. Como pontuado anteriormente, o conselho de sentença 
é composto por cidadãos com notória idoneidade que, em tese, 
encontram-se em pé de igualdade para com o acusado em plenário 
de júri. Nesse sentido, o instituto do tribunal do júri tem por objetivo 
que pares realizem o julgamento de seus pares.  

Sabe-se então, que o conselho de sentença do tribunal do júri 
é norteado pela ideia de paridade entre os polos da relação jurídica 
processual em plenário. A partir disso, o Código de Processo Penal 
elenca em sua codificação como ocorre a triagem dos jurados, porém 
tudo pautado na letra da lei. Diante disso, é importante tratar de 
como ocorre a triagem na prática forense, de modo que não há 
obscuridade ou dificuldade alguma para o alistamento, sendo que 
aquele indivíduo que tiver interesse em ser jurado, poderá 
comparecer no cartório judicial competente, munido de seus 
documentos pessoais e declarar o interesse em compor a lista de 
jurados da comarca.  

A lista de jurados de cada comarca é atualizada ao menos uma 
vez ao ano, contendo os possíveis novos alistamentos, conforme 
pontua Walfredo Cunha Campos (2015, p. 446):  

 
Deve, portanto, o juiz presidente, todo mês de outubro de cada ano, 
relacionar os nomes dos jurados que participaram dos 
julgamentos, efetivamente integrando o Conselho de Sentença, nos 
últimos 12 meses, a fim de excluí-los da lista anual. O jurado que 
integrou o Tribunal do Júri, mas não foi sorteado para compor o 
Conselho de Sentença poderá ser incluído na lista geral. 
 

Nesse sentido, segundo a colocação do autor, percebe-se a 
atualização da lista de jurados anualmente. Importante tratar ainda 
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da crítica tecida pelo mesmo autor, no sentido do empecilho do 
jurado que compôs o conselho de sentença em um ano, não compor 
no ano seguinte.  

Nessa acepção Walfredo Cunha Campos (2015, p. 446) ainda 
esclarece: 

 
Essa peremptória exclusão é mais um equívoco do legislador, pois 
impede que o jurado com alguma experiência (que é fundamental 
para bem julgar) participe de outros julgamentos no ano seguinte 
ao que integrou o órgão julgador. Não pretendemos, é claro, que 
exista a figura do jurado profissional, caricatura da justiça popular, 
mas, do lado inverso, não deveria se desprezar o conhecimento 
prático adquirido pelo jurado que é um norte a guiá-lo a seguras e 
justas decisões. 
 

A partir disso, o autor faz um esclarecimento acerca da sua 
íntima ideia de que os jurados que, embora não profissionais, 
poderiam ter suas experiências em plenário utilizadas para a 
realização de um julgamento mais seguro e justo.   

Por outro lado, Nilo Batista trata acerca da chamada missão 
secreta do direito penal, caracterizando o meio social com 
discrepâncias profundas, onde o Direito Penal visa resguardar 
relações específicas de classes sociais determinantes, ou seja, 
aquelas que detém o poder de determinar como as coisas irão correr 
ou funcionar no meio social. (BATISTA, 2007). Nesse aspecto, o 
autor trata da sociedade como se fosse dividida em camadas e essas 
camadas são determinantes para as escolhas sociais, que vão desde 
valores a interesses, até mesmo quem merece ou não ter sua 
liberdade garantida, como é o caso dos jurados em plenário. Um 
exemplo que pode ser citado na prática do tribunal do júri se tem o 
empecilho supramencionado de que o jurado que compôs o conselho 
de sentença em um ano, não compor no ano seguinte.  

Visto a maneira como se dá a composição do conselho de 
sentença cabe tratar acercar da aptidão dos jurados, que formam o 
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conselho de sentença, para atuar em plenário e avaliar e julgar os 
seus semelhantes. 

 
2.2 A aptidão para votar em face ao cumprimento dos direitos 
humanos e a (im)possibilidade ou (in)viabilidade de 
qualificação dos jurados 

 
É de grande importância tratar a respeito da aptidão que os 

jurados possuem para votar e julgar seus semelhantes, de modo que 
na maioria dos casos, não possuem capacidade técnica para 
compreender e atuar em um julgamento que por vezes apresenta 
um caso previamente complexo, que envolve provas, testemunhas, 
depoimentos e relações interpessoais anteriores ao fato gerador de 
uma sessão em plenário de júri. O principal objetivo do tribunal do 
júri é fazer com que indivíduos comuns tenham a oportunidade e 
obrigação prevista em lei de julgar em pé de igualdade outros 
cidadãos comuns. Conforme pontuado anteriormente, a partir do 
momento em que um indivíduo comum do corpo social (leia-se 
“comum” como aquele sem antecedentes criminais), comete um 
crime, ele passa a estar à margem da sociedade, ou seja, deixa de 
fazer parte do grupo sem antecedentes para integrar o grupo com 
antecedentes, de modo que a relação já não é de semelhantes e sim, 
de desiguais (STRECK, 2001). A partir disso suscita-se a dúvida a 
respeito do cumprimento e da efetivação ou não dos direitos 
humanos em que pese se tratar de algo tão importante, qual seja 
manter ou não a liberdade de determinado indivíduo. 

É indubitável afirmar que de acordo com o ordenamento 
jurídico atual, os jurados não possuem capacidade técnica para votar 
em face ao cumprimento aos direitos humanos, visando um 
julgamento plenamente justo. O objetivo inicial da formação do 
conselho de sentença com indivíduos leigos do corpo social é válido, 
porém não eficaz e nem garantidor de um julgamento justo e 
correto, tendo em vista que a liberdade, que é bem mais precioso 
depois da vida, está nas mãos de pessoas que vão para o plenário 
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com um pré julgamento feito, ou seja, todas as razões tornam o réu, 
indivíduo que tem sua liberdade nas mãos de pessoas leigas, sem 
conhecimento técnico, o elo mais frágil dessa relação jurídica 
processual estabelecida no plenário de júri.  

Conforme já tratado, é claro o entendimento de que os jurados 
não possuem capacidade técnica para votar face ao cumprimento 
dos direitos humanos, porém a lei determina que os casos 
submetidos a julgamento popular, terão os acusados julgados por 
seus pares. Por não possuir a qualificação necessária para realizar o 
julgamento de outrem, muitas vezes, os jurados são fortemente 
influenciados pelas reproduções da conduta do acusado na 
sociedade, através dos meios sociais que a mídia utiliza para exibir 
a história de determinado crime, propriamente dito.  

Nesse sentido, cabe tratar do modo como a mídia explora os 
casos de grande repercussão em desfavor do acusado, fazendo com 
que o grupo social realize em seu foro íntimo um pré julgamento e, 
no caso de compor o conselho de sentença já ter em mente que seu 
voto será em favor de uma condenação, esquecendo-se do in dubio 
pro reo, notando-se a incapacidade de colocar-se no lugar de seu 
semelhante.  

Campos (2015, p. 227) ressalta: 
 
O jurado está, então, sob duas influências: uma interna, íntima, só 
sua, que é a da sua própria consciência (que aponta como deve ser 
seu julgamento) e outra, dos ditames sociais, externa, dos outros. 
Não se pode desprezar a moralidade de sua comunidade, como se 
não vivesse nela, para se encasular apenas na sua consciência; nem 
tampouco esquecer-se de si próprio para seguir, sem pensar, nem 
sentir, como autômato teleguiado, uma voz externa e anônima que 
diz o que é justiça. O veredicto que se pretende deve ser então a 
indecifrável alquimia entre a noção de justiça do jurado como 
pessoa e a da sociedade em que ele está inserido.  
 

Nesse viés, é claro que a posição dos jurados encontra-se em 
uma via de mão dupla, uma em que ele vai usar do seu foro íntimo 
para realizar o julgamento, pensando em si próprio, enquanto 
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semelhante do acusado e, uma em que o jurado se colocará como 
intérprete do grupo social em que vive, utilizando por vezes as 
reproduções midiáticas para formar o seu livre convencimento. 

É lógico que pré julgamentos são feitos com base na 
exploração da mídia, principalmente em casos de grande 
repercussão que coloca em cartaz, como se fosse um outdoor 
gigantesco que determinado indivíduo é culpado pelo 
acontecimento de um crime, sem ao menos haver resposta à 
acusação ou ainda, a análise de provas, utilizando esses casos apenas 
como propulsor de mídia.  

A respeito disso, cabe tratar aqui dos contrastes das camadas 
sociais na qual encontram-se, em tese, igualmente inseridos acusado 
e jurados e a maneira como as próprias jurisprudências se 
posicionam a respeito dos crimes que julgam, Streck (2001, p. 46) 
pontua: “Com esse tipo de procedimento, são ignorados o contexto 
histórico e social no qual estão inseridos os atores jurídicos 
(acusado, vítima, juiz, promotor, advogado, etc.), bem como não se 
indaga (e tampouco se pesquisa) a circunstância da qual emergiu a 
ementa jurisprudencial utilizada.”. O autor tece uma crítica 
principalmente a respeito como não ocorre a análise do contexto 
social das partes na relação jurídica, especificamente em plenário. 
Ora se os jurados não possuem capacidade para fazer a análise do 
contexto social de seus pares, sendo indubitavelmente influenciados 
pela mídia, jamais terão a capacidade técnica suficientemente forte 
para decidir a respeito da liberdade de outrem.  

Dessa forma, a maioria dos jurados vai ao plenário com um 
pré julgamento de cada caso e acabam por fazer parte de um grupo 
de reprodutores (classe dominante) de determinada conduta social 
aceita consistentemente ao longo do tempo, com o imaginário do 
que é certo ou errado em razão de agir para com o corpo social, agir 
esse que se espera de todos os indivíduos do coletivo, porém aquele 
que age do contra às condutas estabelecidas e reproduzidas 
veementemente em sociedade, está à margem do corretamente 
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aceito, sendo a minoria (ou maioria) dos que não são plenamente 
reconhecidos também como seres humanos no coletivo.  

Nesse sentido, Streck (2001, p. 140) coloca, ainda:  
 
Na medida em que as instituições detêm o trinômio 
poder/saber/lei, os agentes sociais – notadamente a classe menos 
favorecida/dominada – são assim, destituídos de sua condição de 
produtores, detentores e de legítimos destinatários de cultura, 
cabendo-lhes, tão somente, no processo de formação do 
imaginário social, o papel de meros coadjuvantes/reprodutores.  
 

Sabe-se de pronto que os jurados são leigos e não possuem 
capacidade técnica para realizar a votação em plenário de júri com 
base em análise de quesitos extremamente técnicos elaborados pelo 
juiz presidente do tribunal, isso porque na maioria dos casos os 
jurados já estão com um pré julgamento intrínseco em seus 
subconscientes, alegando para si mesmos, em seus foros íntimos, 
que aquele acusado no banco dos réus não pode/tem como ser 
inocente, ora pois se está nessa posição é porque algo deve ter feito.  

Fundado nisso, Alcides de Mendonça Lima (2012, p. 53-68) 
tece importante crítica a respeito da qualificação e atuação dos 
jurados em plenário:  

 
[...] Alega-se, porém, que o júri é uma expressão da democracia. 
Mas se há necessidade de criar-se um tribunal transitório e, de 
certo modo, incômodo para seus próprios membros, para que a 
democracia seja exercida, naquele instante, ao julgar os 
criminosos, exatamente os autores dos delitos mais graves e 
complexos, por que não se adota a democracia direta para o 
exercício dos demais poderes? Por que não se adota o 
“referendum”? Por que não se consagra o plebiscito? Por que só o 
Poder Judiciário sofre essa restrição na sua soberania, na sua 
independência, de contar com a participação de leigos, de pessoas 
que podem ser sumidades nas suas respectivas atividades sociais, 
de pessoas que podem ser padrões de honestidade, como, 
felizmente, ainda encontramos dentro do corpo de jurados no 
Brasil, mas que, para apreciar todas (sic) aquelas questões 
complexas de Direito, sob o ponto de vista científico, e questões 
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intrincadas do ponto de vista do fato em si mesmo, se sentem 
completamente ignorantes, completamente inertes, sem que 
possam, de sã consciência, saber se proferiram, ou não, um 
julgamento justo e legal? 
 

Nesse viés, é importante tratar acerca do real objetivo do 
instituto do tribunal de júri. Fazendo remessa com o que foi tratado 
anteriormente, o instituto tem por escopo fazer com que pessoas do 
corpo social, vistos como cidadãos comuns, julguem seus 
semelhantes em plenário. E nessa perspectiva, cabe trazer à baila a 
possibilidade/viabilidade da qualificação técnica dos jurados para 
votar face ao cumprimento dos direitos humanos, além das 
garantias fundamentais individuais, de modo que passassem a 
analisar os casos sob a ótica técnica, tendo capacidade de analisar 
provas com a profundidade que o instituto do júri exige, bem como 
de fazer questionamentos que forem pertinentes à sua convicção, e 
não somente avaliar e julgar com propriedade de suas íntimas 
consciências. 

Isto posto, cabe tratar que os direitos fundamentais 
individuais são, na verdade de toda sociedade, então verifica-se por 
obviedade que em plenário de júri os jurados não se colocam no 
lugar do outro, não se colocam no lugar de seu par, ou seja, daquele 
que está no banco dos réus, sendo que tanto os jurados quanto os 
acusados deveriam encontrar-se em pé de igualdade enquanto 
sujeitos titulares dos mesmos direitos e garantias individuais. 
Quando se fala a respeito do instituto do tribunal do júri, de pronto 
se sabe que na teoria do Direito Processual Penal, semelhantes 
estarão realizando o julgamento de seus semelhantes do meio social 
em plenário de júri. Nesse ponto há que se abordar acerca dos 
direitos e garantias fundamentais individuais certificados pela Carta 
Magna, de modo que os direitos fundamentais, embora individuais, 
são destinados à coletividade, designados para todo o corpo social. 
Nesse ínterim, cabe ressaltar a evidente disparidade entre acusado e 
jurados em plenário, pois embora todos os indivíduos presentes 
naquele ato sejam brindados com os direitos e garantias individuais, 
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somente um polo da relação processual está lutando para que esses 
sejam efetivamente salvaguardados. (CAVALCANTE SEGUNDO; 
SANTIAGO, 2015). 

Mendonça Lima (2012, p. 53-68) ainda trata acerca da 
nocividade da desqualificação dos jurados de modo geral: “Tal fato 
é nocivo quer para condenar, quer para absolver, e não apenas 
porque absolve quem devesse ser condenado, mas é porque, 
também, às vezes, são condenados aqueles que mereciam ser 
absolvidos!”.  

Nesse sentido, concerne tratar da importância da busca pela 
qualificação dos jurados para votar face ao cumprimento dos 
direitos humanos. Os direitos humanos são garantias de todos os 
indivíduos do corpo social, de modo que devem ser devidamente 
efetivados e cumpridos. Para isso, em plenário de júri é preciso que 
haja a qualificação dos jurados para viabilizar um julgamento mais 
justo e, cabe tratar que o contexto de julgamento “mais justo” se 
enquadra tanto para absolvição quanto para condenação.  

Nessa conjuntura Ferreira Filho (1998, p. 53) assevera acerca 
da Declaração Universal dos Direitos do Homem: “[...] nela estão a 
liberdade pessoal, a igualdade, com a proibição de discriminações, 
os direitos à vida e à segurança [...] a presunção de inocência, a 
liberdade de ir e vir [...]”. A partir dessa colocação, verifica-se a 
importância de garantir os direitos e garantias individuais de cada 
um, principalmente daquele que se encontra em estado de 
vulnerabilidade, com uma possível condenação e privação de 
liberdade pairando no ar e afetando, não só a si mesmo, as também 
todo um grupo social, que por vezes, depende dele para manter-se 
na coletividade enquanto cidadão.  

Dessa forma, questiona-se em que medida a qualificação dos 
jurados e seu comprometimento com os direitos humanos fará com 
que atuem de modo mais justo ao realizar o julgamento de seus 
pares e, questiona-se ainda a real viabilidade de qualificação do 
grupo social, de modo geral, para que realizem o julgamento com a 
eficácia que deveria ter. Já se tem pontuado que o corpo social possui 
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muitos contrastes, com classes dominantes que se sobressaem às 
outras e que o ser humano por natureza não possui a devida 
capacidade de colocar-se no lugar do outro ou até mesmo de analisar 
o contexto social em que vive seu par.  

Assim sendo, predomina a inviabilidade de qualificação da 
conselho de sentença formado pela atual legislação, surgindo apenas 
como forma de melhoramento não mais haver o empecilho de que 
o jurado que compôs o conselho de sentença em um ano, não possa 
compor no ano seguinte, permitindo ao próprio indivíduo que se 
adapte e venha a estudar formas de melhor julgar e interpretar seu 
semelhante.  

De acordo com procedimento do julgamento pelo plenário de 
júri, o juiz presidente é aquele que irá fixar a pena, mas é preciso 
que se tenha claro que a pena será fixada com base nas respostas 
dos jurados aos quesitos apresentados, quais sejam de materialidade 
e autoria, e nesse sentido de forma geral, os indivíduos do corpo 
social convocados a serem jurados em plenário, irão responder aos 
quesitos com base no que ouviram em plenário, mas é importante 
lembrar que antes do plenário, estes jurados estavam insertos no 
corpo social em que determinado crime ocorreu e por vezes os 
crimes que são submetidos a julgamento pelo tribunal do júri 
causam certa comoção social. É certo pensar a respeito da 
característica principal e objetivo do tribunal do júri, qual seja de 
que semelhantes do corpo social julguem seus semelhantes, de 
acordo com o que seus valores e emoções interpessoais estão 
ligados, assim como é certo que a acusação está sempre muito bem 
preparada com suas teses e muito bem amparada por todo corpo 
social.  

Nesse sentido e a respeito da extinção do tribunal do júri 
Severo (2017, p. 8) pontua:  

 
O Tribunal do Júri não vai ser extinto tão cedo em nosso 
ordenamento, ao mesmo tempo em que os Promotores de Justiça 
se manterão altamente técnicos e profissionais, pois atuam em 
dezenas de júris ao longo do ano, ao passo que um advogado faz 
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apenas alguns júris no mesmo período. A competência adquirida 
pela experiência, portanto, é descomunal e, infelizmente, opera-se 
em desfavor do acusado, o débil do processo penal que enfrenta 
todo o poderio da máquina estatal de persecução penal.  
 

A partir disso pode-se ter uma breve noção quando se fala em 
que o acusado, ora réu em plenário de júri, é o elo mais frágil da 
relação jurídica processual, de modo que todas as partes envolvidas, 
seja acusação, seja defesa e os servidores da justiça, possuem 
capacidade técnica e de interpretação de leis e fatos de maneira 
robusta, enquanto os jurados não, dificultando que se faça o efetivo 
cumprimento dos direitos humanos que o acusado possui face a 
qualquer situação/fato crime. Dessa forma o princípio da dúvida em 
favor do réu é de extrema importância, não significando que seja de 
fato cumprido, mas traz ao réu ao menos mais uma garantia 
processual em que possa se firmar seus direitos.  

É difícil se falar em direitos humanos quando de fato há o 
cometimento de um crime grave, mas é importante lembrar e se ter 
firme sempre no ordenamento jurídico, que o réu em plenário de 
júri, é um ser humano assim como qualquer outro, dotado de 
sentimentos e emoções e merece em pé de igualdade para com o 
corpo social, um julgamento efetivamente justo em busca cumprir 
os direitos e garantias individuais de cada um. 

 
3 Considerações finais 

 
Conforme acima posto, pode-se concluir que o tribunal do júri 

é um instituto de grande complexidade e que possui densos 
pareceres acerca de sua existência e acerca das garantias a um 
julgamento justo aos acusados em plenário.  

Nesse sentido, Luiz Eduardo de Vasconcellos Figueira (2007, 
p. 13) assevera: “essa definição de “júri popular” refere-se a uma 
crença na qual o tribunal do júri é uma instituição democrática e 
popular, como disse um promotor para os jurados durante um dos 
julgamentos que acompanhei: “o tribunal do júri é o povo 
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julgando.”. A partir disso que se faz necessário cumprir com os 
direitos que devem ser assegurados aos acusados, de modo a 
garantir um julgamento correto, para isso o Direito Processual Penal 
faz uso da verdade real, a fim de buscar esclarecer ao máximo os 
fatos tidos como crime.  

Nessa acepção, Figueira (2007, p. 15) coloca, ainda que:  
 
[...] o Estado, por meio do processo penal, quer descobrir a 
“verdade dos fatos” (interpretados como crime); e em nossa 
tradição jurídica descobrir a verdade é um dos critérios para 
realização da Justiça. [...] um dos princípios básicos do processo 
penal brasileiro é a busca da “verdade real”, ou seja, por meio dos 
procedimentos legais deve-se buscar a reconstituição do 
acontecimento pretérito.  
 

Sendo assim, denota-se que o Processo Penal não visa apenas 
a aplicar a sanção estatal, mas também garantir um julgamento 
mais justo àqueles que tem a angústia da acusação e possível 
condenação pairando sobre suas cabeças.  

Toma-se assim como solução para as densas discussões 
acerca do instituto do tribunal do júri, o aprimoramento dos jurados 
como preceito para realizarem a votação em plenário não apenas 
através de suas íntimas consciências, mas também o 
aprimoramento no sentido de conseguir colocar-se no lugar de seu 
semelhante, sendo indubitavelmente capaz de analisar a realidade 
social dos acusados e os espessos procedimentos estabelecidos pelo 
Direito Processual Penal. 
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1. Introdução 
 

Na atualidade, a sociedade brasileira tem se deparado com 
divulgação dos mais variados casos de improbidade administrativa, 
que envolvem políticos e principalmente agentes públicos, que não 
observam os padrões mínimos para o exercício de suas atribuições 
legais e constitucionais. Desta forma, a conduta comissiva ou 
omissiva dos agentes públicos, gera um descrédito da sociedade, 
fazendo com que todos aqueles que atuam na administração pública 
sejam considerados “corruptos” e propensos a agir na contramão da 
ética e da moral. 

A partir destas considerações, realiza-se uma reflexão sobre o 
instituto da improbidade administrativa e os seus reflexos na 
sociedade, pois percebe-se, que mesmo com a existência de 
mecanismos de combate à corrupção, há um descrédito da sociedade 
nas condutas dos agentes públicos, devido a inúmeros casos que são 
julgados, contudo, não são empecilhos para condutas ímprobas no 
âmbito da Administração Pública e em outros setores que envolvem 
recursos públicos 
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O desenvolvimento dessa pesquisa é parte integrante do 
trabalho final do curso de Direito e ainda não está concluído, 
portanto, desenvolve-se a temática proposta, tendo como ponto de 
partida o conceito legal e doutrinário de improbidade 
administrativa, para melhor compreensão daqueles que 
desconhecem sobre a matéria. 

 
2. Improbidade administrativa sob a ótica da Lei nº 8429/92 e 
o combate à corrupção 

 
Inicia-se esta etapa, verificando o significado de improbidade 

administrativa, para possibilitar um melhor entendimento do 
assunto.  

Nas palavras de Ana Lucia Santos, Angelita Maria Maders, 
Bianca Stücker, Eloisa Nair de Andrade Argerich e Gabriel Maçalai 
(2016, p. 313): 

 
Trata-se, portanto, de uma conduta humana positiva ou negativa, 
ilícita, que, também, poderá acarretar uma sanção civil, 
administrativa e penal, em virtude dos bens atingidos pelo fato 
jurídico. Para estar configurada a improbidade administrativa 
basta que haja afronta aos princípios insculpidos no caput do 
artigo 37 do Texto Maior, não sendo imperiosa a necessidade de 
que haja prejuízo financeiro ao erário. 
 

Entende-se, então, como atos de improbidade administrativa 
todas as ações, comissivas ou omissivas, cometidas pelos agentes 
públicos, no exercícios de suas funções, que vão em desencontro às 
normas previstas em lei, e que lesem os “cofres públicos”, ou seja os 
bens pertencentes ao Estado. 

Por outro lado, é necessário ressaltar que não é suficiente para 
coibir atos ímprobos, exigir que os agentes políticos e agentes 
públicos ajam com probidade administrativa, uma vez que os 
imperativos legais, por si só, são insuficientes para assegurar uma 
conduta lícita dos seus agentes. É preciso que alguns valores como 
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honestidade, boa-fé e ética sejam aplicados no seu dia à dia, 
conforme ensinam Santos et al. (2016, p. 312): 

Quando se exige probidade ou moralidade administrativa, 
não basta apenas que a atuação administrativa seja pautada pela 
legalidade formal, restrita, como observância da lei. É necessário 
que sejam presentes, também, regras que assegurem a boa 
administração, a observância de princípios éticos, de lealdade, de 
boa-fé.    

Na verdade, a Administração Pública necessita estar atenta a 
conduta de seus agentes públicos, pois a prática de conduta 
inadequada, que cause danos à administração públicas gera lesão ao 
patrimônio público e promove o desvirtuamento da própria 
administração pública e afronta os princípios nucleares da ordem 
jurídica, quais sejam, os princípios republicano e democrático.  (DI 
PIETRO, 2012). 

É importante consignar que muitas das condutas inadequadas 
dos agentes públicos estão impregnadas do “jeitinho brasileiro” de 
fazer as coisas acontecerem mais rápido e de acordo com os 
interesses pessoais. 

