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APRESENTAÇÃO DOS ANAIS DO II CONGRESSO 
INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 

DO CENTRO SUL DA BAHIA

No ano de 2020, a Comunidade Internacional comemorou 75 anos da 
assinatura da Carta de São Francisco, documento que criou a Organização das 
Nações Unidas. Após duas grandes guerras mundiais devastadoras que colocaram 
em risco a própria existência humana, as nações se uniram para estabelecer uma 
cooperação internacional de promoção da paz mundial e concretização dos direitos 
humanos a todos os povos. 

Após 75 anos, o compromisso e o desafio da Organização das Nações Unidas 
permanece sendo a luta constante para estabelecer o desenvolvimento social e o 
bem-estar a todos os povos e nações. 

A situação pandêmica do Covid-19 e a emergência do direito sanitário global 
representou um dos grandes desafios do século XXI para as nações. Desse modo, 
urge pensar e debater temáticas que buscam superar a crise sanitária do coronavírus 
por meio do cumprimento dos direitos humanos basilares para a vida. 

Nesse sentido, o II Congresso Internacional de Direitos Humanos do Centro 
Sul da Bahia foi organizado com o intuito de discutir temáticas relevantes e tão 
caras para a concretização dos direitos humanos na contemporaneidade.

Nessa edição, o II Congresso Internacional de Direitos Humanos do Centro 
Sul da Bahia recebeu o XXIII Congreso Internacional de Historia Contemporanea 
de Los Derechos Humanos da Universidad de Salamanca – Espanha e o Simpósio 
sobre Dimensões dos Direitos Humanos da Universidade Portucalense UPT–
Portugal. A união dos três países para  trazer  debates  e  reflexões  internacionais  
sobre  questões emergenciais enriqueceu  ainda  mais  o congresso internacional.

Por essa égide, estes presentes anais nasceram como proposta para discutir 
os cenários de concretização dos direitos humanos em meio a pandemia do 
coronavírus. Reunindo textos de autores e autoras de todo o país, esta obra 
surge como um convite para refletir e não se acomodar com as necessidades e 
vulnerabilidades dos povos dentro do contexto global. 

Bons estudos!
Pós-Dr. Luciano de Oliveira Souza Tourinho 

Diretor do Congresso Internacional de Direitos Humanos do
Centro Sul da Bahia – CIDHCSB/Fasa/Uesb

Ana Paula da Silva Sotero
Diretora do Congresso Internacional de Direitos Humanos do 

Centro Sul da Bahia – CIDHCSB/Fasa/Uesb
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O EXERCÍCIO DO INSTITUTO DA MUTAÇÃO 
CONSTITUCIONAL PARA O FORTALECIMENTO DO 
NEOCONSTITUCIONALISMO: PERCEPÇÕES DE UM 

MOVIMENTO FRENTE À APLICABILIDADE PELO PODER 
CONSTITUINTE

Vinícius Klock Scalzitti1

Gabriel Salazar Curty2

Jefferson Antonione Rodrigues3

RESUMO
Este artigo tem como objetivo propor uma discussão crítica sobre a forma que o 
exercício do Poder Constituinte Difuso, na manifestação do instituo da mutação 
constitucional, fortalece o movimento doutrinário pós-moderno, denominado 
de neoconstitucionalismo. Assim, este movimento atual prega uma concepção 
de Constituição cujo valor não é apenas o hierárquico, mas sim o axiológico, 
de modo que exista um Estado Democrático Social que efetiva, na concretude, 
direitos fundamentais. Deste modo, esse artigo traz à tona a ideia de que quando a 
Constituição Federal é interpretada pelo judiciário, de maneira informal, respeitando 
os limites hermenêuticos, ao passo que modifique o seu significado, mantendo-
se a literalidade dessa norma suprema intacta, isso favorece, indubitavelmente, 
o cumprimento do que se busca nesse movimento constitucionalista atual. Para 
finalizar, esse trabalho acadêmico também explica a maneira que a mutação 
constitucional se manifesta em algumas decisões judiciais, expondo o risco quando 
um Estado, que é construído sob a ótica da democracia e dos fundamentos da 
fraternidade e da igualdade, não fortalece o movimento pós-positivista.
Palavras-chaves: Direito Constitucional. Mutação Constitucional. Novo 
Constitucionalismo.

ABSTRACT
This article aims to propose a critical discussion on the way that the exercise of Diffuse 
Constituent Power, in the manifestation of the institute of constitutional mutation, 
strengthens the postmodern doctrinal movement, called neoconstitutionalism. 
Thus, this current movement preaches a concept of Constitution whose value is 
1 Graduando em Direito pela Universidade do Estado do Mato Grosso (UNEMAT) – Campus Cáceres/MT. 

Contato: viniciusklock@hotmail.com
2 Graduando em Direito pela Universidade do Estado do Mato Grosso (UNEMAT) – Campus Cáceres/MT. 

Contato: salazarcurty@gmail.com
3 Mestre em Direito, UNIVEM – Marília/S, Mestre em Teologia, Especialista em Direito Ambiental Urbano, 

Especialista em Segurança do Trabalho, Pós-graduando em Educação Indígena e História Afro. Membro 
do corpo docente da UNEMAT, Cáceres/MT e da FCARP, Araputanga/MT, Exerce liderança em grupos de 
pesquisas e estudos. Editor Geral de Revistas Informativa Acadêmica e Científica. Coordenador de Projetos 
de Responsabilidade Social. Contatos: e-mail:  drjeffersonrodrigues@gmail.com e/ou (65) 981 18 91 59.
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not just the hierarchical, but the axiological, so that there is a Social Democratic 
State those effectively fundamental rights. This summary brings up the idea that 
when the Federal Constitution is interpreted by the judiciary, informally, respecting 
the hermeneutical limits, while modifying its meaning, keeping the literalness 
of this supreme norm intact, this favors undoubtedly, the fulfillment of what is 
sought in this current constitutionalist movement. Finally, this academic work 
also explains the way that constitutional change manifests itself in some judicial 
decisions, exposing the risk when a State, which is built from the perspective of 
democracy and the fundamentals of fraternity and equality, does not strengthen 
neoconstitutionalism.
Key-words: 1. Constitutional Law. 2. Constitutional Mutation. 3. Diffuse Constituent 
Power. 

INTRODUÇÃO

Este artigo será desenvolvido com o intuito de aprofundar você leitor em 
uma temática que interfere em todos os ramos do Direito, ciência social aplicada 
que é principalmente junto ao Direito Constitucional – alicerce e sustento de todo 
o sistema jurídico. Diante disso, propõem-se uma reflexão sobre a importância 
do fortalecimento do movimento denominado de Neoconstitucionalismo em um 
Estado que se intitula, doutrinariamente como sendo, Democrático de Direito, de 
modo que a Constituição Federal/1988 tenha valor axiológico, especialmente no 
que diz respeito à concretização de Direitos Fundamentais. A preocupação central 
desta pesquisa gira em torno da ligação entre o exercício do instituto da mutação 
constitucional e o esse novo movimento do constitucionalismo. 

Neste contexto,  h istor icamente,  o movimento doutr inário do 
Neoconstitucionalismo surge, de fato, no início do século XX, com o propósito 
de buscar-se uma eficácia concreta da norma de validade de todo o sistema 
jurídico. Em outras palavras, esse movimento não fixa apenas o ideário de que a 
Constituição exerce um mero poder político delimitador de condutas e promovedor 
de regras, mas sim um texto efetivo para a implantação do Estado Democrático 
de Direito. Importante ainda salienta que, além de possuir marcos histórico, 
filosófico e teórico, um dos institutos responsáveis para o fortalecimento desse 
constitucionalismo pós-moderno é o da mutação constitucional - paradigma, o 
qual é um mecanismo utilizado pelo Poder Constituinte Difuso quando os fatores 
sociais, políticos e econômicos estão em estado de latência em um corpo social. 
Portanto, esse instituto previsto, de forma tácita, pela Constituição Federal/1988 é 
exercido, de maneira representativa, pelos órgãos de poder criados pelo constituinte 
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originário, em consonância com as reinvindicações sociais, notadamente em que 
há indispensabilidade de (re) afirmação de alguns direitos fundamentais.

Para desenvolver esta pesquisa pautamo-nos juntos aos métodos bibliográfico, 
com ênfase em doutrinas e artigos científicos, bem como junto a dedução oriunda 
desta interpretação oriunda dos estudiosos da cultura jurídica, com cunho 
eminentemente qualitativo.

OBJETIVOS

Com o intuito de apresentar neste estudo a relevância do exercício do 
instituto da mutação constitucional como meio fortalecedor de um movimento 
doutrinário pós-positivista, destacamos o objeto central deste. Assim, é a partir 
desta proposta reflexiva que buscaremos apresentar os principais aspectos do 
movimento doutrinário Neoconstitucionalista, bem como explicitaremos os seus 
principais marcos fundamentais, que seja históricos, filosóficos e teóricos, instigando 
à compreensão da importância e fundamentação da real existência de um Estado 
democrático de direito social.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O Neoconstitucionalismo conceitua-se como sendo um movimento 
doutrinário do constitucionalismo pós-moderno, o qual a Constituição Federal 
se torna como centro do sistema (norma jurídica imperativa e superior), 
possuindo carga valorativa de eficácia irradiante em relação aos Poderes e 
mesmo aos particulares, de modo que concretize valores constitucionalizado e 
garanta condições mínimas aos soberanos de um Estado cujo regime político é 
a democracia. 

A partir disso, têm-se a ideia da busca por um novo paradigma, representado 
por uma possível mutação frente o que se propôs para a aplicabilidade do poder 
por parte do tão respeitável Poder Constituinte Originário, entendido como sendo 
“aquele que instaura uma nova ordem jurídica, rompendo por completo com a 
ordem jurídica precedente” (LENZA, 2017, p.195).  

Com a criação/promulgação e publicação da CF/1988 surge fortemente 
o destaque ao relevante papel desta como Carta Magna e Suprema, dentro do 
ordenamento jurídico brasileiro como sendo a base de sustentação primordial ao 
desenvolvimento do bem viver social, dia o uso do jargão “Estado Democrático 
de Direito Social”.

Falar em Estado Democrático de Direito Social é, antes de tudo, falar da 
figura e necessária formação do Estado, em sua nova concepção, a qual possui a 
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missão de buscar igualdade social com o objetivo de para atingir, na concretude, 
essa finalidade. Além disso, a ideia é de que esse Estado deva intervir na ordem 
econômica e social para socorrer os que se substabelecem no último grau da 
estratificação social; a preocupação maior, então, desloca-se da liberdade para a 
igualdade e fraternidade, tendo um caráter revolucionário.

A este Estado cabe o exercício e a aplicabilidade prática do Poder Constituinte 
Difuso que, no que lhe concerne, é: “[...] um poder de fato e que serve de fundamento 
para os mecanismos de atuação da mutação constitucional” (LENZA, 2017, p. 210).

O surg imento da busca de um novo poder entendido como 
Neoconstitucionalismo, um novo olhar para o Direito Constitucional que, deve 
ser compreendido como sendo um poder que “se aproxima da leitura ética 
(axiológica) da Constituição com a finalidade de garantir o princípio da dignidade 
da pessoa humana, aqui, agora, vislumbrado como o novo eixo epistemológico-
axiológico do Estado neoconstitucional de Direito” (GÓES, 2018, p. 147). Assim, 
este se mostra como um novo paradigma junto à propositura para melhoria de 
vida junto ao meio social organizado – imersão ao sistema jurídico pátrio.

Nessa ótica, o instituto da mutação constitucional, não previsto expressamente 
pelo Poder Constituinte Originário, mas legitimado por ele, institui um novo 
método de interpretação da norma constitucional, pois o Direito é um fato social 
e a sociedade não é, incontestavelmente, imutável. No que diz respeito ao fato 
social, Durkheim (2002, p.11) descreve que é: “[...] toda maneira, de agir, fixa ou não, 
suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior ou mais ainda, que é 
geral na extensão de uma sociedade dada, apresentando uma existência própria, 
independente das manifestações individuais que possa ter.” 

Posto isso, nota-se que, em virtude de, ontologicamente, a Constituição ser 
um fenômeno complexo e não apenas a norma abstrata de controle do poder 
político que expressa, por meio de um protótipo linguístico, uma maneira de agir, 
a mutação constitucional fomenta essa ideia, de modo que a lei suprema atinja as 
suas finalidades, os quais são fundamentos basilares do movimento pós-moderno. 

Logo, além da Constituição Federal ser um instrumento de controle social e 
político, ela precisa ser um instrumento de manutenção de transformação da ordem 
social na medida em que direitos fundamentais precisem ser concretizados sem que 
haja um processo formal de reforma da Constituição, uma vez que “A norma tem a 
pretensão de conformar os fatos ao seu mandamento, mas não é imune às resistências 
que eles podem oferecer, nem aos fatores reais do poder” (BARROSO, 2018, p. 92).

Deparamos, por ora, com um mecanismo de atuação – a mutação constitucional 
– que atualiza, de forma prática e eficaz, as normas constitucionais com o seu tempo, 
isto é, com a realidade social, concretizando, de fato, o que prega o movimento 
neoconstitucionalista. 
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Barroso (2018, p.94) exemplifica que “No caso da interpretação judicial, 
haverá mutação constitucional quando, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal 
vier a atribuir a determinada norma constitucional sentido diverso do que fixara 
anteriormente, seja pela mudança da realidade social ou por uma nova percepção 
do Direito”. 

A pesquisa, por conseguinte, em sua essência foi norteada pelas doutrinas 
de Guilherme Sandoval Góes, Pedro Lenza, Luíz Roberto Barroso e Flávio Martins 
(2018, 2017, 2018 e 2019) e, igualmente, em decisões judiciais do Supremo Tribunal 
Federal brasileiro quando, em seus votos, utilizou-se a mutação constitucional 
como justificativa basilar. Destaco esses embasamentos teóricos por acreditar que 
ao transitar, de maneira progressiva e assimilativa, nos estudos do movimento do 
neoconstitucionalismo, propondo a noção do quão importante é este movimento em 
um Estado no qual é construído sob o prisma do princípio da dignidade da pessoa 
humana, a Constituição Federal deixa de ter um caráter meramente simbólico de 
norma hierarquicamente superior e passa a garantir, de fato, sua coerência com o 
gozo universal de todos os direitos humanos. 

Visa-se, dentro dessa nova realidade, não mais apenas atrelar o 
constitucionalismo à ideia de limitação do poder político, mas, 
acima de tudo, busca-se a eficácia da Constituição, deixando o 
texto de ter um caráter meramente retórico e passando a ser mais 
efetivo, sobretudo diante da expectativa de concretização de direitos 
fundamentais. (LENZA, 2017. p. 70).
[...] consiste em uma alteração do significado de determinada norma 
da Constituição, sem observância do mecanismo constitucionalmente 
previsto para as emendas e, além disso, sem que tenha havido 
qualquer modificação de seu texto. Esse novo sentido ou alcance 
do mandamento constitucional pode decorre de uma mudança na 
realidade fática ou de uma nova percepção do Direito, uma releitura 
do que devesse considerado ético ou justo. Para que seja legítima, a 
mutação precisa ter lastro democrático, isto é, deve corresponder 
a uma demanda social efetiva por parte da coletividade, estando 
respaldada, portanto, pela soberania popular. (BARROSO, 2018, p. 91). 
Reforma Constitucional seria a modificação do texto constitucional, 
mediante mecanismos definidos pelo poder constituinte (emendas), 
alterando, suprindo ou acrescentando artigos ao texto original. 
(LENZA, 2017, p. 150).

Considerando que o esclarecimento desses conceitos são fundamentos 
principais para o conhecimento de que o fortalecimento do movimento doutrinário 
pós-moderno é uma ferramenta imprescindível para a implantação de um Estado 
Democrático de Direito, atingindo cinco principais objetivos, conforme expressa 
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Walber de Moura Agra (p.31).: “a) positivação e concretização de um catálogo 
de direitos fundamentais; b) onipresença dos princípios e regras; c) inovações 
hermenêuticas; d) densificação da força normativa do Estado; e) desenvolvimento 
da justiça distributiva.” 

MÉTODOS

A pesquisa foi realizada com abordagem qualitativa. Segundo André (1995), 
a pesquisa qualitativa tem como características básicas:

o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como 
seu principal instrumento; os dados coletados são predominantemente 
descritivos; a preocupação com o processo é muito maior do que com 
o produto; o significado que as pessoas dão às coisas e à vida são 
focos de atenção especial do pesquisador e a análise dos dados tende 
a seguir um processo indutivo. (ANDRÉ, 1995).

Desse modo, para realização desta pesquisa foi feito uma análise bibliográfica 
através de três doutrinas com alta notoriedade no estudo de Direito Constitucional, 
especialmente no que tange aos Direitos Fundamentais, de modo que houvesse 
um maior aprofundamento nos conceitos abordados neste estudo. Segundo GIL, 
o levantamento bibliográfico serve para:

A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato permitir 
ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais 
ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente.  Os livros 
constituem as fontes bibliográficas por excelência. Em função de sua 
forma de utilização, podem ser classificados como de leitura corrente 
ou de referência. (GIL, 2002, p. 45).

Desse modo, acredito que, com estas análises bibliográficas, teremos 
fundamentos suficientes para responder ao objetivo proposto para esta pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O movimento do neoconstitucionalismo, também denominado de movimento 
pós-moderno ou pós-positivista teve três importantes marcos fundamentais para 
a sua consolidação doutrinária, quais sejam, histórico, filosófico e teórico.  Diante 
disso, o marco histórico é evidenciado pelas:

 Constituições do pós-guerra, na Europa, destacando-se da Alemanha 
de 1949 (Lei Fundamental de Bonn) e o Tribunal Constitucional 
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Federal (1951); a da Itália de 1947 e a instalação da Corte Constitucional 
(1956); a de Portugal (1976) e a da Espanha (1978), toda enfocando a 
perspectiva de redemocratização e Estado Democrático de Direito. No 
Brasil, o destaque recai sobre a Constituição de 1988, em importante 
processo democrático; (LENZA, 2017, p. 73).

De igual modo, o marco filosófico foi pelo fato do:

[...] declínio do positivismo jurídico, dando ensejo ao chamado pós-
positivismo. O positivismo foi a maneira perfeita encontrada pela 
burguesia para garantir suas pretensões, assim que assumiu o poder 
depois das revoluções burguesas. Antes disso, a burguesia baseava-
se no jus naturalismo para atacar as monarquias absolutistas e as 
injustiças praticadas pelo monarca. Não obstante, ao assumir o poder, 
não era mais necessário defender direitos não positivados. Bastava 
colocar seus valores na legislação”. (MARTINS, 2019, p.87). 

O último marco da consolidação do movimento do constitucionalismo 
contemporâneo é o marco teórico, o qual se baseia nas seguintes ideias: “a) força 
normativa da Constituição; b) expansão da jurisdição constitucional; c) nova 
dogmática da interpretação constitucional”. (LENZA, 2017, p. 74).  

Destarte, analisando os marcos fundamentais para o surgimento desse 
movimento, verificamos que os objetivos primordiais são: amplificação da jurisdição 
constitucional, aparecimento da hermenêutica constitucional, protagonismo 
soberano do Poder Judiciário e, o mais importante deles e o cerne da discussão 
desse trabalho, maior eficácia das normas constitucionais, sobretudo dos direitos 
fundamentais, o qual a mutação constitucional é um vetor imprescindível para tal. 

No que lhe toca, a mutação constitucional é a ferramenta para o Poder 
Constituinte Difuso atuar, como descreve Flávio Martins em sua obra: 

Nas palavras de José Afonso da Silva, “mutações constitucionais 
são mudanças não formais que se operam no correr da história de 
uma Constituição, sem alterar o enunciado formal, sem mudar a 
letra do texto. Segundo a doutrina tradicional, isso se dá por força 
da modificação das tradições, da adequação político-social, dos 
costumes, de alteração empírica e sociológica, pela interpretação 
e pelo ordenamento de estatutos que afetam a estrutura orgânica 
do Estado”. (MARTINS, 2019, p.449).

Percebemos, então, que esse fenômeno interpretativo de mudança da 
Constituição de maneira informal, alterando apenas o significado dessa norma 
suprema, auxilia na efetivação de direitos fundamentais, tendo como exemplo o 
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julgamento do ADPF 132 e da ADI 4.277 que o Supremo Tribunal Federal reconheceu 
a união homoafetiva como entidade familiar, a despeito do texto constitucional 
não fosse expresso desse modo. De acordo com Denise Vargas: 

[...] esse tipo de mutação via decisão de perfil aditivo se justificou, no 
caso do reconhecimento da união homoafetiva, pelo caráter contra 
majoritário da corte que, no papel de guardião da Constituição, 
tem a competência para desempenhar a proteção de vulneráveis e 
minorias contra omissões, exclusões ou excessos empreendidos pelas 
maiorias. (Op. cit., p. 100)

Portanto, quando se diz em garantia de direitos fundamentais, ora escopo 
do movimento neoconstitucionalista, não é necessário que a norma constitucional 
passe pelo processo de reforma constitucional, uma vez que é apenas utilizando a 
hermenêutica, através da intepretação judiciária, adequando a lei com a realidade 
social, é possível garantir direitos e garantias indisponíveis previstos, inclusive, 
em Tratados Internacionais cujo Brasil é signatário. 