Nas reflexões de Keith S. Rosenn (1998, p.54) “O famoso 
jeitinho é uma forma de driblar a excessiva quantidade de 
regulamentação, por vezes criadora de proibições que se afastam da 
realidade social”.  

No entendimento do referido autor (1998, p.54) o “jeitinho 
brasileiro”, nada mais é do que “[...] denominou “legalismo 
brasileiro” como algo que chegaria a criar uma situação em que nada 
seria juridicamente irrelevante, dando a impressão, de que, no 
Brasil, todas as condutas seriam obrigatórias ou proibidas por lei”. ( 
ROSENN, 1998, p.55). 

Neste viés, pode-se dizer que o jeitinho brasileiro é um aliado 
da corrupção e um violador dos princípios e supraprincípios 
administrativos e constitucionais, tanto que Sergio Habib (1994, p. 
111) identifica 

 



380 | Jurisdição, Democracia e Direitos Humanos 
 

[...] na prática do jeitinho brasileiro, uma modalidade – oblíqua – 
de descumprimento da lei e de corrupção, que já estaria 
institucionalizada no Brasil, como forma de se contornar a 
intransigência e a impessoalidade de algumas normas, inclusive da 
própria lei, quando há a presença de interesse. 
 

A Lei nº 8.429/92, ao tipificar os atos de improbidade 
administrativa, instituiu termos genéricos e abrangentes para a sua 
definição e qualificação das condutas ímprobas, agrupando-os em 
três categorias, conforme o bem jurídico atingido: a) atos de 
improbidade que importam enriquecimento ilícito; b) atos de 
improbidade que causam prejuízo ao erário; c) atos de improbidade 
que atentam contra os princípios da Administração Pública. Tais 
atos estão dispostos nos art. 9º, 10º e 11º da referida Lei e são a base 
de todo o tema que é regido pela improbidade administrativa. 
(CARVALHO FILHO, 2007). 

Porém, essa Lei não é a única a normatizar os atos dos 
agentes, a nossa Constituição da República Federativa do Brasil 
(BRASIL,1988), em seu artigo 37, §4º prescreve que “os atos de 
improbidade administrativa importaram a suspensão dos direitos 
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e 
o ressarcimento ao erário”, sendo assim, uma previsão 
constitucional e outras sobre esse tema, na qual se inclui a Lei de 
Improbidade Administrativa- LIA – Lei n. 8429/92.  

A Lei 8.429/92 (BRASIL, 1992) em seus artigos 1º, 2º e 3º 
definem, antes de tudo, quem são os sujeitos ativos e passivos que 
são abrangidos por essa Lei. Sendo assim, pode-se dizer que sujeito 
passivo é aquele que é lesado, ou seja, que sofre um determinado 
dano. 

Como visto, por um lado se tem o sujeito que sofre um tipo de 
dano, por outro, tem os sujeitos que praticam a conduta ilícita, ou 
seja, os responsáveis pelas condutas lesivas à Administração Pública, 
os agentes públicos e terceiros e a eles é atribuído o nome de sujeitos 
ativos, relacionados nos artigos 2º e 3º da Lei n.8429/1992 (BRASIL, 
1992): 
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Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo 
aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem 
remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou 
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, 
emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. 
Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele 
que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a 
prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer 
forma direta ou indireta. 
 

De leitura do art. 2º da Lei de Improbidade Administrativa, 
observa-se a preocupação do legislador em definir e especificar o 
agente público, como sendo todo aquele que exerce, ainda que 
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, 
designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou 
vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades públicas 
da Administração Direta e Indireta. ( DI PIETRO, 2012). 

Com efeito, na maioria dos casos de improbidade 
administrativa envolvem agentes públicos que em conluio com 
agente políticos (prefeitos, vereadores, governadores, deputados 
federais, estaduais, ministros, secretários de Estado, entre outros) 
praticam atos que podem ser considerados atos de corrupção. Entre 
estes, está o enriquecimento ilícitos, violação dos princípios 
constitucionais me danos ao erário, hipóteses descritas nos arts. 9º, 
10º e 11 da Lei nº 8429/92, respectivamente. 

O fato é que o fenômeno da corrupção sempre esteve presente 
na Administração Pública, e as lições de Fernando Filgueiras (2016, 
p. 299) são esclarecedoras, pois para ele,  

 
[...] a corrupção ocorre na interface dos setores público e privado, 
de acordo com sistemas de incentivo que permitem aos agentes 
políticos maximizarem utilidade mediante suborno e propina. A 
corrupção está correlacionada ao comportamento rent-seeking, 
mediante o qual os agentes políticos tendem a maximizar sua 
renda privada. Essa maximização de bem-estar está inserida 
dentro de um contexto de regras determinadas e de uma renda 
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fixada de acordo com as preferências individuais. [...] Os agentes 
buscarão a maior renda possível, dentro ou fora das regras de 
conduta. O resultado é a transferência de renda dentro da 
sociedade através da existência de monopólios e de privilégios. 
 

É inegável que a corrupção está entranhada no meio político, 
social e econômico de nosso País, mas não se pode deixar de 
mencionar que aos poucos se percebe que há uma crescente 
preocupação em combatê-la e isso se dá a partir da normatização 
das condutas por meio da Constituição Federal de 1988, da Lei de 
Improbidade Administrativa e outras que não serão estudadas neste 
trabalho, tais como a Lei da Ação popular, Lei da Ação Civil Pública. 
Lei de Responsabilidade Fiscal, entre outras. 

 
2.1 O caráter histórico, jurídico e contínuo da corrupção do Brasil 

 
Destaca-se que a população brasileira está sendo 

“bombardeada”, nos últimos anos, com centenas de casos de 
corrupção envolvendo políticos e agentes públicos. A repercussão 
negativa que esse tipo de pratica traz, dá uma sensação de 
insegurança à população brasileira. A sociedade está, de certa forma, 
acostumada com um sistema político corrupto e ineficaz que 
abrange todos os seus segmentos, atingindo principalmente os mais 
pobres, ou seja, a maioria do povo brasileiro. 

Porém, uma coisa que muitos não sabem, é que a corrupção 
não é uma característica isolada de um governo, se fosse assim, 
dormiríamos mais tranquilos sabendo que de quatro em quatro 
anos o cenário mudaria. Também, não está restrito apenas a um 
sistema de governo e ai que o problema começa. O tão famoso 
“jeitinho brasileiro” que todos repetem como se fosse um mantra, 
traz implícito, problemas sociais e culturais desde o momento em 
que o Brasil se tornou colônia de Portugal, refletindo, 
principalmente, nos agentes públicos que detém o poder no pais, por 
ocuparem cargos que facilitam os desvios que beneficiam os seus 
próprios interesses. 
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Neste aspecto, a improbidade administrativa é vista pelo 
senso comum como sinônimo de corrupção, mas se vista por uma 
perspectiva moral, as duas realmente são muito parecidas. Contudo, 
a improbidade administrativa é prática de atos puníveis descritos na 
Lei n.8429/1992 (BRASIL, 1992), e nos seus artigos 9, 10, 10-A e 11.  

No entanto, quando se fala de corrupção, adota-se o sentido 
mais amplo. Existe corrupção quando se sonega impostos ou 
quando as pessoas usam de influência para beneficiar-se em todos 
os setores e até quando o aluno falsifica a assinatura do pai no 
boletim escolar porque tirou notas baixas. 

Hoje, com a velocidade das comunicações, via redes sociais e 
imprensa, é possível tomar conhecimento dos atos que envolvem 
corrupção na Administração Pública, seja federal, estadual ou 
municipal. 

Neste sentido, Hilton Boenos Ayres e  Arquimedes Fernandes 
Monteiro Melo (2015, p. 38), afirmam que:  

 
[...] com maior liberdade de imprensa, sendo possível denunciar 
casos de corrupção sem censura dos governos, atuação mais 
enérgica do Ministério Público e Promotores de Justiça, tendo eles 
maiores atribuições e destaque na sociedade; e o principal fator, 
maior participação da população na política, que agora, passa a dar 
mais atenção e importância à transparência das gestões pública. 
 

Mesmo com toda essa informação e denúncias de corrupção, 
ações que julgam e condenam agentes  públicos e políticos, o Brasil 
ainda continua sendo um dos países mais corruptos do mundo. 
Atualmente exemplos não faltam e um deles é o caso do “Mensalão”. 
O mensalão teve início em 2005 e era um esquema de propina entre 
os deputados federais que recebiam mensalmente uma contribuição 
para que aprovassem leis que beneficiariam partidos e terceiros. 
Estima-se que o rombo chegou há 55 milhões de reais e poucos 
políticos presos. ( AYRES; MELO,2015).  

Relata Claudia Lima (2019) que o ex-deputado federal 
Roberto Jefferson foi:  
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[...] acusado de envolvimento em fraudes dos Correios, políticos 
aliados ao PT recebiam R$ 30 mil mensais para votar de acordo 
com os interesses do governo Lula. Dos 40 envolvidos, apenas três 
deputados foram cassados. A conta final foi estimada em R$ 55 
milhões, mas pode ter sido muito maior. 
 

Outro famoso caso de corrupção envolvendo o poder público 
foi os “Vampiros da Saúde” que entre 1990 e 2004, roubaram 2,4 
bilhões de reais da saúde. Conforme menciona a jornalista Claudia 
Lima (Lima, 2012): 

 
Empresários, funcionários e lobistas do Ministério da Saúde 
desviaram dinheiro público fraudando licitações para a compra de 
derivados do sangue usados no tratamento de hemofílicos. 
Propinas eram pagas para a Coordenadoria Geral de Recursos 
Logísticos, que comandava as compras do Ministério, e os preços 
(bem acima dos valores de mercado) eram combinados antes 
 

Todos esses exemplos históricos de corrupção, incluindo-se a 
mais conhecida, a  Operação  Lava-jato,  são um reflexo do que o 
país foi e continua sendo. Um país que traz na cultura a corrupção 
refletida principalmente na política brasileira. Esse aspecto negativo 
passa desapercebido dia após dia, sem esperança de ser corrigido, 
pois uns dos principais efeitos desse tipo de prática é a desconfiança 
e a falta de interesse na gestão pública.  

Sem dúvida nenhuma, a corrupção é um grande mal que 
assola o Brasil, mas não se pode começar a falar em corrupção sem 
ter em mente um conceito claro e objetivo do que representa essa 
expressão. Segundo Neves e Oliveira (2014, p. 4): 

 
A expressão “corrupção” pode ser definida, para fins da presente 
obra, como “o fenômeno pelo qual um funcionário público é levado 
a agir de modo diverso dos padrões normativos do sistema, 
favorecendo interesses particulares em troca de recompensa”.  
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Em outras palavras, a corrupção, em um sentido estrito, seria 
um desvio de conduta de agentes público, beneficiando-se do cargo 
que ocupa para realizar atos que prejudiquem o erário público, 
tendo assim, benefícios pessoais. Essas práticas são inimigas do 
sistema político, trazendo prejuízos imensuráveis para a 
administração pública, pois os agentes não distinguem o público do 
privado, esse é o mesmo entendimento dos professores Neves e 
Oliveira ( 2014, p. 4): 

 
Nesse contexto, a corrupção é inimiga da República, uma vez que 
significa o uso privado da coisa pública, quando as características 
básicas do republicanismo é a busca pelo “bem comum”, com a 
distinção entre o espação público e privado. 
 

Esse fenômeno não é novo e vem desde o Brasil colônia até os 
dias de hoje. É um problema cultural, enraizado nas práticas dos 
agentes públicos, passadas de geração para geração.  

Há dificuldade histórica do agente público na distinção entre os 
domínios públicos e privados. Na tradição histórica brasileira, os 
denominados “funcionários patrimoniais” tratam a gestão pública como 
assunto particular e são escolhidos por meio de critérios subjetivos, laços 
de amizade, não importando as suas capacidades ou mérito. (NEVES, 
OLIVEIRA, 2014, p.5) 

Contudo, essas confusões entre o patrimônio público com o 
privado, caracteriza, sem sombra de dúvida, a corrupção 
administrativa é um problema que se revela pelos seus efeitos na 
estrutura estatal, trazendo uma série de consequências nefastas á 
sociedade.  

Quando se fala em moralidade, não é aquela moralidade aceita 
pelo senso comum, ou seja, moralidade social. A moralidade em 
questão é aquela no âmbito administrativo que se traduz na conduta 
licita e honesta do agente público ao desempenhar a suas funções. 

Ao lembrar da palavra “principio”, imediatamente isso remete 
a uma série de regras, escritas ou não, onde é estabelecido que 
somente o indivíduo será aceito se as respeitar. E ao se falar da coisa 
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pública, logo se tem a ideia de que a Administração Pública tem o 
dever legal de observação e entre os vários princípios que lhe são 
inerentes. Assim o princípio da moralidade deve ser um guia para 
os agentes públicos na realização de suas atividades, praticando dia 
após dia, condutas éticas, justas e honestas. 

Para que seja compreendido de uma melhor forma, as 
palavras do professor Volnei Ivo Carlin (CARLIM, 2007, p.425) 
aponta que: 

 
O princípio da moralidade, desta feita, diz respeito à conduta do 
administrador no exercício do múnus público, Tem em foco o 
elemento ético, precursor da retidão e da honestidade no manejo 
da coisa pública, características essenciais ao bom administrador. 
 

Por outro lado, o inverso significa dizer que a imoralidade 
administrativa é todo o ato do agente público, que aproveitando da 
confiança que a administração pública lhe dá, corrompe-se, 
tomando para si, os bens públicos, tornando-o desonesto. “A 
imoralidade administrativa se desenvolve à sombra dos desvios de 
poder. Ela se encontra efetivamente na intenção do agente. Tem-se 
aqui, a moralidade com disciplina interna da Administração.” 
(CARLIN, 2007, p.427). 

Mas não se pode confundir os conceitos de moralidade com 
probidade. Na probidade é dito de modo informal, mais restrito, 
onde as condutas são, de certa forma, honestas, dignas e decentes, 
ou seja, em uma linguagem mais comum, ou seja, mais coloquial. 
Enquanto a moralidade, é entendida como sendo mais amplo no 
âmbito administrativo, está relacionada com a improbidade 
administrativa.  

A esse respeito leciona Volnei Ivo Carlin (2007, p.4278): 
 
Probidade, na linguagem coloquial, é sinônimo de honestidade, 
decência. O dever de ser probo impõe ao administrador lato sensu 
a pratica do seu labor de forma reta, leal, justa e honesta, de forma 
a demostrar integridade de caractere e conduta impecável, 
buscando, sempre, o melhor para o interesse público. 
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Frente a isso, quando se fala em moralidade administrativa, 

houve a necessidade de criar um mecanismo legal para qualificar e 
aplicar sanções aos agente públicos, esse mecanismo legal chama-se 
improbidade administrativa. 

É inegável que moralidade e probidade caminham na mesma 
direção, no entanto, quando se relaciona atos dos agentes públicos 
qualifica-se como moralidade administrativa, conceito jurídico 
indeterminado, aberto e não corresponde apenas ao que é certo ou 
errado no plano estatal, mas agem em nome do Estado e do povo. 

 
O princípio da moralidade administrativa prega a observância de 
regras éticas na atividade administrativa, informadas por valores 
como boa-fé, diretivas de boa administração, honestidade, 
lealdade, interesse púbico, imparcialidade etc., que devem estar 
presentes na conduta do agente público e no ato praticado (objeto, 
motivo e finalidade). (MARTINS JUNIOR, 2009, p.11). 
 

 Desse modo, não agir com moralidade e probidade conduz a 
improbidade administrativa que é designado tecnicamente como 
corrupção administrativa, que, sob diversas formas, além de violar os 
princípios nucleares da ordem jurídica (Estado de Direito, democrático e 
Republicano) promovendo o descrédito da sociedade na Administração 
Pública, e isso faz com que o Brasil apresente altos índices de corrupção. 

Todos os magistrados, independentemente de primeira, 
segunda ou instância superior, devem observar com extrema 
importância os elementos que ligam o fato a pessoa que o realizou. 
Para o Direito Administrativo, principalmente quando se fala em 
improbidade administrativa, os elementos subjetivos e objetivos 
protagonizavam desavenças entre tribunais. Contudo, antes de 
entrar em decisões e entendimentos recentes sobre esse tema, seria 
oportuno esclarecer os conceitos de elementos subjetivos e objetivos 
no Direito Administrativo. 

Quando se fala em sanções decorrente de ato de improbidade 
administrativa levando em consideração os elementos objetivos, o 
antigo entendimento de algumas turmas do Superior Tribunal de 

https://jus.com.br/tudo/principio-da-moralidade-administrativa
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Justiça, era que todas as violações descritas no artigo 11 da Lei 
n.8429/1992 (BRASIL, 1992) que trata da violação dos Princípios da 
Administração Pública, deveriam receber sanção 
independentemente se o agente agiu com culpa ou dolo. 

Já o elemento subjetivo, é dividido em duas partes: dolo e 
culpa. Existe o elemento subjetivo dolo quando o agente quis 
praticar a ação, tendo total discernimento da sua conduta. 
Entretanto, o elemento subjetivo culpa seria quando o agente por 
negligencia, imperícia ou   atos puníveis com sanções no Direito 
Administrativo. E somente com dolo o agente poderia receber 
sanções referentes aos artigos 9, 10, 10-A e 11 da LIA (BRASIL, 1992). 

Atualmente este é o entendimento majoritário das turmas no 
Superior Tribunal de Justiça conforme ementa abaixo: 

 
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DOS DEMANDADOS. 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. AUSÊNCIA. COGNIÇÃO DE 
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 07/STJ. AUSÊNCIA DE DANO AO 
ERÁRIO. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES. PRINCÍPIO DA 
PROPORCIONALIDADE. DIVERGÊNCIA INDEMONSTRADA 
[...]. A ausência de dolo e de dano ao erário encerra hipótese 
de rejeição da ação de improbidade. Isto porque o ato de 
improbidade, na sua caracterização, como de regra, exige 
elemento subjetivo doloso, à luz da natureza sancionatória da 
Lei de Improbidade Administrativa, o que afasta, dentro do 
nosso ordenamento jurídico, a responsabilidade objetiva. 
Precedentes: (REsp 654.721/MT, PRIMEIRA TURMA, julgado 
em 23/06/2009, DJe 01/07/2009; Resp 717.375/PR, DJ 
08/05/06; REsp 658.415/RS, 2ª Turma, DJ de 3.8.2006, p. 
253; REsp 604.151/RS, 1ª Turma, DJ de 8.6.2006, p. 121) [...]. 
 

Conforme visto na ementa supracitada, a primeira turma 
entendeu que não havendo dolo e danos aos cofres públicos, não 
caracterizaria improbidade Administrativa. Entendeu também, que 
apenas sanções administrativas seriam suficientes para a correção 
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do ato e reiteraram a não aplicação do elemento objetivo referentes 
aos artigos art. 9. 10, 10-A e 11 da LIA (BRASIL, 1992). 

Entretanto, o empasse das turmas no Superior Tribunal de 
Justiça chegou ao fim após o julgamento dos embargos divergente, 
conforme descrito abaixo:  

 
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS 
DEDIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. 
IMPROBIDADEADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DE 
PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ART. 11 DA LEI 
8.429/92). ELEMENTO SUBJETIVO. REQUISITO 
INDISPENSÁVEL PARA A CONFIGURAÇÃO DO ATO DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PACIFICAÇÃO DO TEMA 
NAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO DESTA CORTE 
SUPERIOR. SÚMULA 168/STJ. PRECEDENTES DO STJ. 
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. [...] 
Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior 
divergiam sobre o tema, pois a Primeira Turma entendia ser 
indispensável a demonstração de conduta dolosa para a tipificação 
do referido ato de improbidade administrativa, enquanto a 
Segunda Turma exigia para a configuração a mera violação dos 
princípios da Administração Pública, independentemente da 
existência do elemento subjetivo. 3. Entretanto, no julgamento do 
REsp 765.212/AC (Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.6.2010), 
a Segunda Turma modificou o seu entendimento, no mesmo 
sentido da orientação da Primeira Turma, a fim de afastar a 
possibilidade de responsabilidade objetiva para a configuração de 
ato de improbidade administrativa. 4. Assim, o Superior Tribunal 
de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que, para a 
configuração do ato de improbidade administrativa previsto no 
art. 11 da Lei 8.429/92, é necessária a presença de conduta dolosa, 
não sendo admitida a atribuição de responsabilidade objetiva em 
sede de improbidade administrativa. 5. Ademais, também restou 
consolidada a orientação de que somente a modalidade dolosa é 
comum a todos os tipos de improbidade administrativa, 
especificamente os atos que importem enriquecimento ilícito (art. 
9º), causem prejuízo ao erário (art. 10) e atentem contra os 
princípios da administração pública (art. 11), e que a modalidade 
culposa somente incide por ato que cause lesão ao erário (art. 10 
da LIA)[...].  
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O referido julgado pretendeu pacificar os entendimentos das 

turmas no Superior Tribunal de Justiça, que divergiam sobre 
necessidade dos elementos subjetivos e objetivos para a aplicação 
das sanções por violação do art. 11 da LIA (BRASIL, 1992). A primeira 
turma entendia que somente o elemento subjetivo dolo era o único 
elemento admitido para que fosse possível a condenação do agente, 
devido ao atos de Improbidade Administrativa descritos no artigo 11 
da LIA (BRASIL, 1992). Já a segunda turma entendia que uma mera 
violação do referido artigo já caracterizava violação.  

O resultado do julgamento em tela unificou o entendimento 
entre as turmas, onde o elemento objetivo foi afastado, sendo o 
elemento subjetivo dolo o único a ser admitido para que seja possível 
a aplicação das sanções por violação do artigo 11 da Lei de 
Improbidade Administrativa (BRASIL, 1992). 

Hoje o entendimento das turmas pode ser resumido dessa 
forma: o elemento dolo é o único elemento comum entre os artigos 
9, 10, 10-A e 11 da LIA (BRASIL, 1992). O elemento culpa é somente 
admissível por falta grave e presente somente no artigo 10 da Lei de 
Improbidade Administrativa (BRASIL, 1992). Por último, o elemento 
objetivo foi afastado dos artigos supracitados. 

Por derradeiro, as lições de Cezar Roberto Bitencourt (2003, 
p. 210) são pertinentes para a conclusão da tese desenvolvida 
quando se trata de utilizar o elemento subjetivo para condenar 
agentes públicos por improbidade administrativa. Assevera que:  

 
Dolo é a consciência e a vontade de realização da conduta descrita 
em um tipo penal”. [...] o dolo vem a ser a vontade, que tem o 
agente, de praticar um ato, previsto como crime, consciente da 
relação de causalidade entre a ação e o resultado), para, após, 
apontar como elementos do dolo o cognitivo ou intelectual (a 
consciência daquilo que se pretende praticar) e o volitivo (a 
vontade), “que pressupõe a previsão, isto é, a representação. Na 
medida em que é impossível querer algo conscientemente senão 
aquilo que se previu ou representou na nossa mente, pelo menos 
parcialmente.  
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Consta-se, portanto, que ao falar em atos de improbidade 

cometidos por agentes públicos e políticos, o dolo deve ser entendido 
como a vontade na ação ou na não-ação, quando esta era exigível. 
Não há a necessidade de demonstração de fim específico ilícito. Basta 
que haja a intenção de agir fora dos parâmetros mínimos de 
moralidade, lealdade e  boa-fé. 

 
3. Considerações finais 

 
Este trabalho efetuou uma reflexão sobre o instituto da 

improbidade administrativa e a corrupção no Estado brasileiro, uma 
vez que ficou muito evidente, que mesmo com a existência de 
mecanismos de combate à corrupção, há um descrédito da sociedade 
nas condutas dos agentes públicos, devido a inúmeros casos que são 
julgados. Contudo, não são empecilhos para condutas ímprobas no 
âmbito da Administração Pública e em outros setores que envolvem 
recursos públicos. 

Constatamos que a corrupção está entranhada no setor 
público brasileiro e a cada dia que passa surgem escândalos de 
desvio de recursos público, superfaturamento de obras, entre 
outros, evidenciando que a Lei de Improbidade- nº 8429/92, não 
impede que agentes polípticos e servidores públicos continuem 
agindo em benefício próprio e dando o chamado “jeitinho brasileiro” 
e, que a referida Lei não é o melhor e mais adequado mecanismo 
para coibir a corrupção. 

Ao analisar dois casos concretos julgados pelo Superior Tribunal 
de Justiça, nos quais os réus foram enquadrados na Lei de Improbidade 
Administrativa e essa aplicada, constatamos que há divergências entre 
os julgadores do mesmo Tribunal, acerca do elementos constitutivos 
dos atos delitivos cometidos pelos seus agentes. 

Concluímos que esses fatores mencionados, demostram a 
fragilidade do sistema político brasileiro, um sistema com falhas e 
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corrupção. Um sistema que é rico e abundante em leis, porém com 
pouca eficácia e efetividade na sua aplicação.  

Por derradeiro, concluímos que a corrupção existente em nosso 
Pais, poderá ser amenizada por meio de uma mudança de cultura da 
população, na qual essa deve ter consciência de que faz parte da 
Administração Pública, que a res pública é sua e que exigir, cobrar de 
seus representantes atitudes honestas, sem o famoso “jeitinho 
brasileiro”, tão comum em nossa sociedade deve pautar a nossa 
conduta.  Adverte-se que se houver mudança de atitudes, o Brasil 
conseguirá, aos poucos, se libertar desse mal chamado corrupção. 
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Reflexos das teorias contratualistas e 
a compreensão do direito administrativo 
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1 Introdução 
 

O presente artigo aborda um estudo acerca das teorias 
contratualistas e sua repercussão na passagem do Estado Absoluto 
para o Estado de Direito. Busca-se averiguar se os resquícios destas 
construções teóricas que originaram o Estado moderno como 
conhecemos hoje e continua a influenciar e refletir sobre a 
administração contemporânea e o Direito Administrativo. 