Por outro lado, a essa mutação constitucional, como qualquer outra técnica 
interpretativa da Constituição, deve ser utilizada não de maneira discricionária 
e ilimitada, pois se ultrapassar seus limites estará violando o Poder Constituinte 
Originário e a soberania a qual pertence ao povo. Em relação a esses limites, Barroso 
aponta:

[...] a mutação constitucional há de estancar diante de dois limites: 
a) as possibilidades semânticas do relato da norma, vale dizer, os 
sentidos possíveis do texto que está sendo interpretado ou afetado; 
e b) a preservação dos princípios fundamentais que dão identidade 
àquela específica Constituição. S e o sentido novo que sequer dar não 
couber no texto, será necessária a convocação do poder constituinte 
reformador. E se não couber nos princípios fundamentais, será 
preciso tirar do estado de latência o poder constituinte originário. 
(BARROSO, 2018, p. 92). 

Conclui-se, nesse sentido, que os mecanismos de atuação do fenômeno 
interpretativo utilizado pelo Poder Constituinte Difuso, denominado de mutação 
constitucional, fortalecem todos os objetivos do que se busca no movimento do 
constitucionalismo contemporâneo, pois, conforme aponta Barroso, “a ideia do 
bem, do justo, do ético varia com o tempo. Um exemplo: a discriminação em 
razão da idade, que antes era tolerada, deixou de ser”. (BARROSO, 2018, p. 98). 

Em síntese, esse novo poder entendido como Neoconstitucionalismo, quando 
utilizado os mecanismos de atuação da mutação constitucional, dentro dos limites 
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estabelecidos pelo Poder Constituinte Originário, bem como respeitando os 
princípios e regras da ciência hermenêutica, ocorrerá a concretização de direitos 
fundamentais, desenvolvendo a justiça distributiva e condensando a força normativa 
do Estado, motivo pelo qual a Constituição Federal passa-se a caracterizar por um 
instrumento de controle político cujo possui um valor axiológico, deixando de ser 
uma norma meramente simbólica e hierarquicamente superior. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por último, é evidente que, analisando a Teoria da Constituição, o atual 
movimento pós-positivista precisa ser fomentado em um Estado que se diz 
democrático de direito social, uma vez que se isso não ocorrer, acarretará em uma 
sociedade não solidária, com poderes arbitrários, possuindo os fundamentos da 
injustiça. 

Assim sendo, utilização da mutação constitucional, especificamente 
pelo Poder Judiciário – interpretação judicial -, é um instituto que vivifica 
o neoconstitucionalismo em virtude de atribuir o verdadeiro escopo desse 
movimento, pois conforme Barroso ela atua: “[...] em sintonia com as demandas e 
sentimentos sociais, assim como em casos de necessidade de afirmação de certos 
direitos fundamentais.” (BARROSO, 2018, p. 92).
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RESUMO
O presente trabalho científico tem o escopo de refletir juridicamente acerca da 
função social do direito fundamental à saúde, que se revela de extrema importância 
nos dias atuais, tendo em vista as consequências epidemiológicas ocasionadas pelo 
novo Coronavírus. Nesse sentido, o princípio fundamental da igualdade é analisado 
como fator basilar para a justa promoção do acesso à saúde a toda população que 
necessita dos serviços essenciais do Sistema Único de Saúde – SUS. Por isso, busca-
se investigar a realidade social das pessoas que são diagnosticadas com o Covid-19, 
desde o atendimento inicial quando da suspeita da doença, bem como o acesso aos 
hospitais públicos para tratamento do vírus em estágio avançado. A discrepância 
de tratamento entre as pessoas com poder econômico avantajado, e as outras com 
menor poder aquisitivo, notadamente os moradores de bairros periféricos e de 
comunidades, revela-se um problema social decorrente da seletividade do acesso 
à saúde. Ademais, procura-se analisar a aplicabilidade do direito social à saúde 
previsto na Constituição Federal de 1988, e em que medida esse direito é tutelado 
pelo Estado a todos os necessitados. Contudo, a problemática central consiste na 
desigualdade de tratamento dos cidadãos no acesso à saúde pública, como forma de 
selecionar o público privilegiado para tratamento em caso de urgência. Para tanto, 
é desenvolvida pesquisa bibliográfica e exploratória, por meio de revisão teórica, 
de cunho indutivo, a partir de obras consolidadas pela crítica nacional, bem como 
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outras produções acadêmicas e a Revista Radis-Comunicação e Saúde, da Fundação 
Oswaldo Cruz. Nesse sentido, espera-se tornar esse trabalho de fundamental 
importância para a comunidade acadêmica e social, a fim de dar concretude ao 
direito social à saúde em igualdade de promoção para todos.
Palavras-Chaves: Direitos Fundamentais; Direito à saúde; Princípio da Igualdade; 
Covid-19. 

ABSTRACT: 
This scientific work has the scope to reflect legally on the social function of the 
fundamental right to health, which is extremely important nowadays, considering 
the epidemiological consequences caused by the new Coronavirus. In this sense, the 
fundamental principle of equality is analyzed as a basic factor for the fair promotion 
of access to health to the entire population that needs the essential services of the 
Unified Health System - SUS. For this reason, we seek to investigate the social reality 
of people who are diagnosed with Covid-19, from the initial care when the disease 
is suspected, as well as access to public hospitals for treatment of the virus at an 
advanced stage. The discrepancy in treatment between people with greater economic 
power and those with less purchasing power, especially those living in peripheral 
neighborhoods and communities, is a social problem resulting from the selectivity 
of access to health care. In addition, an attempt is made to analyze the applicability 
of the social right to health provided for in the 1988 Federal Constitution, and the 
extent to which this right is protected by the State for all those in need. However, 
the central problem is the unequal treatment of citizens in access to public health, 
as a way to select the privileged public for treatment in case of emergency. To this 
end, bibliographic and exploratory research is developed through theoretical review, 
deductive, from works consolidated by national critics, as well as other academic 
productions and the journal Radis-Comunicação e Saúde, the Oswaldo Cruz 
Foundation. In this sense, it is hoped to make this work of fundamental importance 
to the academic and social community in order to give concrete expression to the 
social right to health in equal promotion for all.
Keywords: Fundamental Rights; Right to Health; Principle of Equality; Covid-19.

INTRODUÇÃO 
 
O constitucionalismo moderno, marcado pelo fenômeno atual da 

constitucionalização dos ramos do direito, bem como da força normativa da 
Constituição, buscou reconhecer a supremacia material e axiológica da Carta 
Política vigente e estabelecer obrigações para os órgãos de direção estatal (CUNHA 
JÚNIOR, 2019, p. 34-35).



24 ANAIS II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
 Governança Global, Progresso Econômico e Desenvolvimento Social
 Homenagem ao 75º Aniversário da Carta de São Francisco da ONU

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

Esses deveres do Estado são pautados pelo neoconstitucionalismo, que 
emergiu após as atrocidades cometidas durante a segunda guerra mundial, com 
vistas a proporcionar direitos sociais aos cidadãos e limitar a atuação arbitrária do 
Estado, tudo isso fundado na dignidade da pessoa humana, princípio norteador 
do Estado Democrático de Direito.

Com isso, a institucionalização de direitos sociais fundamentais ocorreu com a 
promulgação da Constituição Federal de 1988, um divisor de águas no pensamento 
social do Estado, na medida em que prestações positivas passaram a serem exigidas 
do Estado, a fim de dar concretude a dignidade humana, bem como garantir o 
homem na sua liberdade, necessidade e preservação (BARROSO, 2010, p. 43-45).

É nesse cenário de mudanças axiológicas da Carta Política de 1988 que emerge 
a discussão acerca da aplicabilidade do direito social à saúde, notadamente quando 
questiona-se a igualdade material na promoção desse direito. 

A desigualdade de tratamento do cidadão quando necessita do atendimento 
do Sistema Único de Saúde – SUS, revela a seletividade da saúde e a eficácia limitada 
desse direito. E no cenário atual de pandemia mundial causado pelo Covid-19, a 
saúde pública é a única saída possível para pessoas de determinadas classes sociais 
lutar pela sobrevivência. 

Portanto, feitas essas considerações iniciais acerca do marco constitucional 
do direito social à saúde, e a desigualdade de promoção desse direito em 
tempos de Covid-19, passaremos à análise jurídica dos objetivos analisados, a 
fim de criar um visão humanitária dos cidadãos desprivilegiados no contexto 
pandêmico atual.

OBJETIVOS 

Diante da institucionalização dos direitos sociais fundamentais na Carta 
Política de 1988, objetiva-se analisar a eficácia desses direitos, notadamente o direito 
à saúde aos cidadãos, em igualdade de promoção.

Nesse contexto, pretende-se abordar a realidade social dos indivíduos 
diagnosticados com o Covid-19, quando necessitam da tutela estatal do Sistema Único 
de Saúde – SUS, desde a suspeita do vírus até o tratamento em casos mais graves.

Bem assim, analisa-se a construção espaços sociais antagônicos no 
desenvolvimento social, na medida em que essa desigualdade reflete diretamente 
na prestação do serviço público de saúde, gerando uma seletividade da saúde.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

O estudo moderno acerca dos direitos sociais fundamentais previstos na 
Constituição Federal de 1988 não se baseia na positivação de mais direitos aos 
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cidadãos, mas sim, na justa promoção dos institutos já previstos constitucionalmente 
em igualdade para todas as pessoas (CUNHA JÚNIOR, 2019, p. 543-545).

Isso porque a eficácia dos direitos fundamentais é um desafio do atual Estado 
Constitucional de Direito, que tem impedido a concretização da justiça social no 
Brasil para todos os cidadãos. E Cunha Júnior adverte que “é inegável que o grau 
de democracia em um país mede-se precisamente pela expansão e efetividade dos 
direitos fundamentais da pessoa humana e pela possibilidade de sua afirmação 
em juízo” (CUNHA JÚNIOR, 2019, p. 481).

Por essa razão, não há que se falar em democracia quando vivencia um estado 
de desigualdade social, marcado pela seletividade social na prestação dos serviços 
públicos pelos órgãos estatais. Não existe justiça onde habita a desigualdade. Cunha 
Júnior (2019, p. 543) conclui que:

O grande problema que aflinge os direitos fundamentais sociais 
não está em sua declaração ou no reconhecimento formal de suas 
garantias, mas sim na sua efetivação, que consiste na realização 
concreta nas prestações que compõem os seus respectivos objetos, 
quais sejam: acesso à saúde, educação, assistência social, trabalho. 

Nesse seguimento, Bezerra (2008, p. 111) adverte “entre o formal e o real, 
entretanto, medeia um abismo. O preceito constitucional permanece como simples 
promessa a ser cumprida [...]” É na ineficácia dos direitos já consagrados que reside 
a desigualdade social.

Para melhor compreensão da existência dos direitos fundamentais, é 
importante compreender o cerne da sua conceituação, a fim de relacioná-los ao 
princípio da igualdade em seu plano material. Cunha Júnior (2019, p. 486-487), ao 
tratar do assunto, aduz “podemos conceituar os direitos fundamentais como aquelas 
posições jurídicas que investem o ser humano de um conjunto de prerrogativas, 
faculdades e instituições imprescindíveis a assegurar uma existência digna, livre, 
igual e fraterna [...]”.

Ou seja, são fundamentais porque sem eles o cidadão não se realiza. E por 
isso a Constituição Federal de 1988 previu, em seu art. 6º, diversos direitos sociais 
fundamentais, a exemplo da moradia, educação, alimentação, trabalhador, transporte 
e, a saúde que é o tema central desse trabalho.

São direitos que foram prometidos a toda população em plena igualdade de 
tratamento diante da necessidade. Mas, essa promessa ainda carece de efetividade. 
O Estado ainda não foi capaz de promover tais direitos aos cidadãos em igualdade. 

Nesse sentido, a evolução da sociedade em diferentes níveis sociais aumentou 
a discussão acerca da igualdade material que, em outro momento, o legislador 
pensou nessa igualdade apenas no aspecto formal, marcado pelo pensamento 
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liberal-individualista onde as diferenças sociais e econômicas contribuíam para a 
inefetividade dos direitos (BASTOS, 2001, p. 180).

Bastos (2001, p. 180-185), ao analisar as implicações sociais do aspecto formal 
da igualdade, reflete que “a isonomia formal consiste no direito de todo cidadão 
de não ser desigualado pela lei, senão em consonância com os critérios albergados 
ou ao menos vedados pelo ordenamento constitucional”.

Assim, o pensamento do princípio da igualdade se limitava ao ordenamento 
jurídico puro e simples, sem pensar na diferença social que existe entre as camadas 
sociais no Brasil. Com isso, a igualdade material ganhou espaço nas obras críticas 
do direito moderno, a fim de sanar um problema jurídico-social que impedia a 
justa aplicação dos direitos sociais fundamentais.

Para Mello (1993, p. 35), imbuído do pensamento material do princípio da 
igualdade, “o princípio da isonomia preceitua que sejam tratadas igualmente as 
situações iguais e desigualmente as desiguais. Donde não há como desequiparar 
pessoas e situações quando nelas não se encontram fatores desiguais”. Ou seja, é 
tratar os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade.

Nesse sentido, já dizia Reale (2002, p. 299) “há casos em que é necessário 
abrandar o texto, operando-se tal abrandamento através da equidade, que é, 
portanto, a justiça amoldada à especificidade de uma situação real”. Assim, para 
alcançar a efetividade dos direitos, os meios devem ser adequados e igualitários.

Desse modo, feita essas considerações acerca da importância da igualdade 
material na justa aplicação dos direitos fundamentais, pode-se refletir um pouco 
sobre o acesso à saúde durante a crise epidemiológica provocada pelo Covid-19.

O direito à saúde possui respaldo no Texto Constitucional de 1988, em 
seu art. 6º que o elevou a direito social fundamental, bem como no art. 196 que 
dispõe sobre esse direito “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”.

Contudo, verifica-se que o direito social à saúde não é proporcionado aos 
cidadãos de forma igualitária quando necessitam do Sistema Único de Saúde – SUS, 
o que abre margem para a seletividade da saúde a partir do perfil social da pessoa 
que necessita do atendimento. Pessoas que possuem poder econômico avantajado, 
ou mesmo influência no setor público, recebem a tutela estatal de forma mais célere, 
mesmo sendo um direito igual para todos.

Diante da pandemia que o mundo vivencia na atualidade, causada pelo novo 
Coronavírus, as pessoas diagnosticadas com o vírus enfrentam dificuldades no 
atendimento em postos de saúde para testagem da doença, bem como nos prontos 
socorros dos hospitais públicos para tratamento em casos mais graves. A falta de 
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estrutura física e de profissionais condizentes com a realidade social, coloca em 
xeque o maior bem jurídico: a vida.

E esse problema é sentido notadamente pelos moradores de bairros periféricos, 
bem como de comunidades e favelas do estados brasileiros. A ausência de justiça 
social tem corroborado para o aumento da contaminação do vírus, bem como do 
número de mortes pelo País.

É importante, hoje, analisar o lugar que a sociedade e os sujeitos se encontram 
para compreender o que se construiu e os processos que se moldaram. A 
desigualdade social, a seletividade no sistema de saúde, o descaso com as pessoas 
socialmente desfavorecidas, são marcas das relações de saber e poder que perpassa 
pela sociedade há anos (FOUCAULT, 1979, p. 103-110).

MÉTODOS 

O estudo investigou a problemática exibida por meio da utilização de pesquisa 
bibliográfica e exploratória, bem como o uso de artigos acadêmicos e da Revista 
Radis-Comunicação e Saúde, que dialogam com a temática. 

Para tanto, foi utilizado o método indutivo, pois se buscou, por meio da 
explanação de teorias e artigos de leis, chegar a um raciocínio lógico dos fatores 
que contribuem para o problema central: a seletividade no sistema de saúde. 

Assim, a escolha desse tipo de abordagem partiu do interesse de analisar as 
garantias constitucionais sobre o direito à saúde, bem como a sua correlação com o 
princípio da igualdade na promoção desse direito a toda população, notadamente 
diante da crise epidemiológica causa pelo Covid-19.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A investigação do presente trabalho partiu da leitura inicial da edição nº 212-
Mai/2020 da Revista Radis-Comunicação e Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz, 
que denunciou a realidade das pessoas de classes socialmente desfavorecidas na 
busca do direito social à saúde.

A revista procedeu a entrevistas com moradores e representantes de ONGS 
das periferias no Brasil, com o objetivo de revelar a situação vivenciada por esses 
moradores no atual cenário de pandemia mundial causado pelo Covid-19.

Na edição, são compartilhados os problemas que decorrem desde a suspeita 
inicial do vírus, com a dificuldade de testagem e orientação pelos postos de saúde, 
bem como o atendimento nos hospitais nos casos de agravamento da doença. 

Tudo isso fere a dignidade das pessoas que necessitam do sistema público de 
saúde para lutar pela sobrevivência, notadamente os indivíduos que habitam em 
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bairros periféricos, comunidades, favelas e até mesmo os moradores de ruas, que 
são afetados pelo cenário de desigualdade e injustiça social. 

Nesse sentido, é possível verificar que o problema central consiste na 
desigualdade existente na prestação do serviço público de saúde. E essa desigualdade 
existe há anos. Já advertia Barbosa (1999, p. 26) “A regra da igualdade não consiste 
senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam. 
Nesta desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a 
verdadeira lei da igualdade”.

Ou seja, é preciso considerar a realidade social das pessoas na construção do 
pensamento democrático de justiça social. Negar atendimento público de saúde a 
determinadas pessoas que carregam a marca da desigualdade social existente no 
País, significa anular os direitos fundamentais introduzidos na Carta Política de 1988.

Cunha Júnior (2019, p. 657) indica que “o direito social à saúde é tão 
fundamental, por estar mais diretamente ligado ao direito à vida, que nem precisava 
de reconhecimento explícito”. É, assim, uma necessidade humana que deve ser 
proporcionado a toda população em plena igualdade. 

E nos dizeres de Santos (2011, p. 16) “a revolução democrática do direito e da justiça 
só faz verdadeiramente sentido no âmbito de uma revolução mais ampla que inclua 
a democratização do Estado e da sociedade”. Por isso, a efetiva promoção do acesso 
igualitário à saúde a toda população, notadamente em tempos de Covid-19, é pauta 
importante na construção do pensamento democrático de aplicabilidade dos direitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do que foi exposto, é possível concluir que o direito social fundamental 
à saúde possui uma carga valorativa de amplitude superior, justamente por tutelar o 
maior bem jurídico: a vida. É por meio do sistema de saúde que o ser humano previne 
e trata diversas doenças que podem causar consequências fatais na vida da pessoa. 

Tanto é assim, que esse direito constitucionalmente previsto ganhou um 
sistema próprio de execução, conhecido como o Sistema Único de Saúde – SUS, de 
acesso universal a todos que dele dependem, pelo menos na teoria.

Contudo, percebe-se que a desigualdade existe não somente na divisão da 
sociedade em classes antagônicas, mas, também, na prestação de serviços públicos, 
como a saúde. Isso gerou uma espécie de seletividade do sistema de saúde onde 
pessoas com poder aquisitivo avantajado e com influência no setor público conseguem 
atendimento prioritário. 

Com isso, as pessoas socialmente desfavorecidas, como os moradores de 
bairros periféricos, comunidades, favelas, e até mesmo aqueles que não possuem um 
teto, são esquecidas pelos poderes público nos casos de necessidade de atendimento 
nos postos de saúde e nos hospitais.
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Para mais, diante da pandemia mundial ocasionada pelo Covid-19, o sistema 
de saúde passou a ser ainda mais seletivo, ante a ausência de políticas públicas 
de fortalecimento e crescimento do SUS. Portanto, em um Estado Constitucional 
de Direito, é necessário a efetivação dos direitos fundamentais em igualdade para 
todos, sem qualquer tipo de discriminação, pois não há o que se falar em democracia 
sem o acesso pelos cidadãos aos direitos constitucionalmente resguardados.   
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DE XANGÔ À THÊMIS: COMPARSAS NO ACESSO À JUSTIÇA 
HUMANISTA FRENTE A TEORIZAÇÃO DE JOHN RAWLS

Jefferson Antonione Rodrigues1

RESUMO
Com o intuito de estabelecer parâmetros entre as acepções culturais valorativas 
pautadas nas crenças míticas, religiosas e teórico-doutrinárias, este proposta 
retrata um paralelo entre as concepções de justiça e o seu acesso frente à prática 
em Direitos Humanos. Todos somos sabedores de que o acesso à justiça é uma 
garantia constitucional e, que para isso, existem órgãos específicos para promoção 
deste ínterim. No entanto, pautaremos nossos esforços em estabelecer uma relação 
à figura mítica de deusa Thêmis, arquétipo ideal de justiça e imparcialidade, frente 
à crença religiosa de cunho afrodescendente em Xangô, o orixá que representa 
o arquétipo da justiça, com o intuito de ao final traçarmos um paralelo junto à 
Teoria da Justiça de John Ralws, frisando a relevância da equidade, ou a promoção 
da justiça distributiva como fonte de aceitabilidade social frente a resolução de 
conflitos pautada em Direitos Humanos. Com isso, retratamos a figura dos Direitos 
Humanos com ênfase em dois garantismos, um de cunho estritamente cultural, 
pautado na crença religiosa e seu direito de escolha e, outro com ênfase à teorização 
doutrinária proposta de maneira dogmática junto à ensinabilidade jurídica. Assim, 
para traçarmos todo este caminho acadêmico-reflexivo pautaremos esta proposta 
junto aos métodos de pesquisa bibliográfica, dedutiva e qualitativa.
Palavras-chaves: 1. Direitos humanos. 2. Acesso à justiça. 3. Crença e valores.

ABSTRACT
In order to establish parameters between the valuing cultural meanings based on 
mythical, religious and theoretical-doctrinal beliefs, this proposal portrays a parallel 
between the conceptions of justice and their access to the practice in Human Rights. 
We are all aware that access to justice is a constitutional guarantee and, for that, 
there are specific bodies to promote this interim. However, we will base our efforts 
on establishing a relationship with the mythical figure of the goddess Thêmis, ideal 
archetype of justice and impartiality, in the face of the Afro-descendant religious 
belief in Xangô, the orixá that represents the archetype of justice, with the intention 
of finally drawing a parallel with John Ralws’ Theory of Justice, emphasizing the 
relevance of equity, or the promotion of distributive justice as a source of social 
acceptability in the face of conflict resolution based on Human Rights. With this, 
1 Mestre em Teoria do Direito e do Estado, Docente na Faculdade Católica Rainha da Paz – FCARP, Araputanga/

MT e na Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, Cáceres/MT. Email: drjeffersonrodrigues@
gmail.com e/ou jefferson.antonione@unemat.br.
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we portray the figure of Human Rights with an emphasis on two guarantees, one 
of a strictly cultural nature, based on religious belief and its right to choose, and 
another with an emphasis on doctrinal theorization proposed in a dogmatic way 
along with legal teachability. Thus, to trace this entire academic-reflective path, 
we will base this proposal on bibliographic, deductive and qualitative research 
methods.
Key-words: 1. Human rights. 2. Access to justice. 3. Belief and values.

INTRODUÇÃO

Desde os primórdios a humanidade sempre se viu correlacionada à crenças 
que perfazem a existência ou vivência social até a nossa contemporaneidade. 
Tais crenças pautadas nos valores sejam eles familiares, comunitários, grupais e 
ou sociais, formam uma identidade cultural que rotula ou tipifica uma enorme 
quantidade de crenças valorativas que juntas formam aquilo que denominamos 
como cultura.

Assim, temos que a cultura está presente em nossas vidas e que, embora 
muitas vezes manipulada por uma diversa gama de ideologias se faz necessária 
a nossa vivência. Afinal, são as crenças que nos fortalecem e dão força ao espírito 
para tocar a vida à diante com esperança junto à realização, bem como conquista 
de sonhos.

Neste contexto, tanto no Direito quanto a vida pessoal as crenças sempre 
estiveram e estão presentes entre nós, ou seja, no Direito por intermédio da 
mitologia acreditamos no arquétipo da deusa Thêmis intitulada a deusa do Direito, 
enquanto na religiosidade afrodescendente acredita-se na figura de Xangô, orixá 
ou deus representativo da justiça.

Por conseguinte, esta proposta buscará discutir a concepção de justiça como 
fonte não unívoca de entendimento, porém como fonte sinonímica de compreensão 
frente as crenças e suas aplicabilidades valorativas sociais. 

OBJETIVOS

Frente ao intuito de promover o enaltecimento e a relevância da conjugação 
de valores e crenças pessoais, fruto da cultura identitária dos sujeitos de direito e, 
do processo de promoção e entendimento do conceito de justiça que esta produção 
acadêmica se fundamenta com destaque as concepções/percepções de justiça em 
Thêmis (a deusa mitológica do Direito) e Xangô (o orixá arquétipo da justiça junto 
à religiosidade candomblecista).
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A indagação que permeia toda esta explanação a que nos permitimos neste 
ensaio acadêmico fundamenta junto à constante busca pela conceituação de Justiça, 
pois esta assim como o Direito, enquanto ciência social aplicada que é, torna-se 
doutrinariamente impossível conceituar-se frente a sua generalidade, necessidade 
e utilidade.

O conceito de justiça é, talvez, o mais disputado na literatura 
jusfilosófica de todos os tempos. Concentra, desde os primórdios do 
pensamento, as mais acesas controvérsias jurídicas. Defini-lo é um a 
empresa inesgotável, mas sempre renovada. E m diferentes planos, 
ora lançada nas dimensões ideais de u m alvo ético a perseguir, ora 
imiscuída na própria existência como um a tarefa constantemente 
realizada, ora apontada como u m dado lógico da axiomática 
jurídica, a noção de justiça é u m tema do qual, dogmática, crítica ou 
ceticamente, não se pode fugir. (FERRAZ Jr.,2013,  p.153)

Juntos, precisamos do Direito e, este só existe dentro de uma sociedade 
que sustenta-se por um conjunto sistemático de regramentos oriundo de crenças 
valorativas de certo e errado, justo e injusto, bom e mau. É diante desta prerrogativa 
que buscamos o entendimento da conceituação de justiça, visto que, o que é bom 
para um não é bom para o outro.

Consequentemente, salientamos que com a conceituação de justiça o mesmo 
acontece o que se torna justa para mim pode se tornar injusto a outrem, porém 
ao juiz de Direito, aplicador da lei em nome da figura do Estado, enquanto ente 
do poder soberano mais de uma nação, tudo depende da sua interpretação dos 
fatos. Simploriamente, para a sociedade comum quanto mais a pena a ser aplicada 
em um caso concreto (lide) mais justiça está sendo feita, situação que se mostra 
adversa aos adeptos da aplicabilidade dos Direitos Humanos, afinal nem sempre 
uma imposição punitiva é capaz de ser uma fonte promotora da justiça, do certo, 
do errado, do bom e/ou do mal.

O jurisconsulto Ulpiano entendia Justiça como Justitia est constans 
et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi (Justiça é a constante 
e firme vontade de dar a cada um o que é seu), noção inserida 
no Corpus Juris Civilis. Assim, inicialmente, Justiça seria dar a cada 
um o que é seu; é o que deve ser atribuído a cada um. Evidentemente, 
distribuir justiça não seria apenas oferecer a cada um o que é seu, 
pois o simples pensar dessa forma poderia nos levar a injustiças. 
Basta pensar no rico que, por ser rico, consegue mais benefícios 
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através de sua riqueza, vivendo uma justiça mais alargada pelo 
poder econômico e não pelo mérito. A noção de Justiça deve estar 
pautada por uma síntese de valores sociais, capazes de orientar o 
quinhão que deve ser dado a cada um, e que é de direito. Na verdade, 
quando se fala em Justiça, tem-se em mente que as relações sociais 
devem ser equilibradas, visando à proporcionalidade na distribuição 
da própria Justiça. Porém, Justiça não é regra aritmética, como 
podemos perceber na tirinha acima. Dessa forma, nosso ilustre jurista 
Rui Barbosa, ampliando o pensamento de Ulpiano e Aristóteles, 
ensinou que “a regra da igualdade não consiste senão em aquinhoar 
desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta 
desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que 
se acha a verdadeira lei da igualdade”. Isso porque cada pessoa em 
sua sociedade comporta em si suas peculiaridades que a distinguem 
de seu semelhante, por isso, a medida da desigualdade deve ser 
uma adaptação ao caso material das normas formais igualitárias. 
(FECHER, 2015)

Com as nossas crendices o mesmo acontece, com isso, ressaltamos o enfoque à 
religiosidade de matriz africana que, tem na figura de Xangô o arquétipo da justiça 
e utiliza como simbologia um machado que, curiosamente se bem observarmos a 
representação de tal imagem veremos nitidamente a balança tal qual a da deusa 
Thêmis, arquétipo mitológico de representação da justiça no Direito.

Fonte: Disponível em: 
https://www.google.com/search?q=machado%20de%20 

xango&tbm=isch&safe=strict&safe=strict&tbs=ic%3Atrans&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR910BR910&hl=pt-BR&sa=
X&ved=0CAIQpwVqFwoTCMCeoK7T8-oCFQAAAAAdAAAAABAC&biw=1349&bih=576#imgrc=BEA0msd

pLebbVM

O ensino das ciências jurídicas, por mais dogmático que possa ser, sempre 
pauto-se na figura de Thêmis para representar semioticamente o sentido da Justiça, 
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muito embora, já tenhamos ressaltado aqui a dificuldade ou quase impossibilidade 
de conceituar o justo, quer seja, a Justiça. Assim tem-se na mitologia um sustentáculo 
conceitual de verdade, imperatividade e destreza para o bem. Mas que bem é esse?

Têmis (no grego Thêmis): é uma divindade grega onde a justiça 
é definida, no sentido moral, como o sentimento da verdade da 
equidade e da humanidade, colocado acima das paixões humanas. Por 
este motivo, sendo personificada pela deusa Têmis, esta se representa 
de olhos vendados e com uma balança na mão. Ela é a deusa da 
justiça, da lei e da ordem, protetora dos oprimidos. Na qualidade de 
deusa das leis eternas, era a segunda das esposas divinas de Zeus, 
e costumava sentar-se ao lado do seu trono para aconselhá-lo. Teria 
partido dela o conselho ao deus para proteger-se com a Efígie (Aigis), 
a fim de vencer a luta contra os gigantes. Dizia-se a respeito de Têmis 
que ela teve a idéia de provocar a guerra de Tróia para livrar a Terra 
do excesso de população (KURY, 1999, p.372). Era filha do Céu (Urano) 
e da Terra (Gaia) , portanto é filha do Espírito e da matéria. Mãe de 
Horas que regia as estações do ano e das Moiras. Por suas virtudes 
e qualidades, Têmis foi respeitada por todos os deuses. Sua grande 
sabedoria só era comparável a de Minerva. Suas opiniões eram sempre 
acatadas. Mais do que a Justiça, Têmis encarna a Lei. Seu casamento 
com Zeus exprime como o próprio deus pode ser submetido a ela, 
que ao mesmo tempo é sua emanação direta. Tradicionalmente é 
representada cega ou com uma venda aos olhos para demonstrar 
sua imparcialidade. Numa visão mais moderna é representada 
sem as vendas, significando a Justiça Social, onde o meio em que 
se insere o indivíduo é tido como agravante ou atenuante de suas 
responsabilidades. Os pratos iguais da balança de Têmis indicam 
que não há diferenças entre os homens quando se trata de julgar os 
erros e acertos. Também não há diferenças nos prêmios e castigos: 
todos recebem o seu quinhão de dor e alegria. Ela foi aceita entre 
os deuses do Olimpo. Simboliza o destino, as leis eternas, divinas e 
morais; é a justiça emanada dos deuses, assim nos seus julgamentos 
não há erro. Ela carrega as tabuas da lei que desempenha o papel de 
ordem, união, vida e princípios para a sociedade e para o indivíduo, 
e uma balança que equilibra o mundo segundo leis universais entre 
o caos e a ordem. (GRIMAL, 1997, p. 435)

Neste contexto, surge uma diversa gama de teorias jurídicas que buscam 
sustentar tal explicação conceitual, porém a que todos ainda mais aceitam é de 
John Rawls que, por sua vez, destaca que dentre todas as formas de justiça a mais 
relevante de todas é a justiça distributiva e não a justiça igualitária como se afirma 
em nossa Carta Maior, a Constituição Federal de 1988. 
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Na visão de Rawls, para que haja justiça, ela precisa ser considerada 
justa de acordo com alguns princípios de igualdade. Na sua teoria da 
justiça como equidade o filósofo apresenta dois princípios de justiça 
fundamentais: a liberdade  e a igualdade. No primeiro princípio – 
o da liberdade -  todas as pessoas tem as mesmas demandas para 
liberdades básicas. O segundo – o da igualdade - as desigualdades 
sociais e econômicas devem ser ordenadas de tal modo que sejam ao 
mesmo tempo consideradas como vantajosas para todos dentro dos 
limites do razoável (princípio da diferença), e vinculadas a posições e 
cargos acessíveis a todos (princípio da igualdade de oportunidades). 
(SOLER, 2018)

Para Rawls a Justiça deve ser equânime, distribuir em diversidade que se 
faça igualdade e, para isso, sempre nos pautamos na representação da figura de 03 
(três) garotos assistindo a um jogo de beisebol (figura em destaque abaixo), onde 
a justiça é distribuída de maneira igualitária.

Fonte: Disponível em: https://acfecher.jusbrasil.com.br/artigos/178732501/justica-e-equidade

Os três caixotes distribuídos igualitariamente (primeiro quadro), 
a princípio, estariam fazendo justiça, pois todos tinham direito 
a receber a mesma quantidade de caixote; acontece que, devido 
à peculiaridade de cada criança, a distribuição dos caixotes se 
mostrou injusta, por isso, através da equidade, resolve-se redistribuir 
os caixotes, porque o caso era especial. Note que o menino mais 
alto sequer recebeu sua unidade de caixote, mas, no caso concreto 
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(segundo quadro), todos os meninos ficaram igualmente na mesma 
altura necessária para assistirem ao jogo. Portanto, tivemos, no 
caso concreto, desigualdade aplicada aos desiguais para alcançar 
a igualdade social entre os meninos e fazer com que prevalecesse 
a justiça tal como a sentimos em nosso espírito. (FECHER, 2015)

Nas nossas crendices culturais ou populares isso não se mostra diverso, aos 
cultores das religiões de matriz africana, Xangô, a representatividade da justiça, 
tem assim todos os demais orixás, sua forma específica para exercício de culto.

Xangô: A Justiça Divina. é um dos mais populares orixás do panteão 
ioruba, matriz africana. É considerado orixá dos trovões, dos raios, da 
justiça, da virilidade, da dança e do fogo. Foi, em seu tempo, um rei 
tirano, guerreiro e bruxo, que, por equívoco, destruiu sua casa e a sua 
esposa e filhos e logo se converteu em orixá. representa a necessidade 
e a alegria de viver, a intensidade da vida, a beleza masculina, a 
paixão, a inteligência e as riquezas. (MOTTA, 1998)

 O que se pede ou roga a um orixá pode ser justo ou bom para mim, na figura 
de requerente ou cultuador, e ruim para outrem. Nada tão diverso daquilo que 
ocorre no culto a outras religiões, onde se roga a um santo algum pedido e este 
também pode me trazer ares de bondade enquanto a outrem não. O mesmo ainda 
ocorre quando se faz uma promessa, atitude típica aos adeptos do catolicismo e mais 
ainda, no Direito, afinal requer-se à figura do Juiz, um pedido que deveras pode 
ser bom ao seu requerente e, ruim a parte contrária junto ao exercício de uma lide.  

MÉTODOS

A escolha de um tema representa uma delimitação de um campo de estudo 
no interior de uma grande área de conhecimento, a qual definimos aqui como 
foco central a concepção de justiça e seu acesso em direitos humanos, pautados 
na religiosidade e no positivismo jurídico e mitológico. Para isso, utilizaremos 
como tipo de pesquisa a qualitativa que, na definição de Richardson (2011, p. 79-
80), “a busca por uma compreensão detalhada dos significados e características 
situacionais dos fenômenos”. 

Ela tem caráter eminentemente exploratório, procurando os aspectos 
subjetivos dos fenômenos e as motivações não explícitas dos comportamentos. 
Importante salientar que o seu enfoque não é o da profundidade, ressaltando as 
particularidades e a complexidade dos fenômenos, comportamentos e situações, 
assim ela não busca a generalização, mas sim o entendimento das sigularidades. 
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Além disso, fazemos uso dos métodos bibliográficos (elaborado a partir 
de material já publicado, revisando de forma intense a literature existente sobre 
determinado assunto em questão - GIL, 2010, p. 29-30) e dedutivo (com o objetivo 
de explicar o conteúdo das premissas, por intermédio de uma cadeia de raciocínio 
em ordem descendente, de análise do geral para o particular, onde se chega a uma 
conclusão a partir de uma construção lógica).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Desta feita, com ênfase à teorização da justiça em John Rawls torna-se perceptível 
a valoração da equidade – justiça distributiva - como fonte suprema da concepção de 
justo a que tanto exalam a figura mítica da deusa Thêmis no Direito, quanto a figura 
de Xangô aos adeptos das religiões de matriz ou cultura afro. Diante disso, é possível 
enfatizarmos ainda a multidisciplinaridade das culturas que, por sua vez, perfazem 
o pensamento crítico, bem como servem de base à formação crítica (FREITAG, 2001) 
pautada tanto nos valores dogmáticos do Direito quanto nos valores sensórios comuns 
da cultura pautado nas crenças individuais, ambas possibilidades de ressalte a (re) 
interpretação e (des) encantamento do Direito e do viver em sociedade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mediante todo o exposto neste ensaio tornou-se perceptível a correlação e 
real necessidade da interpretação cultural dos conceitos que abrangem o Direito e 
a Justiça e mais, que estes, juntos podem formar um complexo emaranho reflexivo 
frente a busca pela compreensão de tais conceituações frente as teorias dogmáticas 
positivadas pelo Direito quanto pela promoção à crenças valorativas que, juntas 
forma a cultura.

Importante se faz ainda, ressaltar que a cultura, está presente em nosso 
cotidiano e que a sua análise pode nos proporcionar grande ressignificações frente 
ao entendimento de Justiça, ocasião que fez com que neste ensaio propuséssemos 
as perspectivas da cultura afro frente a cultura mitológica, cuja crença embora 
aparente ser diversa, muito tem de singularidades e especificidades frente a busca 
da conceituação da Justiça teorizada pela figura de John Rawls, Thêmis e Xangô.

Neste contexto, findamos este singelo ensaio deixando esta proposta reflexiva 
junto à aceitabilidade de culturas e crenças diversas as dos padrões impositivos 
sociais, destacando a liberdade e a igualdade, frente a todas as regras imperativas 
do garantismo constitucional.
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A PERCEPÇÃO DA LINGUAGEM JURÍDICA PELO SERTANEJO 
COMO ENTRAVE À EFETIVIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA

Jamille Miranda Sales Araujo1

  Thamires Cotrim Marques2

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo dispor acerca da percepção do sertanejo diante da 
linguagem jurídica hermética e repleta de representações. Para tanto, o problema 
levantado é: como no campo do Direito, a linguagem jurídica é capaz de proporcionar 
aos cidadãos o acesso democrático à justiça?  O que se verifica é a existência de uma 
língua oficial rebuscada e inacessível que dificulta o próprio entendimento dos 
direitos garantidos constitucionalmente. Em face disso, parte-se da hipótese segundo 
a qual as dificuldades impostas advêm de uma linguagem rebuscada que faz com que 
a desigualdade social seja legitimada, tendo em vista que o acesso a uma educação 
de qualidade ainda é privilégio de poucos, o que dificulta que um vocabulário mais 
complexo faça parte do entendimento de todos. O referencial teórico-metodológico 
que sustenta esta pesquisa baseia-se em Pierre Bourdieu (1996; 2007), Luis Alberto 
Warat (1994) Jurgen Habermas (1994; 1997) Maurizio Gnerre (1998). Tais teóricos 
contribuem com o entendimento de que uma linguagem caracterizada pela falta de 
clareza e excesso de representações deturpa a realidade social e impede uma reflexão 
do espaço vivenciado.
Palavras-chaves: Linguagem jurídica; Sertanejo; “Língua Oficial”.

ABSTRACT
This paper aims to provide information about the perception of the man from 
the backlands before the hermetic legal language and full of representations. To 
that end, the problem raised is: how in the field of law, is legal language able to 
provide citizens with democratic access to justice? What is verified is the existence 
of an official language far fetched and inaccessible that makes it difficult to 
understand the rights guaranteed constitutionally. In the face of it, we start from 
the hypothesis, in which the difficulties imposed by a refined language that makes 
social inequality legitimized, considering that access to quality education is still 
a privilege of a few, or that makes it difficult that a more complex vocabulary is 
part of everyone’s understanding. The theoretical and methodological framework 
that supports this research is based on Pierre Bourdieu (1996; 2007), Luis Alberto 
Warat (1994) Jurgen Habermas (1994; 1997) Maurizio Gnerre (1998). Such theorists 
contribute to the understanding that a language characterized by a lack of clarity 
1 Graduanda de Direito. Universidade do Estado da Bahia/UNEB - Campus XX. jamillemsa@hotmail.com.
2 Graduanda de Direito. Universidade do Estado da Bahia/UNEB – Campus XX. thamires.cotrim@hotmail.

com.
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and an excess of representations distorts a social reality and prevents a reflection 
of the experienced space.
Key-words: Legal language; The man from the backlands; Official language of law.

INTRODUÇÃO

A linguagem, como forma de poder, é capaz de aniquilar ou alimentar a 
assimetria social. É, muitas vezes, responsável pelo distanciamento de distintos 
grupos sociais, e quando se fala da linguagem jurídica, especificamente, esse 
distanciamento torna-se tangível. Utilizando o sertão como plano de fundo, temos 
o sertanejo como principal personagem desta pesquisa. Este, detentor de dialeto 
próprio e singular, não é, na maioria das vezes, contemplado pela linguagem do 
Direito, o que impossibilita uma comunicação eficaz.

Diante do referido contexto, o presente estudo se fará de acordo com a seguinte 
questão: Como fazer da linguagem jurídica uma ponte para o acesso democrático 
à justiça, tendo em vista o potencial desta, tanto para distanciar como aproximar 
os cidadãos dos seus direitos?

Para responder tal questão, faz-se necessário analisar, inicialmente, a 
construção do perfil do sertanejo, apresentado por diversos autores da literatura 
brasileira, situando sua figura geográfica e social e investigando suas raízes 
culturais, almejando assim a compreensão da conjuntura em que se encontra seu 
grupo social e das desigualdades que fazem da educação, direito efetivo de poucos, 
e de uma linguagem rebuscada e complexa, realidade distante. 

Uma vez que o dialeto é parte do processo de formação do brasileiro, 
tenta-se, através da análise desse personagem marcante - o sertanejo - e de sua 
linguagem, compreender o caminho e os obstáculos enfrentados por ele na luta 
pela sobrevivência.

Diante disso, a linguagem jurídica, em sua configuração atual, é apresentada 
como grande entrave ao acesso à justiça, pois estabelece uma relação de 
domínio e impede o reconhecimento, ou mesmo, conhecimento, dos direitos 
constitucionalmente previstos.