Essa análise faz-se necessária para compreender os ideais dos 
teóricos contratualistas, os quais mudaram de forma significativa 
toda a concepção do viver em sociedade e, mesmo após gerações, 
ainda continuam impactando e repercutindo na sociedade 
contemporânea. 

Para a realização deste trabalho foram efetuadas pesquisas 
bibliográficas e por meio eletrônico a fim de permitir o 
conhecimento suficiente sobre as teorias contratualistas. Buscou-se 
revelar a importância que tais percepções tiveram na mudança de 
paradigma que se deu com a passagem do Estado Absoluto para o 

 
1 Acadêmica do Curso de Graduação em Direito da Universidade Regional do Noroeste do Estado do 
Rio Grande do Sul – UNIJUÍ. terepimenta1@hotmail.com 
2 Prof. Dr. do Curso de Graduação em Direito da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul – UNIJUÍ. berwig@unijui.edu.br. 



396 | Jurisdição, Democracia e Direitos Humanos 
 
Estado de Direito, bem como aclarar a percepção quanto às novas 
perspectivas para o Direito Administrativo contemporâneo e 
demonstrar a profunda relação existente entre eles. 

Neste contexto, no primeiro tópico foi feita uma abordagem 
sobre as teorias contratualistas e as concepções teóricas dos filósofos 
Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, as quais 
ensejaram a formação de uma nova perspectiva de Estado e 
sociedade. No segundo ponto buscou-se demonstrar como as teorias 
contratualistas impactaram no Estado/Administração, na vida dos 
cidadãos e no próprio ordenamento jurídico administrativo, e sua 
relevância na viabilização e desenvolvimento do Direito 
Administrativo e na Administração contemporânea. Encerra-se o 
artigo buscando demonstrar as influências das teorias e a 
necessidade de fundarmos o Direito Administrativo nos princípios 
fundamentais da República e demonstrando que os direitos 
humanos não podem ser apartados desta compreensão. 

Foi esse o contexto em que buscou-se demonstrar como as 
teorias contratualistas, ao justificarem a necessidade de criação do 
Estado edificado em bases de Direito, contribuíram de forma 
essencial na construção e evolução de novas alternativas de 
organização e de administração desta nova ordem de coisas. 

 
2 Teorias contratualistas e racionalidade moderna 
 

O desenvolvimento histórico da sociedade e do Estado está 
delineado pelas teorias contratualistas, delas decorrendo o 
arcabouço teórico que formata o moderno Estado de Direito. As 
teorias marcam o desenrolar e o desenvolvimento de um arsenal 
imaginário de ideias, que foi responsável pela criação e fundação do 
Estado e que, ao proporcionar novas perspectivas, serviu como 
agente de mudanças no contexto social, estruturando um novo 
paradigma na história. 

O marco inicial das teorias em estudo é a análise da condição 
humana na ausência de uma ordem social minimamente 
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estruturada, a qual os teóricos tratam por estado de natureza. Em 
tal estado, os indivíduos estariam limitados apenas pelo seu poder e 
por sua consciência. É neste contexto que as teorias contratualistas 
explicam, cada uma a seu modo, como foi que racionalmente o 
indivíduo abdicou da liberdade que possuía em seu estado natural 
para obter os benefícios de uma ordem política. (SILVA, 2013).  

 
Em sentido muito amplo o contratualismo compreende todas 
aquelas teorias que veem a origem da sociedade e o fundamento 
do poder político (chamado, quando em quando, potestas, 
imperium, Governo, soberania, Estado) num contrato, isto é, num 
acordo tácito ou expresso entre a maioria dos indivíduos, acordo 
que assinalaria o fim do estado natural e início do estado social e 
político (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO,1998, p. 272). 
 

Trata-se de um pacto firmado por homens que viviam sem 
poder nem organização e que estabeleceria as regras de convívio e 
de subordinação, as quais dar-se-iam através de um contrato 
imaginário, onde cada indivíduo abriria mão de parte de sua 
liberdade em prol da vida em sociedade. (RIBEIRO, 2018). É um 
pacto imaginário que produz um censo comum de aceitação. Trata-
se, segundo Berwig, de 

 
Uma realidade imaginada pautada na ideia de um contrato social 
que permite como resultado, o estabelecimento de regras que 
relativizam a liberdade da pessoa e consequentemente, [...], a 
autonomização e uniformização de condutas, entre outros 
aspectos. (BERWIG, 2017, p. 22). 
 

O contrato social seria, portanto, a metáfora que funda a 
racionalidade social e política da sociedade ocidental e procurar 
explicar o surgimento da sociedade e/ou do Estado, buscando dar 
fundamento e legitimidade aos mesmos. É uma metáfora, na 
medida em que não ocorreu verdadeiramente, pois emana da 
hipótese de um estado de natureza pré-político e pré-social, no qual 
os homens nascem livres e iguais. Esse estado de natureza é 
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suprimido, no momento em que é firmado tal acordo voluntário, 
que fará nascer o Estado e a sociedade política. (ABRAÃO, 2007).  

Berwig menciona que 
 
A proposta de pacto social que tem início com as Teorias 
Contratualistas, indica que [..] o mundo natural não comanda os 
rumos da sociedade e o pensamento humano é um instrumento 
para criar novas condições de sociabilidade. A ideia do contrato 
social passa a ser, assim, o fundamento da fundação de uma nova 
ordem e possibilita imaginar uma sociedade ideal, na qual os 
homens cedem parte de sua liberdade para viabilizarem uma 
segurança proporcionada por um novo estado artificial. (BERWIG, 
2017, p. 39). 
 

Partindo de tais premissas e da constatação de que o pacto 
social é decorrente da imaginação humana, é importante analisar a 
caracterização do estado de natureza e do contrato social, pois 
verifica-se que os mesmos apresentam-se de formas distintas, 
conforme o pensamento de cada um dos filósofos que se dedicaram 
ao tema. Trata-se de três filósofos – Thomas Hobbes, John Locke e 
Jean-Jacques Rousseau – cada um com uma construção teórica que 
se diferencia estruturando um modelo contratualista de sociedade. 

O primeiro teórico, Thomas Hobbes, viveu na Inglaterra entre 
1588 e 1679. Época de grande turbulência, seu objetivo consistia na 
defesa do poder dos monarcas absolutistas contra os 
revolucionários, buscando a segurança e a estabilidade. Para este 
teórico o homem em seu estado de natureza é um ser egoísta, que 
vive em guerra um contra o outro, onde o homem é lobo do homem. 
(ABRAÃO, 2007). 

Para Hobbes 
 
[...] durante o tempo em que os homens vivem sem um poder 
comum capaz de os manter a todos em respeito, eles se encontram 
naquela condição a que se chama guerra; e uma guerra que é de 
todos os homens contra todos os homens. Pois a guerra não 
consiste apenas na batalha, ou no ato de lutar, mas naquele lapso 
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de tempo durante o qual a vontade de travar batalhas é 
suficientemente conhecida. (HOBBES, 1983, p. 75). 
 

Estado primitivo, para Hobbes, no estado de natureza os 
indivíduos não têm condições de viver, visto que não existem limites 
ao proceder, pois estão todos dentro de uma base igualitária, onde 
ninguém se subordina a ninguém. A concepção contratualista de 
Hobbes defende que o gênero humano precisa modificar suas 
condições de existência, para que não venha a perecer. (BOBBIO; 
MATTEUCCI; PASQUINO, 1998). 

Surge então, segundo este pensador, a necessidade de uma 
força capaz de subjugar e canalizar tais egoísmos. Como solução, 
aparece a figura do Estado que, através de um contrato social 
imaginário, transfere a este todos os poderes pertencentes aos 
participantes de tal acordo, com o objetivo de acabar com a guerra, 
buscando a paz e a segurança. (ABRAÃO, 2007). 

O contrato social é, para Hobbes, um ato de cedência e 
subordinação, que se concretiza no imaginário humano coletivo 
através do seguinte pensamento: 

 
Cedo e transfiro meu direito de governar-me a mim mesmo a este 
homem, ou a esta assembleia de homens, com a condição de 
transferires a ele teu direito, autorizando de maneira semelhante 
todas as suas ações. Feito isso, à multidão assim unida numa só 
pessoa se chama Estado, em latim cívitas. É esta a geração daquele 
grande Leviatã [...]. É nele que consiste a essência do Estado, a qual 
pode ser assim definida: Uma pessoa de cujos atos uma grande 
multidão, mediante pactos recíprocos uns com os outros, foi 
instituída por cada um como autora, de modo a ela poder usar a 
força e os recursos de todos, da maneira que considerar 
conveniente, para assegurar a paz e a defesa comum. Àquele que é 
portador dessa pessoa se chama soberano e dele se diz que possui 
poder soberano. Todos os restantes são súditos. (HOBBES, 1983, 
p. 105-106). 
 

Este acordo, para Berwig (2017), traduz-se em uma realidade 
imaginada, uma construção abstrata que possibilita sua realização 
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material, a qual vai possibilitar ao homem que viva em uma 
sociedade onde um poder supremo, exercido pelo Estado, vai 
assegurar o bem-estar social. Assim, aos indivíduos possibilita uma 
vida melhor, reduzindo os riscos voluntários decorrentes das 
paixões e possibilitando, num primeiro momento, como ordem 
construída, que se assegurem direitos que serão instituídos como 
garantias formais nesse Estado artificial. 

Sob tal perspectiva, o contrato social de Hobbes seria uma 
espécie de acordo havido entre os membros de uma sociedade, que 
reconhecem uma autoridade soberana sobre todos, de um conjunto 
de regras, dentro de um regime político, embora neste primeiro 
momento ainda se esteja sob uma ordem absoluta. Essa noção de 
contrato, deixa claro que os indivíduos abrem mão da total liberdade 
para subjugarem os outros em prol de uma autoridade ou governo, 
buscando obter vantagens de ordem social. (SILVA, 2013). 

Segundo Bobbio, Matteucci e Pasquino, 
 
O fato de a expressão excelente da soberania residir no poder 
legislativo deriva das premissas do próprio texto de Hobbes. Só o 
direito positivo sabe desalojar as paixões humanas e impedi-las 
positivamente através de sanções. Nesse sentido, o direito positivo 
não é mais do que um mergulho necessário, artificial e racional, 
dentro do direito natural, cujas leis eram continuamente violadas, no 
Estado de natureza pelas paixões... A sua grande essência inventiva, 
que reside na abstração do poder numa vontade artificialmente 
unificada, é o instrumento racional com que o homem salva a própria 
concretude: a vida. No Estado, o homem se salva, não se perde. 
(BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 1998, p. 6). 
 

Através deste contrato que é irrevogável, o indivíduo renuncia 
literalmente a seus poderes naturais, exceto à vida, e transfere seus 
poderes ao soberano, senhor da lei, da propriedade e da força, a ser 
utilizado quando necessário para garantir a segurança. Verifica-se 
aqui a defesa da soberania absolutista, onde a obediência ao governo 
constituído é um dever, porquanto resultado de uma decisão. Assim, 
a autoridade final da sociedade política em Hobbes, é uma vontade 
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soberana e autônoma frente às vontades individuais. (OLIVEIRA, 
2006). 

Ao fundamentar o absolutismo da política no absolutismo do 
homem, Hobbes funda a brutalidade necessária do poder no Estado, 
que mesmo se constituindo em uma criação humana artificial, foi a 
maneira encontrada para moderar a tragicidade de seu destino, que 
não seria outro senão a morte. (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 
1998). 

O segundo teórico abordado, John Locke, tendo vivido entre 
1632 a 1704 na Inglaterra e sendo considerado o pai do liberalismo 
clássico, constrói uma teoria que tem como propósito evitar o 
despotismo e a tirania em favor de causas liberais. O traço marcante 
em sua teoria é a defesa do contrato social em oposição à tirania e 
ao absolutismo. 

Diferentemente do modelo hobbesiano, o estado de natureza 
de Locke é de relativa paz, pois para ele os homens já eram dotados 
de razão e desfrutavam da propriedade. O filósofo, entretanto, não 
desconhece haver conflitos, mas defende a necessidade de um 
contrato que seria de passagem para uma sociedade política e civil. 
(ABRAÃO, 2007). 

No contrato social de Locke os indivíduos não necessitam 
renunciar a todos os direitos, porque estes fazem parte da natureza 
humana, sendo, portanto, inalienáveis. O que os indivíduos 
renunciam é o direito de fazer justiça por seus próprios meios ao 
proteger sua propriedade, buscando viver em paz. (ABRAÃO, 2007). 
Com esta teoria se estabelece 

 
[...] um juiz na Terra, investido de autoridade para resolver as 
controvérsias e reparar os danos que possam advir a qualquer 
membro dessa sociedade – juiz este que é o legislativo ou os 
magistrados por ele nomeados [...]. Sempre que houver pessoas 
desprovidas de uma tal autoridade à qual apelar para a decisão de 
quaisquer diferenças entre elas, essas pessoas encontrarão ainda 
no estado de natureza, do mesmo modo que qualquer príncipe 
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absoluto em relação àqueles que estiverem sob seu domínio  
(LOCKE, 1998, p. 460-461). 
 

O estado de natureza, portanto, é um estado de igualdade 
onde a superioridade física não confere direito ao poder podendo 
mudar conforme os acontecimentos, e onde a liberdade é apenas 
condição de independência para dominar-se a si próprio. No estado 
de natureza não há nem soberanos, nem súditos, nem senhores e 
nem servos, mas uma força potencial em estado difuso. (BOBBIO; 
MATTEUCCI; PASQUINO, 1998). 

A teoria de Locke diferencia-se de seu predecessor em razão 
de que seu fundamento é outro, pois não concorda que o homem 
seja o lobo do homem. O teórico entende que os homens livremente 
escolhem seus governantes, dando aos mesmos o poder necessário 
para que possam conduzir o Estado, buscando a garantia dos 
direitos essenciais que serão expressos a partir do contrato social. 
(BERWIG, 2017). 

Na concepção de Locke, para que o homem possa sair do estado 
em que vivia e adentrar na sociedade civil objetivando remediar os 
inconvenientes de um estado de natureza, a única maneira é aceitar 
juntar-se aos outros em uma comunidade, para viverem em paz e 
segurança dentro de suas propriedades. Como resultado desta teoria 
tem-se o individualismo que delineará o perfil do emergente Estado 
Liberal, a inalienabilidade do indivíduo à vida, à liberdade e à 
propriedade. Seu propósito, portanto, será o de evitar o despotismo e 
a tirania, em favor das causas liberais. (ABRAÃO, 2007). 

O terceiro teórico abordado, Jean Jacques Rousseau, viveu de 
1712 a 1788; suas ideias tiveram grande influência na Revolução 
Francesa. Na concepção deste pensador, o homem nasce bom, mas 
a sociedade o corrompe. Ou seja, mesmo nascendo livre, por toda 
parte estaria o homem preso, cativo de suas vaidades e orgulho, 
tornando-se escravo de suas necessidades. (RIBEIRO, 2018).  

Apesar disso, Rousseau acreditava ser possível pensar em 
uma sociedade ideal. Para este teórico, a única maneira de preservar 
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a liberdade do homem e ao mesmo tempo garantir a segurança e o 
bem-estar da vida em sociedade, seria através da instituição de um 
contrato social, onde prevaleceria a soberania política da vontade 
coletiva. (RIBEIRO, 2018). Tal conjuntura fica igualmente clara na 
compreensão de Ribeiro quando, ao citar Weffort, menciona que o 
ponto fundamental no entendimento de Rousseau é que a 
propriedade privada seria a origem da desigualdade entre os 
homens, pois 

 
Desde o momento em que um homem teve necessidade do auxílio 
do outro, desde que se percebeu que seria útil a um só indivíduo 
contar com provisões para dois, desapareceu a igualdade, a 
propriedade se introduziu, o trabalho se tornou necessário. 
(WEFFORT apud RIBEIRO, 2018, s.p.). 
 

Com o contrato social de Rousseau é definida a igualdade 
entre todos os homens, que, depois de terem perdido sua liberdade 
natural, ganhariam em troca a liberdade civil. Tal contrato seria um 
mecanismo para o estabelecimento deste pacto. Desta forma, o 
Estado não seria soberano por si só, mas suas ações deveriam ser 
dadas em nome da soberania do povo, o que indicaria a valorização 
da democracia no pensamento de Rousseau. (RIBEIRO, 2018). Tal 
entendimento também é compartilhado por Bobbio, Matteucci e 
Pasquino (1998, p. 47), pois 

 
[...] partindo da hipótese da origem contratualística do Estado, 
Rousseau, via no próprio Estado um organismo criado pelo 
consenso voluntário dos homens livres e iguais por sua natureza. 
[sendo] Identificada a fonte dos poderes do Estado na vontade de 
todos os componentes da comunidade [...]. 
 

O contrato social de Rousseau, portanto, representa a criação 
de uma ordem social capaz de manter o equilíbrio entre a vontade 
geral e o interesse individual, de defesa da propriedade e de controle 
dos abusos do poder soberano. Ao expor suas ideias, Rousseau (apud 
VILALBA, 2013) expressa a inserção de sua teoria política no 
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contrato social, a qual gera a história da realidade humana no mais 
íntimo de suas necessidades. 

Em outras palavras, enquanto para Hobbes e Locke a 
sociedade civil é a sociedade política civilizada (civilizada na medida 
em que é política), a sociedade civil de Rousseau é a sociedade 
civilizada, mas não necessariamente uma sociedade política, pois 
esta somente decorrerá do contrato. (BOBBIO; MATTEUCCI; 
PASQUINO, 1998). 

O contrato social estabelece para a humanidade, portanto, 
uma nova condição, ou seja, uma nova realidade criada pelo 
imaginário, pois a partir de sua aceitação coletiva possibilita o 
estabelecimento de convenções e, por consequência, a padronização 
do pensamento (BERWIG, 2017) em torno de uma criação social. 
Tais aspectos do contrato social como criação imaginária são, ainda 
hoje, aspectos necessários e imperceptíveis, mas aceitos, que 
possibilitam sustentar a ordem jurídica que mantém o Estado e a 
sociedade de forma pacífica. Disso decorre a garantia de direitos de 
cidadania como atribuição a ser satisfeita pelo 
Estado/Administração e usufruídos pelos respectivos cidadãos. 

 
3 Desdobramentos do contrato social no direito administrativo 

 
É no contexto das teorias abordadas no tópico anterior que 

surgem as bases para a estruturação do Estado de Direito e se 
possibilitam grandes mudanças na relação entre o Estado e seus 
súditos, agora, cidadãos. A partir da concepção de Estado de Direito é 
que se observa a possibilidade de surgimento da concepção de Direito 
Administrativo como uma disciplina específica da função 
administrativa e da Administração pública. O desenvolvimento desta 
abordagem vai se pautar pela doutrina de Celso Antonio Bandeira de 
Mello (2016), a qual analisa a ideia de interesse público como o objeto 
de concretização necessária pela Administração Pública.  

A evolução histórica nos leva a perpassar os vários momentos 
pelos quais o Direito Administrativo irrompeu e se consolidou. 
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Sobrevindo a Revolução Francesa e estando a vida sob os holofotes 
do iluminismo, não haviam disposições que subjugassem a conduta 
soberana do Estado ao Direito nas suas relações com os 
administrados. Surgiu então a necessidade de um novo conjunto de 
leis, formado por princípios novos que pudessem dar conta dos 
conflitos. Era um novo Direito, ainda não legislado, o Direito 
Administrativo. (BANDEIRA DE MELLO, 2016).  

Esse novo Direito foi reflexo do Estado tornado possível a 
partir das ideias iluministas e se distanciou do Estado absoluto, com 
nova organização e submisso a lei. Como afirma Ribeiro (2018), 
estando agora o Estado institucionalizado, há necessidade urgente 
que se organize, no sentido de adequar-se às novas alterações sociais 
e econômicas estabelecidas. A filosofia socializante, de agora em 
diante, significa a adaptação do Estado tradicional às novas 
condições sociais e econômicas da civilização. 

Nesse sentido, o Estado é um instrumento que busca 
proporcionar aos indivíduos uma convivência capaz de propiciar a 
realização de seus fins, de modo que o Direito tem a missão de 
efetivar uma forma de convívio humano na qual se realizem 
concomitantemente as plenitudes da pessoa e da coletividade. 
(REIS; PASCON, 2003). O Direito Administrativo, neste viés, é um 
Direito que nasce para regular a conduta do Estado e mantê-la 
afivelada aos preceitos da legalidade, sendo por excelência um 
Direito que se coloca em defesa ao cidadão. (BOBBIO; MATTEUCCI; 
PASQUINO, 1998). É a perspectiva sustentada a partir da 
supremacia do interesse público defendida por Bandeira de Mello 
(2016) e tendo como pressupostos fundamentais da República, na 
atualidade, a cidadania e a dignidade da pessoa, como salienta 
Berwig (2016). 

Resta identificado, portanto, o Direito Administrativo, que 
fora encarado de início com estranheza, pois considerado um Direito 
“excepcional” e com face autoritária, que discrepava de tudo o que 
se conhecia até então, com princípios e regras que exorbitavam as 
relações entre os particulares. Foi o mesmo sendo construído por 
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obra da jurisprudência do Conselho do Estado francês, órgão 
encarregado de resolver as contendas entre a Administração e seus 
administrados. (BANDEIRA DE MELLO, 2016). 

A partir de tal concepção pode-se entender que 
 
Com o aparecimento dos regimes constitucionais, a administração 
foi subordinada à lei e inserida no chamado poder executivo 
estatal. Isto, porém, não fez senão dar uma roupagem formal mais 
atualizada ao que já era uma ordem conceitual e prática 
preexistente. Os novos princípios e os novos dispositivos 
institucionais agiram não no sentido da transformação mas no da 
limitação e controle da ação administrativa em relação ao público. 
A ação administrativa foi regulamentada quanto aos interesses e 
metas a perseguir e também quanto ao âmbito das suas 
possibilidades de intervenção, particularmente as do tipo 
unilateral e autoritário. Todavia, a intervenção foi configurada 
igualmente como manifestação de autoridade (legislativamente 
circunscrita) para satisfação de interesses próprios do titular da 
soberania, não do príncipe, mas da entidade estatal. (BOBBIO, 
MATTEUCCI, PASQUINO 1998, p. 13). 
 

Estando o Estado agora concebido e constituído sobre bases 
de legalidade, a Administração surgiu com o propósito de direcionar 
sua atuação visando satisfazer os interesses do povo. Assim, fica 
entendido que os atos emitidos por quem representa o titular do 
poder, que é o povo, são, acima de tudo, atos que manifestam e que 
cumprem deveres de implementar a finalidade legal que os justifica, 
ou seja, os interesses da coletividade. (BANDEIRA DE MELLO, 2016).  

Pela elucidação dos já referidos autores, portanto, chega-se às 
bases ideológicas do Direito Administrativo, resultantes do Estado 
de Direito, ideário da Revolução Francesa e, por conseguinte, ideal 
de Rousseau e seu contrato social. Ao submeter o Estado ao Direito, 
firma-se o princípio da igualdade entre os homens e, sobremaneira, 
a soberania popular. É nestas bases que se assenta o Direito 
Administrativo (BANDEIRA DE MELLO, 2016) e que o Estado deverá 
concretizar, administrativamente seus deveres constitucionais. 
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O Estado/Administração, ao ter suas condutas 
administrativas reguladas pelo Direito Administrativo deve 
observar um conjunto de princípios que lhe são peculiares e que 
formam um sistema lógico e coerente: o regime jurídico 
administrativo. Estando o Direito Administrativo, por seu turno, 
entroncado no Direito Público, e sendo o Direito composto por um 
conjunto de normas e leis estabelecidas pelo poder político, as quais 
se impõem e regulam a vida social de um povo em determinada 
época, obviamente deve ser sua caracterização normativa 
determinada por interesses pertinentes à sociedade. (BOBBIO; 
MATTEUCCI; PASQUINO, 1998).  

Ao sustentar a ideia de uma disciplina autônoma, Bandeira de 
Mello expõe seus fundamentos assim especificando as questões 
integrantes do regime jurídico administrativo: 

 
Princípio é, pois, por definição, mandamento nuclear de um 
sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se 
irradia sobre diferentes normas, compondo-lhe o espírito e 
servindo de critério para exata compreensão e inteligência delas, 
exatamente porque define a lógica e a racionalidade do sistema 
normativo, conferindo-lhe a tônica que lhe dá sentido harmônico. 
(BANDEIRA DE MELLO, 2016, p. 54). 
 

Os princípios se traduzem nas ideias centrais de um sistema 
e norteiam toda a interpretação jurídica do mesmo, conferindo-lhe 
um sentido lógico e estabelecendo o alcance de suas regras. São 
linhas gerais aplicadas a determinada área do Direito, que 
constituem sua base e determinam as estruturas em que se 
assentam institutos de relevante importância na aplicação do Direito 
Administrativo. (MEDAUAR, 2018). 