Faz-se mister, a priori, tratar da existência de uma língua “oficial” instituída por 
aqueles que detém poder para tal. Autores como Warat e Gnerre discorrem acerca 
deste fenômeno, dizendo que, este, leva os que estão à margem do entendimento 
advindo da linguagem oficial, normalmente rebuscada e inacessível, a uma situação 
de submissão. Bourdieu e Habermas também produziram pesquisas no sentido 
de explicar a legitimidade desta dominação.

Outrossim, Mauro Cappelletti e Bryant Garth, na célebre obra “Acesso 
à Justiça”, apresentam os impasses à concretização do princípio de acesso 
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democrático à justiça, e buscam uma interpretação da Carta Magna, no que tange 
ao supracitado princípio, haja vista que esta garante que tal direito deve atender 
a todos, equitativamente. 

OBJETIVOS

Objetiva-se, com a produção desta pesquisa, analisar os aspectos da construção 
histórica da figura do sertanejo e, consequentemente, de sua linguagem; reconhecer 
a linguagem cultural como parte relevante da identidade do país; e investigar a 
existência de uma “língua oficial do Direito”, óbice ao acesso pleno e democrático 
à justiça.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

“O sertanejo é antes de tudo um forte” Após presenciar parte da Guerra de 
Canudos, no final do século XIX, como correspondente pelo jornal O Estado de São 
Paulo, Euclides da Cunha escreveu “Os Sertões”(1902), que narra os acontecimentos 
da sangrenta guerra, dividindo-o em partes: A terra, o homem e a luta. Após uma 
descrição minuciosa da geografia e conjuntura, a segunda parte é dedicada ao que 
pode ser entendido como uma análise sociológica e antropológica do sertanejo em 
geral, na figura de Antônio Conselheiro.

A obra de Euclides da Cunha é de grande relevância na criação de parte da 
imagem que projetamos do sertanejo: um forte, sobrevivente. A imagem de força é 
explorada com base no sofrimento ao qual esse povo fora submetido; a Guerra de 
Canudos foi um crime cometido para e pela reascensão da República. Do mesmo 
modo, diversos outros autores se dedicaram em histórias, antes e depois da referida 
obra, que tiveram a presença desta personagem tão emblemática - o homem do 
sertão - como personagem principal em seus enredos, ajudando na idealização de 
um perfil.

Outrossim, a obra de Graciliano Ramos, “Vidas Secas” (1938), busca, por meio 
de suas personagens, representar uma parcela mínima das dificuldades enfrentadas 
e vencidas pelo sertanejo, utilizando, para tanto, uma linguagem simples e poucos 
diálogos, o que demonstra o distanciamento entre os personagens. Os conflitos 
enfrentados pelos personagens, na trama, se intensificam pela seca e pelos óbices 
interpostos socialmente.

Em oposição a Euclides da Cunha, que descreve um homem forte e resistente, 
Graciliano retrata o sertanejo inerte, conformado, que apenas sobrevive às intempéries 
da vida, vítima de um cenário adverso, não deixando, contudo, de ser vitorioso em 
seus triunfos diários. É muito comum no livro, o personagem “Fabiano”, marido de 
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“Sinhá Vitória”, se inferiorizar devido sua falta de conhecimento, situação reforçada 
pelo autoritarismo exercido pelo soldado Amarelo ao prendê-lo sem motivo e 
impotência de Fabiano frente a esse cenário abusivo e que viola os direitos humanos.

Por vezes, Fabiano demonstra uma tímida revolta, sente-se oprimido e 
humilhado, mas nada faz a respeito. Apenas aceita sua situação, como se fosse 
destinado àquele lugar. “Governo é Governo”, diz em dado momento, como se a 
ideia de lutar contra o sistema ou afrontá-lo fosse absurda, inconcebível.

Compreender a história brasileira significa entender sua diversidade cultural 
cujas raízes e tradições dizem respeito à formação do homem, enquanto parte da 
sociedade. Nesse processo de formação, o sertanejo se destaca por representar um 
sobrevivente a uma luta incessante em uma sociedade fortemente marcada pela 
exclusão de certos grupos sociais.

O sertanejo é, em sua essência, um sobrevivente, um forte, e como tal, luta 
diariamente por uma sobrevivência digna, porém, a imagem do sertanejo ingênuo 
de Graciliano, reforçada pelo Jeca Tatu de Monteiro Lobato, representado nos 
cinemas pela personagem de Mazzaropi, é idealizada por muitos. Isto decorre, 
entre outros fatores, da discrepância entre a cultura/linguagem do homem do 
sertão e a considerada ideal.

 
O exame cuidadoso dos subtextos das obras de ficção e das 
historiográficas poderia firmar o que aqui aponto como possibilidade: 
existe um mito que narra o surgimento da civilização na nação 
brasileira a partir do sertanejo, um brasileiro de caráter forte com 
maneiras primitivas. A civilização que é, conforme Elias (1994), 
a consciência que o ocidente tem de ser superior, requer que os 
sertanejos sejam reiteradamente derrotados e banidos. Dessa 
perspectiva, sertanejo não é portador de uma identidade ou 
cultura particular. Também não é um tipo de personalidade, nem 
o habitante de determinada região. Sertanejo não é pessoa, mas 
personagem principal de uma narrativa dramática sobre a nação. 
Como personagem de uma estória dessa magnitude, seus feitios, 
caráter e maneiras servem de propósitos descritivos no cotidiano. 
(SUÁREZ, 1998. 34 p)

 
É certo que a ficção deu voz e destaque aos sertanejos, popularizando 

e divulgando seus costumes e tradições, no entanto, por outro lado, há uma 
idealização do homem sertanejo como uma pedra bruta, e de sua cultura, como 
subcultura, num processo de inferiorização, onde nega-se a influência do sertão 
e da cultura sertaneja na formação da identidade brasileira, seguido de processos 
de folclorização, mercantilização e apropriação cultural.
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A linguagem do sertanejo traz consigo as raízes culturais e reforça a ideia 
de pertencimento do homem à sociedade enquanto parte da diversidade do país. 
Marcos Bagno, em sua obra “Preconceito Linguístico”, busca fazer uma análise do 
preconceito linguístico existente, visto que os que não seguem o português-padrão 
acabam por sentir dificuldade de compreender, principalmente, as mensagens 
advindas daqueles que detêm o poder, impossibilitando que informações 
importantes cheguem até eles.

“É claro que eles também falam português, uma variedade de 
português não-padrão, com sua gramática particular, que no entanto 
é desprestigiada, ridicularizada, alvo de chacota e escárnio por parte 
dos falantes do português-padrão ou mesmo daqueles que, não 
falando o português-padrão, o tomam como referência ideal - por 
isso chamá-los de sem-língua.”(BAGNO, 1999, p.16-17)

No meio jurídico, a discrepância entre as linguagens - a utilizada por 
advogados e juízes e a da parte em juízo, quando esta se trata de um sertanejo 
- é tangível. O chamado juridiquês utiliza-se de uma linguagem por demasiado 
rebuscada, o que dificulta ou, em muitos casos, impossibilita a comunicação, 
impondo mais uma barreira ao acesso à justiça, direito fundamental.

Não é novidade que a linguagem não é neutra, isenta de valores, e exerce um 
poder singular e de grande impacto nas relações. Quem a detém, detém o poder. 
Parafraseando Cecília Meireles, pelo impulso da palavra, de estranha potência, 
rodam reis, impérios, povos e tempos. A língua pode corroborar para o nascimento 
e manutenção das desigualdades, muitas vezes, alimentando o preconceito.

O escritor Luis Alberto Warat em seu livro “Introdução ao Estudo do Direito” 
(1994) descreve sobre a existência de uma língua oficial do direito capaz de 
obscurecer o verdadeiro sentido que nela se encontra e dificultar o entendimento. 
A linguagem jurídica promove assim um distanciamento entre os indivíduos e 
os direitos garantidos constitucionalmente, impedindo o próprio acesso à justiça.

Essa linguagem, segundo Warat, repleta de representações, ocasiona uma 
submissão, visto que os que detêm o poder passam a exercer um controle sobre 
os demais a partir do uso de uma linguagem rebuscada e que muitas vezes passa 
uma falsa impressão de que para todos os problemas se tem uma solução que de 
fato alcança a todos.

Porém, o que se tem na realidade é uma desigualdade advinda de uma 
linguagem inacessível que, como descreve Maurizzio Gnerre em “Linguagem, 
escrita e poder” (1985), a igualdade de todos estabelecida pela Constituição é também 
dificultada por um texto redigido de forma que boa parte da população não entenda 
se tornando um sistema excludente que impede o alcance de diversos direitos.
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Euclides da Cunha, ainda em Os Sertões, afirma: “Vemos o quanto é forte esta 
alavanca - a palavra - que levanta sociedades inteiras, derriba tiranias seculares”. E, 
de fato, a palavra tem uma força imensurável. Por ela manifesta-se a desigualdade 
e assimetria social e através dela concretizam-se atos de todas as espécies.

 
Isto significa que o poder simbólico não reside nos “sistemas 
simbólicos” em forma de uma “illocutionary force” mas que se define 
numa relação determinada – e por meio desta – entre os que exercem 
o poder e os que lhe estão sujeitos, quer dizer, isto é, na própria 
estrutura do campo em que se produz e se reproduz a crença. O que 
faz o poder das palavras e das palavras de ordem, poder de manter 
a ordem ou de a subverter, é a crença na legitimidade das palavras e 
daquele que as pronuncia, crença cuja produção não é da competência 
das palavras. (BORDIEU, 2007. 14,15 p)

Em O Poder Simbólico (1989), Pierre Bordieu fala sobre um poder invisível, 
tratando as produções simbólicas como meios de dominação. Segundo o autor, 
aqueles que estão sujeitos ao poder, o estão por acreditar na legitimidade deste, 
colocando-se então, eles mesmos, nesta posição de sujeição, e a palavra dita só 
possui força devido à presunção de veracidade desta, e à crença no reprodutor do 
discurso.

Para Habermas essa legitimidade se daria por meio de um processo de 
participação ativa da população nas tomadas de decisões, sendo esse o caminho 
para construção da democracia. Para isso, é fundamental que a linguagem advinda 
dos que detêm o poder seja acessível e busque promover o exercício da cidadania 
no Estado Democrático de Direito, estabelecido pela Constituição.

Partindo deste pressuposto, temos o Direito, e mais especificamente a 
linguagem utilizada por este, como uma forma de controle social, mantenedora 
das desigualdades, e obstáculo à efetividade do direito ao acesso à justiça, como 
apresentado por Mauro Cappeletti em sua obra Acesso à justiça (1998), os óbices 
ao acesso democrático à justiça, e, mais uma vez, a linguagem utilizada se mostra 
como um grande empecilho.

O princípio que garante acesso à justiça a todos os cidadãos está previsto no 
artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal que diz: “a lei não excluirá da apreciação 
do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito.” Também conhecido como 
princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional ou princípio do direito de 
ação, ele assegura uma justiça democrática, que atende a todos, sem acepção. No 
entanto, a realidade não condiz ao que está posto, pois existem diversas barreiras 
à concretização desse direito.
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O direito de receber uma solução pelo Estado-juiz em defesa a uma lesão 
ou ameaça a direito é, muitas vezes, dificultado pela linguagem formal utilizada 
pelo Direito em qualquer parte do Brasil, extremamente distante da utilizada pelo 
sertanejo. Ao procurar o judiciário, o sertanejo tem relutância em compreender o 
vocabulário imposto.

Os rituais hiperbólicos, somados à linguagem excessivamente rebuscada, 
servem para delimitar aqueles que podem participar do espaço do judiciário, 
excluindo propositalmente certos grupos, como, no caso estudado, os sertanejos, 
que têm uma percepção turva desta linguagem, acabando por não conseguir ter 
completa noção de seus direitos.

Para, como preleciona Cappeletti, “construir um sistema jurídico e 
procedimental mais humano”, faz-se necessário uma democratização da linguagem, 
uma vez que a atual impede uma reflexão do próprio espaço social por parte 
do homem do sertão, afastando-o ainda mais do obscuro e burocrático sistema 
judiciário.

MÉTODOS

O presente trabalho utilizou-se do método indutivo, tendo-se chegado à 
conclusão geral a partir de premissas individuais. Para isso, fez-se uma análise 
histórica, antropológica (com a análise da figura principal deste estudo) e literária, 
além de se embasar em pesquisas teóricas bibliográficas de estudiosos e críticos 
do Direito.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dentre os resultados alcançados até o momento, com a produção desta 
análise, é importante destacar o aprofundamento, por meio de uma análise 
bibliográfica, da origem do chamado “sertanejo” e suas peculiaridades, assim 
como sua singularidade linguística, comprovada pelo vocabulário utilizado por 
autores da literatura brasileira na construção de seus personagens, que muito se 
aproxima da realidade. 

Foi reconhecida no decorrer desta pesquisa, a relevância das linguagens 
culturais de nosso país como parte identitária deste. É sabido que o Brasil, país que 
ocupa a quinta posição no ranking mundial, tanto em extensão territorial quanto em 
número de habitantes, possui uma diversidade de culturas e dialetos, e é necessário 
que todas elas sejam abrangidas e levadas em consideração (indistintamente) pelo 
poder público. 
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Ademais, por meio de investigações realizadas nos textos legislativos e peças 
jurídicas, alcançamos um denominador comum: há uma língua oficial do Direito, 
instituída pelos operadores do Direito, e que, ao invés de facilitar, dificulta o acesso 
à justiça, uma vez que é ininteligível àqueles que não possuem conhecimento do 
vocabulário jurídico. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, percebe-se como urgente a necessidade de uma análise 
crítica à instituição de uma língua oficial do Direito, na medida em que esta impede 
uma reflexão acerca do espaço social e das desigualdades interpostas, por meio 
de uma linguagem aparentemente imparcial e que passa a falsa impressão de 
igualdade.

A percepção que o sertanejo passa a ter dessa linguagem é de algo cada vez mais 
distante de sua realidade, assim como os direitos que, a partir da sua compreensão, 
poderiam ser usufruídos pelos indivíduos que permanecem à margem do “português-
padrão”.

Sendo assim, a linguagem jurídica, que deveria ser uma ferramenta para 
a democracia se torna um sistema excludente, em que o sertanejo passa por um 
processo de submissão na sociedade fortemente marcada pela discriminação e não 
reconhecimento (por parte da sociedade) de seu dialeto enquanto parte da cultura 
e tradição do país. Tem-se então, a ideia de um judiciário distante e inalcançável, 
obstruindo o acesso à justiça. É necessário repensar o Direito, de forma que a justiça 
seja acessível para todos os cidadãos, sem distinções, como deve ser.
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AS CLÁUSULAS DE NEGOCIAÇÃO PROCESSUAL COMO 
INSTRUMENTO DE CELERIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA 

EM TEMPOS DE PANDEMIA
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RESUMO
A presente pesquisa científica tem o escopo de refletir juridicamente acerca 
da aplicabilidade axiológica do princípio fundamental da inafastabilidade da 
jurisdição, previsto no Texto Constitucional de 1988. Esse tema se revela de extrema 
importância nos estudos atuais sobre o acesso democrático à justiça, tendo em 
vista que o Estado ainda não cuidou de promover esse acesso de modo justo, 
célere e igualitário. Nesse sentido, o acesso à justiça é analisado como fator basilar 
para a solução de controvérsias sociais que precisam da tutela do Estado-Juiz. Por 
isso, busca-se investigar os benefícios das cláusulas de negociação processual na 
condução da marcha processual como forma de deixar o processo mais célere. 
A morosidade da justiça ainda é um problema jurídico-social que impede a 
concretização da justiça para muitas pessoas que precisam da chancela estatal. 
Ademais, procura-se compreender de que forma o processo tem sido conduzido no 
atual cenário de crise epidemiológica causada pelo Covid-19, na medida em que as 
atividades presenciais dos órgãos do sistema de justiça estão paralisadas. Contudo, 
a problemática central consiste na persistência da desigualdade de tratamento no 
acesso à justiça do Brasil, bem como na morosidade da condução processual, que 
torna a justiça nada acessível. Para tanto, é desenvolvida pesquisa bibliográfica 
e exploratória, por meio de revisão teórica, de cunho indutivo, a partir de obras 
consolidadas pela crítica nacional, bem como outras produções acadêmicas e artigos 
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de leis. Nesse sentido, espera-se tornar esse trabalho de fundamental importância 
na construção do pensamento jurídico crítico do processo célere a partir dos 
benefícios das cláusulas de negociação processual, a fim de dar concretude ao 
direito de acesso à justiça em igualdade de promoção para todos.
Palavras-Chaves: Acesso à justiça; Cláusulas de negociação processual; Morosidade; 
Celeridade; Igualdade.

ABSTRACT
This scientific research has the scope to reflect legally on the axiological applicability 
of the fundamental principle of the inafastability of jurisdiction, foreseen in the 
Constitutional Text of 1988. This theme is extremely important in current studies on 
democratic access to justice, given that the State has not yet taken care to promote 
this access in a fair, rapid and egalitarian manner. In this sense, access to justice is 
analyzed as a basic factor for the solution of social controversies that need the tutelage 
of the State of Justice. Therefore, it seeks to investigate the benefits of procedural 
negotiation clauses in conducting the procedural march as a way to speed up the 
process. The slowness of justice is still a legal and social problem that prevents the 
achievement of justice for many people who need the state seal. Furthermore, it is 
sought to understand how the process has been conducted in the current scenario 
of epidemiological crisis caused by Covid-19, to the extent that the face-to-face 
activities of the organs of the justice system are paralyzed. However, the central 
problem is the persistence of unequal treatment in access to justice in Brazil, as well 
as the slowness of the process, which makes justice not accessible at all. To this end, 
bibliographic and exploratory research is developed, by means of theoretical revision, 
of an inductive nature, based on works consolidated by national critics, as well as 
other academic productions and articles of laws. In this sense, it is hoped to make 
this work of fundamental importance in the construction of critical legal thinking 
of the process speedy based on the benefits of procedural negotiation clauses, in 
order to give concreteness to the right of access to justice in equal promotion for all.
Keywords: Access to justice; Procedural negotiation clauses; Slowness; Celerity; 
Equality.

INTRODUÇÃO 

O Novo Direito Processual Civil previu expressamente a garantia do acesso à 
justiça a toda população que necessita do Estado para dizer o direito. Tal previsão 
decorreu da emergência do Estado Constitucional de Direito onde a dignidade 
humana é o mandamento basilar a ser observado pelo Estado, para garantir o 
homem na sua liberdade, necessidade e preservação (BARROSO, 2010, p. 43-45).
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Contudo, antes mesmo da previsão infraconstitucional do acesso à justiça, a 
Carta Política de 1988, bem como algumas das Constituições anteriores, cuidaram 
de garantir esse instituto jurídico aos jurisdicionados, na medida em que não há 
efetividade dos direitos sem a concreta realização da justiça.

A constitucionalização de todos os ramos do direito foi o caminho encontrado 
para salvaguardar os cidadãos da atuação arbitrária do Estado, na medida em 
que as atrocidades cometidas durante a segunda guerra mundial revelaram que 
o centro do ordenamento jurídico não deve ser a lei, ou o legalismo, mas, sim, 
a Constituição Federal, dotada de supremacia material e axiológica (CUNHA 
JÚNIOR, 2019, p. 34-35).

Assim, prestações positivas passaram a ser exigidas do Estado, a exemplo do 
acesso democrático à justiça e todos os seus institutos derivados, como a celeridade na 
marcha processual, a igualdade de tratamento das partes e, principalmente, no acesso 
aos órgãos da justiça, entre outros.

Quando o tema é acesso à justiça, logo surgem diversos questionamentos acerca 
da sua efetividade. É que problemas como a morosidade na conclusão processual, 
desigualdade de tratamento das partes, linguagem jurídica incompreensível, entre 
outros, tornam o acesso à justiça uma promessa constitucional ainda ser cumprida.

É nesse cenário que surgem as cláusulas de negociação processual no direito 
processual civil brasileiro, como forma de ajustar o processo às especificidades 
da causa, bem como pôr fim ao processo com ganho para ambas as partes. Ou 
seja, é a possibilidade de proporcionar celeridade ao processo, de forma racional 
e instrumental, a fim de chegar ao resultado satisfatório aos sujeitos do processo 
(THEODORO, 2015, p. 560-561).

Dessa forma, o artigo 190 do Código de Processo Civil de 2015 aceita a 
premissa da existência de cláusula geral que legitima a consagração de negócios 
jurídicos atípicos, desde que devidamente limitada pelo estado-juiz. E essa previsão 
apenas unificou outros institutos de negociação processuais já previstos no CPC 
anterior.

Diante do cenário atual de calamidade pública provocado pelo Covid-19, os 
órgãos do sistema de justiça suspenderam suas atividades presenciais como forma 
de conter a transmissão do vírus, tornando, assim, o acesso à justiça ainda mais 
moroso. 

Portanto, feitas essas considerações iniciais acerca do marco legal e 
constitucional do acesso à justiça no Brasil, bem como da criação das cláusulas de 
negociação processual, passaremos à análise jurídica dos objetivos analisados, a 
fim de criar um visão democrática da justiça em tempos de pandemia.
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OBJETIVOS 

Diante da institucionalização do direito de acesso à justiça na Constituição 
Federal de 1988, bem como do Código de Processo Civil de 2015, objetiva-se analisar 
em que medida esse acesso é justo, igualitário e célere aos cidadãos. 

Nesse contexto, pretende-se analisar as cláusulas de negociação processual 
como novidade do Novo CPC, bem como identificar como elas oferecem para 
as partes ganhos no sentido de tornar o processo mais racional e instrumental, 
principalmente diante do novo cenário pandêmico em que todas as nações se 
encontram. Tal exame se revela de extrema importância diante da necessidade de 
flexibilização procedimental, sem, portanto, se descurar das regras basilares que 
compõem e norteiam o processo civil pátrio.

Assim, busca-se compreender de que forma o processo tem sido conduzido 
no atual cenário de crise epidemiológica causada pelo Covid-19, na medida em 
que as atividades presenciais dos órgãos do sistema de justiça estão paralisadas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

A temática “Negócios Jurídicos Processuais” não se trata propriamente de 
um tema tão novo no Código de Processo Civil de 2015, visto que o Codex apenas 
inovou o tema ao incorporar uma série de princípios, privilegiando a autonomia da 
vontade das partes, a autocomposição para que elas mesmas pudessem conduzir 
os seus negócios jurídicos processuais de acordo com as suas necessidades 
(THEODORO, 2015, p. 560-561).

O novel Código de Processo Civil não só manteve a disposição equivalente ao 
art.158 do CPC de 1973, reproduzida no art.200 (já correspondente a uma cláusula 
geral de negociação processual), como também reproduziu acordos já previstos há 
décadas na legislação processual brasileira (CABRAL, 2017, p. 13).

Essa flexibilização, todavia, não se mostra como um desapego ou renúncia 
às formas, pelo contrário, ela se apresenta como uma proposta que visa exercitar 
democraticamente as reflexões e todas as alternativas possíveis do processo.

Com isso, diminui o tom litigioso, tornando a marcha processual mais 
racional e abrindo espaço para soluções mais céleres e efetivas, tomadas em 
comum acordo entre as partes. A flexibilização, portanto, é uma evidente marca 
da adaptabilidade do direito processual.

Uma maior participação das partes, de forma democrática no processo, 
fecunda o Estado Democrático de Direito, conferindo às decisões finais uma maior 
legitimidade, além de favorecer maior aceitação da decisão final pelos atores 
processuais, tudo isso abalizado pelo diálogo permanente (DUARTE, 2014, p. 23).
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Nesse sentido, Neves (2016, p. 579), ao tratar das cláusulas de negociação 
processual, aduz “Apesar da divergência doutrinária a respeito da admissão de 
negócios jurídicos processuais, já no CPC/1973, existiam várias passagens que os 
consagravam de forma expressa, realidade mantida e ampliada no Novo Código 
de Processo Civil.” 

O interessante a ser tratado nesse novo momento são as nuances de uma 
legislação enraizada em preceitos constitucionalistas e sobre a possibilidade das 
partes convencionarem sobre negócios que podem ser classificados como atípicos, 
em razão de sua natureza “fora da legislação”. 

Em destaque, é certeiro mencionar os direitos que admitem a autocomposição, 
em que as partes podem realizar mudanças nas questões procedimentais e 
adequá-las da forma que melhor lhes aproveitem, convencionando sobre poderes 
e deveres, calendário, faculdades, ou ônus processuais, sempre sob a chancela do 
juiz-estado, dando-lhes validade. 

Nesse sentido, Neves (2016, p. 581) pondera que “o novo diploma legal, 
seguindo tendências do direito inglês (case management) e francês (contrat de 
procédure), cria uma cláusula geral de negociação processual, que pode ter como 
objeto as situações processuais das partes e o procedimento.” 

Essas cláusulas gerais, portanto, se configuram como sendo uma técnica 
legislativa que passa a ser utilizada cada vez mais no direito brasileiro, haja vista 
que ela possibilita uma grande abertura diante o sistema jurídico, inserindo valores 
que ainda não foram protegidos pela pratica legislativa pátria. 

Elas utilizam-se de máximas, arquétipos e comportamentos ainda não tutelados 
nem previstos de direitos e deveres econômicos, sociais, políticos que são constantes 
ainda apenas em um universo metajurídico (DIDIER JUNIOR, 2020, p. 2-5).

Todavia, não é exagero mencionar os cuidados que se deve ter com as 
garantias de equidade entre as partes, conciliando todas as perspectivas, já que 
para garantir um processo célere não se pode desvincular a existência dessa 
paridade entre a vasta gama de interesses que estão sendo tutelados (GRECO, 
2007, p. 8-10).

Essa nova proposta de celeridade somente se concretiza diante da satisfação 
total ou alcance máximo dos interesses envolvidos, sem se descurar dos valores 
basilares do processo civil, como o contraditório, função social do contrato e uma 
harmonização com os demais princípios que regem o ordenamento jurídico pátrio, 
conforme se observa o Enunciado 6 do Fórum Permanente de Processualistas 
Civis: “O negócio jurídico processual não pode afastar os deveres inerentes à 
boa-fé e à cooperação” (VILLAR, 2015, p. 2).

Em tempos tão conturbados de efervescência social, que se tem a tona uma 
pandemia global, é preciso uma análise mais cuidadosa de como ter uma aplicação 
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mais efetiva desse instituto sem incorrerem em um desvirtuamento dessa praxe 
processual.

Portanto, para que o processo tenha resultados satisfatórios, é preciso que se tenha 
como norte uma visão mais racional e instrumental de todo o procedimento, para que 
assim se perceba os resultados ao final do processo e, assim, evitar a morosidade do 
processo.

MÉTODOS 

O estudo investigou a problemática exibida por meio da utilização de pesquisa 
bibliográfica e exploratória, bem como o uso de artigos acadêmicos que dialogam 
com a temática. 

Para tanto, foi utilizado o método indutivo, pois se buscou, por meio da 
explanação de teorias e artigos de leis, compreender a efetividade da aplicação 
das cláusulas de negociação processual, bem como uma breve análise das origens 
desse instituto

Assim, a escolha desse tipo de abordagem partiu do interesse de analisar a 
garantia constitucional do direito de acesso à justiça no Brasil, bem como a sua 
correlação com o princípio da igualdade e celeridade na promoção desse direito a 
toda população, notadamente diante da crise epidemiológica causa pelo Covid-19.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O cerne das preocupações do progressivo estudo do acesso à justiça é, 
definitivamente, a concreta realização da justiça para todos aqueles que necessitam 
da tutela jurisdicional em plena igualdade de promoção a todos os cidadãos.

Inicialmente, a igualdade fora pensada apenas no aspecto formal do direito. E 
Bastos (2001, p. 180) reflete com mestria que “a isonomia formal consiste no direito 
de todo cidadão de não ser desigualado pela lei, senão em consonância com os 
critérios albergados ou ao menos vedados pelo ordenamento constitucional”.

Assim, a aplicação do princípio da igualdade, no seu pensamento formal, 
é realizada com base na lei, ou no ordenamento jurídico, puro e simples, o que 
desconsidera as diferenças sociais e econômicas das pessoas.

Isso abriu margem para diversas injustiças sociais, notadamente quando discute-
se o acesso à justiça, tendo em vista que o processo contém duas partes de realidades 
socioeconômicas distintas.

Para Mello (1993, p. 35), “o princípio da isonomia preceitua que sejam tratadas 
igualmente as situações iguais e desigualmente as desiguais. Donde não há como 
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desequiparar pessoas e situações quando nelas não se encontram fatores desiguais”. 
Ou seja, é tratar os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade.

Rui Barbosa (1999, p. 26), na célebre obra “Oração aos Moços” já advertia que 
“A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, 
na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, proporcionada à 
desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade”.

Dessa forma, o acesso à justiça deve ser pensado de forma democrática a fim 
de garantir a tutela estatal a todas as pessoas, sem qualquer tipo de discriminação 
antes, durante ou depois do processo. 

Por isso, deve-se considerar as cláusulas de negociação processual uma 
alternativa para concretizar a igualdade material durante a marcha processual, 
tendo em vista que é possível alterar os institutos processuais para amoldá-los às 
especificidades da causa. Isso é justamente olhar para a o direito posto a partir da 
controvérsia apresentada. 

Portanto, em tempos de mudanças estruturais causadas pelo Covid-19, é 
imperioso refletir criticamente acerca do acesso à justiça e como o processo é capaz 
de atender aos anseios sociais, na medida em que os órgãos do sistema de justiça 
fecham as portas físicas para a sociedade.

Santos (2011, p. 16) adverte que “a revolução democrática do direito e da 
justiça só faz verdadeiramente sentido no âmbito de uma revolução mais ampla que 
inclua a democratização do Estado e da sociedade”. A efetiva promoção do acesso 
igualitário à justiça, notadamente em tempos de Covid-19, é pauta importante na 
construção do pensamento democrático.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo do presente trabalho foi analisar os aspectos gerais através de 
um novo olhar e compreensão do processo civil brasileiro, notadamente quando 
se fala sobre as cláusulas gerais de negociação e as algumas de suas dificuldades 
de implementação. 

Para esse estudo, foi necessária uma análise dos modelos disponíveis, 
inclusive de como era tratado no antigo Código de Processo Civil, e sua tênue ligação 
com o Código de 2015. A marca mais eminente neste novo modelo é justamente 
a valorização que se dá para valores e ideais de cooperação em que um ambiente 
democrático é a base de instrução de todo o processo. 

É necessário entender que a legislação e a doutrina caminharam no sentido de 
deixar para trás a ideia de que o processo é composto por sujeitos que são inimigos 
entre si, mas sim que eles são participantes de uma mesma demanda em que buscam 
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benefícios mútuos, sejam eles no campo processual, com uma menor onerosidade, 
maior celeridade, ou mesmo no campo material com a própria procedência da ação.

Cumpre mencionar que, mesmo diante das influências constitucionalistas 
no processo, ele não perdeu em nada suas características de seriedade ou eficácia. 
A flexibilização das regras do direito privado ao permitir aos sujeitos uma maior 
participação, fez com que essas lides passassem a ter maiores chances de sucesso, 
diante da maior segurança jurídica e manutenção do devido processo legal. 

REFERÊNCIAS 

BARBOSA, Rui. Oração aos Moços. 5 ed. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui 
Barbosa, 1999.

BARROSO, Luis Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 2. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. 22. ed. atual. São Paulo: 
Saraiva, 2001.

CABRAL, Antonio do Passo. Acordos Processuais no Processo Penal. Revista 
do Ministério Público do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, v. 1, n. 64, p. 69-93, 
01 abr. 2017. Disponível em: http://www.mprj.mp.br/documents/20184/1255811/
Antonio_do_Passo_Cabral.pdf. Acesso em: 25 jul. 2020.

CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 13. ed. rev. ampl. 
e atual. Salvador: Juspodivm, 2019.

DUARTE, Antonio Aurélio Abi Ramia. O Novo Código de Processo Civil, os 
Negócios Processuais e a Adequeção Procedimental. Revista do Gedicon: Estudos 
de Direito Concreto em Matéria Cível e Fazendária Cível e Fazendária, Rio de 
Janeiro, v. 2, n. 21, p. 01-42, 01 dez. 2014. Disponível em: https://www.emerj.tjrj.jus.
br/revista_gedicon_online/paginas/volume/2/revista-do-gedicon-volume2_21.
pdf. Acesso em: 25 jul. 2020.

GRECO, Leonardo. Os Atos de Disposição Processual – Primeiras Reflexões. Revista 
Eletrônica de Direito Processual, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 01-28, 01 out. 
2007. Disponível em:https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/
view/23657/16714. Acesso em: 25 jul. 2020.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo jurídico do princípio da 
igualdade. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1993.



56 ANAIS II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
 Governança Global, Progresso Econômico e Desenvolvimento Social
 Homenagem ao 75º Aniversário da Carta de São Francisco da ONU

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

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil: 
volume único. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2016. 

SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. 3. 
ed. São Paulo: Cortez, 2011.

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria 
geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento 
comum – vol. I. 56. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015.

VILLAR, Alice Saldanha. Enunciados do Fórum Permanente de Processualistas 
Civis - Carta de Vitória. Confira todos os Enunciados do Fórum Permanente de 
Processualistas Civis sobre a interpretação do Novo CPC. 2015. Disponível em: 
https://alice.jusbrasil.com.br/noticias/241278799/enunciados-do-forum-permanente-
de-processualistas-civis-carta-de-vitoria. Acesso em: 25 jul. 2020.



57

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

ANAIS II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
 Governança Global, Progresso Econômico e Desenvolvimento Social
 Homenagem ao 75º Aniversário da Carta de São Francisco da ONU
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RESUMO
A pesquisa a caminho se propõe a estudar sobre o trabalho do imigrante ilegal na 
indústria têxtil brasileira, buscando discutir a temática relacionada ao direito do 
trabalho e a negação de efetiva proteção destinada a estes trabalhadores, que, por 
muitas vezes, restam submetidos à condição análoga à de escravo. Assim, objetiva 
discutir as razões pelas quais esses trabalhadores se submetem a esta situação, 
o perfil destes indivíduos e, primordialmente, a necessidade de que se estenda a 
estes imigrantes a efetiva proteção estatal, garantindo o direito ao trabalho digno, 
que se apresenta enquanto direito humano fundamental e pilar de sustentação de 
outros direitos sociais.
Palavras-chaves: Direito do Trabalho; Imigração; Ilegalidade; Proteção; Direitos 
Humanos.

ABSTRACT
The research on the way proposes to look at the work of illegal immigrants in the 
Brazilian textile industry, seeking to discuss the issue related to labor law and the 
denial of effective protection for these workers, who, many times, remain subject to 
the same condition. to slave. Thus, it aims to discuss the reasons why these workers 
are submitted to this situation, the profile of these individuals and, primarily, the 
need to extend to these immigrants the effective state protection, guaranteeing the 
right to decent work, which is presented as a right fundamental human and pillar 
of support for other social rights.
Key-words: Labor Law; Immigration; Illegality; Protection; Human Rights.
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INTRODUÇÃO

O fenômeno da migração sempre existiu, apresentando-se em multiforma 
ao longo da história, tanto pelo viés coercitivo, quanto pelo voluntário. Segundo 
dados da ONU - Organização das Nações Unidas (2020), atualmente tem-se 3,5% 
da população mundial formada por imigrantes , carecendo, assim, de instrumentos 
de proteção a essa população, não apenas no plano internacional, mas no plano 
interno dos mais diversos países. Os obstáculos para internalização e efetividade 
dos direitos humanos dos imigrantes nos Estados transcendem aspectos meramente 
formais, a exemplo do instituto da legalização. Decerto que a mera legalidade desses 
indivíduos em território alheio não implica a efetividade dos direitos amparados 
constitucionalmente, infraconstitucionalmente, e em tratados internacionais dos 
quais o Brasil é signatário, devendo atentar-se, ainda, para o processo de inclusão 
que envolve a cultura, a política e a economia recém-apresentada aos imigrantes.

Vastos são os instrumentos de proteção ao imigrante no plano universal. 
Dentre os mais importantes, encontram-se a Declaração Universal dos Direitos do 
Homem (DUDH), e as Convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Como foco desta pesquisa, no Brasil, o imigrante ilegal encontra dificuldade 
de exercer os direitos trabalhistas, em suma pela burocratização, ora encontrada 
ao buscar a legalização, outrora na exigência dos documentos para contratação. 
Ante a ausência de amparo emergencial, imigrantes se submetem cada vez mais 
ao trabalho informal, precário e com jornada exaustiva, a exemplo do que ocorre 
no setor têxtil brasileiro, abrindo mão de reclamar seus direitos trabalhista por 
receio até mesmo de um processo de extradição.  O empregador, por seu turno, 
aproveita-se dessa situação de vulnerabilidade para submetê-los ao trabalho 
análogo ao de escravo.

Longe do apoio estatal, não há aplicação dos direitos humanos, e a realidade 
dos imigrantes, trabalhadores na indústria têxtil brasileira, destoa dos direitos 
trabalhistas elencados constitucionalmente. A mão de obra a baixo custo, em 
desrespeito às normas trabalhistas, é canalizada para a ampliação dos lucros de 
quem os contrata. Estima-se que apenas em São Paulo se concentram cerca de 400 
mil imigrantes latino-americanos (BRASIL, 2020). Grande parte destes trabalha 
em condições análogas à escravidão na indústria têxtil do Estado.

O Artigo 170, inciso III da Constituição Federal de 1988 elenca princípios 
que devem ser observados diante da ordem econômica, dentre tais princípios, a 
valorização do trabalho humano como meio para existência digna. Da leitura do 
referido artigo é possível extrair a importância do trabalho como ferramenta para 
o exercício dos direitos fundamentais, e a sua valorização imprescindível para a 
edificação dos demais direitos sociais.
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Quanto aos imigrantes que trabalham na indústria têxtil do Estado de São 
Paulo, pode-se afirmar que grande parte destes não são contemplados com a 
valorização do trabalho humano. Segundo publicação da Folha (2020), imigrantes 
são explorados na confecção de EPIs (equipamentos de proteção individual) 
durante a pandemia da Covid-19, o que corrobora tal afirmação. Segundo a 
matéria, a crise econômica oriunda da pandemia desencadeou larga mão de 
obra imigrante ociosa, sendo boa parte dessa direcionada para produção de 
aventais e máscaras. A crescente oferta de mão de obra possibilitou a decaída da 
remuneração do trabalho desses imigrantes, que, para conseguirem sobreviver, 
foram obrigados a aceitar pagamentos cada vez menores pelos serviços prestados. 
Assim, o cenário de pandemia acabou por sucatear ainda mais o trabalho que 
já era precarizado.

Conforme se depreende do exposto, o presente trabalho se propõe a estudar 
a aplicação da legislação trabalhista na proteção do imigrante, em especial na 
indústria têxtil brasileira. É importante destacar também, a ligação que o trabalho 
irregular possui com o tráfico ilegal de pessoas. Deve-se recorrer, sobretudo, ao 
princípio da dignidade humana para resguardá-los, invocando o direito ao trabalho 
digno como um direito humano universal, independentemente de nacionalidade, 
sendo, portanto, fundamental a adoção de medidas eficazes para preservá-lo. 

OBJETIVOS

O objetivo geral desse trabalho é analisar a (in) efetividade dos direitos 
trabalhistas dos imigrantes na indústria têxtil. Ademais, o presente trabalho 
também busca avaliar os direitos de imigrantes já consagrados no ordenamento 
jurídico brasileiro, tanto na seara constitucional, quanto no plano legal; refletir sobre 
o trabalho do imigrante ilegal e a dificuldade de efetividade de proteção laboral 
no direito brasileiro; discutir o enquadramento dos imigrantes que laboram na 
indústria têxtil no conceito de empregado adotado pela Consolidação das Leis do 
Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452/1943); analisar o perfil do imigrante trabalhador na 
indústria têxtil; e constatar os impactos da Lei de Migração (Lei nº 13.445/2017) na 
relação entre empregador e empregado.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

De acordo com a Organização das Nações Unidas, “os direitos humanos 
são direitos inerentes a todos os seres vivos, independentemente de raça, sexo, 
nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição” (ONU, 2020). 
Assim, como direito humano, o direito ao trabalho que permita alcançar a dignidade 
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humana deve ser resguardado a todos os seres, indistintamente, haja vista a 
universalidade conferida a esses direitos pela DUDH.

Os direitos relacionados ao trabalho se configuram como sociais, classificados 
como de segunda dimensão ou geração. Nesta gama de direitos são postos os que 
necessitam de uma prestação positiva por parte do Estado, uma ação de fazer. Por 
conseguinte, compete ao Estado proporcionar a efetividade destes e a sua devida 
valorização. 

No mesmo sentido ao consagrado na DUDH e em diversos tratados e 
declarações de direito internacional, destaca-se a Resolução n.º 34/46, de 1979, 
da Assembleia Geral da ONU, que enuncia claramente que: “a fim de garantir 
cabalmente os direitos humanos e a plena dignidade pessoal, é necessário garantir 
o direito ao trabalho”.  Desse modo, o direito ao trabalho se constitui como direito 
humano, fundamental não apenas para assegurar o mínimo existencial, mas, 
sobretudo, como uma condição indispensável à efetividade de outros direito. 

No Brasil, a CF/88 inegavelmente foi um grande marco na conquista dos 
direitos fundamentais, constituindo-se como um diploma rico em garantias que 
inclui tanto o cidadão brasileiro quanto o estrangeiro como sujeitos de direitos 
em território nacional. A respeito das inovações jurídicas atinentes aos direitos 
humanos na CF:

Ao romper com a sistemática das Cartas anteriores, a Constituição 
de 1988, ineditamente, consagra o primado do respeito aos direitos 
humanos, como paradigma propugnado para a ordem internacional. 
Esse princípio invoca a abertura da ordem jurídica interna ao sistema 
internacional de proteção dos direitos humanos. A prevalência 
dos direitos humanos, como princípio a reger o Brasil no âmbito 
internacional, não implica apenas o engajamento do País no processo 
de elaboração de normas vinculadas ao Direito Internacional dos 
Direitos Humanos, mas sim a busca da plena integração de tais regras 
na ordem jurídica interna brasileira. (PIOVESAN, p. 93, 2013)

Nesse passo, consagrou-se uma extensa gama de garantias referentes às 
relações internacionais. Além da prevalência dos direitos humanos, a cooperação e 
a autodeterminação dos povos foram estabelecidos como princípios fundamentais 
da República. No que concerne ao trabalho, houve o seu reconhecimento como 
meio para a existência digna e foi sedimentado o seu valor social.

Em 2018, a Lei de Migração institui em seu artigo 3º o acesso igualitário e 
livre do migrante ao trabalho, que possua visto de trabalho, bem como “a garantia 
de cumprimento de obrigações legais e contratuais trabalhistas e de aplicação das 
normas de proteção ao trabalhador, sem discriminação em razão da nacionalidade 
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e da condição migratória”. O mesmo diploma também dispôs sobre a autorização 
de residência para o imigrante que “tenha sido vítima de tráfico de pessoas, de 
trabalho escravo ou de violação de direito agravada por sua condição migratória”, 
condicionando-se essa alternativa ao registro. 