Estes princípios se traduzem nos fundamentos de um regime 
jurídico administrativo, normas centrais das quais derivam todos os 
demais princípios e normas do Direito Administrativo. E este, por 
sua vez, assenta-se sobre dois princípios basilares, a supremacia do 
interesse público sobre o privado e a indisponibilidade, pela 
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Administração, dos interesses públicos (BANDEIRA DE MELLO, 
2016), como já mencionado anteriormente. Assim, sustenta-se, 
também no Direito Administrativo, que o ordenamento jurídico do 
Estado tem a finalidade maior de atender ao interesse da sua 
população. Se estrutura, assim, o Direito Administrativo, para 
assegurar a satisfação do interesse público, o interesse maior da 
sociedade organizada. Dentro desses aspectos a serem satisfeitos 
como interesse público estão os interesses fundamentais do cidadão 
e que estão insculpidos na abertura da Constituição da República: os 
direitos e garantias fundamentais, precedidos, evidentemente, da 
cidadania e da dignidade da vida humana, todos previstos nos 
Títulos I e II. De tais direitos não se pode afastar o Estado por 
determinação constitucional. 

 
4 Influências contratualistas e direitos humanos 

 
O pensamento humano é a condição que possibilita a criação 

de novas condições de sociabilidade e possibilita a construção de 
uma nova ordem como resultado imaginário de uma sociedade 
ideal. (BERWIG, 2017). Nesse aspecto, os teóricos contratualistas 
tiveram uma fértil imaginação em suas abordagens, as quais 
geraram uma proposta de pacto social. Nestas condições e pensando 
na tradição iluminista, pode-se afirmar que 

 
O Estado moderno, Estado de direito, é uma construção do 
imaginário e de uma moderna teoria oriunda do pensar humano. 
É uma espécie de ficção que tem por finalidade construir uma 
realidade mais justa que a antiga concepção absolutista do poder. 
(BERWIG, 2017. p. 82). 
 

O fundamento dessa nova ordem estabelecida a partir de um 
contrato imaginário, está na segurança proporcionada por um novo 
Estado social. Berwig (2017) acentua que este acordo se traduz em 
uma realidade imaginada, que vai possibilitar ao homem viver em 
sociedade, e onde o poder exercido pelo Estado vai assegurar aos 
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indivíduos uma vida melhor, reduzindo os riscos voluntários 
decorrentes das paixões e elencando direitos que serão instituídos 
como garantias formais nesse Estado artificial. 

O homem, estando agora inserido na sociedade e se 
autocompreendendo como um ser eminentemente social que busca 
concretizar seus objetivos, sente a necessidade de estabelecer 
relações com seu grupo social e, à partir do estabelecimento dessas 
relações, entende a premência de normas que organizem a conduta 
social desta nova ordem então instituída. (REIS; PASCON, 2003). 
Tais normas organizam o Estado e a sociedade. Ao organizarem tais 
perspectivas, terminam organizando a própria vida humana. 

Por isso é que se pode dizer que as teorias contratualistas 
concebidas na ausência de uma ordem minimamente estruturada. 
(SILVA, 2013), legitimaram a racionalidade social e política ao 
fundarem o Estado de direito e possibilitarem o Estado social. 
(ABRAÃO, 2007). Este Estado social progrediu a ponto de podermos 
falar em direitos de cidadania como responsabilidade ou 
competência estatal. 

Compreende-se assim que o Direito Administrativo e a 
atuação administrativa do Estado sofrem influência das teorias 
contratualistas justamente porque estas possibilitam que a razão 
humana criasse o Estado moderno e tudo o mais que o caracteriza. 
O contrato social, portanto, estabeleceu para a humanidade uma 
nova condição, ou seja, uma nova realidade criada pelo imaginário, 
e sua aceitação coletiva permitiu o estabelecimento de convenções e, 
por consequência a padronização do pensamento. (BERWIG, 2017).  

Em última instância, o Direito Administrativo é fruto de um 
pacto que cria um Estado, uma Administração Pública e toda a 
estrutura necessária para o seu funcionamento em prol da 
sociedade, através da lei. Se no Estado absoluto o Estado não se 
submetia à ordem jurídica, com esse novo pacto social o Estado 
passa a ser regulado pela imaginação, é uma ficção que funciona 
concretamente em razão de que a partir de tais teorias as pessoas 
dão vida à estrutura estatal e torna possível o bem-estar social. 
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3 Considerações finais 

 
É no contexto das relações humanas que o homem estabelece 

condições de convívio com seus semelhantes. Estas interações, 
sejam afetivas, de liderança ou de disputa, são complexas e 
geralmente acompanhadas de constantes conflitos. Tais conflitos 
são, por natureza, a mola propulsora que instiga o ser humano 
construir alternativas, criando novas possibilidades a partir das 
releituras de situações e da descoberta de novas oportunidades. 
Evidencia-se, dessa forma, que as realizações da vida e as relações 
humanas possibilitam uma conotação positiva na evolução social, 
mas o Estado tem um papel essencial no bem-estar das pessoas. 

Contudo, a incapacidade de uma resolução plena das 
controvérsias, em razão da complexidade e aumento dos problemas 
provenientes destas interações, reforçada pela ausência de uma 
cultura de pacificação, desassossega o ser humano e o instiga a 
buscar uma maneira de acelerar o deslinde de tais situações. Se não 
podemos acatar na integralidade o conteúdo das teorias abordadas, 
podemos aceitar que sua idealização embasou a necessidade de 
criação de uma nova estrutura estatal que desse conta de resolver os 
conflitos interpessoais, mas por outro lado, tirou a liberdade de cada 
indivíduo. Foram, portanto, a base do Estado atual. 

Com a criação do Estado de Direito, concebido e articulado em 
um arcabouço de normas e regimentos novos que trazia a 
perspectiva de uma vida melhor, é que o constitucionalismo 
moderno constituiu-se e foi aceito, a partir de um ideário que 
estabeleceu direitos aos cidadãos e limitação à atuação estatal. Para 
organizar este Estado moderno, que passou a assegurar a 
integridade e os direitos dos cidadãos, surgiu a necessidade de 
alocar-se dentro de uma sistemática melhor estruturada e 
organizada: foi criado o Direito Administrativo. 

Ao percorrer o caminho da história dos grandes pensadores e 
estudiosos do contratualismo, nota-se, por fim, que tal construção 



Ionice Terezinha Pimenta Possani; Aldemir Berwig | 411 
 
foi de fundamental importância para o aparecimento e 
desenvolvimento do Direito Administrativo. E, apesar das mudanças 
ocorridas com o passar do tempo, os preceitos das teorias 
constratualistas ainda hoje se refletem e continuam a influenciar a 
Administração contemporânea e o Direito Administrativo. 

Pode-se, portanto, afirmar que o Direito Administrativo é 
decorrência de tal construção histórica e reflete os traços 
fundamentais das teorias estudadas, de forma que visa justamente 
garantir os direitos do cidadão contra a arbitrariedade estatal. É por 
esta razão que encontramos nos direitos fundamentais do cidadão 
as bases para o Direito Administrativo. 
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1 Introdução 
 

No ano de 2018, a Constituição da República Federativa do 
Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, conhecida como 
Constituição Cidadã, completou 30 anos. Seu aniversário coincide com 
várias crises, em especial a econômica e a política, que se abatem sobre 
a sociedade brasileira. A Lei Magna criou um catálogo generoso de 
direitos, contudo, ainda não conseguiu concretizar os direitos 
fundamentais, muito embora estejam consagrados nos arts. 5º, 6º e 
7º, entre outros espalhados ao longo do texto constitucional. O fato 
mais importante foi a retomada da democracia constitucional, 
regatando os direitos e as garantias fundamentais tolhidos durante 20 
anos de Regime Militar e, hoje, traz em seu bojo a consagração dos 
diretos sociais e da dignidade humana. 
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Desse modo, o objetivo deste artigo é realizar uma reflexão 
sobre os 30 anos da Constituição Cidadã e a consolidação dos 
direitos e garantias fundamentais, bem como abordar sobre seus 
avanços e retrocessos. 

 
2 Aspectos históricos da promulgação da constituição da 
república federativa do Brasil de 1988 – avanços e retrocessos 

 
Promulgada em 5 de outubro de 1988, a Constituição da 

República Federativa do Brasil (CF/88) tornou-se o principal 
símbolo de redemocratização do país. Os 30 anos de sua vigência, 
completados em 2018, representam para a sociedade brasileira o 
rompimento com o regime ditatorial e a restauração da democracia 
e do sistema normativo para ordenar a sociedade em busca da 
promoção do bem-estar social e de uma vida digna para todos. 

Um dos aspectos mais significativos da Constituição de 1988 
vincula-se à consolidação da democracia e o resgate dos direitos e 
garantias fundamentais que foram tolhidos durante 20 anos de 
Regime Militar. Esse resgaste das liberdades individuais que faziam 
parte do Texto Constitucional de 1946, originou a denominada 
“Constituição Cidadã”4, que traz em seu bojo a consagração dos 
diretos sociais e da dignidade humana. 

É necessário compreender, porém, no contexto interno, que 
esses direitos são denominados “direitos fundamentais” que 
assumem, por meio das normas constitucionais, a função de buscar 
a construção de uma sociedade harmônica baseada nos princípios 
da igualdade, respeito, liberdade e fraternidade. Segundo a 
Organização das Nações Unidas (ONU, 2018), os direitos 
fundamentais são “direitos inerentes a todos os seres humanos, 
independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, 
religião ou qualquer outra condição.” Sendo assim, afirma-se a 

 
4 Constituição Cidadã: assim chamada devido à grande quantidade de leis voltadas à área social, 
assegurando direitos sociais até então não tutelados pelo Estado. 
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preocupação em valorizar o ser humano e suas atribuições e a 
necessidade de a lei auxiliar nesse processo de determinar o homem 
como cerne da sociedade e o bem jurídico mais valioso. Não se pode, 
todavia, deixar de mencionar que a CF/88 se preocupa com a 
promoção e o exercício desses direitos. 

Na mesma linha de entendimento, Jorge Miranda (2012, p. 18) 
sustenta que: 

 
Por direitos fundamentais entendemos os direitos ou as posições  
jurídicas subjectivas (sic) das pessoas enquanto tais, individual ou 
institucionalmente consideradas, assentes na Constituição, seja na 
Constituição formal, seja na Constituição material – donde, 
direitos fundamentais em sentido formal e direitos fundamentais 
em sentido material. 
 

Independentemente do que se entende por direito 
fundamental, ele deve estar em primeiro plano na CF/88, pois, 
assim, é garantida a consolidação da dignidade da pessoa humana e 
são evitados abusos e arbitrariedades do poder estatal, assegurando 
às pessoas se desenvolverem plenamente em uma sociedade 
pluralista, porém, solidária e fraterna. 

Destaca-se que os direitos fundamentais compõem, 
implicitamente, todo o conjunto de normas da CF/88, mas são 
enfatizados, de maneira acentuada, no art. 5º da Carta Magna, caput 
e em seus incisos e parágrafos, que assim enuncia: 

 
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. [...]. (BRASIL, 1988). 
 

Percebe-se, portanto, a valorização do indivíduo como pessoa 
e, mesmo sem existir uma hierarquia entre as normas e os 
princípios fundamentais, a base que orienta a criação e a 
concretização desses direitos é o princípio da dignidade da pessoa 
humana. 
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A tutela dos direitos e garantias constitucionais está explícita 
no art. 5º, inc. II da CF/88, que enuncia o denominado Princípio da 
Legalidade com o texto: “Ninguém será obrigado a fazer ou deixar 
de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.” Ao analisar esse 
princípio, portanto, que incide sobre as demais normas 
constitucionais, é possível perceber mais um avanço no processo 
histórico-cultural das constituições, pois impediu que durante os 
últimos 30 anos o povo fosse submetido a governos tirânicos que o 
obrigasse de realizar ações indesejáveis (LENZA, 2017). 

O Brasil viveu épocas em que a tirania e a violência estavam 
presentes na forma de governar. Após o fim da Ditadura de 1964, 
porém, buscou a redemocratização e a valorização dos indivíduos 
como agentes na escolha direta de seus representantes. A CF/88 
procurou proibir várias práticas comuns desses “anos de chumbo” 
e foi bastante eficaz na valorização da democracia e do Estado 
democrático de direito, chegando a ser denominada “Constituição 
Cidadã”. Um exemplo disso foi o seu art. 5º, inc. IV, que expressa: 
“é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.” 
Essa determinação é a demonstração da superação da censura 
existente durante a Ditadura Militar, que impedia a veiculação do 
pensar discordante das ideias do governo, transmitido por meio de 
músicas, literatura e das artes em geral (SILVA, 2011). 

A evolução constitucional também pode ser atribuída ao 
movimento realizado pelos artistas e pessoas que lutaram por 
mudanças, enfrentando, inclusive, o exílio longe do Brasil, por 
lutarem pelos seus direitos, como é o exemplo do cantor Chico 
Buarque, que teve diversas músicas censuradas. Satisfatoriamente, 
algumas músicas esquivaram-se da censura e conseguiram passar a 
mensagem desejada para os mais atentos, que souberam interpretar 
as entrelinhas, como no caso da música Cálice, que assim entoa: 

 
Como é difícil acordar calado 
Se na calada da noite eu me dano Quero lançar um grito desumano 
Que é uma maneira de ser escutado Esse silêncio todo me atordoa 
Atordoado eu permaneço atento 
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Na arquibancada pra a qualquer momento Ver emergir o monstro 
da lagoa 
 
Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Pai, 
afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue. (HOLLANDA, 
1973). 
 

A concretização dos direitos fundamentais ao longo desses 30 
anos de promulgação da Constituição Federal, contudo, vem 
enfrentando obstáculos, visto que a sociedade brasileira possui 
raízes históricas marcadas pelo preconceito e pelo desrespeito às 
diferenças, embora o Brasil seja um país caracterizado pela intensa 
miscigenação e pluralidade. 

Reflexo disso está no âmbito religioso que, devido à intensa 
intolerância praticada  pelo povo no território brasileiro, exigiu a 
promulgação de normas jurídicas que assegurassem a liberdade de 
crença e prática religiosa sem impor qualquer forma de preconceito. 
Primeiramente, é necessário compreender a origem dessa 
discriminação iniciada na colonização do Brasil, quando os europeus 
chegaram às terras desconhecidas e encontraram aqui os diversos 
povos nativos que as habitavam. O desrespeito para com as crenças 
religiosas, contudo, foi marcado pela imposição da religião católica 
aos indígenas nativos devido ao fato dela ser predominante na 
Europa e, consequentemente, nos países colonizados. O mesmo 
ocorreu com os africanos escravizados e trazidos para o Brasil, 
impedidos de realizar cultos e praticar a fé presente em sua cultura. 
Exemplo dessa mistura de religiões foi o surgimento da Umbanda, 
a união dos deuses africanos com os santos católicos e dos preceitos 
do candomblé com os do cristianismo (LÍDICE, 2018). 

A intolerância, porém, permanece presente na atualidade e, 
como observa Alexandra Peixoto Viana (2017, p. 19), 

 
[...] o catolicismo permaneceu predominante e muitos de seus 
adeptos ainda enxergam o diferente com olhos do passado. E não 
só entre católicos dissemina-se o preconceito. A competição entre 
distintas seitas é um forte fator da persistência da intolerância: 
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evangélicos contra ateus, católicos contra evangélicos e toda sorte 
de conflitos entre tradições religiosas. As mais atingidas são 
aquelas de matriz africana, vistas pela maioria como “macumba”, 
no sentido pejorativo do termo. 
 

Para afirmar e demonstrar a importância da convivência 
social baseada no respeito e na igualdade, a CF/88, em seu art. 5º, 
defende a liberdade de crença e da prática religiosa e, com uma visão 
mais ampla do respeito ao pensamento individual, assegura a 
liberdade de pensamento filosófico e político, garantindo a proteção 
desses direitos: 

 
VI – É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na 
forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. 
[...] 
VIII – Ninguém será privado de direitos por motivo de crença 
religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar 
para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a 
cumprir prestação alternativa, fixada em lei. (BRASIL, 1988). 
 

Além de fazer parte da matéria constitucional, a intolerância 
religiosa tornou-se discussão penal com a criação da Lei nº 9.459, 
em 1997, que considera crime a prática de discriminação ou 
preconceito religioso. 

Ressalta-se que a norma constitucional brasileira possui um 
mecanismo que proporciona a igualdade entre os cidadãos com o 
intuito de tornar as relações sociais menos violentas e 
discriminatórias. Nesse sentido, o art. 5º, inc. I da CF/88, menciona 
que “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos 
termos desta Constituição”, configurando, assim, o Princípio da 
Igualdade. Tal princípio prega a isonomia, ou seja, afirma que se 
deve “tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na 
medida de suas desigualdades.” (SILVA, 2011, p. 132). 

Apesar dos avanços no âmbito das liberdades públicas 
constata-se que há  certos grupos considerados minorias que, para 
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atingirem os mesmos direitos das maiorias e terem seus direitos 
assegurados especificamente, são tratados de forma diferenciada. 
Observa-se, portanto, que há disparidades sociais, culturais, de 
gênero, de cor, entre outras formas de segregação. 

Na realidade, o que chama a atenção na evolução 
constitucional é que nesses 30 anos da Constituição brasileira, as 
diferenças entre homens e mulheres continuam expressivas. Um 
aspecto, entretanto, apresenta pontos positivos, conforme 
entendimento de Posthuma e Lombardi (1998, p. 134): 

 
As mulheres têm sido requisitadas, até mais que os homens, para 
executarem atividades que exigem habilidades, como destreza 
manual, atenção a detalhes e paciência para realizar trabalhos 
repetitivos os quais as qualificaram para o desenvolvimento de 
tarefas ditas femininas. Essas habilidades, no entanto, não são 
reconhecidas como qualificadas, o que justifica o fato de as 
trabalhadoras serem submetidas a salários inferiores quando 
comparados aos dos trabalhadores no desempenho de mesmas 
funções. 
 

Neste sentido, as considerações de Condorcert (1991 apud 
NIELSSON, 2018, p. 99) sobre as mulheres esclarecem com 
pertinência que elas “têm o direito de ser diferentes toda a vez que 
a igualdade as inferioriza, o que ocorre quando se exige que as 
mulheres façam uso  da razão da mesma forma como os homens 
tendem a empregá-la.” Na verdade, se os direitos são universais, não 
há como fazer diferenças entre as espécies humanas, uma vez que a 
igualdade é um princípio universal de justiça, juntamente com a 
liberdade, e são aplicáveis a todos os seres humanos. 

A CF/88 apresenta avanços e retrocessos, notadamente no 
que se refere à (re)afirmação da igualdade por meio das 
diferenciações quando procurou proteger certos grupos que, a seu 
entender, mereciam tratamento diverso, buscando de alguma forma 
estabelecer medidas compensatórias com a concretização de 
algumas medidas, como, por exemplo, a questão das cotas políticas. 
De acordo com a Lei n° 9.504/67, 30%  dos candidatos registrados 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103367/lei-eleitoral-lei-9504-97
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devem pertencer a um dos sexos. Muitas vezes,  dado  que  o 
percentual não pode ser preenchido por homens, ainda que faltem 
mulheres, elas são  buscadas com certo afinco “nem que seja para 
fazer legenda.” A Lei Maria da Penha (Lei n° 11.340/2006) nesse 
sentido, constitui-se em 

 
[...] um critério de equiparação desigual igualitário e representa 
uma das medidas apresentadas pelo Estado para permitir que 
ocorra o aceleramento da igualdade de fato entre o homem e a 
mulher, circunscrita aos casos de violência doméstica e familiar, já 
que o alcance da Lei é limitado. (GROSSI; MIGUEL, 2001). 
 

Quanto às ações afirmativas, a implantação do sistema de 
cotas nas universidades para afrodescendentes tem o intuito de, ao 
menos em parte, amenizar as diferenciações, oferecendo-lhes as 
mesmas oportunidades daqueles indivíduos que não sofreram as 
mesmas espécies de restrições. 

Uma dessas ações foi a aprovação da Lei n° 12.990/2014, que 
resguardava aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos 
públicos para cargos efetivos e empregos públicos  no âmbito da 
administração pública federal, das autarquias, das fundações 
públicas, etc. Outra ação foi a instituição do Programa Universidade 
para Todos (Prouni) por meio da Lei n° 11.096/2005. O art. 1º da 
mencionada lei dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo 
integrais e parciais para estudantes da graduação e sequenciais de 
formação específica em instituições privadas de ensino superior, 
com fins lucrativos ou não. Há, ainda, outras ações a serem 
elucidadas, porém, não convergem, neste momento, com este texto 
(BIANCHINI, 2014). 

Como mencionado anteriormente, durante um longo período 
de tempo, o Brasil esteve sob dominação militar, que consistiu na 
denominada Ditadura de 1964, da qual há relatos de tortura 
cometida por policiais e militares contra aqueles que diferiam da 
ideologia imposta na época. A promulgação da CF/88, em seu art. 
5º, inc. III, contudo, dispõe: “ninguém será submetido a tortura nem 
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a tratamento desumano ou degradante.” Para complemento desse 
inciso há, também, o que aponta o inc. XLIII do mesmo artigo: “a lei 
considerará crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia a 
prática de tortura [...].” Percebe-se, portanto, que com a nova 
Constituição houve um salto na percepção de que o ordenamento 
jurídico deve ser o mais humano possível. Vale ressaltar que a Lei n° 
9.455/97, complementar à norma constitucional, define os crimes 
de tortura e dá outras providências, bem como a Lei n° 12.847/2013, 
além de instituir o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à 
Tortura,  também criou o Comitê Nacional de Prevenção e Combate 
à Tortura e o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à 
Tortura (ALVIM, 2018). 

Outro aspecto referente à superação do legado da Ditadura 
Militar de 1964 e que corresponde ao mencionado anteriormente no 
inc. IV, é o que aponta o inc. IX do art. 5º da CF/88: “é livre a 
expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação, independentemente de censura ou licença.” Na 
Ditadura Militar, muitos artistas, emissoras de rádio e televisão 
sofreram imposições referentes ao conteúdo de suas publicações, o 
que feria, indubitavelmente, o direito à liberdade de expressão. O 
inc. IX foi criado com o intuito de extinguir essa proibição e 
proporcionar liberdade à manifestação, assim como o art. 220, § 2º, 
que se interliga ao inciso supramencionado ao vedar a censura de 
natureza política, ideológica e artística. É interessante mencionar 
que a Lei n° 5.250/67, conhecida como a “Lei de Imprensa”, não foi 
recepcionada pela CF/88 por apresentar aspectos não democráticos. 
O entendimento do STF foi de que o art. 45, incs. II e III, e §§ 4º e 
5º da Lei n° 9.504/67, ou seja, da “Lei das Eleições”, fere a liberdade 
de imprensa ao não abranger o uso do humor como imprensa. Por 
isso, o uso do humor e de sátiras constituem críticas válidas que 
podem ser usadas tanto em períodos não eleitorais quanto eleitorais 
(MENDES; BRANCO, 2011). 

Outro grande avanço por parte da CF/88 foi a inclusão do inc. 
XIII ao art. 5º, que regulamenta a liberdade de profissão. Em seu 
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texto encontra-se o seguinte elucidado: “é livre o exercício de 
qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 
profissionais que a lei estabelecer”, ou seja, ao proporcionar a 
liberdade de escolha, para determinadas profissões a lei impõe 
certas medidas a serem acatadas para o exercício pleno do ofício. 
Um exemplo é o Exame da Ordem, regulamentado pelo inc. IV do 
art. 8º da Lei n° 8.906/94, ao qual devem se submeter os graduados 
em Direito para o exercício da sua profissão. Outro ponto 
fundamental a ressaltar é em relação à profissão de músico, que não 
necessita de inscrição no Conselho de Fiscalização, pois entende-se 
que a mesma se enquadra na liberdade de expressão enquanto 
manifestação artística. Caso, porém, essa manifestação venha a ser 
lesiva para a sociedade, ela deverá ser fiscalizada pelo mencionado 
Conselho. Entende-se, com isso, que a abrangência das inúmeras 
profissões é constitucional e protegida por lei, sendo do interesse do 
profissional se submeter às medidas necessárias nos casos das 
profissões fiscalizadas (ALVIM, 2018). 

A CF/88 dispõe em seu art. 5º, inc. XLVII, que algumas penas 
não são aplicadas no Brasil. São elas: a pena de morte, que só é 
passível de aplicação em caso de guerra declarada nos termos do art. 
84, inc. XIX; a pena de caráter perpétuo; a de trabalhos forçados; a 
de banimento e as penas cruéis. Tais penas são proibidas e, caso 
sejam aplicadas, ferem o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, 
encontrado no inc. III do art. 1º da CF/88. Por ser consagrada como 
democrática e humanizada, a CF/88 tutela o direito à vida, não 
podendo ferir tal direito ao aplicar os tipos penais 
supramencionados. Nos casos de trabalhos forçados como forma de 
pena, a CF/88 entende que possuem o intuito de humilhar o 
condenado, proibindo-os terminantemente. 

Há, contudo, o uso do trabalho dentro das prisões como forma 
de satisfação à alma do condenado e, também, como forma de 
aprendizado de uma nova profissão, bem como de redução da pena 
ou promoção da progressão de regime. Respeitando a dignidade 
humana e a integridade física e moral do preso, a CF/88 proíbe as 
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penas cruéis, ou seja, as penas que mutilam os corpos dos presos ou 
a sua moral. Isso não significa que as penas são suaves e boas, mas 
sim, que são racionais e na medida dos crimes cometidos (ALVIM, 
2018). 