Contudo, isto não é o que se verifica na prática, em especial, no que se refere ao 
trabalho do imigrante ilegal. Em que pese a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) 
dispor sobre o imigrante no capítulo atinente à nacionalização do trabalho, 
incluindo-se a proibição de salário inferior ao do empregado brasileiro, essas 
garantias mostram-se inefetivas. Também as recentes mudanças implementadas 
pela Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017) não apresentaram novas disposições a 
respeito. Seguindo a tônica da política neoliberal, as alterações ocorridas trouxeram 
grandes prejuízos a quem goza do status de empregado, fomentando a flexibilização 
das normas trabalhistas e reforçando-se a onda de desvalorização do trabalho 
humano. Nesse passo, não se vislumbra um melhor cenário para o trabalhador 
informal quando mesmo o formalizado também sofre com a retirada de direitos. 

De fato, os trabalhadores imigrantes não se veem guarnecidos pela proteção 
conferida pela legislação trabalhista, especialmente quando se trata dos ilegais, 
muitas vezes submetidos à condições análogas à de escravo, principalmente na 
indústria têxtil, conforme se propõe a analisar o presente trabalho.

Segundo dados do relatório RAIS - Relação Anual de Informações Sociais 
(2019), publicado em 11 de novembro de 2019, o imigrante que chega ao Brasil possui, 
em regra, escolaridade média e está na faixa etária entre 20 e 40 anos. O trabalho 
do homem estrangeiro ainda é o mais aceito no mercado nacional. Entretanto, 
constatou-se o incremento da participação feminina no mercado, em especial no 
segmento têxtil, fato que se relaciona à alta produção e lucros da indústria da moda. 
Em 2018, a Fundação Walk Free (2018) elaborou um relatório no qual se concluiu 
que este setor perde apenas para o da tecnologia quando se trata de exploração 
do trabalho do imigrante. 

Para o combate a esse modelo contemporâneo de escravidão, o Ministério 
Público do Trabalho atua de forma preventiva e repressiva, no sentido de orientar 
estes estrangeiros, informando sobre a regularização das relações de trabalho aos 
quais estão inseridos, assim como atua responsabilizando e punindo os responsáveis 
e beneficiários deste sistema precário. A CF/88, em seu art. 170, garante este papel 
ao Ministério Público, delegando-o ao papel de defender a ordem jurídica, o regime 
democrático e os direitos sociais e individuais indisponíveis. 

Em nosso contexto, mesmo com os avanços voltados à dignidade da pessoa 
humana do imigrante nos planos interno e externo, a valorização do trabalho 
humano, disciplinada em Art.170 da CF/88 como fundamento da república, é 
mínima ou quase inexistente no cenário brasileiro. 
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MÉTODOS

A pesquisa se desenvolverá, quanto ao método de abordagem, como pesquisa 
qualitativa, visto que objetiva o estudo da realidade, preocupando-se com 
compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais (SILVEIRA, CÓRDOVA, 
2009, p. 32). 

Quanto ao procedimento a ser adotado, o presente trabalho utilizará a 
pesquisa bibliográfica, e se pautará principalmente em revisão de textos e autores 
que já escreveram a respeito do tema. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo dos dados a respeito da imigração no Brasil consolida a ideia de que 
segue sendo expressivo o número de imigrantes que chega ao país: somente entre 
os anos 2011 e 2018 foram registrados 774,2 mil imigrantes em território nacional 
(OBMIGRA, 2020).  É necessário ressaltar, todavia, que o estudo estatístico a respeito 
do trabalho dos imigrantes ilegais no país esbarra no óbice da invisibilização desses 
indivíduos. Paralelo a este fato, não parece haver maiores esforços do Estado quanto 
a tal situação, vez que, de acordo com o Observatório de Combate ao Trabalho 
Escravo (2019), de 2003 a 2018, foram realizadas apenas 2.977 operações de combate 
ao trabalho escravo em território nacional.

Consoante o Portal de Imigração (2020), o ano de 2018 bateu recorde quanto 
ao número de carteiras de trabalho emitidas para refugiados, totalizando-se 36.384 
novos documentos. Este progresso, todavia, está muito aquém do esperado, este 
número não representa e nem se aproxima da quantidade de imigrantes que já se 
encontram no mercado de trabalho no Brasil. 

A falta de celeridade para legalização e emissão de carteira de trabalho tem 
levado os imigrantes a recorrer a serviços informais. Conforme matéria realizada 
pela Folha de São Paulo (2020), neste ano de 2020, o período pandêmico acentuou 
a crise dos imigrantes em relação ao mercado de trabalho, especificamente na 
indústria têxtil brasileira, chegando a perfazer R$ 0,05 centavos por confecção de 
uma máscara. 

É preciso ressaltar, ainda, que Ministério Público do Trabalho (2020) tem 
tomado algumas iniciativas de destaque para atingir esses imigrantes. Verificou-se 
em pesquisa que a instituição oferece cursos de idiomas para os estrangeiros, além 
de ter produzido cartilha informativa dos direitos trabalhistas, visando a inclusão 
social e jurídica desse grupo, visando trazer a concretude dos direitos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, evidencia-se que o imigrante ilegal merece melhor atenção 
do Estado quanto aos direitos fundamentais. Nesse ensejo, é preciso que sejam 
mais efetivas as prestações estatais, tanto na assistência emergencial oferecida a 
esses indivíduos, quanto na ampliação de seus direitos e na fiscalização dos abusos 
cometidos nas relações de trabalho, em especial, na indústria têxtil brasileira.

Dessa forma, considerando-se o primado da dignidade humana, o país 
assumiu a obrigação de amparar esses sujeitos. Constitucionalmente, coube 
ao Ministério Público o papel de defender e fiscalizar o alcance desse amparo. 
Portanto, não pode o Estado, em plano fático, contribuir para a invisibilização 
desses imigrantes, sendo seu dever prezar pela saúde, segurança e bem-estar e 
valorização do seu trabalho.

 Assim sendo, é relevante o estudo das nuances das relações de trabalho travadas 
entre estes estrangeiros no segmento têxtil. Identificado o perfil do imigrante que 
chega ao país para trabalhar em tais condições, faz-se necessário desburocratizar a 
legalização destes, promovendo, também, a integração cultural e política desse grupo. 
Nesse passo, restam concretizados os princípios fundamentais da cooperação, da 
autodeterminação dos povos e da prevalência dos direitos humanos.
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CORRUPÇÃO, VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS 
FUNDAMENTAIS E OS PLANOS DE GOVERNO DOS 

PRINCIPAIS PRESIDENCIÁVEIS DE 2018

Filipe Oliveira Souza1

RESUMO
Tendo em vista que o fenômeno corrupção é considerado como um dos grandes 
entraves para a concretização de direitos humanos fundamentais, e que a referida 
pauta foi uma das mais relevantes para a Eleição Presidencial brasileira de 2018, o 
presente trabalho busca analisar os Planos de Governo dos principais candidatos 
a Chefe do Executivo do referido processo eleitoral, a fim de analisar a forma como 
a corrupção, sua origem e formas de combate, foi tratada.
Palavras-chaves: Corrupção, Direitos Humanos, Direito Eleitoral, Órgãos de 
Controle, Controle Social.

ABSTRACT
Bearing in mind that the phenomenon of corruption is considered as one of the 
major obstacles to the realization of fundamental human rights, and that this 
agenda was one of the most relevant for the Brazilian Presidential Election of 2018, 
the present work seeks to analyze the Government Plans of the main candidates 
for Chief Executive of the aforementioned electoral process, in order to analyze 
how corruption, its origin and ways of combating it, were treated.
Key-words: Corruption, Human Rights, Electoral Law, Control Bodies, Social 
Control.

INTRODUÇÃO

Cada vez mais presente no cotidiano midiático nacional, e sendo responsável 
pela violação de direitos humanos fundamentais, o fenômeno da corrupção política 
tem ocupado significativo espaço nos diversos debates sociopolíticos do país. Em 
2015, o Instituto Datafolha (2020) divulgou os resultados de uma pesquisa de opinião 
pública que indicava que para 36% dos brasileiros, a corrupção era o principal 
problema a ser enfrentado no país. Segundo o referido instituto, essa foi a primeira 
vez que o tema ganhou tamanha relevância, assumindo o topo da lista dos desafios 
a serem enfrentados pelos governos brasileiros.  

1 Bacharel em Direito pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Mestrando do Programa 
de Pós Graduação em Memória: Linguagem e Sociedade da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
(UESB). Filipeosouza2@gmail.com.
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Nesse contexto, há que se dar importância ao fato de que em março de 2014 foi 
iniciada no país a chamada Operação Java Jato, considerada por setores midiáticos 
e pelo Ministério Público Federal (2020) como “a maior iniciativa de combate à 
corrupção e lavagem de dinheiro da história do Brasil”. O referido conjunto de 
investigações expôs uma série de esquemas ilegais envolvendo diversos partidos 
políticos e alcançou figuras políticas de grande influência. 

Essa atenção da sociedade brasileira para o fenômeno da corrupção repercutiu 
na Eleições de 2018 que, segundo a Transparência Internacional (2020), teve o seu 
resultado diretamente influenciado pelo tema. Apesar disso, no entanto, o país não 
conseguiu avançar na implantação de medidas legais e institucionais de combate 
à corrupção, muito pelo contrário, ainda segundo a Transparência Internacional 
(Ibid), verificou-se nesse tempo “um aumento das tentativas de interferência política 
do Palácio do Planalto nos órgãos de controle, com substituições polêmicas na 
Polícia Federal e Receita Federal e nomeação de um Procurador-Geral da República 
fora da lista tríplice”. 

Diante disso, relevante é a tentativa de resposta às seguintes questões: De 
que forma os principais candidatos da Eleição Presidencial de 2018 trataram 
do fenômeno da corrupção em seus respectivos planos de governo? Houve, de 
fato, uma atenção às causas do referido problema e às suas formas eficientes de 
combate?

Destacamos a importância dos planos de governo apresentados por candidatos 
a Chefe do Executivo, sobretudo, pelo valor que o ordenamento jurídico confere a esse 
documento, uma vez que, conforme a Lei 9.504/97, a apresentação deste ao Tribunal 
Superior Eleitoral é obrigatória para o devido registro de candidatura. Além disso, 
os planos de governo demonstram relevância pois esclarece aos vários setores da 
sociedade quais programas cada candidato pretende colocar em prática se forem 
eleitos, tratando-se, pois, de um obstáculo para possíveis desvalorizações da dimensão 
programática da corrida eleitoral.

OBJETIVOS

Este trabalho tem por objetivo geral a análise da forma como os principais 
candidatos da Eleição presidencial de 2018 trataram, em seus planos de governo, 
a pauta do combate à corrupção, uma vez que esta foi uma temática decisiva para 
o referido pleito. Os objetivos específicos, por sua vez, relacionam-se à análise do 
fenômeno corrupção enquanto responsável pela violação de direitos humanos 
fundamentais, e a importância dos órgãos de controle e da participação popular 
na repressão aos atos de agentes corruptos. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

No campo político, a corrupção é conceituada, conforme Bobbio, Matteucci 
e Pasquino (1998, p. 291), como “o fenômeno pelo qual um funcionário público é 
levado a agir de modo diverso dos padrões normativos do sistema, favorecendo 
interesses particulares em troco de recompensa”. No mesmo sentido, indicam 
Petreluzzi e Rizek (2014) que a corrupção se relaciona com um desvio de poder, em 
que determinado agente se associa com um ente público a fim de obter vantagens 
ilícitas para si ou para outrem.

A Convenção Interamericana contra a Corrupção (2020) reconhece que os atos 
corruptivos prejudicam a legitimidade das instituições públicas e atentam contra 
a sociedade, a ordem moral, a justiça e o desenvolvimento integral dos povos. 
No mesmo sentido, indica Said (2013) que a corrupção representa uma violação 
ao direito de igualdade perante a lei, além de substituir o interesse público pelo 
interesse privado daqueles que assumem tais práticas.

Ainda conforme Said (Ibid.), a corrupção afeta diretamente os direitos 
humanos, uma vez que se mostra como um obstáculo para o desenvolvimento e a 
prosperidade, impedindo o crescimento econômico das nações e, por consequência, 
agravando as condições de vida dos setores mais pobres das sociedades, pois os 
recursos públicos se tornam cada vez mais escassos. Diante disso, as prestações 
estatais nas áreas de saúde e educação, por exemplo, se tornam escassas ou de má 
qualidade. 

Em análise ao contexto brasileiro, Botelho (2008) também identifica a corrupção 
como responsável pela incapacidade estatal de implementar políticas públicas 
nas áreas de educação e saúde, o que denota violação a direitos fundamentais 
assegurados constitucionalmente. Diante disso, aponta para a necessidade de 
atuação dos denominados órgãos de controle como uma das principais vias para 
a solução do problema. 

Segundo Botelho (Ibid., p.137), não se deve esperar que os agentes públicos 
sejam pessoas ávidas por serem justas, assumindo a consciência de um dever 
moral. Segundo ela, as pessoas, sobretudo os agentes políticos, agem com um 
“egoísmo inteligente e com cupidez e ganância flagrantes”. Por conta disso, 
há a necessidade de controle e normas éticas rígidas que sejam impostas às 
atividades públicas. Daí a importância de legislações específicas que tratem 
sobre o fenômeno da corrupção e o fortalecimento de órgãos de controle interno, 
como a Controladoria Geral da União, e externo, como o Tribunal de Contas da 
União. Sem perder de vista o trabalho conjunto do controle social, assumido 
pelos variados setores da sociedade.
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A constatação de Botelho (Ibid.), coaduna com a percepção de Klitgaard 
(1994), quando este associa as reiteradas práticas de corrupção a três fatores: o 
surgimento de oportunidades para que o ato ilegal seja praticado, a probabilidade 
deste ser descoberto e a certeza de uma resposta punitiva. Diante disso, o autor 
nos permite identificar os motivos e as formas de combate aos atos corruptos, os 
quais estão intimamente relacionados à existência ou não de formas de controle, 
ou seja, de fiscalização e punição. 

Ante o exposto, considerando a gravidade do fenômeno corrupção e tendo 
em vista tanto as suas causas quanto as formas de combatê-lo, torna-se relevante 
a análise de como a temática foi tratada pelos principais protagonistas da Eleição 
Presidencial de 2018, a qual ocorreu tendo o supracitado problema como uma de 
suas principais pautas. 

MÉTODOS

No plano teórico, esta pesquisa foi desenvolvida por meio de revisão 
bibliográfica. Em seguida, foi feita a seleção, no site do Tribunal Superior Eleitoral, 
dos planos de governo dos principais candidatos da Eleição Presidencial de 2018, 
a saber, Jair Messias Bolsonaro, Fernando Haddad e Ciro Gomes, que receberam 
o maior número de votos na supramencionada corrida eleitoral2. Tais planos de 
governo se tornaram objeto de análise quantitativa-qualitativa tendo em vista o 
trato ao tema corrupção/combate a corrupção.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No Plano de Governo do candidato Jair Bolsonaro, que venceu as eleições, se 
tornando o 38º Presidente do Brasil, a palavra “corrupção” aparece 16 (dezesseis) 
vezes, envolta por promessas de “tolerância zero” ao problema, que também é 
colocado como um dos desafios urgentes a serem enfrentados pelo governo.

Como causas da corrupção, o candidato Jair Bolsonaro aponta para o fato de 
que, segundo ele, o Brasil nunca adotou ao longo de sua história republicana os 
princípios liberais, antes implementou o chamado dirigismo. Também indica que 
a complexidade burocrática favorece o surgimento de um cenário de corrupção e 
afirma que este é um legado dos governos de esquerda que, para ele, passaram a 
desconfiar das pessoas “corretas e trabalhadoras”. 

A corrupção também é associada, neste Plano de Governo, ao Partido dos 
Trabalhadores, de forma que há a consideração de que esta foi a herança deixada 
pelos governos dos Presidentes petistas. 
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No que diz respeito às propostas de combate à corrupção, aponta-se para a 
diminuição das burocracias. No entanto, não há um esclarecimento de como isso 
poderia ser feito, apenas a utilização de expressões como “chega de carimbos, 
autorizações e burocracias”. Além disso, o candidato se propõe a retomar as 
chamadas “10 Medidas Contra a Corrupção”, projeto de alterações legislativas 
desenvolvido pelo Ministério Público Federal em 2015, que chegou ao Congresso 
Nacional com apoio popular. No entanto, não há maiores esclarecimentos de como 
seria feita essa retomada. 

O que se observa nesse Plano de Governo, portanto, é um enfrentamento 
insuficiente tanto das causas quanto das formas de combate à corrupção. Uma vez 
que tal fenômeno não está estritamente relacionado à adoção de princípios liberais, 
nem se trata de um problema enfrentado unicamente por governos de determinados 
espectros políticos. Observa-se também que em nenhum momento há menção a 
mecanismos de controle e participação popular, que, como visto anteriormente, 
desempenham tarefas importantes na prevenção e combate à corrupção. 

O Plano de Governo do candidato Fernando Haddad, a palavra “corrupção” 
aparece 7 (sete) vezes. Para enfrentar a referida problemática, o candidato indicou 
a necessidade de uma Reforma Política, de forma a proporcionar uma maior 
transparência dos partidos e das instituições políticas, o que poderia ser feito por 
meio de alterações de leis e procedimentos. Além disso, indica a necessidade de 
diminuição dos custos dos processos eleitorais, apontando para medidas como 
a implementação de um financiamento público exclusivo para as campanhas, 
por exemplo.

O candidato também indicou a necessidade de fortalecimento da participação 
da sociedade, o que ocorreria por meio do fortalecimento de mecanismos já 
existentes e criação de outros, como a busca pela expansão da prerrogativa de 
propor convocação de plebiscitos e referendos à iniciativa popular. 

Ainda em seu Plano de Governo, o candidato Fernando Haddad reconhece a 
importância dos órgãos de controle no combate ao mau uso do dinheiro público e à 
impunidade. Diante disso, aponta para o fortalecimento e aperfeiçoamento desses 
órgãos, o que, segundo ele, deve ser feito por meio da ampliação do controle social, 
a ser alcançada através da alteração dos critérios de nomeação, instituição de tempos 
de mandatos e criação de Conselhos Nacionais, por exemplo, em órgãos como o 
Tribunal de Contas. 

A justificativa para as supracitadas medidas propostas pelo candidato, 
está relacionada ao fato de que, segundo ele, apesar de sua importância, muitos 
órgãos de controle podem extrapolar as suas funções e impor ao Executivo as suas 
preferências políticas. Segundo o candidato, o combate à corrupção não pode servir 
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para a criminalização da política e não deve legitimar julgamentos de exceção, 
causando prejuízos a direitos e garantias fundamentais. 

Fernando Haddad também destaca em seu Plano de Governo a importância 
das legislações para o combate à corrupção e afirma que houve um avanço 
nesse sentido nos governos Lula e Dilma. No entanto, identifica um suposto 
desvirtuamento na aplicação desses instrumentos normativos o que, segundo ele, 
gerou um atentado à democracia e a direitos e garantias fundamentais. Diante desse 
problema, sugere a criação de comissões encarregadas de propor alterações para 
o aperfeiçoamento de leis apontadas pela comunidade jurídica como violadoras 
de direitos e garantias. 

Diferente do Plano de Governo anterior, portanto, há aqui o reconhecimento 
da importância dos órgãos de controle, da legislação e da participação popular como 
relevantes para o combate à corrupção. No entanto, constata-se a suposta ideia de 
que tanto os órgãos de controle podem extrapolar os seus limites institucionais, 
quanto as leis podem ser aplicadas de forma a prejudicar a concretização de direitos 
e garantias fundamentais. 

No Plano de Governo do Candidato Ciro Gomes, a palavra corrupção é 
utilizada 8 (oito) vezes, e um capítulo específico é separado para tratar do tema. Logo 
em seu início, o candidato afirma ser defensor dos mecanismos de transparência, 
de controle social e dos órgãos de controle, como a Controladoria Geral da União 
e o Tribunal de Contas da União. O candidato também destaca a importância dos 
acordos de leniência com empresas envolvidas em corrupção, o que, segundo ele, 
é uma forma eficaz de punir dirigentes e funcionários corruptos sem atingir as 
empresas e aqueles que não se envolveram nos ilícitos.

Em seguida, o candidato elabora treze medidas que deveriam ser 
implementadas em seu governo, entre elas: A ampliação da transparência e 
controle social da administração, o que deveria ser feito por meio do fácil acesso 
da população a dados e informações em todos os sites e portais do governo; 
Aperfeiçoamento dos mecanismos já existentes de responsabilização e combate à 
corrupção; Criação de um sistema de controle unificado para a toda a Federação, 
a fim de integrar a atuação da Controladoria Geral da União e das Controladorias 
Municipais e Estaduais; Instituição de mecanismos de controle social ativo e 
integrado aos órgãos de controle; Criação de controladoria no âmbito do Poder 
Legislativo; Criação de unidades de combate à corrupção em grandes obras com 
controle social; Conversão de informações governamentais úteis ao controle social 
à linguagem cidadã, entre outras. 

Nesse Plano de Governo, portanto, também se verifica o reconhecimento 
da importância dos órgãos de controle e da participação popular na busca pelo 
efetivo combate à corrupção, além da busca por uma maior transparência no âmbito 
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da Administração Pública. Diante disso, as medidas apontadas como as que o 
candidato pretendia implementar sinalizam a preocupação em tornar possível o 
fortalecimento do trabalho conjunto entre a Administração, os órgãos de controle 
e a sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Devido aos grandes escândalos de corrupção que vieram à tona nos últimos 
anos, tal problema ganhou relevância no seio da sociedade, se tornando uma das 
principais pautas da Eleição Presidencial de 2018. A atenção social para essa temática 
se mostra importante, uma vez que o combate à corrupção é fundamental para a 
busca pela efetivação dos direitos humanos fundamentais. 

Como visto, não se pode esperar dos agentes públicos uma busca constante 
e espontânea pelo cumprimento de valores éticos e morais. Assim, a gênese da 
corrupção está ligada às oportunidades que são dadas para que os atos ilegais 
sejam praticados, à probabilidade da descoberta e à resposta punitiva. Por conta 
disso, a atuação de órgãos de controle e do controle social são imprescindíveis para 
o efetivo combate às ações ilícitas de agentes públicos. 

Dito isso, o que se observa é que nem todos os candidatos a Chefe do Executivo 
na Eleição de 2018 levaram em consideração as supramencionadas constatações 
em seus respectivos Planos de Governo. Mais do que isso, aquele que recebeu o 
maior número de votos, embora tenha sido o que mais recorreu ao uso da palavra 
“corrupção”, foi o que não destacou a importância dos órgãos de controle e da 
participação popular no combate às práticas de corrupção, tampouco traçou 
medidas para o fortalecimento destes. Antes, encarou o fenômeno apenas como 
inerente a determinado espectro político, sem propostas concretas mínimas para 
a sua erradicação. 
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PANDEMIA É A MELHOR SAÍDA PARA O CORTE DE GASTOS 
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RESUMO
O presente artigo demonstra como o impacto pandêmico afetou a normalidade do 
sistema judiciário. O prisma principal direciona em torno da redução de comarcas, 
com enfoque em cidades baianas. À percepção acerca da temática se dá por 
intermédio de comparações dos últimos anos até o período atual, marcado pela 
Covid-19. É evidente que a diminuição dos foros vem ocorrendo gradativamente, 
como demonstrado nos períodos de 2011 até 2020. Contudo, é valoroso frisar que as 
mudanças que ocorreram durante estes períodos afetam diretamente à população 
e causam prejuízos, da mesma maneira que causam transtornos aos indivíduos 
que recorrem à justiça para resolver demandas e conseguir solucionar litígios 
pendentes. Portanto, em consonância com a legislação, especificamente com a 
Constituição Federal de 1988, é perceptível que a desativação desses locais que 
asseguram maior acesso à justiça, proporciona uma burla ao direito fundamental 
da população, pois atinge o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como 
o da inafastabilidade da jurisdição, tendo em vista que é direito de todos, ter acesso 
facilitado para resolução de suas demandas, e também dever do Estado promover, 
possibilitar e facilitar que os indivíduos possam ter o direito que fora lesionado ou 
ameaçado, passível de ser solucionado.
Palavras-chaves: Acesso; Justiça; Pandemia; Judiciário; Comarca.

ABSTRACT
This article demonstrates how the pandemic impact affected the normality of the 
judicial system. The main prism directs around the reduction of counties, focusing 
on Bahian cities. The perception about the theme occurs through comparisons 
from the last years to the current period, marked by Covid-19. It is evident that 
the reduction in forums has been occurring gradually, as demonstrated in the 
periods from 2011 to 2020. However, it is worth noting that the changes that 

1 Graduanda em Direito pela Faculdade Independente do Nordeste. E-mail: luannadourado23@gmail.com
2 Graduanda em Direito pela Faculdade Independente do Nordeste. E-mail: anaprado127@gmail.com
3 Graduanda em Direito pela Faculdade Independente do Nordeste. E-mail: stefanymfap@gmail.com
4 Doutora em Direito e docente da Faculdade Independente do Nordeste. Email: samene@fainor.com.br



74 ANAIS II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
 Governança Global, Progresso Econômico e Desenvolvimento Social
 Homenagem ao 75º Aniversário da Carta de São Francisco da ONU

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

occurred during these periods directly affect the population and cause losses, 
in the same way that they cause inconvenience to individuals who they resort to 
justice to resolve demands and resolve pending disputes. Therefore, in line with 
the legislation, specifically with the Federal Constitution of 1988, it is noticeable 
that the deactivation of these places that ensure greater access to justice, provides 
a fraud to the fundamental right of the population, as it reaches the principle of 
human dignity, as well such as the unfeasibility of jurisdiction, given that it is the 
right of everyone, to have easy access to resolve their demands, and also the duty 
of the State to promote, enable and facilitate that individuals may have the right 
that has been injured or threatened, subject to be solved.
Key-words: Access; Justice; Pandemic; Judiciary; County.

INTRODUÇÃO

Para melhor compreensão acerca da temática, será averiguado a 
problematização da redução das comarcas no Estado da Bahia. O objetivo 
primordial para a limitação das comarcas é proporcionar a diminuição de custos, 
visando um plano de redução de despesas, tendo em vista que, a pandemia 
apresenta um cenário em que se busca cautela. Nessa perspectiva, é de grande 
importância analisar o acesso à justiça, bem como a acepção no que se refere às 
comarcas, pois o direito de ingressar ao judiciário é observado pela doutrina 
como um conjunto jurisdicional, tendo em vista, o processo. 

De acordo com Cappelletti e Garth, o sistema judicial deve ser acessível e 
justo para todos os indivíduos, sendo relacionado ao direito de resolver impasses 
que corresponda a finalidades específicas, e que possa gerar efeito individual e 
imparcial (CAPPELLETTI; GARTH, 2002, p.3). 

Acrescenta-se também a relevância da comarca, visto que, dentro de cada 
divisão territorial, existe a responsabilidade destinada a um ou mais juízes que 
exerce a jurisdição do local a qual fora designado. Some-se a isto, a Carta Magna 
de 1988, que dispõe sobre o direito exposto, no artigo 5º, XXXV: “a lei não excluirá 
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Portanto, é evidente 
na Constituição Federal, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, em outras 
palavras, o poder judicial, neste caso, o Estado, não pode deixar de resolver qualquer 
lesão ou ameaça de direito.

Entretanto, por outro lado, muito se discute sobre a extinção de foros, como 
demonstrado pelo TJ-BA, entre o período de 2012 e 2017, tem-se uma probabilidade 
que 25% das comarcas foram desativadas e fechadas, e os processos que 
demandavam naquele local foram encaminhados às outras cidades mais próximas, 
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o que ocasiona uma perda imensurável a população baiana, também, lesiona o 
princípio fundamental previsto na Constituição Federal de 1988, inciso III, artigo 
1º, o princípio da dignidade da pessoa humana. 

A propósito, vale ressaltar que o direito a justiça ultrapassa as garantias 
constitucionais, pois é também uma prerrogativa de Direitos Humanos, 
demonstrando, portanto, sua real importância. Na Convenção Americana dos 
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica, de 22 de novembro de 1969), 
o qual o Brasil é signatário, no artigo 8º é mencionado às garantias judiciais: 

Art.8º - 1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas 
garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal 
competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente 
por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, 
ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza 
civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.

Dessa forma, a desativação da jurisdição, no interior da Bahia, causa danos 
irreparáveis aos cidadãos, bem como aos servidores situados nessa circunscrição, 
pois como já demonstrado, o direito de interpor junto ao judiciário é essencial e 
fundamental aos indivíduos.

OBJETIVOS

A presente pesquisa tem como objetivo geral, analisar quais foram às 
motivações que deram margem a desativação das comarcas baianas, da mesma 
maneira evidenciar como o processo de redução dos foros causa transtornos aos 
cidadãos. Assim, é fundamental demarcar os objetivos específicos que são: Investigar 
como o impacto pandêmico influenciou na redução de comarcas. Examinar o acesso 
ao Poder Judiciário. Verificar como a extinção das comarcas ocasiona prejuízos aos 
Direitos e Garantias Fundamentais da população do Estado da Bahia.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para a coleta de dados e melhor obtenção das informações acerca do tema, foram 
utilizados livros, artigos, notícias, tratados e as Constituições da República Federativa 
do Brasil de 1988 e a Constituição do Estado da Bahia. Os autores Mauro Cappelletti, 
Bryant Garth e Ingo Wolfgang Sarlet foram os pilares deste projeto de pesquisa.

De acordo com Sarlet (2009, p. 29), enquanto os direitos fundamentais 
caracterizam-se por sua positivação na Constituição de determinado ordenamento 
jurídico, os direitos fundamentais são determinados por um caráter universal, 
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de cunho internacional. Portanto, direitos fundamentais são direitos humanos 
reconhecidos e positivados no ordenamento de um Estado, cuja inviolabilidade 
está garantida por sua Constituição (SILVA, 2005, p.190). Já os direitos humanos 
são aqueles reconhecidos por Estados por meio de acordos, tratados e convenções 
internacionais, cuja positivação é prescindível à sua validade, que é universal 
(SARLET, 2009, p. 29).

MÉTODOS

A metodologia utilizada no desenvolvimento da pesquisa será conjugação 
entre os métodos jurídico-interpretativo e jurídico-positivo, com a análise de dados 
secundários (fontes de artigo). No que toca a análise da redução de comarcas para 
amenizar os gastos do Poder Judiciário desde o ano de 2011 até o ano de 2020 
devido à pandemia do Covid-19. 

A opção metodológica se justifica á luz dos objetivos visados, visto que o 
método jurídico- interpretativo é aquele por meio do qual o pesquisador decompõe 
o problema de forma a analisa-lo e seus diversos aspectos, relações e níveis. 
Assim, esta perspectiva viabilizará as indagações e críticas acerca dos direitos 
fundamentais dos cidadãos e o acesso à justiça. 

Por fim, este método é um elemento importante para a difusão dos resultados 
da pesquisa, na medida em que permitirá a valorização dos Direitos Fundamentais; 
e o método jurídico-positivo que visa demonstrar os reflexos gerados nas áreas 
sociais e de segurança pública com a redução das comarcas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Pode-se afirmar que, as ações afirmativas derivam da necessidade de reduzir 
os gastos que o Poder Judiciário tem com a Pandemia. No entanto, vale ressaltar 
que o projeto de limitação do Poder Judiciário Estadual decorre de muito tempo, 
tendo início em 2011, em que se percebe que 50 comarcas foram desinstaladas. Já 
no ano de 2014, o Tribunal de Justiça fechou mais 25 comarcas. Posteriormente, em 
2017, houve novamente uma redução de mais 33. No ano de 2019, uma proposta 
de redução de outras 18 comarcas foram apresentadas, o que se prolongou até os 
dias atuais. Dessa maneira, se efetivamente os projetos forem postos em prática, 
teremos uma redução de mais 126 comarcas no Estado da Bahia. 

O que se deve perceber, é que isso contraria o artigo 121 da Constituição 
Estadual da Bahia, no qual diz que: “a cada Município corresponderá uma comarca, 
dependendo a sua instalação de requisitos e condições instituídos por lei de 
organização judiciária”. 
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O Estado da Bahia possui 417 municípios, uma população de 14.873.064 de 
acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), 
publicadas neste ano de 2020 no Diário Oficial da União (DOU).  Mas, como explícito 
a crise do Poder Judiciário, vem há anos, e a OAB/BA desenvolveu um projeto de 
estudos que apontou para a inconstitucionalidade das Leis estaduais que dispõem 
sobre diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro do Tribunal da Justiça 
da Bahia. 

Este projeto foi acolhido pelo Conselho Federal, que ingressou com ADI 
perante o STF. A redução que eles visam é do comprometimento contábil dos 
Tribunais Estaduais e uma consequente folga orçamentaria para a contratação 
de mais juízes, servidores e, certamente, reativação de todas as comarcas. Além 
disso, proporcionar melhor alocação dos recursos orçamentários, financeiros e de 
pessoal, enfim observados os valores da eficiência e economicidade, sem que isto 
implicasse em prejuízos no acesso da população baiana ao Judiciário.

Porém, os projetos de redução de comarcas aumentaram com a crise do 
Covid-19, e o Poder Judiciário do Estado da Bahia fez, foi publicar um Ato Conjunto 
n° 06 para estabelecer medidas de redução, racionalização, contingenciamento, 
monitoramento, equilíbrio orçamentário e financeiro diante do cenário mundial 
restritivo. Porém, este ato foi muito criticado, pois, se enquadra como um retrocesso 
na prestação do serviço judiciário.

As cidades do interior do Estado vão sofrer um impacto maior, gerando 
reflexos nas áreas sociais e de segurança pública. A população terá que enfrentar 
grandes distâncias para ter acesso à Justiça e exercer a sua cidadania, e isso é um 
questionamento enorme, pois o fechamento dessas comarcas trará transtornos 
grandes para algumas populações, que terão que percorrer longas distâncias para 
terem acesso ao atendimento judiciário. 

O Ato Conjunto nº 06 publicada no dia 02/04/2020, estabelece muitas medidas, 
a serem adotadas pelas unidades do PJBA, para alcançarem uma economia de 30%. 
Esse percentual também é aplicado no que diz respeito à redução dos valores das 
diárias, previstos no Decreto Judiciário nº 803, de 13 de dezembro de 2019. Mas da 
mesma forma que eles querem cortas os gastos do Poder Judiciário, não cortará os 
gastos da população, pelo simples fato do deslocamento.

É sabido que o Poder Judiciário é o órgão responsável pela interpretação das 
leis elaboradas pelo Poder Legislativo e promulgadas pelo Poder Executivo. Tem a 
função de garantir e defender os direitos individuais, ou seja, promover a justiça, 
resolvendo todos os conflitos que possam surgir na vida em sociedade com ou sem 
pandemia. A Constituição Federal define as responsabilidades e toda a estrutura 
dos Tribunais do país.
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O compromisso com a adequada aplicação dos recursos públicos é uma 
preocupação da atual gestão do PJBA antes mesmo do início da pandemia que 
assola o planeta. Mas as indagações do acesso à justiça e dos direitos fundamentais 
dos cidadãos não podem ficar a mercê. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5°, 
inciso XXXV prevê que todos os brasileiros tenham acesso ao poder judiciário e 
a justiça, cabendo ao Estado assegurá-lo. Esse direito é garantido aos brasileiros e 
estrangeiros residentes no país. 

No direito brasileiro existe o princípio da inafastabilidade da jurisdição, 
ele possibilita que todos os brasileiros possam reivindicar seus direitos e buscar 
garantir uma atuação do Estado para tomar as medidas necessárias, caso ocorra 
ameaça ou lesão ao direito ou garantia. O direito de ação é posto em prática 
através da provocação do Poder Judiciário, onde este Órgão ficará responsável 
por julgar e decidir de maneira imparcial com base na legislação vigente de 
maneira efetiva. 

Há diversas definições de direitos fundamentais, mas a definição de Dimoulis 
e Martins (2011), segundo a qual esses direitos são direitos públicos subjetivos, cujos 
titulares podem ser pessoas físicas ou jurídicas, estão previstos em dispositivos 
constitucionais. Assim, esses direitos apresentam caráter normativo supremo no 
âmbito do Estado e têm por escopo definir o campo de atuação do Estado quanto á 
liberdade da pessoa. 

O acesso à justiça é uma virtude de uma importância singular, não somente 
para o Estado Democrático de Direito, mas também para todos os cidadãos 
brasileiros.  Por esta razão é dever do Estado possibilitar e garantir formas que 
facilite esse acesso, porém infelizmente quando nos deparamos com situações em 
que se cogita a possibilidade de encerrar as atividades de comarcas, aquele que 
deveria encurtar o caminho até o judiciário acaba por alongar ainda mais essa 
distância.

Por isso tudo, fica evidente a importância dos direitos fundamentais, pois 
sem o acesso à justiça á todo e qualquer cidadão de forma igualitária, não haverá 
democracia, dito isso se evidencia o direito de ação, que é um dos pilares do Estado 
Democrático de Direito. Portanto cabe ao Estado oferecer formas que facilitem 
a resolução do conflito de acesso às comarcas, de forma eficaz e rápida, que é 
assegurada pela norma constitucional prevista no art. 5°, inciso XXXV.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de tudo o que foi acima exposto fica evidente que o acesso à justiça 
é um direito primordial e básico a todo e qualquer cidadão brasileiro que deseja 
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acionar o Poder Judiciário para que haja a resolução do(s) conflito(s), direito este 
que é positivado pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 
em seu art. 5°, inciso XXXV. Podemos ainda citar outros direitos fundamentais 
assegurados pela Carta Constitucional, como por exemplo: dignidade da pessoa 
humana, inafastabilidade do poder judiciário, razoável duração do processo, juiz 
natural, devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

O Estado deve garantir as pessoas que se deslocam até as comarcas, por terem 
seu direito lesionado ou ameaçado e que necessitam da tutela jurisdicional, tenham 
seus litígios solucionados de forma eficaz e em um espaço de tempo razoável. No 
entanto, esta questão tornou-se uma das maiores dificuldades enfrentadas pelo 
judiciário brasileiro nos últimos tempos. 

Como é sabido, recentemente o Poder Judiciário vem enfrentando uma grave 
crise em seu sistema, os direitos que são constitucionalmente previstos e que tentam 
promover um amplo acesso à justiça deparam-se com a morosidade e a falta de 
efetividade do Judiciário.

Fica evidente que o Estado da Bahia vem reduzindo substancialmente o número 
de suas comarcas com o argumento de que é necessário diminuir os gastos elevados, 
porém consequentemente acaba prejudicando a população bahiana, portanto, 
é inegável a existência de uma violação substancial aos direitos fundamentais 
assegurados pela Carta Magna, pelas garantias previstas na Constituição do Estado 
da Bahia e pelos princípios do Estado Democrático de Direito.
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O DIREITO DA LIBERDADE DE CRENÇA AOS ADEPTOS 
DAS RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA NO BRASIL
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Daniele Souza Santos2
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RESUMO
Esta pesquisa aborda a forma em que os adeptos das religiões de matriz africana são 
tratados no Brasil. Levando em consideração o direito fundamental da liberdade de 
crença, estabelecido na Constituição Federal de 1988, em contraponto, as inúmeras 
tentativas de supressão desse direito ao longo da construção histórica do país. 
Para tanto, utilizou-se o método hipotético dedutivo, mediante a leitura de vários 
autores deste nicho social, bem como de artigos e revistas envolvendo a construção 
da intolerância religiosa nacional. Com o intuito de contextualizar esta violência 
em nossa sociedade atual, contamos com artigos jornalísticos que ilustram casos 
reais de intolerância religiosa. Os resultados foram analisados e confrontados com 
o objetivo proposto, onde restou-se comprovada a hipótese, tendo em vista que 
25% das denúncias realizadas, através do Disque 100 em 2019, foram de vítimas 
ligadas ás religiões de matriz afro.
Palavras-chaves: Constituição; Religiosidade; Sincretismo; Intolerância; Preconceito.

ABSTRACT
This research addresses the way in which adherents of African-based religions are 
treated in Brazil. Taking into account the fundamental right of freedom of belief, 
established in the Federal Constitution of 1988, in contrast, the numerous attempts 
to suppress this right throughout the country’s historical construction. For that, the 
hypothetical deductive method was used, through the reading of several authors 
of this social niche, as well as articles and magazines involving the construction of 
national religious intolerance. In order to contextualize this violence in our current 
society, we have journalistic articles that illustrate real cases of religious intolerance. 
The results were analyzed and compared with the proposed objective, where 
the hypothesis was confirmed, considering that 25% of the denunciations made, 
through Dial 100 in 2019, were from victims linked to religions of African origin.
Key-words: Constitution; Religiosity; Syncretism; Intolerance; Preconception.
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INTRODUÇÃO

Os primeiros africanos quando foram trazidos para o Brasil para serem 
escravos, ainda no século XVI, puderam carregar consigo apenas coisas imateriais 
como: cultura, história, dialeto e religião. Quando chegaram aqui se depararam 
com uma sociedade cristã, a qual julgava a cultura africana como algo ruim e 
abominável, e por isso, utilizaram desse pilar religioso para garantir a manutenção 
da escravidão por séculos. Logo, a existência das religiões Umbanda e Candomblé 
até hoje em nossa sociedade é um dos maiores significados da resistência negra 
no Brasil. 

A intolerância religiosa é uma realidade incontestável e pode atingir a 
todos, basta ser adepto a alguma crença, abrangendo de cristãos a ateus. Porém, 
daremos ênfase nesta pesquisa na intolerância ligada às religiões de matriz afro, 
pois esta tende a estar ligada ao racismo enraizado na sociedade brasileira desde 
o “descobrimento” do território. Diante disso, é de suma relevância levar em 
consideração também o perfil, a religião e qual a confiabilidade destas vítimas em 
nosso sistema de segurança.

O presente estudo busca apontar as mazelas sofridas pelos adeptos das 
religiões de matriz afro, como se originaram e como conseguiram se desenvolver 
no Brasil, mesmo com todas as variáveis indo na contramão. Com o fim de 
elucidar acerca das estruturas que fomentam tal violência, foi utilizado como base 
levantamentos bibliográficos e pesquisas de campo para a recolha de dados.