Cabe, ainda registrar que além das conquistas de direitos e 
garantias fundamentais, que caracterizam o aspecto cidadão da 
Constituição de 1988, a ativa participação popular elevou ao texto 
constitucional os direitos sociais, apontando-se, tais como: 

 
[...] a seguridade social de caráter universal, composta por 
previdência, saúde e assistência social, assim como os patamares 
mínimos de direitos dos trabalhadores, a liberdade sindical e o 
direito de greve. Tal ascensão constitucional dos direitos sociais 
impôs a necessidade de respeito a algumas das conquistas 
históricas da classe trabalhadora, mesmo por aqueles que 
pretendem deliberadamente destruir a Consolidação das Leis do 
Trabalho. 
 

É indiscutível que a Carta Magna de 1988 trouxe muitos 
avanços na questão dos direitos fundamentais, sociais e políticos, 
mas também é inegável que ainda há algumas questões no atual 
contexto político que necessitam de explicações, graças à forte 
sinalização de questionamentos ainda mais profundos em relação às 
conquistas previstas pela Constituição. “É o caso da liberdade de 
expressão, dos direitos individuais e de uma educação laica. Vivemos 
um momento em que se coloca em xeque tudo que até então 
significava avanço”, principalmente ao perceber que ainda 
persistem decisões emitidas pelo Supremo Tribunal Federal, 
censurando a publicação de fatos que envolvem ministros da 
Suprema Corte5 na Operação Lava Jato. Uma verdadeira ameaça à 

 
5 No dia 15 de abril de 2019, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o site “O  Antagonista”  
e a  revista “Crusoé” retirassem do ar reportagens e notas que citavam o presidente da Suprema Corte, 
ministro Dias Toffoli. Na ocasião, o relator do inquérito havia estipulado multa diária de R$ 100 mil 
para o eventual descumprimento da ordem judicial e mandou a Polícia Federal (PF) ouvir os 
responsáveis do site e da revista em até 72 horas. A medida foi revogada em 18 de abril, após intensas 
críticas e pressão dos juristas brasileiros e dos próprios ministros do STF. (G1, 2019). 



424 | Jurisdição, Democracia e Direitos Humanos 
 
liberdade de expressão, conquista irrefutável e pilar da democracia 
e do estado de direito (GIFE, 2019). 

Neste sentido, Celso Mello, ministro do Supremo Tribunal 
Federal, manifestou-se, afirmando que “A censura, qualquer tipo de 
censura, mesmo aquela ordenada pelo Poder Judiciário, mostra-se 
prática ilegítima, autocrática e essencialmente incompatível com o 
regime das liberdades fundamentais consagrado pela Constituição 
da República.” 

Por derradeiro, muito poderia ainda ser enfocado para 
demonstrar os avanços e retrocessos da CF/88 nesses 30 anos. Sem 
pretender esgotar o assunto, o texto visa realizar apenas uma 
reflexão sobre a concretização dos direitos fundamentais e constatar 
que a Carta Magna ainda não alcançou o nível desejado para 
proporcionar ao povo brasileiro uma vida com mais dignidade. 

 
3 Considerações finais 

 
Constata-se que a CF/88, ao ser promulgada, teve uma 

significativa preocupação com os avanços no âmbito dos direitos 
humanos. Esse progresso é essencial para a construção de uma 
sociedade justa e solidária em busca da concretização das normas 
constitucionais que enunciam direitos e princípios fundamentais. 
Dessa forma, ao analisar o conteúdo constitucional, mormente o art. 
5º e alguns de seus incisos, compreende-se a necessidade de sua 
existência e da efetiva incorporação à sociedade, com o objetivo de 
criar uma cultura de respeito e tolerância em um país que possui 
raízes racistas, machistas e preconceituosas. 
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dos movimentos feministas, que possibilitaram 
a conquista de direitos fundamentais às mulheres 
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Introdução 
 

Mediante um estudo dedutivo e consultas bibliografias, busca-
se compreender como se deu a naturalização da imagem de 
fragilidade do sexo feminino, construída historicamente com base 
em uma cultura de dominação masculina, e como essa ideologia se 
perpetrou tão rapidamente no corpo social e, ao mesmo tempo, 
como as mulheres criaram espaços de resistência. Assim, para 
atingir o objetivo acima exposto, o trabalho irá discorrer sobre 
alguns fatos históricos que contribuíram para a naturalização da 
submissão feminina, bem como analisar as teorias que 
fundamentaram esse sistema dominador, baseando-se, 
principalmente, nos ensinamentos de Heleieth I. B. Safiotti. E, por 

 
1 Acadêmica do Curso de Graduação me Direito da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e 
das Missões (URI), campus Santo Ângelo/RS.   
2 Acadêmica do Curso de Graduação me Direito da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai 
e das Missões (URI), campus Santo Ângelo/RS.   
3 Pós Doutora pela Faculdades EST (São Leopoldo/RS). Doutora em Direito pela Universidade de 
Osnabrueck (Alemanha). Docente do Curso de Graduação e Pós-Graduação stricto sensu – Mestrado 
e Doutorado em Direito URI, campus Santo Ângelo/RS. 
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fim, tem-se o intuito de demonstrar como as mulheres têm resistido 
a este ciclo de submissão por meio das lutas feministas, que têm se 
configurado como os principais movimentos que continuam 
libertando as mulheres dos padrões patriarcais e possibilitando-as a 
conquistar direitos fundamentais. 

 
Metodologia 

 
O resumo expandido foi elaborado com a orientação da 

Doutora Rosângela Angelin, e teve como método de pesquisa os 
estudos bibliográficos. Utilizou-se a técnica de relacionar as teorias 
contidas em cada obra para compreensão do assunto e para chegar 
a uma conclusão concisa, tento como base os autores Pierre 
Bourdieu, Heleieth I. B. Safiotti, Simone Beauvoir e Riane Eisler. 

 
Resultados e discussão 

 
Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa “Aurélio”, algo é 

natural quando “segue a ordem natural das coisas; lógico.” 
(FERREIRA, 2008, p. 349). Infelizmente este conceito passou a ser 
relacionado diretamente com a ideia de que a mulher é o sexo frágil, 
sendo que ela mesma passou a aceitar que algumas situações do 
cotidiano, onde é colocada em um posto inferior. Esse lugar 
secundário das mulheres tem um intuito simbólico de esses espaços 
são vistos como algo permanente e aceitável, ou até, mesmo como 
natural (BOURDIEU, 2002, p. 7), e isto acabou gerando, 
inevitavelmente, uma forte dominação masculina. 

A naturalização da mulher como um sexo frágil se deu através 
de uma construção histórica. Segundo Safiotti, “quando se afirma 
que é natural que a mulher se ocupe do espaço doméstico, deixando 
livre para o homem o espaço público, está-se, rigorosamente, 
naturalizando um resultado da história”, ou seja, está-se 
contribuindo para a transformação da história em natureza, do 
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arbitrário cultural em natural (SAFFIOTI, 1987, p. 11). Percebe-se, 
portanto, que  

 
A divisão entre os sexos parece estar “na ordem das coisas”, como 
se diz por vezes para falar do que é normal, natural, a ponto de ser 
inevitável: ela está presente, ao mesmo tempo, em estado 
objetivado nas coisas, em todo o mundo social e, em estado 
incorporado, nos corpos e nos hábitos dos agentes, funcionando 
como sistemas de esquemas de percepção, de pensamento e de 
ação. (BOURDIEU, 1999, p. 17) 
 

Buscando compreender qual foi a origem da ideologia 
patriarcal, Simone Beauvoir questiona de onde vem a submissão da 
mulher, concluindo que “por mais longe que se remote na história, 
sempre estiveram subordinadas ao homem: sua dependência não é 
consequência de um evento ou de uma evolução, ela não aconteceu.” 
(BEAUVOIR, 1949, 12-13). Safiotti presume que o homem tenha 
dominado a mulher pela força física, pois esta é maior nos elementos 
masculinos do que nos feminismos. Porém, indaga se “o mero fato 
de a mulher ter, em geral, menos força física que o homem seria 
suficiente para “decretar” sua inferioridade”, afirmando que os fatos 
históricos indicam que não (SAFFIOTI, 1987, p. 12). Já, Riane Eisler, 
a partir de seus estudos afirma que nem sempre as mulheres foram 
submissas aos homens, tendo sido esse fato criado por um apanhado 
de situações ambientais e de poder que foram criando uma cultura 
de dominação dos homens sobre as mulheres.  (EISLER, 2007). 

A Idade Média foi um período fundamental para consolidar 
culturas machistas, pois foi nela que em nome de “Deus”, “milhares 
de mulheres foram torturadas, violentadas e queimadas em 
fogueiras como forma de determinar o local reservado a elas na 
sociedade.” (GIMENEZ, ANGELIN, 2017, p. 244). Segundo a autora 
Ivone Gebara, 

 
A maioria dos símbolos adotados pelo cristianismo é patriarcal, o 
que contribuiu para a cultura de obediência incontestável à figura 
masculina, que se tornou o centro da religião patriarcal, assumida 
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a partir da figura de Jesus e seguindo para outros homens, como 
padres, pais, irmãos, etc., e que tem gerado opressão e 
autoritarismo nas relações sociais (GEBARA, 2000, p. 157). 
 

Pierre Bourdieu também reconhece que as religiões estão 
marcadas pelo “antifeminismo profundo de um clero pronto a 
condenar todas as faltas femininas à decadência, e a reproduzir uma 
visão pessimista das mulheres” (BOURDIEU, 1999, p. 103). As religiões 
refletem uma vontade de domínio por parte do homem: “buscaram 
argumentos nas lendas de Eva, de pandora, puseram a filosofia e a 
teologia a serviço de seus desígnios.” (BEAUVOIR, 1949, p. 16). Ou seja, 
a cultura produzida por princípios religiosos possui um poder elevado 
de forjar identidades, assim como de impor e justificar relações de 
dominação masculina. Assim, podemos concluir que algumas 
Ideologias religiosas “funcionam como cúmplices de processo de 
socialização de homens e mulheres e veículo legitimador de relações 
assimétricas.” (STROHER, 2009, p. 102). 

Perante o exposto, fica evidente que, de acordo com Safiotti, a 
inferioridade feminina é exclusivamente social, perpassando todas 
as classes (SAFFIOTI, 1987, p. 15-16), e, por sua vez, a sociedade 
investe na naturalização desse processo, afirmando que “é natural 
que a mulher se ocupe do espaço doméstico, deixando livre para o 
homem o espaço público.” (SAFFIOTI, 1987, p. 11) automaticamente, 
está-se naturalizando um resultado da história. 

Essa construção social naturalizada tem relação direta com os 
estereótipos, onde se leva em conta a força do molde, criados 
historicamente pelos valores culturais de cada sociedade. Porém, 
Safiotti deixa claro que modelar todos os membros de cada categoria 
de sexo, significa violentar as particularidades de cada pessoa 
(SAFFIOTI, 1987, p.40). 

De acordo com os estereótipos, “a moral feminina se impõe, 
sobretudo através de se fazer lembrar, e se exerce, continuamente, 
através de coação quanto aos trajes ou aos penteados” (BOURDIEU, 
1999, p.38). É como se a feminilidade se medisse pela arte de “se 
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fazer pequena”, mantendo as mulheres encerradas em uma espécie 
de cerco invisível.  Segundo Pierre Bourdieu, “as mulheres não 
podem senão tornar-se o que elas são segundo a razão mítica, 
confirmando assim, e antes de  mais nada a seus próprios olhos, que 
elas estão naturalmente destinadas ao baixo, ao torto, ao pequeno, 
ao mesquinho, ao fútil etc.” (BOURDIEU, 1999, p.41). 

Segundo Simone Beauvoir a mulher é uma matriz, ovário, é 
uma fêmea, e estas palavras bastam para defini-la. (BEAUVOIR, 
1949, p. 25). A partir disto fica evidente que através do adestramento 
dos corpos, ou seja, “a masculinização do corpo masculino e a 
feminilização do corpo feminino” (BOURDIEU, 1999, p. 71), as 
mulheres são ensinadas a aceitar como evidentes, naturais e 
inquestionáveis prescrições e proscrições arbitrárias que, inscritas 
na ordem das coisas, imprimem-se insensivelmente na ordem dos 
corpos. (BOURDIEU, 1999, p. 71). 

Conforme a análise fica evidente que o patriarcado tem sido 
uma ideologia capaz de ditar comportamentos, ações, intervir na 
economia, na política e em todas as esferas públicas e privadas da 
sociedade, mas em especial, em determinar identidades 
estereotipadas para as mulheres (HAHN; ANGELIN, 2018, p.1539). 

Entretanto, esses processos patriarcais não foram facilmente 
aceitos. Houve resistência por parte das mulheres, através de 
Movimentos Feministas, os quais surgiram após a Revolução 
Francesa, e foram verdadeiros agentes de mobilização pelo 
reconhecimento das mulheres nas sociedades e se tornou principal 
na luta contra o poder patriarcal. As lutas feministas 
proporcionaram uma nova condição às mulheres, bem como um 
novo cenário cultural que enfoca a pluralidade e a diversidade, e a 
construção de uma nova ordem jurídica, possibilitando que as 
mulheres também usufruíssem dos direitos humanos. De acordo 
com o pensamento de Eisler, o feminismo tem sido uma das poucas 
teorias ideológicas que tem questionado profundamente e 
frontalmente a forma como as relações humanas tem se organizado. 
(EISLER, 2007, p. 217-218). 
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Safiotti também defende que toda sociedade teria a ganhar se 
a assimetria das relações sociais fosse substituída pelo diálogo. 
(SAFIOTTI, 1987, p. 97). O feminismo é favorável a equiparação dos 
direitos da mulher aos dos homens. Ou seja,  

 
a luta das mulheres não diz respeito apenas a elas, mas também 
aos homens. Seria impensável pretende mudar comportamentos 
femininos sem redefinir os papéis masculinos. Mas, para quem 
luta por uma redefinição dos papéis é preciso que se conheçam, 
pelo menos, as discriminações fundamentais de que é alvo, com 
frequência, a mulher. (SAFFIOTTI, 1987, p. 27). 
 

É possível perceber que, “seria impossível obter adesão de 
todas as mulheres a uma luta contra as discriminações sexuais. 
Existirá sempre um certo número de mulheres que, embora 
dominadas por homens, sentir-se-ão recompensadas através de 
seus privilégios de classe.” (SAFFIOTI, 1987, p. 87). Assim, não se 
pode esperar que todas as mulheres se congreguem em torno das 
mesmas bandeiras, mas sim, em bandeiras capazes de irmandade, e 
só assim poderão caminhar para um futuro sem injustiças. 
(SAFFIOTI, 1987, p. 87). 

 
Pierre Bordieu afirma que tendo como meta a justiça social, 

seria mais fácil desenvolver a solidariedade em lugar da competição, 
os laços de amizade em lugar das rivalidades, o amor em lugar do 
rancor. Nesse tipo de sociedade seguramente, as pessoas seriam 
mais felizes, porque iguais, capaz de trocar, de dar e receber 
(BOURDIEU, 1999, p. 97). 

 
Conclusões 

 
Diante do objetivo da pesquisa de compreender como se deu 

a naturalização da imagem de fragilidade do sexo feminino e de 
como essa ideologia se perpetrou tão rapidamente no corpo social, 
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percebe-se que foi uma construção histórica que determinou os 
lugares secundários às mulheres na sociedade. 

Conclui-se, portanto, que a naturalização da imagem 
desvalorizada da mulher foi uma construção social, perpassada de 
gerações em gerações, gerando assim um ciclo de subordinação 
feminina, onde, inevitavelmente, esse sistema opressor acabou 
sendo naturalizado. E um dos meios mais eficazes para combater 
este ciclo de dominação masculina têm sido as lutas feministas que 
tem como objetivo fazer com que as mulheres deixem de ser vítimas 
desta ordem de opressão social, e retirá-las da situação de 
inferioridade em que ainda vivem, reivindicando direitos mais 
igualitários entre homens e mulheres. 
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A sociedade empresária e o (des) equilíbrio 
entre a função social e o fim lucrativo 
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Orientador: Professor Gabriel de Lima Bedin 2 
 
 
Introdução 
 

O presente trabalho analisa os institutos da função e da 
responsabilidade social da sociedade empresarial. Assim, parte-se da 
hipótese que a busca pelo lucro encontra limites na função social da 
sociedade empresária, uma vez que, além de gerar riquezas, atua 
como agente fomentador de transformação na comunidade em que 
está inserida. Com efeito, embora o fim norteador das sociedades 
empresárias seja a persecução do lucro, há também uma importante 
tarefa na promoção da justiça social.  

 
Metodologia 

 
A metodologia empregada no presente artigo é exploratória e 

utiliza no seu delineamento a coleta de dados em fontes 
bibliográficas disponíveis em meios físicos e na internet capazes de 
construir um estudo teórico coerente sobre o tema. Foi realizada, 
ainda, a leitura do material selecionado e a sua reflexão crítica. 
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A função social da empresa e o fim lucrativo 

 
A sociedade brasileira alterou-se substancialmente nos 

últimos 50 anos. Advindo de um país eminentemente agrário para 
urbano. As demandas sociais, assim, mudaram drasticamente, 
sobretudo após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a 
qual seguiu o modelo de constituição capitalista ao garantir a livre-
iniciativa e a livre concorrência – entre outras garantias liberais -, 
mas também possibilitou ao Estado a exploração direta3 da atividade 
econômica quando necessária aos imperativos da segurança 
nacional ou de relevante interesse público. 

Assim, ao permitir a intervenção estatal na área econômica, a 
Constituição brasileira de 1988 afiançou diversos direitos aos 
cidadãos e instituiu deveres ao Estado, estabelecendo um caminho 
que este deverá trilhar: o avanço da justiça social e da igualdade 
material entre os indivíduos. Trata-se, portanto, de uma 
constituição dirigente4 ao definir, “por meio das chamadas normas 
constitucionais programáticas, fins e programas de ação futura no 
sentido de avanço das condições sociais e econômicas da população” 
(BERCOVICI, 1999, p. 36). 

Neste cenário, ao mesmo tempo em que constitui garantias 
liberais, mas não cria um estado liberal5, prevê direitos sociais, sem, 

 
3Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade 
econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou 
a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. [...] 
4 Canotilho (1994) questiona se a constituição é um simples instrumento de governo ou, pelo contrário, 
deve transformar-se num plano normativo-material que define tarefas, estabelece programas e define 
fins. A constituição, questiona, seria só uma lei só do Estado ou também um estatuto jurídico-político 
do Estado e da Sociedade. Para Bercovici (1999, p. 37-38), “A dualidade marca as discussões em torno 
da Constituição, contrapondo a idéia de sociedade civil e liberdade (mercado) à idéia de sociedade e 
igualdade (Estado).” Assim, “A função da Constituição dirigente é a de fornecer uma direção 
permanente e consagrar uma exigência de atuação estatal “ (BERCOVICI, 1999, p. 40). 
5 Posner (2010), ao analisar a taxonomia do Estado Liberal (chama-o de estado “verdadeiramente 
limitado), entende que este tem tão somente uma única função: assegurar a segurança física (interna 
e externa). O Estado, além disso, deverá estabelecer “um aparato mínimo de ordem pública, dentro do 
qual a iniciativa privada possa ocupar o maior espaço possível.” (POSNER, 2010, p. 142). 
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contudo, criar um estado social6. Garante a livre-iniciativa e a 
propriedade privada - princípios basilares do liberalismo econômico 
- e também prevê expressamente a dignidade da pessoa humana 
como princípio fundamental, além de outros princípios caros às 
constituições econômicas do início do século XX. Tem-se, então, que 
“No desempenho do seu novo papel, o Estado, ao atuar como agente 
de implementação de políticas públicas, enriquece suas funções de 
integração, de modernização e de legitimação capitalista” (GRAU, 
2001, p. 28).  

É nesse contexto, portanto, que a função social da empresa 
deve ser compreendida. O lucro, assim, nunca deixará de ser o 
elemento essencial das sociedades empresárias, as quais, porém, 
devem ser analisadas à luz da Constituição Federal, notadamente 
sob o princípio da dignidade humana. A sociedade empresária, por 
conseguinte, goza de relevante papel no desenvolvimento 
econômico e social. 

A propriedade dos bens de produção7, nesse sentido, deve 
cumprir a função social, ou seja, não almejar apenas fins lucrativos 
das sociedades empresárias, mas também ser norteada pelos 
princípios constitucionais. A função social da empresa se trata, nesse 
contexto, de espécie do gênero função social da propriedade que está 
amparada no Artigo 5º, XXIII, e 170, III, da Constituição 
Federal/1988. Assim, não obstante a garantia da propriedade 
privada (artigo 5º, XXII), mostra-se fundamental que seja 
cumpridora de função social.  

Com efeito,  
 

6 Trata-se de Estado prestador e objetiva equalizar o patamar social mínimo, promovendo o bem 
comum com a prestação assistencial geral e econômica. O Estado, portanto, tem responsabilidades 
sociais, como a previdência, habitação, saúde, educação, entre outros. Não se trata, porém, de modelo 
radical socialista, com possibilidade de estatização totalizante, mas se afastou da ideia liberal pura. 
7 Por bens de produção compreendem-se todos os reunidos pela sociedade empresária/simples (ou 
empresário individual/EIRELI) para a organização do estabelecimento empresarial. Este, por sua vez, 
é o conjunto de bens – corpóreos e incorpóreos - que o empresário reúne para exploração de sua 
atividade econômica. Compreende os bens indispensáveis ou úteis ao desenvolvimento da empresa, 
como as mercadorias em estoque, máquinas, veículos, marca e outros sinais distintivos, tecnologia etc. 
Trata-se de elemento indissociável à empresa (COELHO, 2016). 
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Cumpre sua função social a empresa que gera empregos, tributos 
e riqueza, contribui para o desenvolvimento econômico, social e 
cultural da comunidade em que atua, de sua região ou do país, 
adota práticas empresariais sustentáveis visando à proteção do 
meio ambiente e ao respeito aos direitos dos consumidores. Se sua 
atuação é consentânea com estes objetivos e se desenvolve com 
estrita obediência às leis a que se encontra sujeita, a empresa está 
cumprindo sua função social; isto é, os bens de produção reunidos 
pelo empresário na organização do estabelecimento empresarial 
estão tendo o emprego determinado pela Constituição Federal. O 
princípio da função social da empresa é constitucional, geral e 
implícito (COELHO, 2016, p. 76). 
 

Neste sentido, ao falar sobre a função social da sociedade 
empresaria, Tullo Cavallazzi (2007, p. 70) define que “na doutrina 
jurídica, tem como elemento presente a ideia de um poder que não 
se exerce exclusivamente no interesse próprio, mas também em 
relação à coletividade”. Ainda neste contexto, Waldirio Bulgarelli 
(1985, p. 284) conceitua de forma sucinta: 

 
Por função social deve-se entender, no estágio atual do nosso 
desenvolvimento socioeconômico, o respeito aos direitos e 
interesses dos que se situam em torno da empresa. Daí que a 
doutrina brasileira assinala essa função relativamente aos 
trabalhadores, aos consumidores e à comunidade, o que parece 
evidente.  
 

Entende-se, entretanto, que a função social da empresa não 
pode ser vista apenas como atividades relacionadas a interesses de 
particulares, mas entendida como um instituto para além do lucro, 
sob um viés voltado para o atendimento dos interesses da 
comunidade em que está inserida, pensado a partir do dinamismo e 
repercussão de suas atividades. Com efeito,  

 
É preciso repensar a relação homem-trabalho. É preciso repensar 
a empresa. E os dois focos sobre os quais devem se centrar as 
mudanças e os questionamentos estão na transparência da própria 



Suélen Cristini Pedroso | 443 
 

organização empresarial e no impacto social de suas ações 
(expressos pela expansão e desenvolvimento da personalidade do 
empregado, conformação a valores sociais e respeito a interesses 
que transbordam os limites da empresa (BREVIDELLI, 2000, p. 6). 
 

Neste vértice, para exercer sua função social a propriedade 
precisa produzir de modo a colaborar para a melhoria de condições, 
não apenas de seu titular, mas para toda a coletividade, em 
constante observância ao objetivo constitucional de estabelecer uma 
sociedade justa e igualitária. A propriedade, ao não cumprir com sua 
função social, não poderá ser amparada pelo ordenamento jurídico, 
uma vez que os seus princípios fundamentais reprimem os 
interesses exclusivamente patrimoniais – e individuais. 

O fundamento da responsabilidade social nos negócios está no 
poder que as sociedades empresárias detêm (econômico, político e 
social). Assim, diante principalmente da sua importância 
econômica, as sociedades empresárias não podem fazer valer seu 
poder de maneira a atender unicamente aos interesses de seus 
titulares. Ao exercer suas atividades, a empresa deve conjugar seus 
objetivos – especialmente a busca do lucro – com os interesses e as 
necessidades da comunidade onde atua (TOMASEVICIUS FILHO, 
2003), pois muitas de suas decisões têm consequências que 
influenciam na vida da sociedade em geral (LAMY FILHO, 1992). 

Nesses termos, as sociedades empresariais não podem ser 
vistas apenas como capitalistas – no sentido de buscar 
exclusivamente o lucro -, mas também sobre a ótica social ao gerar 
riquezas – seja para seus titulares ou para seus empregados, 
mediante remuneração direta. Com efeito, a empresa, ao 
desempenhar atividade econômica, ao mesmo tempo que busca o 
lucro deve exercer deveres e responsabilidades sociais, isto é, a 
sociedade empresária deve ser compreendida sob à luz da 
constituição federal, seus princípios e direitos fundamentais 
(GOMES, 2006).   

Tem-se, então, que a função social se mostra essencial para as 
sociedades empresarias ao vincular a ordem econômica a um fim 



444 | Jurisdição, Democracia e Direitos Humanos 
 
social e, assim, garantir a existência digna da população segundo os 
ditames da justiça social, sem, contudo, impedir o lucro (SOUZA, 
2007).  

 
É, portanto, dever constitucional do empresariado privilegiar esta 
justiça social, a fim de garantir a todos cidadãos condições mínimas 
para satisfazer suas necessidades fundamentais, tanto físicas como 
espirituais, morais e artísticas. É princípio de justiça social, em 
uma ponta, pagar aos empregados remuneração justa, garantindo 
condições de sobrevivência digna; na outra, limitar o lucro 
arbitrário, ou os preços abusivos, como infrações à ordem 
econômica. A questão ganha relevância ao se tratar da função 
social da propriedade. Os empreendedores, possuindo os meios de 
produção, têm assegurada a reserva de seus bens e a possibilidade 
de lucro mediante sua utilização. No entanto, o conceito de que tais 
meios devem se destinar tão-somente à satisfação dos 
proprietários-empresários, foi afastado de nosso ordenamento 
jurídico, tanto pela Constituição Federal de 1988, como pelo novo 
Código Civil de 2002 quando limita a liberdade de contratar à 
função social do contrato. O uso do direito de propriedade e dos 
meios produtivos, é, portanto, exercido com limitações. Além de 
proporcionar ganhos ao seu detentor, deve atender à sua função 
social, ou seja, destinar-se a fins sociais muito mais amplos, que a 
simples atenção ao mercado de consumo. O uso responsável da 
propriedade deverá visar, além da produção de bens e dos lucros, 
à melhoria da sociedade como um todo, na qual a empresa se 
insere. Trata-se de um investimento social, não assistencialista, 
que se torna garantia futura da própria subsistência do 
empreendimento. São, portanto, diretrizes precisas, de 
responsabilidade social, promover o bem-estar dos funcionários, 
proporcionando seu aperfeiçoamento profissional e pessoal; 
proteger os recursos naturais locais; respeitar o direito dos 
consumidores e os direitos humanos em geral; enfim, a satisfação 
de necessidades fundamentais da coletividade (SOUZA, 2007, p. 
50). 
 

Por conseguinte, hodiernamente pode-se dizer que a 
sociedade empresária está exercendo sua função social na medida 
em que busca o lucro, sem, contudo, olvidar-se de suas das 
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responsabilidades que resultarão no desenvolvimento social, 
cultural e econômico da coletividade (GOMES, 2006). 

Destarte, a conduta desempenhada pelas sociedades 
empresariais - além de dinamizar a economia - geram renda, 
distribuem riqueza e, consequentemente, garantem dignidade às 
pessoas. Desta forma, a atividade empresarial é responsável pelo 
emprego e renda de grande parcela da comunidade em que está 
inserida, possibilitando o sustento, geração e circulação da 
economia. Somente assim evidenciaremos a gênese da isonômica 
entre a relação entre o lucro e contribuição social, através da 
aplicabilidade da função/responsabilidade social da empresa.  

 
Considerações finais 

 
O presente artigo sopesou as sociedades empresárias sob à 

ótica constitucional e os seus reflexos frente aos desafios 
contemporâneos. Assim, na perspectiva constitucional a sociedade 
empresária não poderá ser tão somente capitalista, no sentido de 
buscar exclusivamente o lucro de seus sócios, mas, também, gozar 
de função social relevante dentro da comunidade em que está 
inserida, gerando renda e riqueza para a coletividade.  
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A toxicidade e o hate speech nas redes sociais: 
casos na internet brasileira 1 

 
André Gottschefski dos Santos 2 

Thami Covatti Piaia 3 
 
 
1. Introdução 
 

A inclusão digital foi consequência da facilidade do acesso e do 
aumento exponencial dos usuários à rede mundial de 
computadores. No Brasil não foi diferente, sendo considerado um 
dos países de maior acesso de usuários às redes sociais nos últimos 
anos. Todavia, o preenchimento dos espaços públicos virtuais, com 
pessoas de todo lugar do globo, também iniciam os pequenos casos 
de discriminação através de opiniões divergentes dos usuários. 

A prática abusiva da liberdade de expressão, através de 
comentários e publicações, geram o discurso de ódio (hate speech) 
na internet, tendo como maior área de atuação as redes sociais. 
Entretanto, esse abuso vai em choque ao princípio da dignidade da 

 
1 Pesquisa vinculada ao Trabalho de Conclusão de Curso “O abuso da liberdade de expressão em casos 
de discurso de ódio nas redes sociais e a atuação do Judiciário Brasileiro”, sob orientação da Prof.ª Dra. 
Thami Covatti Piaia, da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI - 
Campus de Santo Ângelo/RS. 
2 Acadêmico do Curso de Graduação em Direito, da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai 
e das Missões – URI - Campus de Santo Ângelo/RS. E-mail: andregott@live.com. 
3 Doutora em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. Visiting Scholar na 
Universidade de Illinois – Campus de Urbana - Champaign – EUA (2012).  Professora na Graduação e 
no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito – Mestrado e Doutorado, da Universidade 
Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI - Campus de Santo Ângelo/RS. E-mail: 
thamicovatti@hotmail.com. 
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pessoa humana, uma vez que fere o alvo da discriminação em sua 
essência, ou seja, o ser humano. 

O trabalho visa conceituar e caracterizar brevemente o hate 
speech, observando o usuário tóxico, além de analisar alguns casos 
no Brasil onde ficou destacada a presença de discurso de ódio na 
internet. 

 
2. Metodologia 

 
A metodologia aplicada neste trabalho foi através de método 

dedutivo, tendo como procedimento monográfico a pesquisa 
indireta em texto legal, em doutrinas, em artigos e revistas, 
observando um raciocínio histórico e conceitual do hate speech na 
internet brasileira. 

 
3. Resultados e discussão 

 
O ódio é um sentimento natural do ser humano, sendo ainda 

considerado por muitos filósofos como a antítese do amor. Não é à 
toa que Sigmund Freud, analisado no estudo da Doutora em 
Psicanálise Sandra Niskier Flanzer, caracterizou o ódio “como um 
sentimento mais antigo que o amor, cuja fonte reside na obtenção 
do desprazer, perturbando o equilíbrio energético experimentado 
pelo sujeito”. Lacan, destaca que o ódio é o início de tudo, pois é 
inerente ao sujeito, consequência da hostilidade e da frustração para 
com o outro. Ou seja, o sujeito odeia o outro por não conseguir ser 
como o outro. (2006, p. 215-220). 

O filósofo francês André Glucksmann discorre acerca do ódio: 
“com seus ornamentos tradicionais – raiva, cólera, bestialidade, 
ferocidade – dos quais ele exibe um arsenal completo, o ódio acusa 
sem saber. O ódio julga sem ouvir. O ódio condena a seu bel-prazer. 
Nada respeita e acredita encontrar-se diante de algum complô 
universal”. (2007, p. 12). 
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Para conceituar o discurso do ódio, Winfried Brugger define 
que “refere-se a palavras que tendem a insultar, intimidar ou 
assediar pessoas em virtude de sua raça, cor, etnicidade, 
nacionalidade, sexo ou religião, ou que têm a capacidade de instigar 
violência, ódio ou discriminação contra tais pessoas.” Contudo, ele 
trata do hate speech no mundo real, e não no virtual. (2007, p. 118). 

O discurso de ódio possui como elementos básicos a 
discriminação e a externalidade, ou seja, não basta apenas haver a 
discriminação pessoal, íntima do indivíduo, mas também a sua 
publicidade, externando sua opinião discriminatória. Assim, fica 
evidente que apenas o pensar preconceituoso, a ideia 
discriminatória inserida no foro íntimo da pessoa, não poderá ser 
censurada, nem sequer julgada, visto que, é um direito pétreo à 
liberdade de pensar, ainda mais falando do consciente humano que 
é inimputável para uma intervenção jurídica. Além disso, também 
destaca que é uma relação de dicotomia entre o emissor e o atingido, 
e que apenas terá êxito quando houver o conhecimento de um 
terceiro interessado ou não no discurso. O discurso apenas será 
problema quando alcança a publicidade, encaminhando as ideias de 
discriminação ao já discriminador e também a incitação para outro 
futuro discriminador, adepto das opiniões, produza efeitos lesivos às 
vítimas do ódio. Nesse ponto, é importante destacar que a liberdade 
de expressão novamente entra em conflito com a dignidade da 
pessoa humana.  (SILVA et. al., 2011, p. 447). 

Quanto à motivação do hate speech, há vários exemplos, 
como, a xenofobia, a misoginia, a homofobia, racismo, aversão 
religiosa e étnica. Cada um desses motivos possui em seu cerne uma 
característica que, pelo difusor do discurso, atacaria seus princípios 
ou seria inferior socialmente. Assim, o hater foca apenas no que lhe 
convém, desconsiderando todas as outras qualidades ou defeitos do 
indivíduo ou do grupo atacado. (SILVA et. al., 2011, p. 447-449). 

O usuário da internet no Brasil, abusando de sua liberdade de 
expressão, transforma o ambiente digital em uma verdadeira 
experiência nociva para os outros usuários, tornando-se um usuário 
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“tóxico”. O termo “tóxico” tem por referência as atitudes dos 
“jogadores tóxicos” brasileiros, destacados na obra “Jogadores 
tóxicos: uma análise comportamental dos jogadores brasileiros de 
LOL”. Os autores Victor Carvalho et. al., afirmam que os jogadores 
tóxicos são os que atrapalham as atividades virtuais do jogo, 
contudo, também há jogadores que se enquadram nesse estereótipo, 
quando discriminam outros jogadores através de discursos 
xenófobos, homofóbicos, misóginos ou racistas. Dessa forma, o 
termo tóxico serve para descrever o usuário de internet que pratica 
atos ofensivos nocivos através de algum tipo de discriminação. 
(2015, s.p.). 

Os episódios de toxicidade na internet acarretam o chamado 
hate speech, ou seja, o discurso de ódio, que ultrapassaram a 
barreira do mundo real para o mundo virtual, através das redes 
sociais. Assim, o hater atravessa a delimitação da sua liberdade de 
manifestação de ideias, atacando o princípio da dignidade da pessoa 
humana, por meio da veiculação de mensagens preconceituosas e 
discriminatórias, incitando a violência étnica e homofóbica, por 
exemplo. 

No Brasil, há inúmeros casos de discurso de ódio, sendo que 
a própria internet faz o trabalho de divulgar. As celebridades 
também são vítimas de discriminação racial dos haters, como foi o 
caso com a jornalista do Jornal Nacional na época, Maria Júlia 
Coutinho, a Maju. 

Em 2015, segundo reportagem do site G1 Pop & Arte, na 
página do programa jornalístico Jornal Nacional no Facebook, vários 
usuários fizeram comentários racistas atacando Maju, então 
apresentadora da previsão do tempo. Os comentários foram 
facilmente classificados como discurso de ódio e, no mesmo 
momento, outros usuários tomaram a frente e defenderam Maju na 
mesma rede social, contudo, alguns também incitando o ódio aos 
primeiros haters. (2015). 

Nem mesmo uma criança que na época estava passando por 
tratamento de contra um câncer no cérebro deixou de ser alvo de 
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haters, tornando-se mais um ponto na estatística do discurso de ódio 
nas redes sociais. O caso da menina Lorena, mais conhecida como 
“Careca TV” mostrou que as pessoas ainda não estão sendo capazes 
de lidar com o acesso à informação e entenderem que existem 
pessoas do outro lado da tela. 

Segundo reportagem do site G1 Bauru e Marília, o canal no 
Youtube “Careca TV” era um meio de Lorena fazer vídeos e se 
socializar com seus seguidores, sendo que estava passando por uma 
imensa batalha na sua vida. Contudo, foi alvo de hackers que 
invadiram seu canal, perdendo o domínio e todos seus milhões de 
seguidores. Assim, sua irmã criou um novo canal e logo fez sucesso 
novamente com milhões de pessoas inscritas para assistir os vídeos 
de Lorena que, mesmo com todo o episódio, apenas mandou um 
“beijo virtual” aos que invadiram sua página. Entretanto, também 
houve o caso de discurso de ódio propagado por um usuário na sua 
página no Facebook, além de mentiras criadas da sua suposta morte. 
Hoje, Lorena está mais forte do que nunca, pois venceu o câncer no 
cérebro. (2016). 

Em pesquisa realizada de julho a setembro de 2017 pelo blog 
“Comunica que muda”, através da plataforma Torabit, foram 
analisados vários comentários e publicações em diversas redes 
sociais, como Twitter, Instagram e Facebook. Como resultado 
obtido, a intolerância do usuário foi consequência do crescimento 
das redes sociais no Brasil, sendo que a internet tornou-se um meio 
acessível para a instigação e propagação do discurso de ódio, pois, 
conforme os pesquisadores, a internet não cria o discurso de ódio, 
mas a publica e a reproduz. (GARCIA, 2015). 

O psicanalista Contardo Calligaris, em entrevista para a BBC 
Brasil, expressou que “nas redes sociais, é possível expressar o seu 
ódio, dar a ele uma dimensão pública, receber aplausos pelos seus 
amigos e seguidores, e se sentir de alguma coisa validado”. Assim, 
foi através das redes sociais o aumento da propagação do ódio, pois 
antigamente isso não era possível pelo motivo de não haver meios 
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de comunicações tão rápidas como as de hoje, mudando 
drasticamente a vida das pessoas. (in BBC BRASIL, 2017). 

Contardo defende que os discursos de ódio nas redes sociais 
deveriam ser perseguidos, delimitando a liberdade de expressão, 
mesmo sendo intocável, para que haja um bom senso e garantia a 
dignidade da pessoa humana. O ódio coletivo na internet também é 
algo que deve ser combatido, pois, ao passo que o hate speech cresce, 
da mesma forma aumenta a possibilidade da discriminação e 
intolerância ultrapassarem a barreira virtual e haver violência física. 
(in BBC BRASIL, 2017). 

Recentemente, no ano de 2016, ocorreu um outro caso de hate 
speech, passível de análise tendo como ator o apresentador do Canal 
SBT, Danilo Gentili, que publicou uma série de mensagens na rede 
social Twitter, onde proferia xingamentos à parlamentar Maria do 
Rosário, sendo notificado extrajudicialmente pela mesma para que 
apagasse o conteúdo publicado. O acusado, ao receber o pedido, 
gravou vídeo debochando da deputada, rasgando o documento e 
colocando-o dentro de suas calças. A parlamentar o processou pelo 
ato, sendo condenado por injúria pela 5ª Vara Federal Criminal de 
São Paulo a seis meses e 28 dias de regime semiaberto. (VEJA, 2019). 

Após a publicação da notícia da condenação, houveram 
inúmeras manifestações prós e contra ao ato do acusado. A grande 
maioria dos humoristas o defendeu alegando censura promovida 
pela deputada e que a mesma estaria se utilizando da sua vantagem 
parlamentar. Justificam que a vítima, por exercer cargo público, 
deveria estar ciente de que pode sofrer críticas através do chamado 
“humor ácido”. Também defenderam a sua classe, pois, através 
dessa decisão poderiam haver outras e mais outras que censurariam 
o humor brasileiro. A defesa de Danilo, por sua vez, “afirmou que as 
publicações tinham apenas intenções humorísticas”. Entretanto, a 
juíza federal Maria Isabel do Prado não aceitou a justificativa da 
defesa, e fundamentou a condenação através da intenção de ofender 
do acusado, sendo reprovável, pois haveria outros modos de 
manifestar-se sem que fira a dignidade de outra pessoa. O ato da 
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publicação do vídeo de deboche foi a principal tese fundamentada 
pela magistrada, onde entendeu que o autor do fato deveria ter 
apenas se negado a retirar as publicações. Os apoiadores da vítima 
também entenderam que Danilo abusou da sua liberdade de 
expressão, pois ofendeu na integridade da pessoa da deputada e não 
do cargo que ela exerce. (VEJA, 2019). 

 
4. Conclusões 

 
A toxicidade e hate speech estão cada vez mais comuns na 

sociedade em rede brasileira, pois praticamente todos os dias há 
casos de discurso de ódio na internet promovido pelos usuários, 
alguns famosos e outros não. Como é observado, o usuário ainda 
não se acostumou com a vida virtual nas redes sociais, promovendo 
sem querer ou dolosamente conteúdos discriminatórios, sem pensar 
que no outro lado da tela há outro ser humano sendo alvo da 
discriminação. 

Alguns casos de celebridades, como a Maju e o Danilo Gentili, 
entram em foco nas discussões entre populares, havendo até mesmo 
uma certa divisão entre o “bem e o mal”, quem está certo e errado. 
Porém, ninguém sai ganhando desse embate, pois, o que importa é 
delimitar o abuso da liberdade de expressão, visando a garantia da 
dignidade do ser humano em sua essência. 

Assim, mesmo com a inovação de direitos da internet através 
da aprovação do Marco Civil, o direito brasileiro ainda está 
“engatinhando” nessa seara, visto que, são inúmeros casos para 
analisar que estão acontecendo a todo momento, buscando um 
entendimento entre a dignidade da pessoa humana e a liberdade de 
expressão. Esse ambiente hostil da sociedade em rede, por sua vez, 
lança novos desafios ao Judiciário Brasileiro no ponto em que o 
vincula a ser a resolução das discussões presentes e futuras da 
delimitação. 
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Introdução 
 

A Constituição Federal tem por meio do seu texto garantista, 
expressa no artigo:6º, juntamente como outros tão importantes 
quanto este, que o direito à moradia é direito fundamental para a 
subsistência e manutenção da dignidade da pessoa humana, 
consolidando os pilares do Estado Democrático de Direito. 

O direito à moradia adequada está ligado diretamente com os 
outros direitos humanos, como direito à cultura, ao trabalho, à 
educação, a saúde, à alimentação, à segurança entre outros.  

 
1 Trabalho desenvolvido no projeto da disciplina de Pesquisa Jurídica, no segundo semestre letivo de 
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Desta forma, neste resumo, pretende-se tecer breves 
considerações acerca dos aspectos históricos conceituais relativos 
ao acesso à moradia, bem com o conceito de moradia e a sua 
relação com o princípio da dignidade humana, para 
posteriormente, abordar o direito à moradia como descrito na 
Constituição Federal de 1988 

 
Metodologia 

 
O resumo foi desenvolvido por meio de leituras prévias 

através da pesquisa bibliográfica, documental e da doutrina. O 
método de pesquisa é o hipotético dedutivo. A técnica de pesquisa 
caracteriza-se como pesquisa bibliográfica utilizando artigos, leis, 
periódicos, livros, internet, etc. 

 
Resultados e discussões  

 
Este trabalho está em desenvolvimento desde o ano de 2018 e 

faz parte da monografia do Curso em graduação em Direito que 
deverá ser apresentada em julho deste ano.  

Alguns aspectos históricos de acesso à moradia são 
necessários para que o leitor se situe no verdadeiro significado que 
se apresenta para o ser humano. A estrutura histórica de acesso a 
um lar deu-se com a explosão das lutas do proletariado avançando 
com as reivindicações e determinando assim que as elites 
governantes compreendessem que as lutas dos trabalhadores por 
direito ao acesso à moradia digna e a uma vida social não eram uma 
ameaça ao desenvolvimento da elite capitalista, mas sim, como 
progresso da humanidade e uma necessidade de melhoria de suas 
condições sociais.  

A moradia é um dos elementos necessários para a 
manutenção de uma vida com dignidade, sendo, portanto, 
considerado um direito essencial ao ser humano,  tornando a sus 
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vida social mais próspera e economicamente justa, direito 
indispensável para a subsistência do homem e dignidade. 

Nesse sentido, é o entendimento de Vitor de Andrade 
Monteiro (2015, p. 25). 

 
Direito à moradia, tem-se a ligação entre o indivíduo e 
determinado lugar que proporcione segurança, conforto e 
privacidade, permitindo à  existência e o desenvolvimento dignos 
do ser humano. Assim, o direito à moradia se apresentaria como 
direito inerente à condição humana, merecendo proteção jurídica 
independentemente da existência do objeto físico. Desse modo, o 
direito à moradia consistiria em um bem jurídico de natureza 
extrapatrimonial, que visa proteger a existência digna do homem. 
 

A dignidade da pessoa humana é um princípio indispensável 
para a convivência humana, pois sem ela o homem não vive, não 
convive e não sobrevive, sustenta BULOS (2012). A dignidade da 
pessoa humana está interconectada com a efetivação dos direitos 
fundamentais, uma vez que se “reconheceu categoricamente que é 
o Estado que existe em função da pessoa, e não o contrário, já que o 
ser humano constitui a finalidade precípua, e não meio da atividade 
estatal”  

Além do mais, sua consagração como fundamento 
constitucional (art. 1º, III, da CF/88) significa dizer que existe para 
assegurar condições políticas, sociais, econômicas e jurídicas que 
possibilitem aos cidadãos desenvolverem-se de forma sadia obtendo 
uma vida digna para si próprio. Ademais, sabe-se que “[...] o seu fim 
é o homem, como fim em si mesmo que é, quer dizer, como sujeito 
de dignidade, de razão digna e supremamente posta acima de todos 
os bens e coisas, inclusive do próprio Estado”  

Por isso, ao acesso à moradia é essencial para manter íntegra 
à sua estrutura familiar, e o acesso a todos os demais direitos 
fundamentais que concretizam, de fato, a plena dignidade da pessoa 
humana em seu meio social. 



460 | Jurisdição, Democracia e Direitos Humanos 
 

As argumentações de Monteiro (2015, p. 22) não deixam 
dúvida que: 

 
A dignidade humana deve ser entendida como uma qualidade 
intrínseca do ser humano, cuja existência independe de valores 
externos. Esse atributo tem por origem tudo aquilo que faz o 
homem ser absolutamente especial e sem igual na natureza, sendo 
a dignidade uma qualidade inerente a sua condição humana. 
 

O direito à moradia na história constitucional brasileira 
aparece com maior ênfase na Constituição de 1934, mas devido a 
sua curta duração, sua concretização não saiu do papel, pois em 
1937, outra Constituição foi outorgada. Os debates em torno deste 
direito fundamental é indispensável para a construção da cidadania. 
Foi debatido com maior relevância pelo constituinte de 1988, aonde 
se estabeleceu o direito a um lar adequado como prerrogativa 
fundamental e social para a manutenção da dignidade da pessoa 
humana, buscando proteger, principalmente, a população que vive 
à margem da sociedade. 

Neste sentido, Monteiro (2015, p. 66), aduz que com a 
introdução dos direitos sociais, no Título II, Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais, da CF/88, art.6º estabelecendo que:” São direitos 
sociais “a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e 
à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição”,  deixa evidente sua  conexão com outros direitos e 
princípios constitucionais, destacando-se a dignidade humana. 
Assim, o direito à moradia passa a ser visto como um direito 
prestacional e a população passa a exigir do Estado, “[...] uma 
atuação e intervenção em prol da diminuição dos abismos sociais, 
da distribuição de renda, de condições de vida digna, do trabalho, 
assistência social, serviços de atendimento à saúde, etc.”. É nesse 
contexto que ganha relevância o direito fundamental à moradia 
como dever do Estado, que se obriga a promover políticas públicas 
nessa área. (TORRES, 2003, p. 54). 
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Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a 
cidadania e os direitos sociais são estendidas a toda nação, 
garantindo a população humilde o direito de ter acesso a moradia 
adequada, alcançando as políticas públicas sociais como sujeito 
legitimo, com direito aos bens indispensáveis para manter uma vida 
digna e decente. 

Observa-se que o direito à moradia adequada e reconhecido 
como parte dos direitos fundamentais e necessários à dignidade da 
pessoa humana, previsto na Declaração Universal de Direitos 
Humanos, esse direito 8deve ser considerado como o direito de viver 
em um espaço social com segurança paz e dignidade.  

No âmbito do Estado brasileiro, com a Constituição Federal 
de 1988 constitucionalizou-se a proteção aos direitos humanos, 
tendo como primado o respeito à dignidade da pessoa humana que. 
Por sua vez, assume, a cada dia, papel mais importante no contexto 
do Estado Democrático de Direito. 

Um ponto relevante com relação a essa tutela exercida pelo 
Estado para a proteção dos direitos humanos, relaciona-se com os 
documentos internacionais que reconheciam a importância de se 
assegurar a dignidade do ser humano, pois “após o término da 
segunda grande guerra, em reação às atrocidades cometidas pelo 
nazi-facismo, a Declaração Universal dos Direitos humanos, 
proclamada pelas Nações Unidas em 1948, enunciava em seu artigo 
1°: “Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e 
direitos”, sustenta Maria Celina Bodin de Moraes ( 2003,  p. 114, sic).  

Monteiro destaca (2015, p.32) que com; 
 
A Constituição atual, seguindo essa tendência de proteção aos 
direitos humanos, observou a forma de incorporação direta, 
trazendo previsão expressa de que os tratados internacionais de 
direitos humanos ratificados pelo Brasil, e que forem aprovados 
pelo Congresso Nacional por três quintos dos seus membros, em 
dois turnos de votação, sejam integrados ao ordenamento com o 
status de norma constitucional. E o que prevê o art.5°, §3° da 
Constituição Federal de 1988. 
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A fundamentalidade dos direitos fundamentais sociais 

enquadra, neste conjunto, o direito de acesso à moradia como direito 
humano, reconhecido pela comunidade jurídica internacional e na 
jurisdição interna brasileira. 

A Constituição brasileira de 1988, com o intuito de assegurar 
de diversas formas o acesso à moradia, instituiu as regulamentações 
urbanas e rurais, em especial com o Estatuto das Cidades Lei 
10.257/2001, e através da lei 8.245/1991 que regula a locação de 
imóveis urbanos para a constituição de cortiços, contemplando a 
população carente com um lar e assim, assegurando o mínimo 
existencial para essa população. 

Com o crescimento populacional, constatou-se um déficit 
habitacional muito grande no Estado brasileiro (segundo a 
Fundação Getúlio Vargas, em 2017, o déficit passa de 7 milhões), 
principalmente, nos grandes centros urbanos. Por essa razão, o 
Governo Federal, desde o ano de 2009, lançou programas sociais na 
área habitacional, com o intuito de amenizar o déficit nesta área e 
dar atendimento às demandas das classes menos favorecidas. Assim, 
dando cumprimento e desenvolvimento de políticas públicas sociais 
para amparar a dignidade da população de baixa renda, garantindo-
os o acesso à moradia adequada. 

Ademais, o acesso à moradia contida no Texto Constitucional, 
exige que o Governo federal tome providências quanto à 
necessidade de promover, urgentemente, ações integradas com os 
Governos estaduais e municipais para diminuir os alarmantes 
índices sociais relativos ao setor habitacional e assim, amparar a 
dignidade da população de baixa renda, garantindo-lhes acesso à 
moradia. 

Neste sentido Monteiro (2015, p.63-64) assinala que  
 
A Constituição Brasileira serve como um importante reforço no 
reconhecimento da sua importância na sua estrutura jurídica e 
social do Estado brasileiro, além de realçar a urgência com que o 
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tema merece ser tratado, sobremodo levando-se em conta os 
alarmantes índices sociais relativos ao setor habitacional.  
 

Cabe ainda mencionar que o direito à moradia é um direito 
social e está correlacionado com o direito de igualdade e com a 
dignidade humana, uma vez que se traduz em uma das condições 
mínimas para que esse fundamento constitucional possa se tornar 
efetivado. Ou seja, a moradia é um elemento essencial para que o 
ser humano possa sentir-se em segurança e juntamente com os 
direitos à saúde e alimentação formam um conjunto de bens que o 
Estado tem o dever se assegurar, pois esse conjunto de direitos 
sociais contribuem para o bem-estar do cidadão e permite uma vida 
mais digna e decente. 

Nessa direção, Daniel Sarmento (2016, p. 93), alega que os 
direitos sociais estabelecidos no art. 6º da Constituição Federal 
brasileira que estão diretamente relacionados ao mínimo 
existencial, como, por exemplo, saúde, moradia alimentação, 
assistência sociais, entre outros.  No entanto, “não contemplam 
todas as necessidades materiais que sejam essenciais para uma vida 
digna, que também envolvem, por exemplo, o acesso a vestimentas 
adequadas, à água potável, à energia, etc”. 

Retomando o ponto das políticas públicas é interessante 
referir que não é suficiente declarar os direitos sociais, como é o caso 
de nossa Constituição Federal de 1988, mas se torna imperioso o 
desenvolvimento de ações concretas que, de fato, possibilitem a 
construção da cidadania, principalmente porque a dignidade 
garante a todos, indistintamente, o mesmo valor enquanto ser 
humano.   

Nesta seara, cumpre assinalar que há a necessidade de se 
aferir quais os parâmetros mínimos exigíveis para que uma moradia 
ser considerada adequada, digna, com condições mínimas para 
atender as necessidades básicas do homem e também para que 
tenha caráter de direito humano. 
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A legislação internacional oferece alguns critérios sobre o que 
pode ser considerada uma moradia decente, adequada, enquanto 
elemento intrínseco à dignidade humana.  

 
O Comitê sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais emitiu o 
Comentário nº 4, em 1991, no qual definiu o que pode ser 
considerada como moradia adequada enquanto elemento da 
dignidade da pessoa humana. Neste documento, o Comitê 
estabelece as características ou pressupostos mínimos do que 
possa ser considerado como moradia adequada, rechaçando 
qualquer forma de interpretação restritiva deste direito. Segundo 
o Comentário Geral nº 4 das Nações Unidas (1991), são 
considerados pressupostos balizadores da moradia adequada: 
segurança jurídica da posse, disponibilidade de serviços, materiais, 
instalações e infraestrutura, economicidade, habitabilidade, 
acessibilidade, localização e adequação cultural. (SEFFRIN,  2017, 
p. 14). 
 

Outro documento fundamental para se entender o que 
significa moradia digna ou pelo menos adequada para se viver com 
condições mínimas foi elaborado pela Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República Federativa do Brasil 
denominado “Por uma Cultura de Direitos Humanos: Direito à 
moradia adequada”, exige que o Estado promova a defesa do direito 
à moradia, protegendo-a contra a intervenção de terceiros e 
possibilitando o exercício desse direito. ( 2013, p.39). 

Da mesma maneira, não há como negar que,  
 
[...] a garantia da moradia digna e adequada é, ao mesmo tempo, 
a garantia de promoção das condições mínimas para uma vida 
decente e humana, na medida em que é na moradia o lugar onde 
as pessoas aprendem as primeiras noções de direito e cidadania 
que surgem nas relações domésticas e familiares e que serão 
transportadas e aplicadas na convivência deste indivíduo na sua 
vida social. (CENCI; SEFFRIN, 2017, p.12) 
 

Denota-se, assim, que o direito à moradia é um dos direitos 
fundamentais, no contexto das relações sociais, assume um 
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importante papel, especialmente porque está   interligado com a 
dignidade humana e de modo algum, “[...] se restringe ao direito de 
“ter uma casa própria”, embora ser proprietário ou possuidor de uma 
casa (em sentido amplo) seja condição indispensável para a realização 
deste direito”, afirmam Daniel Cenci e Geciana Seffrin (2017, p. 13).  

Sem dúvida, a efetivação do direito à moradia não se resume 
em se ter uma habitação, mas requer, que o Estado cumpra com seu 
papel e promova as condições sociais e políticas necessárias para sua 
real efetivação. 

 
Conclusão 

 
Após tecer algumas considerações acerca do direito de acesso 

à moradia e verificar a importância que assume no Estado 
democrático de direito para a efetivação do princípio da dignidade 
humana, constata-se que tal direito foi inserido na Constitucional 
Federal de 1998, no art. 6º, como garantia à construção da cidadania 
e de uma sociedade livre, justa e solidária. No entanto, ao mesmo 
tempo que se reconhece o direito à moradia como um direito social 
e humano, conclui-se que ainda, há muito a ser realizado em nosso 
País, pois o déficit habitacional, hoje, ultrapassa os 7 milhões, o que 
deixa evidente que a promoção de políticas públicas e ações 
concretas para diminuir e amenizar essa demanda, requer o 
comprometido do Estado brasileiro, principalmente em  direcionar 
o exercício da atividade econômica e a realização de programas que 
atendam aos direitos fundamentais e sociais, proporcionando o 
acesso a todos indistintamente . 

Por último, constata-se que a que o direito à moradia está, 
indubitavelmente, correlacionado com a dignidade da pessoa 
humana e o princípio da igualdade e se constituem, juntamente com 
o direito à saúde, alimentação, lazer, educação e à segurança, 
elementos do mínimo existencial e se relacionam diretamente com 
a própria essência de ser humano, na medida em que compõe não 
apenas a esfera social, mas também a esfera material.  
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Crianças refugiadas: 
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1 Introdução 
 

A pesquisa se dedica ao estudo do instituto do Refúgio Infantil, 
sua conceituação e alguns dados estatísticos, além da sua relação 
com os Direitos Humanos e a Doutrina da Proteção Integral. O 
interesse neste tema surgiu dos questionamentos e inquietações que 
a condição da criança refugiada desperta, além da necessidade em 
delinear a ação dos Estados e da sociedade civil perante a mais grave 
crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. 
  

 
1 Resumo desenvolvido no âmbito da Disciplina do Estatuto da Criança e do Adolescente do Curso de 
Graduação em Direito da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI, Santo 
Ângelo/RS. Eixo temático: b) Direitos Humanos, Relações Internacionais e Equidade.  
2 Aluna do nono semestre do Curso de Graduação em Direito na URI Santo Ângelo/RS. Bolsista 
PIIC/URI no Projeto de Pesquisa Crisálida: Direito e Arte. E-mail: stefani.patz@hotmail.com. 
3 Mestre em Direito pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (2010). Pós-
graduado em Direito Processual Civil pelo IESA (2002). Graduado em Direito pela Universidade de 
Passo Fundo (1994). Professor na URI Santo Ângelo/RS e Juiz de Direito do Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul. 
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2 Metodologia 

 
O método de abordagem para orientação da pesquisa é o 

dedutivo e o método de procedimento é o monográfico por meio da 
pesquisa indireta com a consulta a livros e revistas científicas. 

 
3. Resultados e discussões 

 
A temática dos refugiados “tem tido grande relevância nos 

últimos anos no cenário internacional pela expressiva dimensão de 
seus fluxos, pelo desrespeito à dignidade humana e pela crescente 
violência na sua contenção, apesar da sua condição de extrema 
vulnerabilidade”. (SILVA, 2017, p. 163). De acordo com o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), um 
órgão da Organização das Nações Unidas (ONU), refugiados são 
todas aquelas pessoas que: 

 
estão fora de seu país de origem devido a fundados temores de 
perseguição relacionados a questões de raça, religião, nacionalidade, 
pertencimento a um determinado grupo social ou opinião política, 
como também devido à grave e generalizada violação de direitos 
humanos e conflitos armados. (ACNUR, 2018, s.p.). 
 

O ACNUR elabora anualmente o relatório “Tendências 
Globais”, que acompanha o deslocamento forçado com dados 
coletados pelo órgão da ONU, por governos e outros parceiros. 
Conforme o relatório divulgado em 19/06/2018, cerca de 68,5 
milhões de pessoas estavam deslocadas por guerras e conflitos até o 
final de 2017. Os refugiados correspondem a 25,4 milhões de 
pessoas do número total de deslocados. As pessoas deslocadas 
dentro do seu próprio país representaram 40 milhões do total. 
(ACNUR, 2018, sp.). Segundo o órgão da ONU: 

 
“mais de metade da população mundial de refugiados é constituída 
por crianças [...] Muitos vão passar a vida inteira longe de casa, às 
vezes separados de suas famílias. Em situações de crise e 
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deslocamento, crianças, adolescentes e jovens estão sob o risco de 
várias formas de abuso, separação de seus responsáveis, 
negligência, violência, exploração, tráfico ou recrutamento 
militar”. (ACNUR, 2019, sp.). 
 

Os dados indicam que “existem cerca de 173.800 crianças 
desacompanhadas e separadas”, elas estão entre “as mais 
vulneráveis e correm risco ainda maior de sofrer exploração e 
abuso”. (ACNUR, 2019, sp.). No ano de 2018, “quatro milhões de 
crianças refugiadas” estavam fora das escolas. (ACNUR, 2019, sp.). 
Por fim, o órgão afirma que “no mundo, 1 a cada 80 crianças vive 
em deslocamento forçado”. (ACNUR, 2019, sp.). 

As estatísticas revelam que mais de 12 milhões de crianças 
estão em situação de refúgio no mundo. Neste contexto, Deborah 
Esther Grajzer, afirma que a Migração Infantil é compreendida 
como “fenômeno social e mesmo não sendo um assunto novo, 
merece ser analisada e retratada por ainda se configurar como um 
assunto complexo, muitas vezes não contado e não analisado por 
autores que se ocupam das migrações como área de estudo”. 
(GRAJZER, 2018, p. 71). 

A autora destaca que “as crianças refugiadas ainda constituem 
um grupo duplamente vulnerável devido sua condição de ser 
humano em desenvolvimento e seu status migratório”. (GRAJZER, 
2018, p. 71). 

Neste contexto, é necessário buscar caminhos para fomentar 
a proteção internacional dos refugiados, sejam eles crianças ou 
adultos. No entendimento de Flávia Piovesan, a proteção tem como 
objetivo tentar prevenir as situações de refúgio e minimizar os 
problemas das populações que se encontram nessa situação. A 
proteção internacional tem como base a universalidade dos Direitos 
Humanos, que afirma que a dignidade é inerente à pessoa e dessa 
condição decorrem direitos, sem depender de qualquer outro 
elemento e da indivisibilidade dos Direitos Humanos, que devem ser 
concebidos como uma “unidade indivisível, interdependente e 
interrelacionada”, alcançando dita proteção os direitos civis, 
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políticos, sociais e econômicos e culturais. (PIOVESAN, 2009, p. 
129). 

Quando se aborda a Migração Infantil, a aplicação da Doutrina 
da Proteção Integral representa um avanço em termos de proteção 
aos direitos fundamentais, pois ela está baseada na Declaração 
Universal dos Direitos do Homem (1948), tendo, ainda, como 
referência documentos internacionais, como Declaração Universal 
dos Direitos da Criança (1959), as Regras de Beijing - Res. 40/33 
(1985) e a Convenção sobre o Direito da Criança (1989). (DÓI; 
FERREIRA, s.a., s.p.). 

A Doutrina da Proteção Integral assenta-se em três princípios, 
são eles: I) Criança e adolescente como sujeitos de direito - deixam 
de ser objetos passivos para se tornarem titulares de direitos; II) São 
destinatários de absoluta prioridade; e III) Respeito pela condição 
peculiar de pessoa em desenvolvimento. (DÓI; FERREIRA, s.a., s.p.). 

No âmbito nacional, algumas normas foram elaboradas 
visando a garantia dos direitos e a promoção de mecanismos de 
proteção aos refugiados e migrantes, entre elas, destaca-se o 
Estatuto do Refugiado (1997) e a nova Lei de Migração (2017). 

O Estatuto do Refugiado buscou conceituar o indivíduo 
refugiado, identificar os os procedimentos para obtenção do refúgio, 
os direitos e deveres dos refugiados, além da instituição do Comitê 
Nacional para os refugiados (CONARE). Já a nova Lei de Migração, 
começou a “reconhecer o migrante a partir dos pressupostos dos 
Direitos Humanos, deixando de considerá-lo como uma ameaça à 
Segurança Nacional, além de repudiar a xenofobia, o racismo e a 
quaisquer formas de discriminação”. (GRAJZER, 2018, p. 125). 

Um dos avanços da nova Lei de Migração, na visão de Grajzer, 
diz respeito à aplicação da Doutrina da Proteção Integral. Por 
demonstrar o “interesse superior da criança” a Lei de Migração 
“mostrou-se em acordo com os pressupostos da Convenção sobre os 
Direitos da Criança (1989) e o Estatuto da Criança e Adolescente 
(1990)”. (GRAJZER, 2018, p. 125). 



Stéfani Reimann Patz | 473 
 

Neste sentido, a Lei 8.069/1990, Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), garante direitos para todas as crianças e 
adolescentes no Brasil, inclusive aqueles em situação de migração 
forçada. O ECA regulamenta o art. 227 da Constituição Federal, 
consagrando o princípio da proteção integral, sendo redigido 
considerando “as crianças como sujeitos e portadores de seus 
direitos e é baseado nos princípios do superior interesse da criança, 
na busca de sua proteção prioritária e integral e na responsabilidade 
primária e solidária do poder público”. (MARTUSCELLI, 2014, s.p.). 

Dentro da concepção da proteção integral, assegura-se uma 
gama de direitos às crianças e adolescentes, incluindo-se aí o direito à 
vida e à saúde (arts. 7º a 14 do ECA); o direito à liberdade, respeito e à 
dignidade, pondo-se a salvo de todos os tipos de discriminação, 
violência, crueldade e opressão (arts. 15 a 18 do ECA); o direito à 
convivência familiar e comunitária, fundamental no caso dos 
refugiados, devendo ser assegurado a todo custo a convivência pais e 
filhos, ou com parentes próximos, evitando-se institucionalizações 
(arts. 19 a 27 do ECA); além do direito à educação, que prevê a 
responsabilidade de oferecer ensino público e de qualidade (desde 
creches até o ensino médio) para todas as crianças incluindo a 
existência de locais de ensino perto de suas residências, além da 
previsão que durante o processo educacional os valores culturais, 
artísticos e históricos das crianças serão respeitados para promover a 
liberdade de criação e acesso a recursos culturais (art. 58 do ECA). Esse 
artigo, na visão de Patrícia Nabuco Martuscelli, “é especialmente útil 
para crianças refugiados que vêm de outras culturas e países e 
possuem muitas vezes valores diferentes dos brasileiros que 
necessitam ser respeitados”. (MARTUSCELLI, 2014, s.p.). 

Portanto, é preciso tratar o instituto do Refúgio Infantil não 
apenas no âmbito da agenda internacional, mas também “na 
implementação de políticas públicas e sociais de cada Estado 
nacional para que haja inclusão e não discriminação desses seres 
humanos que precisam ter seus direitos reconhecidos e 
efetivamente garantidos. (GRAJZER, 2018, p. 107). 
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Deste modo, a temática das crianças refugiados deve ser 
compreendida e enfrentada sob a ótica dos Direitos Humanos e da 
aplicação da Doutrina da Proteção Integral. Tais direitos devem ser 
respeitados antes do processo de solicitação de asilo, durante o 
processo, e depois dele, na fase final das soluções duráveis, sendo 
necessário tratar da problemática dos refugiados não somente a partir 
do aspecto da proteção, mas, também, da prevenção e da solução. 
(PIOVESAN, 2009, p. 143). Diante do exposto, entende-se que é preciso 
dar mais visibilidade para o instituto do Refúgio Infantil. 

 
4. Conclusões 

 
Neste exato momento, milhões de crianças estão se 

deslocando de forma forçada pelo mundo. Elas são movidas por 
conflitos armados, catástrofes ambientais, pobreza, guerras frias, 
entre outros fatores. É necessário destacar que os Direitos Humanos 
das crianças refugiadas devem ser respeitados, considerando que 
são direitos inerentes a todos os seres humanos, 
independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, 
religião ou qualquer outra condição. 

Desta forma, a proteção internacional das crianças refugiados 
deve ter como fundamento a universalidade dos direitos humanos e 
a aplicação da Doutrina da Proteção Integral, como pode ser visto na 
redação da nova Lei de Migração (2017). 

Por fim, é preciso considerar, almejar e proteger os direitos 
humanos das crianças em condição de refúgio. Esta proteção pode 
ser alcançada por meio de alterações nas legislações migratórias, 
criação de políticas públicas específicas ou então, por meio de ações 
e campanhas da sociedade civil que tenham por objetivo a efetivação 
dos direitos humanos e da aplicação da Doutrina da Proteção 
Integral. 
 
Palavras-chave: Migração forçada; Infância; Direitos Humanos.  
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1. Introdução 
 

Os desafios das relações humanas presentes na sociedade estão 
cada vez mais tornando-se um grande obstáculo na busca da melhor 
maneira de combater os conflitos e transgressões que emergem 
progressivamente da violência e criminalidade. Um dos paradigmas 
existentes e mais comuns é o sistema retributivo (punitivo) que é o 
mais conhecido e aplicado pelo sistema judiciário e base do Direito 
Penal para selar os litígios. Entretanto, em meio a tantas dificuldades 
que a sociedade enfrenta, busca-se novos métodos de refletir e agir que 
sejam efetivamente capazes de resolver o obstáculo da violência, sem 
reincidi‑la, o que se faz necessário, deste modo, a responsabilização 
consciente, primando pela percepção dos danos causados, pelo suporte 
das necessidades, pela oportunidade e, assim gerando transformações 
relevantes nas instituições e na estrutura social (SALMASO, 2016, 
p.20). Há um novo paradigma de resolução de conflitos vertendo nas 
raízes do Direito Penal, que traz por objetivo principal a mudança deste 
sistema retributivo, implementando o sistema restaurativo nas 
relações de convívio social. Este paradigma busca um teor de resgate 
de justiça e ética, a fim de reparar o dano causado e coibir a permeação 
da violência ou sua repetição. A Justiça Restaurativa, como este 
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paradigma é chamado, traz um entendimento voltado a uma 
sociedade interligada, na qual a exclusão do indivíduo que gera um 
conflito não é a forma mais eficaz de se extinguir a mazela litigiosa e 
que a maneira mais efetiva, neste contexto, é trabalhar as 
responsabilidades coletivas e individuais, a fim de estabelecer um 
recomeço de convívio comunitário, restabelecendo a paz nas relações 
sociais. Esta busca por uma nova visão e aperfeiçoamento do sistema 
que soluciona os conflitos sociais, visa melhorar o sistema judiciário e 
a convivência da comunidade. 

Em uma breve retrospectiva jurídica-cultural, podemos 
perceber que o paradigma punitivo esteve incorporado durante toda a 
formação da sociedade, como exemplo a Lei de Talião, que promovia 
um derramamento de sangue com o bordão “Olho por olho, dente por 
dente”, uma expressão vingativa de punir crimes, com a primazia de 
ideia de proporção entre a pena a ser aplicada e o crime cometido. 
Nesta concepção, para o sistema de resolução de conflitos norteador, 
cabe ao Poder Judiciário estabelecer, mediante a aplicação das leis, 
uma sentença ao caso concreto, que, em tese, restabeleça a paz social 
e solucione o conflito. Porém, o que se observa é uma reincidência de 
crimes, um sistema carcerário superlotado e nenhum suporte às 
vítimas. Em pretensão de transformar este contexto social, foi 
necessário trocar as lentes, deste modo, enquanto a lente da justiça 
retributiva dissemina uma transmissão de ódio, a lente restaurativa 
dissemina o perdão (ZEHR, 2008, p.91) 

O presente resumo expandido, busca como objetivo central 
conceituar e propagar a implementação das técnicas inovadoras da 
Justiça Restaurativa, apresentando possibilidades que vão além do 
sistema retributivo, sendo uma das maneiras mais eficazes de 
ressocialização e pacificação das relações sociais. 
 
2. Metodologia 
 

O trabalho apresenta-se, inicialmente, com um enfoque 
conceitual, em que será abordado a representação da justiça 
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restaurativa no sistema judiciário atual. Para análise dessas 
premissas, adota-se o método da técnica da pesquisa bibliográfica, 
através do método teórico, que consiste na pesquisa em artigos, 
obras e documentos eletrônicos que tratam do tema. 

 
3. Resultados e discussão 

 
A Justiça Restaurativa baseia-se num procedimento de 

consenso, em que a vítima e o infrator, e, quando apropriado, outras 
pessoas ou membros da comunidade afetados pelo crime, como 
sujeitos centrais, participam coletiva e ativamente na construção de 
soluções para a cura das feridas, dos traumas e perdas causadas pelo 
crime tendo por base à comunicação não-violenta. Surge como uma 
esperança em meio ao crescimento de insegurança que marca o 
mundo contemporâneo, diante dos altos índices de violência e 
criminalidade, nasce como um sistema multiportas, onde o Estado 
tem a possibilidade de dispor de outras respostas frente a 
complexidade dos conflitos e transgressões que emergem 
progressivamente da violência e da criminalidade. 

Somente o advento da Resolução 125 do Conselho Nacional de 
Justiça – CNJ, é que amenizou esse problema criado, ao dispor que o 
Estado criasse medidas variadas de política nacional para 
implementação do Sistema Multiportas para solução dos litígios, 
realizadas por diferentes meios como: mutirões, dia nacional da 
conciliação, semana da conciliação etc. Da mesma forma, o artigo 3º 
do Código de Processo Civil - CPC/2015, reproduz o disposto na 
citada resolução e vai além, orientando que “todos devem estimular 
a autocomposição; juízes, advogados etc.” (A crise do Judiciário e o 
Sistema Multiportas de solução de conflitos- Luiza Maria Moreira 
Solano,2008, jus.com.br) 

O processo restaurativo se dá de forma voluntária e informal, 
normalmente fazendo uso do próprio espaço comunitário, 
diferentemente do cenário judiciário, faz parte também a presença 
dos facilitadores ou mediadores, onde através de técnicas de 
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conciliação e mediação buscam alcançar o resultado restaurativo, 
tendo por objetivo suprir as necessidades individuais e coletivas de 
ambas as partes, obtendo a reintegração social da vítima e do 
ofensor, oportunizando e encorajando as pessoas envolvidas a 
dialogarem e a chegarem a um acordo. 

Para Pedro Scuro Neto, 
 
[...] “fazer justiça” do ponto de vista restaurativo significa dar 
resposta sistemática às infrações e a suas conseqüências, 
enfatizando a cura das feridas sofridas pela sensibilidade, pela 
dignidade ou reputação, destacando a dor, a mágoa, o dano, a 
ofensa, o agravo causados pelo malfeito, contando para isso com a 
participação de todos os envolvidos (vítima, infrator, comunidade) 
na resolução dos problemas (conflitos) criados por determinados 
incidentes. Práticas de justiça com objetivos restaurativos 
identificam os males infligidos e influem na sua reparação, 
envolvendo as pessoas e transformando suas atitudes e 
perspectivas em relação convencional com sistema de Justiça, 
significando, assim, trabalhar para restaurar, reconstituir, 
reconstruir; de sorte que todos os envolvidos e afetados por um 
crime ou infração devem ter, se quiserem,a oportunidade de 
participar do processo restaurativo (Scuro Neto, 2000). 
 

A Justiça Retributiva não contribui para a ressocialização do 
infrator, muito menos busca a restauração da vítima, visto que, a 
Justiça Restaurativa tem um viés de conscientização do infrator e 
restauração da vítima, buscando soluções alternativas ao nosso atual 
sistema de justiça, procurando o rompimento com monopólio da 
Justiça Penal, propondo formas de solucionar os conflitos, 
desapegando do Poder Judiciário, sendo incentivada pelo Conselho 
Nacional de Justiça por meio do Protocolo de Cooperação para a 
difusão da Justiça Restaurativa, firmado pela associação dos 
Magistrados Brasileiros (AMB). 

Conforme Renato Sócrates Gomes Pinto no Livro Justiça 
Restaurativa, o autor elenca as principais diferenças entre o sistema 
de Justiça Retributiva e a Justiça Restaurativa, sendo sua maior 
percepção na questão do resultado, onde o Sistema Retributivo tem 
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seu foco no infrator para intimidar e punir, com penas privativas de 
liberdade, restritivas de direitos em regime carcerário desumano, 
cruel e degradante, com penas alternativas ineficazes como cestas 
básicas e multa,  além de marcar o infrator negativamente 
originando a discriminação, a  vítima e infrator vivem isolados, 
desamparados e desintegrados, não chegando a uma ressocialização 
e busca- se apenas a proteção da Sociedade/Estado. Sendo que na 
Justiça Restaurativa seu principal foco está nas relações entre as 
partes, proporcionando um pedido de desculpas, reparação, 
restituição, prestação de serviços comunitários, reparação do 
trauma moral e dos prejuízos emocionais, resultando na inclusão e 
na responsabilização espontânea por parte do infrator e 
consequentemente na reintegração do infrator e da vítima. 

 
[...] A justiça restaurativa é uma luz no fim do túnel da angústia de 
nosso tempo, tanto diante da ineficácia do sistema de justiça 
criminal como a ameaça de modelos de desconstrução dos direitos 
humanos, como a tolerância zero e representa, também, a 
renovação da esperança. E promoverá a democracia participativa 
na área de Justiça Criminal, uma vez que a vítima, o infrator e a 
comunidade se apropriam de significativa parte do processo 
decisório, na busca compartilhada de cura e transformação, 
mediante uma recontextualização construtiva do conflito, numa 
vivência restauradora [...] Renato Sócrates Gomes Pinto-Livro 
Justiça Restaurativa pág. 21 
 

Justiça Restaurativa é um processo através do qual todas as 
partes interessadas em um crime específico se reúnem para 
solucionar coletivamente como lidar com o resultado do crime e 
suas implicações para o futuro (Tony Marshall apud AGUIAR, 2009, 
p. 109). Esta nova forma de Justiça “envolve e responsabiliza, de 
forma a reparar o dano, todos os envolvidos no conflito, distribuindo 
o papel da responsabilidade, tanto para o sujeito ativo da ação, como 
para a vítima e a sociedade” (DIEL; GIMENEZ, 2013, p. 7). 
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4. Conclusão 

 
A Justiça Restaurativa enfatiza os diretos humanos, visto que, 

busca principalmente responsabilizar significativamente os 
infratores e em contra partida reparar às vítimas, dando a ambos 
empoderamento, em consequência disso os processos restaurativos 
trazem a eles sentimento de inclusão e satisfação, acarretando na 
reintegração. A maior “esperança” da Justiça Restaurativa é a 
reconciliação entre o infrator e a vítima, onde se busca difundir os 
princípios restaurativos no país podendo ser uma experiência bem 
sucedida na atualidade, onde ainda o acesso à justiça permanece 
limitado para a maioria dos cidadãos, diminuindo assim, as 
desigualdades já existentes. 
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O processo de incorporação de tratados internacionais 
de direitos humanos adotados pelo Brasil 

 
Cláudio Alberto Bessel 1 

Marcelo Loeblein dos Santos 2 
 
 
Introdução 
 

Os Tratados de Direitos Humanos para serem ratificados e 
incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro possuem um 
procedimento de incorporação especial. Assim, a Constituição 
Federal de 1988 após a Emenda Constitucional n° 45 de 2004 que 
instituiu o parágrafo 3° no artigo 5°, causou uma série de discussões 
sobre o nível hierárquico que os Tratados Internacionais de Direitos 
Humanos ocupariam, pois, atribui a eles uma hierarquia 
diferenciada e também uma imediata aplicação dentro do sistema 
jurídico. 

No entanto, esses Tratados Internacionais de Direitos 
Humanos podem conflitar com alguma norma interna, elaborada 
pelo Poder Legislativo Brasileiro. Diante disso, pretende-se analisar 
as formas de resolução desses conflitos, e também como esse tipo de 
divergência implica na incorporação dos dispositivos internacionais 
no âmbito jurídico interno. 
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Sul (Unijuí); mestre em Direito pela Universidade de Caxias do Sul (UCS). E-mail: 
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Metodologia 

 
Quanto aos objetivos gerais, a pesquisa será do tipo 

exploratória. Utiliza no seu delineamento a coleta de dados em 
fontes bibliográficas disponíveis em meios físicos e na rede de 
computadores. Na sua realização será utilizado o método de 
abordagem hipotético-dedutivo, observando os seguintes 
procedimentos: a) seleção de bibliografia e documentos afins à 
temática e em meios físicos e na Internet, interdisciplinares, capazes 
e suficientes para que o pesquisador construa um referencial teórico 
coerente sobre o tema em estudo, responda o problema proposto, 
corrobore ou refute as hipóteses levantadas e atinja os objetivos 
propostos na pesquisa; b) leitura e fichamento do material 
selecionado; c) reflexão crítica sobre o material selecionado; d) 
exposição dos resultados obtidos através de um texto escrito 
monográfico. 

 
Resultados e discussão 

 
Por meio da Emenda constitucional n° 45 de 2004 foi alterada 

de forma significativa o quadro constitucional brasileiro. A escolha 
legislativa do constituinte ao introduzir no artigo 5° da Magna Carta 
o parágrafo 3° contribuiu para a alteração desse quadro, do seguinte 
modo: 

 
[...] §3°. 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.  
 

Dessa forma, os Tratados de Direitos Humanos para serem 
incorporados no ordenamento jurídico brasileiro possuem um 
procedimento de incorporação peculiar, sendo atribuída a eles uma 
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hierarquia constitucional e de imediata aplicação dentro do sistema 
jurídico nacional. Percebe-se que a hierarquia constitucional só 
recebe os tratados ratificados depois da Emenda constitucional n° 
45 de 2004, excluindo-se a possibilidade de atribuir a posição 
hierárquica constitucional aos tratados internacionais de direitos 
humanos que foram incorporados anteriormente a referida 
Emenda. Dessa forma, os tratados mencionados devem usufruir de 
uma hierarquia supralegal, em razão disso estão em um nível 
superior a lei ordinária, mas estando sempre subordinados ao poder 
da Constituição.  

No caso de um confronto entre os tratados internacionais de 
Direitos Humanos e a Constituição Federal Brasileira se faz 
necessária uma posição do Supremo Tribunal Federal, como 
ocorreu no caso da Prisão do Depositário Infiel, em que a 
Constituição Brasileira autorizava e o Pacto de São José da Costa Rica 
vetava. 

Para a resolução desses conflitos, existem critérios 
estabelecidos, não pelo direito interno, nem pelo direito 
internacional, mas sim por uma teoria geral do direito. Nesse 
sentido, Monteiro, (2011, p.56), afirma, que deve ser feita uma 
distinção dos conflitos internos de cada ordenamento, conforme 
pode ser observado no trecho a seguir: 

 
Com relação a conflitos dentro de um dado ordenamento jurídico, 
seja ele estatal ou internacional, apontam-se três critérios, por 
meio dos quais são resolvidas essas denominadas antinomias, 
tendo-se por resultado a revogação de uma das normas e aplicação 
da restante, preservando-se a coerência interna desse 
ordenamento: são eles o critério hierárquico, o critério cronológico 
e o critério da especialidade. Para a resolução das antinomias no 
direito internacional, os critérios são em princípio, como acima 
assinalado, os mesmos que os critérios de resolução das 
antinomias no direito interno.  
 

Portanto, para solucionar essas antinomias sobre a 
incorporação dos tratados, existem três critérios conforme acima 
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elencados, esses critérios orientam o Legislador para dirimir esses 
conflitos. No caso de um conflito de um tratado com a Constituição 
Federal, cabe ao Supremo Tribunal Federal analisar como será 
dirimido tal conflito, que por vezes pode ser aplicado o controle de 
convencionalidade, que visa adequar o tratado internacional 
ratificado pelo Brasil, com a Constituição Federal de 1988. 

O direito internacional ainda não se vale de mecanismos 
jurídicos capazes de garantir a soberania dos tratados, acordos, 
convenções ou demais documentos internacionalmente 
reconhecidos e assinados pelos Estados em seus âmbitos 
domésticos. Sendo assim, Schuelter (2003, p. 93) também 
acrescenta como ponto de discussão dos conflitos entre normas 
internas e normas internacionais, o monismo e o dualismo: 
“Diversas teorias foram elaboradas para glosar a relação que o 
direito internacional mantem com o direito interno, destacando-se 
a monista e a dualista”.  

Em relação a essas duas teorias, o monismo fundamenta-se 
na existência de uma única ordem jurídica única, fazendo com que 
o direito internacional e o direito interno sustentem-se em um único 
sistema jurídico. Já o modelo dualista parte do fundamento de que 
direito interno e direito internacional são normas distintas, sendo 
que desta forma não haveria conflitos pois o direito interno 
regularia a relação do ente jurídico com os demais Estados e o direito 
internacional regularia a relação entre os Estados. Entretanto, uma 
vez ratificado um tratado internacional, este passaria a fazer parte 
do direito interno e, no caso de conflito, precisa de uma forma de 
resolução do mesmo, que poderia ser pelo controle de 
convencionalidade. 

Em se tratando de controle de convencionalidade, o mesmo 
consiste em aplicar, ao controle das leis, parâmetros dados por 
tratados e convenções dados por tratados e convenções 
internacionais dos quais o Brasil é signatário. Dessa maneira, leis e 
atos normativos da seara infraconstitucional, não se limitam 
exclusivamente a parâmetros legais e formais da Constituição 



Cláudio Alberto Bessel; Marcelo Loeblein dos Santos | 487 
 
Federal, mas também aos tratados e convenções internacionais das 
quais o Brasil ratificou. Nesse sentido, o controle de 
convencionalidade surge para reger a relação entre esses 
dispositivos legais e, dirimir os possíveis conflitos que entre eles 
nasçam. 

Nesse sentido vale citar a tese da supralegalidade, adotada 
pelo Supremo Tribunal Federal. Em dezembro de 2008 o STF 
concluiu o julgamento de uma série de casos que modificaram 
significativamente sua compreensão do nível hierárquico dos 
tratados internacionais de direitos humanos no direito brasileiro. 
Mesmo com a inovação trazida no parágrafo 2º do artigo 5º da 
Constituição Federal de 1988 a respeito da incorporação dos direitos 
reconhecidos em tratados internacionais, o STF manteve a 
jurisprudência firmada sob o regime da Constituição de 1969 
segundo qual os tratados possuiriam o mesmo nível hierárquico das 
leis ordinárias. 

Dessa forma, mesmo a Constituição Federal reconhecendo o 
peso jurídico dos tratados internacionais, o Supremo Tribunal 
Federal manteve sua posição, inalterando o entendimento sobre os 
tratados. A supralegalidade consiste na elevação jurídica de uma 
norma, aqui no caso, internacional. No caso dos tratados 
internacionais, sua supralegalidade se deu a partir do advento da 
Emenda Constitucional 45 de 2004, que, retirou os tratados 
internacionais do patamar de leis ordinárias como acima exposto, 
para o patamar Constitucional de Emendas a Constituição, sendo 
desta forma considerados leis Constitucionais, e não mais 
infraconstitucionais como era anteriormente. 

Ainda sobre a incorporação dos Tratados Internacionais, cabe 
salientar que os Estados não podem recorrer as suas normas 
internas para se desobrigar do cumprimento de um tratado que ele 
mesmos ratificaram. Assim, no momento que o Estado ratifica um 
tratado, ele se compromete em inseri-lo em seu ordenamento 
jurídico e efetivá-lo na prática. 
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Em se tratando de direitos humanos, tem-se a teoria pro 
homine, que se traduz no pleno gozo dos direitos e liberdades do ser 
humano, dos quais em âmbito jurídico, devem ser interpretados 
restritivamente quando limitam os direitos do ser humano, pois os 
tratados não são celebrados somente para estabelecer um equilíbrio 
de interesses entre os Estados. Nesse entendimento, afirma-se 
também que, os tratados devem ser interpretados de forma ampla 
quando garantem o gozo e usufruto dos direitos, por assim, a 
enaltecer o caráter desses tratados, é nisso que se funda a teoria pro 
homine. Este princípio está inserido na Convenção de Viena de 1969 
que em seu artigo 27 diz que: “uma parte não pode invocar as 
disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento 
de um tratado”. Ou seja, que para uma norma ter efetividade, deve-
se observar os tratados internacionais para que se garanta as 
liberdades e os direitos que a humanidade conquistou. 

 
Considerações finais 

 
Através do estudo realizado, compreende-se que, a 

incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos no 
Brasil, depois da Emenda Constitucional n° 45 de 2004, foram 
recepcionados como Emendas Constitucionais. Assim, os tratados 
internacionais ratificados pelo Brasil que versarem sobre direitos 
humanos, depois da referida Emenda, serão recepcionados no 
ordenamento jurídico interno como Emendas à Constituição e, os 
recepcionados anteriormente, terão hierarquia constitucional.  

Entretanto, mesmo sendo tratados de Direitos Humanos, 
podem haver conflitos entre os mesmos e as leis internas dos 
Estados. Por isso, é que se existe formas e critérios de resolução 
destes conflitos. Há critérios com caráter cronológico, hierárquico e 
especial, como também, controles de constitucionalidade e 
convencionalidade, e teorias como a monista a dualista e suas 
variantes por exemplo, todos com viés resolutivo entre a norma 
interna e a norma internacional. 



Cláudio Alberto Bessel; Marcelo Loeblein dos Santos | 489 
 

Para finalizar, pode-se dizer que o Supremo Tribunal Federal, 
quando analisa um conflito entre um tratado ratificado e uma 
norma interna, tem se pautado na regra interpretativa pró homini, 
ou seja, de que deve ser aplicada a norma mais favorável a pessoa 
humana, assegurando seus direitos fundamentais.  
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1. Introdução 
 

 O presente estudo objetiva tratar sobre os Direitos Humanos 
e o cárcere no Brasil, ponderando sobre o objetivo 
ressocializador/educador desse. Para tanto, se analisará o atual 
cenário carcerário brasileiro, observando os problemas enfrentados 
pelos detentos diariamente, pois ainda se faz necessário o debate 
sobre tal problemática. Para produzir o trabalho foi utilizado o 
método dedutivo, o qual se dá por meio de análises em doutrinárias 
e índices trazidos por órgãos oficiais. 

Nesse diapasão é a indagação quanto à efetividade do poder 
ressocializador da prisão considerando os Direitos Humanos do 
encarcerado. O objetivo, assim, é averiguar – mesmo que de 
maneira breve - a capacidade de transformar positivamente o 
egresso do sistema prisional brasileiro. 
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3 Advogada. Bacharela em Ciências Jurídicas e Sociais – Direito, pela Universidade Regional Integrada 
do Alto Uruguai e das Missões – URI, campus de Santo Ângelo/RS. Email: saraspereira@outlool.com  
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2. Metodologia 

 
O presente texto é descritivo, traçado com abordagens 

bibliográficas por meio de análises doutrinárias e em índices 
levantados por órgãos oficiais. Logo, a metodologia usada nesta 
pesquisa abraça o modo de análise dedutivo, bem como o método de 
procedimento envolve uma abordagem analítica.  

 
3. Resultados e discussão 

 
Há muito se fala no Brasil sobre o encarceramento em massa 

de pessoas. Essa situação continua sendo um problema social para 
o crescimento do país. Comumente a população toma conhecimento 
quanto a apenados que saíram do sistema e retornaram de forma 
agravada. Ademais, as chances de ressocialização são poucas frente 
aos rótulos que o encarcerado adquire quando uma vez passa pelo 
cárcere. 

Ruiz diz que o “[...] cárcere surge na modernidade como uma 
instituição cujo intuito, entre outros, era humanizar a vida dos 
detentos” (RUIZ, 2016, p. 80). Nesse sentido, a prisão aparece no 
Brasil com o objetivo de humanizar a pena imposta ao apenado para 
que esse seja punido de maneira não injusta e nociva. Para Machado, 
Almeida, Vieira e Freiria os Direitos Humanos nascem para que o 
presídio dê uma nova oportunidade ao preso por meio de programas 
sociais e condições básicas que proporcionem a ele uma boa 
convivência com os demais detentos e, ainda, a redução da pena 
aplicada pelo Estado e a possibilidade de se reeducar (MACHADO, et 
al, 2015, p. 79/80). Entretanto, é de conhecimento geral que há 
falhas no sistema carcerário brasileiro. 

Coelho anota que Direitos Humanos nada mais é que os 
diretos do homem. A terminologia direitos humanos é 
autoexplicativa. São direitos que objetivam assegurar valores 
preciosos da pessoa humana, tais como a vida, a solidariedade, 
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igualdade, fraternidade, liberdade e a dignidade da pessoa humana 
(COELHO, 2011, p. 18). Nesse sentido os direitos humanos existem 
para consagrar o respeito à pessoa humana. No entanto, frente à 
crise que permeia o sistema penitenciário brasileiro está a precária 
situação dos estabelecimentos penais. A superlotação e as condições 
desumanas de habitação e a acentuada violência, bem como o 
clamor popular para o endurecimento das penas.  

Mallmann bem observa que 
 
Na prisão, o Estado compromete-se a disponibilizar ao apenado 
aquilo que deveria ter disponibilizado em época oportuna, a fim de 
prevenir a prática do crime, mas deixou de fazê-lo. Dessa forma, 
um breve olhar sobre o sistema indica um ciclo vicioso, no qual a 
ausência de assistência gera a criminalidade que, por sua vez, tenta 
ser corrigida pela oferta de assistência (MALLMANN, 2015, p. 39). 
 

Nesse caminho, inúmeras são as violações de direitos 
humanos ocorridos no sistema penitenciários. As casas prisionais 
têm o dever de zelar pela integridade física do custodiado. Perceba 
que a missão é inserir novamente na sociedade uma pessoa melhor. 
Nesse diapasão cabe o ensinamento de Beccaria, aduzindo que 
quando a pena perpassa a proteção (bem jurídico e ressocialização) 
ela passa a ser entendida enquanto injusta (BECCARIA, 2004, p. 20). 
Situação que o Brasil se encaixa atualmente. 

Segundo o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões4 
“Em 2018, haviam 602.217 pessoas cadastradas no sistema como 
privadas de liberdade, incluídas as prisões civis e internações como 
medidas de segurança, distribuídas nas unidades da Federação5” 
(CNJ, 2018, p. 31). E, conforme com o Infopen6, 89% da população 
carcerária estão em unidades superlotadas. 78% das casas 

 
4 BNMP 2.0. 
5 Disponível em:  http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/08/57412abdb54eba909b3 
e1819fc4c3ef4.pdf, acesso em 14 de abril de 2019. 
6 Sistema de informações estatísticas do sistema penitenciário brasileiro. Disponível em: 
http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen 
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prisionais têm mais presos do que número de vagas (MINISTÉRIO 
DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, 2018, online). Assim, ocorre 
atualmente uma grande demanda por parte dos detentos para o 
pouco serviço fornecido pelo Estado. 

Apesar do todo exposto alhures, o papel do cárcere é 
(re)educar o encarcerado (ou ressocializar). No entanto, existe tal 
utopia em acreditar que o preso tem tendência a aprender, dentro 
do sistema prisional, a se relacionar com a sociedade como um todo, 
por meio dos programas sociais incentivados pelo Estado. 
Interessante é a consideração de Reale, a qual aduz que “pune-se 
para prevenir novos crimes, ou para castigo do delinquente? Tem a 
pena por fim recuperar o criminoso, para devolvê-lo ao convívio 
social, ou o que deve prevalecer é os objetivos de prevenção social?" 
(REALE, 2002, p. 83). Assim, a reflexão: prisão existe para reeducar 
ou para punir? Para promover a paz social às prisões deveriam 
reeducar, entretanto, trazendo punição não se oferece nada capaz de 
promover a integração à sociedade do encarcerado.  

Para Machado, Almeida, Vieira e Freiria, o encarcerado: 
 
[...] deve obter os instrumentos certos para poder agilizar o 
processo de recuperação e ter conjuntamente todo o apoio 
emocional possível para obter sucesso, o que inclui essencialmente 
o tipo de tratamento que ele recebe. O detento não pode adentrar 
a prisão e ser esquecido, ignorado ou rejeitado, muito menos não 
ser devidamente tratado (MACHADO, et al, 2015, p. 85). 
 

Nesse diapasão, o preso/apenado exige por parte da sociedade 
e do Estado um incentivo para poder efetivar o objetivo 
ressocializador que é proposto pelo cárcere. Para que possa deixar 
de lado os rótulos que carrega consigo atrás dos valores humanos 
que possui. Ainda, a efetivação dos direitos humanos é importante. 
Como visto, tais direitos são violados diariamente. 

Soares anota: 
 
O método atual, além de não ser eficaz no convencimento de quem 
está disposto a delinquir, produz efeitos negativos no condenado, 



Guilherme de Souza Wesz; Lisiane Falk; Sara Sarmento Pereira | 495 
 

porque humilhações e sofrimento dificilmente conduzem ao 
arrependimento e ao enobrecimento do espírito. Normalmente, 
produzem efeitos contrários aos desejados: aprofundam 
ressentimentos e anseio por vingança. Sofrimentos e humilhações 
impostos pelo Estado ou por seus representantes geram ódio e 
depreciam a autoestima do prisioneiro. [...] Para mudar, a pessoa 
tem de valorizar a si mesma, o que só acontece se ela se sentir 
valorizada pelos outros. Apenas descobrindo em si mesmo valores 
positivos uma pessoa reúne forças suficientes para buscar algum 
processo de transformação pessoal e revisão crítica de seu passado, 
de sua trajetória como sujeito, cidadão, pai, filho, amigo, esposo. É 
por isso que a privação de liberdade não pode ser vista como 
adequada se o propósito for atingir aquilo que se costuma chamar 
ressocialização (SOARES, 2011, p. 100/101). 
 

Logo, o sistema carcerário do Brasil acaba aumentando e 
fabricando desigualdades sociais. Pois se tornou um espaço para 
diversas violações de direitos humanos. Nesse caminho, o cárcere 
como instituição política permanece com seu caráter punitivista e 
pouco ressocializador, fazendo com que a eficácia no papel 
educativo, o qual é visado na recuperação de presos e apenados não 
seja concretizada. 

 
4. Conclusões 

 
Por derradeiro, as reflexões a cerca do declínio do sistema 

prisional, demonstradas por meio dos dados que inferem à realidade 
dos cárceres no Brasil, se conclui sobre a falácia de ressocialização 
da pena. O sistema prisional atual estigmatiza os sujeitos no 
momento em que não proporciona um ambiente adequado para o 
cumprimento da sanção penal imposta ao cidadão que entrou em 
conflito com lei. De forma cristalina ficam demonstradas as 
péssimas condições que os detentos são submetidos, tais como: a 
superlotação, as condições precárias de higiene, maus tratos e 
comando das organizações criminosas. 
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Esses fatos são coniventes para que o Brasil ocupe o ranking do 
terceiro país com maior população carcerária no mundo. Ante o 
exposto, todas essas mazelas interferem no processo de reeducação 
dos apenados e, além disso, revelam a falácia do Estado. Veja-se, 
portanto, que, o pedestal dos Direitos Humanos é a dignidade, mas 
para que se atinja essa máxima, esses direitos devem ser positivados 
no mundo dos fatos. Assim, a preocupação diante do momento 
delicado que o Brasil vive, no qual prevalece o discurso de ódio e da 
intolerância. Onde se prega ideias mirabolantes que reduzir ou 
extinguir Direitos Humanos seria a solução, a título de exemplo. Não 
se pode olvidar que o eixo principal dos Direitos Humanos/Direitos 
Fundamentais preza a proteção contra as barbáries que sucedem do 
poder. Convém, no entanto, enfatizar, que os Direitos Humanos são 
para todos os seres humanos e, em especial para os que mais precisam. 

Nesse caminho, mesmo o artigo 5º, inciso XLIX da 
Constituição Federal Brasileira – também conhecida como 
Constituição Cidadã – garanta a proteção da integridade física moral 
dos presos e apenados, o Estado na sua vez é incapaz de efetivar tal 
proteção. 
 
Palavras-chave: Presídios; Dignidade humana; Educação; Rotulação social; 
Presos. 
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