OBJETIVOS

O intuito deste trabalho é fazer uma análise comparativa entre as leis que 
asseguram a liberdade de crença e como é a aplicabilidade destas no tocante a casos 
de intolerância religiosa contra, prioritariamente, pessoas adeptas às religiões de 
matriz africana. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Como afirma o historiador e escritor Jaime Pinsky (2004), é um equívoco dizer 
que o negro “veio” ao Brasil. Ele foi trazido. E, diante deste cenário, essas pessoas 
trazidas, na condição de escravos, vieram acompanhadas de suas crenças e ritos. Por 
conseguinte, existente há mais de 6.000 anos na África, o Culto Tradicional Iorubá 
(Ìsésé Làgbá), veio para o Brasil juntamente com os negros. Formando-se então, a 
religião Candomblé, um culto africano situado no Brasil, logo, afro-brasileiro. 
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Tal formação se deu como resultado do convívio entre pessoas de tribos 
(cidades) diferentes. Juntos nas senzalas, dividindo a condição de escravos, fez-
se com que ocorresse uma inevitável mistura de culturas e cultos. Segundo o 
pesquisador, Roberto Rodrigues (2008)), a palavra “candomblé”, era uma forma 
de denominar as reuniões feitas pelos escravos para cultuar seus deuses, porém 
também era comum chamar de “Candomblé” toda festa ou reunião de negros 
no Brasil. Por isso, antigos líderes evitavam chamar o “culto dos orixás” de 
Candomblé, pois não queriam que seus cultos fossem confundidos com estas 
festas. Entretanto, com o passar do tempo a palavra foi aceita e passou a definir 
um conjunto de cultos vindo de diversas regiões africanas.

Os negros, em solo americano, passaram a lidar com a imposição do 
cristianismo pela Igreja Católica, naquela época, início do século XVI), essa pressão 
era realizada através dos jesuítas, que iam como evangelizadores catequizar negros 
e indígenas. Sendo assim, foi nesse contexto que se fez necessário, como um ato de 
resistência religiosa, sincretizar seus cultos ao cristianismo.

O sincretismo é caracterizado pela junção de distintas religiões e ideologias 
que se englobam umas nas outras. Como preceituado na obra Repensando o 
sincretismo (1995), escrita por Sérgio Figueredo Ferretti, o sincretismo no Brasil 
não é simplesmente um acontecimento que se observa, mas também um processo 
sociocultural. Se faz muito presente nas religiões de matriz africana, com os 
mecanismos de repressão e controle na época da escravidão, os negros passaram 
a associar seus cultos ao culto cristão, mais especificamente ao Católico.

Durante todo o período do Império no Brasil (1822 – 1889), o catolicismo era 
tido como a religião oficial e isso só mudou com a Proclamação da República. 
A partir da primeira Constituição republicana, de 1891, o Brasil passou a ser 
classificado como um país laico, retirando o catolicismo como religião oficial, 
tornando-se um Estado laico, no qual autorizava o indivíduo a escolher ou 
não uma religião. Porém, a inovação legislativa que garantia esse direito como 
um direito fundamental só chegou noventa e sete anos mais tarde, em 1988, e 
concedeu à pessoa o direito de liberdade de crença.  

Um estado é considerado laico quando há oficialmente uma separação 
de religião do Estado, logo religião não interfere em questões políticas e nem 
estado interfere em cultos religiosos, no entanto, cabe ao estado proteger todas 
as mais variadas formas de expressões de crenças, assegurando portanto, o 
direito ao culto, sem discriminações.

Desse modo, o artigo 5º, inciso VI da Constituição de 1988 estabeleceu 
expressamente que “é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia, na forma da lei, a 
proteção aos locais de culto e a suas liturgias”. Como afirma o jurista mineiro José 
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Afonso da Silva (2002), é a liberdade de crença que dá espaço à liberdade de escolha 
de uma religião, a liberdade de aderir a qualquer seita religiosa, ou de mudar de 
religião. Além disso, entende que essa liberdade também compreende o direito de 
não aderir a religião alguma, pondo-se assim como uma “liberdade de descrença”, 
a liberdade de ser ateu e de exprimir o livre agnosticismo. 

Em 5 (cinco) de Janeiro de 1989 foi criada a Lei nº 7.716, a qual foi a primeira 
norma jurídica a nomear preconceito como crime: “Art. 1º - Serão punidos, na 
forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, 
cor, etnia, religião ou procedência nacional”, é importante ressaltar que esta lei tem 
essa redação hoje devida a alteração encaminhada pela Lei nº 9.459 de Maio de 
1997, que incluiu “religião ou procedência nacional”. Anteriormente, este crime era 
considerado apenas contravenção penal, baseado na Lei nº 7.437 de Janeiro de 1985. 
A Lei nº 9.459 de Maio de 1997 ainda alterou o parágrafo 3º do artigo 140 do Código 
Penal, trazendo a qualificadora da injúria com a utilização de elementos referentes 
a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de 
deficiência, passando a ter uma pena de reclusão de um a três anos e multa.

MÉTODOS

Utilizando-se do método hipotético dedutivo, foi realizada uma pesquisa 
qualitativa, elaborada pelo intermédio de material publicado em meios eletrônicos 
e impressos, como artigos jornalísticos, artigos científicos, livros digitais e físicos, 
assim como leis do nosso ordenamento jurídico, cuja busca foi realizada com o 
escopo de identificar a construção da proteção que nos é ofertada hoje através da 
legislação referente ao tema proposto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Apesar da Constituição Federal vigente (BRASIL, 1988), preceituar 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”, a incidência recorrente de ações que 
contradizem tal garantia acontecem de forma alarmante no país. Veremos que a 
assistência garantida constitucionalmente não é colocada em prática, derivando 
uma insegurança no sistema legislativo e na segurança pública do país.

Através dos dados do Disque 100, serviço telefônico de recebimento, 
encaminhamento e monitoramento de denúncias de violação aos direitos 
humanos de responsabilidade do Ministério da Mulher, Família e Direitos 
Humanos (MMFDH), foi divulgado um balanço semestral que mostra que as 
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denúncias de intolerância religiosa no Brasil, em 2019, tiveram um aumento 
de 67,6%. Ainda no ano anterior (2018), foram apontados grandes taxas, onde, 
segundo o MMFDH (2019), foram registradas 506 denúncias ao Disque 100, 
dentre as respectivas taxações: Umbanda, Candomblé, Testemunha de Jeová, 
matrizes africanas e alguns segmentos evangélicos. Entretanto, 147 das 
denúncias citadas foram direcionadas às religiões de matriz afro, que indica os 
adeptos desses cultos como as maiores vítimas deste tipo de violência no Brasil. 

Um fato que marca a luta contra a intolerância religiosa no país completou 20 
anos em 21 de Janeiro. O ataque sofrido pela Iyalorixá Gildásia dos Santos e Santos, 
conhecida como “Mãe Gilda de Ogum”. Como afirma o jornalista Juca Guimarães, 
Gildásia faleceu em decorrência do ataque que um jornal da Igreja Universal do 
Reino de Deus publicou, continha uma foto da Iyalorixá e a manchete: “Macumbeiros 
charlatões lesam a vida e o bolso de clientes”. 

Ao ver a publicação, a idosa de 65 anos teve um ataque cardíaco fulminante 
e faleceu no dia 21 de janeiro. Dois meses antes o terreiro de Candomblé, Ilê Axé 
Abassá de Ogum, localizado na cidade de Salvador (BA), que pertencia a Dona 
Gildásia já havia sido invadido e depredado por seguidores da mesma igreja. Tal 
data, além de marcar e evidenciar as mazelas sofridas pelos adeptos às religiões 
de matriz afro, foi escolhida, como homenagem à Gildásia, para marcar o Dia 
Nacional do Combate a Intolerância Religiosa no Brasil, através do projeto de Lei 
n° 11.635 de 27 de dezembro de 2007, sancionada pelo então presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva. Além disso, Mãe Gilda também foi homenageada em 2014, na cidade 
Salvador, com uma escultura de busto às margens da Lagoa do Abaeté.

Segundo a matéria publicada no site Gênero e Número, intitulada “Terreiros 
na Mira”, a intolerância religiosa no Brasil possui gênero e raça. De 2011 ao primeiro 
semestre de 2018, 59% das vítimas eram negras e 53%, mulheres, segundo denúncias 
recebidas pelo Disque 100. “Nossa religião foi formada por mulheres negras, 
sequestradas e escravizadas”, reafirma mãe de santo Claudia Rosa em entrevista 
ao Gênero e Número, que teve seu terreiro atacado na Zona Leste de São Paulo em 
2018. Ela relatou que após sair, o terreiro foi invadido, roubado e depredado, além 
disso, afirmou que chamou a polícia, porém, até 8 horas depois, nenhum agente 
havia aparecido para atender a ocorrência. Isso nos leva a refletir se não é falta de 
assistência do próprio Estado que a garante a manutenção da subnotificação.

Ao observar o contexto legislativo mundial em que o Brasil está inserido, 
demorou-se de mais para que a religião católica fosse destituída do cargo de religião 
oficial do país. Com o passar das décadas, a intolerância religiosa foi ganhando 
espaço na legislação nacional. Porém, ainda se faz necessário que essas garantias 
legais sejam efetivas, para que ocorra a correta assistência das vítimas, deixando 
para trás a subnotificação derivada da falta de crença em nosso sistema.
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Apesar de serem minoria na sociedade, é possível afirmar que os adeptos dos 
cultos de matrizes africanas correspondem a cerca de 25% das denúncias feitas. 
Ao observar os casos citados neste artigo, uma coisa se faz comum, o ódio dos 
agressores por essas religiões. Não apenas saqueiam os templos, mas também se 
apropriam da necessidade de os destruírem, muitas vezes por não saberem lidar 
com a diversidade de culturas e saberes existentes em nossa sociedade. Mesmo 
com a imensidão de cultos e crenças que habitam o Brasil, nenhuma delas pregam 
o ódio e desprezo que certos adeptos propagam. 

Visto que, boa parte dos casos deste crime no país é negligenciada pelas 
autoridades competentes, se propõe um número de casos de intolerância religiosa 
maior do que os registrados, o que não invalida os dados já obtidos pelo MFDH 
(2019) através do disque 100, contudo, acende uma luz de alerta, que implora por 
um melhor sistema de assistência governamental. 

É necessário implantar políticas públicas que efetivam o direito à liberdade 
religiosa, portanto, é de suma importância dar a devida atenção aos crimes que 
são cometidos e apurar devidamente as denúncias, tanto ao Disque 100, quanto ao 
190, para que os dados estatísticos estejam cada vez mais próximo da realidade, 
garantindo que as ações de combate sejam melhor aplicadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A intolerância religiosa pode nascer em pequenos atos, mas não deixa de ser 
crime e preconceito. Assim como os demais tipos de violência, ela pode ser moral, 
física, psicológica ou material. A construção sócio histórica é um dos fatores que 
contribuiu para a perpetuação desse preconceito, pois, a partir do momento em 
que se acredita que uma raça é inferior a outra e que tudo que vier dela é ruim, 
incontáveis consequências podem ser causadas, incluindo a intolerância religiosa. 

Pudemos observar nesta pesquisa o quanto o negro precisou resistir de 
todas as formas pra manter sua cultura viva, tendo até que passar a associar os 
seus orixás aos santos católicos em nome do direito ao culto, coisa que se mantém 
até hoje, não apenas para ter seu direito ao culto assegurado mas por que o hábito 
acabou se tornando uma tradição pertencente às religiões afro. 

Aos poucos os negros foram sendo introduzidos na sociedade como cidadãos, 
o que promoveu a disseminação de sua cultura para os demais, apesar de até hoje 
sofrerem preconceito pela razão de ter vindo de um culto africano, os adeptos 
dessas religiões, independentemente da cor da pele, lutam por seu direito ao culto. 

Por tudo isso, é necessário políticas públicas voltadas para a educação, com 
o objetivo de reconhecer a origem, a história, preservar a memória e a cultura, 
combater as condutas que já estão tipificadas como crime e reconhecer cada vez 
mais a liberdade enquanto direito intrínseco ao homem. 
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 É necessário que esta violência seja melhor combatida, para que sejam 
garantidas a preservação da cultura brasileira, as vidas das vítimas e a força 
do status de direito fundamental que a liberdade de crença tem em nosso 
ordenamento. Apenas uma medida não é o suficiente para mudar a realidade, 
mas um compromisso entre o Estado e a Sociedade Civil, que assegure o diálogo, 
a participação popular e a promoção da cultura é de uma relevância ímpar para 
o desenvolvimento social e para o combate desta violência. 
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RESUMO
O presente artigo busca esclarecer o modo como os imigrantes e refugiados se 
estabelecem no Brasil, as nacionalidades que mais procuram o país como um 
novo destino para a sua moradia. Evidenciando os direitos que são garantidos em 
território nacional, de acordo a Constituição Nacional da República Federativa de 
1988 e os Direitos humanos, além da nova lei de imigrantes, destacando de que 
maneira é importante a garantia dos direitos dos estrangeiros. Em seguida o artigo 
aborda, baseado em fontes referências, a vulnerabilidade dos imigrantes em busca 
de uma nova nação para refazer a vida, de maneira que não sofram do mesmo 
modo como de quanto se encontravam no seu país de origem. Desenvolvendo como 
condições sociais e econômicas dos imigrantes no Brasil. Observando o contexto 
atual que releva a situação de fragilidade dos imigrantes e dos refugiados com a 
suas relações sociais. Analisando quais são as suas principais necessidades, quais 
são os direitos que lhe são garantidos e efetivados, que modo a sua cultura de 
origem é permitida ter a sua continua normalidade e quando lhe é vedada. Explano 
deste modo como se passa a vida de um imigrante e refugiado do período em que 
se encontra no Brasil. Acometimento realizado através de pesquisas, estudo de 
documentos normativos nacionais e internacionais e obras que abordam a temática. 
O método de pesquisa utilizado é qualitativa.  
Palavras-chaves: Imigrantes; Vulnerabilidade; Direitos; Garantias.
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ABSTRACT
Este artículo busca aclarar la forma en que los inmigrantes y refugiados se 
establecen en Brasil, las nacionalidades que más buscan al país como un nuevo 
destino para su hogar. Demostrando los derechos que están garantizados en 
el territorio nacional, de acuerdo con la Constitución Nacional de la República 
Federativa de 1988 y los Derechos Humanos, además de la nueva ley de inmigración, 
destacando la importancia de garantizar los derechos de los extranjeros. Luego, 
el artículo analiza, basándose en fuentes de referencia, la vulnerabilidad de los 
inmigrantes en busca de una nueva nación para rehacer sus vidas, para que no 
sufran de la misma manera que en su país de origen. Desarrollándose como 
condiciones sociales y económicas de los inmigrantes en Brasil. Observando el 
contexto actual que revela la frágil situación de los inmigrantes y refugiados con 
sus relaciones sociales. Analizando cuáles son sus principales necesidades, cuáles 
son los derechos que se garantizan y hacen cumplir, cómo se permite que su cultura 
de origen tenga su normalidad continua y cuándo está prohibido. Explico de esta 
manera cómo transcurre la vida de un inmigrante y refugiado desde el período 
en que se encuentra en Brasil. Compromiso realizado a través de la investigación, 
el estudio de documentos normativos nacionales e internacionales y trabajos que 
abordan el tema. El método de investigación utilizado es cualitativo.
Keywords: Inmigrantes; Vulnerabilidad; Derechos; Garantía.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo destacar o modo como os imigrantes 
se estabelecendo no Brasil. Bem como sondar o modo de vida que lhes garantido 
no Brasil. O Brasil atualmente recebe cerca de 1,1 milhão de imigrantes, segundo 
a Agência Brasil. Para a permanência no país é necessário o preenchimento de um 
cadastro pela internet para obter o direito de perdurar de até dois anos no Brasil. 
As razões pelas quais o número de imigrantes e refugiados tem aumentado nas 
últimas décadas foram motivadas por questões como conflitos étnicos e civis, 
desastres naturais, condições econômicas, estão são alguns dos principais motivos 
que levam estas pessoas a saírem de seu país de origem.

As nacionalidades prevalecentes que busca o Brasil como um novo país para 
se reestabelecer são os Venezuelanos sendo a maioria, os Haitianos, Colombianos, 
Bolivianos e Uruguaios, sendo referenciado pelo site do Governo Federal no 
ano de 2018, com uma pesquisa do IBGE (Instituto de Brasileiro de Geografia 
Estatística). No Brasil foi criada a Lei 9.474 de 1997, chamada Lei de Refúgio, que 
avalia as motivações de um pedido de refúgio e leva em consideração as condições 
políticas do país de origem do refugiado, bem como os imigrantes e refugiados 
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são adicionados e aceitos pela população do local em que se encontram como 
estrangeiros, para a busca de uma vida segura, com o desejo de obter seus anseios 
respeitados e assegurados. 

O modo como a realidade é dissonante da maneira escrita, longe dos olhos 
daqueles que fazem as leis reguladoras serem efetivadas, destacou o objetivo desse 
trabalho. Apresento uma discussão do modo como é realizada a aceitação ou a 
falta dela, apesar das normas reguladoras estarem em norma vigor. Cometimento 
realizado através de pesquisas, estudo de documentos normativos nacionais e 
internacionais e obras que abordam a temática. O método de pesquisa utilizado 
é qualitativa. A utilização desses meios para obter uma pesquisa fundamentada, 
embasada e com os reais dados para um conhecimento de todos. 

OBJETIVOS
 
O objetivo da pesquisa sobre os imigrantes e refugiados no Brasil tem como 

fundamento o conhecimento geral do modo em que vivem no território nacional. Da 
maneira em que são garantidos os seus direitos e deveres para permanecerem ou 
obterem a virtude de se estabelecer no Brasil, sendo considerados de muitas vezes 
o inimigo da sociedade, sendo marginalizados pelas suas origens. Os refugiados 
são povos que não optaram, de forma livre e espontânea, por deixarem seus países. 
Reveste-se de uma situação internacional de migração forçada, sendo examinado 
que trata- se de diversas situações os principais motivos de procurarem outro país 
para se reestabelecerem. Quais são os impactos atribuídos a estas vidas e como 
recebem este são atingidos. A imigração e a busca por um refúgio em território 
nacional. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Os imigrantes e refugiados escolhem o Brasil para ser o seu novo lar, por 
múltiplas questões, que acarretam em ter que se descolar do seu país de origem 
para uma nova realidade de cultural, social e econômica. Convertendo a sua 
realidade drasticamente. Para a chegada até o seu local de destino, inclusive 
durante a sua estada, podem ser regadas de desrespeitos as normas. Culminam 
em passar por violações, não obstante da realidade em que enfrentavam. Nesse 
sentido, Tourinho, Rodriguéz e Sotero (2019), entendem que, após um estudo 
histórico aprofundando das migrações contemporâneas, observa-se que a 
principal causa que leva ao deslocamento de povos é a grave violação dos direitos 
humanos e a completa falta de condições de sobrevivência de forma digna. 
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Neste desiderato, as diversas realidades sociais dos povos que buscam 
refúgio ou asilo em outros países passou a ser considerada como um dos grandes 
paradigmas da seara global, tendo em vista que reclama a atenção de toda a 
sociedade internacional para a necessidade de prevalência dos direitos humanos, 
como premissa fundamental dos Estados Democráticos de Direito. 

O Brasil tem sido um país que acolhe muitos imigrantes e refugiados e vem 
tentando se adaptar com as novas normas que lhe são apresentadas, para manter 
o país na democracia e aberto para todos os que desejam ter uma maneira de 
se enquadrar em uma nova realidade de cultura, de vida social e econômica,  
estabelecendo os guardadores dos seus princípios regentes a Constituição Federal 
Da Republica de 1988 e as Declarações de Direitos Humanos. 

É de clara compreensão que as normas ainda se encontram distantes da 
realidade dos refugiados. Encontra-se desrespeitada a vida humana dos refugiados 
e imigrantes que vem ao Brasil, em busca de um novo lar. Para ocupar determinados 
espaços sociais, os deslocados são estigmatizados, sob a criação de declarações de 
não-realização dos direitos sociais dos nascidos e residentes no país que os recebe, 
fundada no discurso midiático de que o direcionamento dos recursos sociais estão 
voltados para servir a comunidade ou indivíduos que se tornou parte desse grupo 
de beneficiários de prestações positivas.

MÉTODOS

A metodologia utilizada para alcançar os objetivos disposta na presente 
proposta é exploratória, a partir de informações em variados artigos, documentos 
que expande de maneira fundada teoricamente e baseada a realidade dos imigrantes 
e refugiados no Brasil. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Existe há muito, uma busca pelas informações para trazerem clareza das 
formas e das diversas situações em que são necessárias a retirada de cidadãos do 
seu país de origem para uma nova e desconhecida, por muitas vezes, nacionalidade 
que lhe resta como escolha. Deste modo os imigrantes e refugiados se aventuram 
para conseguirem obter segurança e um modo de vida que lhes traga uma certeza 
de que tudo pode ser possível, sem o sofrimento ou dor que estão a sua volta, na 
sua nacionalidade de origem. 

Se a dor que vão enfrentar de maneira comum perante a sociedade, no 
caminho em que percorrem para está nova realidade desconhecida, pode se 
mencionar uma proporção do sofrimento que lhes são infligidas. O Brasil então 
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é considerado um bom amigo para os refugiados, por ter normas reguladoras 
como a Lei 9.474 De 1997, onde busca regulamentar a vida dos imigrantes e 
refugiados no país, com garantias e vedações. A incessante buscar para que de 
fato possam se sentir acolhidos dentro de uma sociedade, ter direitos afirmados 
e cumpridos. 

A busca pelo direito a vida, sem um pragmatismo a criminalização ou 
marginalização, por ser um estrangeiro, pela sua religião, ou pela sua cultura. 
Havendo muitas vezes a necessidade de um abandono da sua maneira de viver, 
pelo preconceito que aquela sociedade lhe apresenta, podendo ocorrer o risco do 
desaparecimento de algumas cultura, trazendo dano em esferas globais. Embora 
que a migração e a busca por um refugio seja um assunto muito discutido e 
comentado, pelas normas reguladoras de diversos países que sejam benéficos ou 
prejudiciais aos estrangeiros. 

Não se encontrou uma formula para uma efetivação de mudanças que 
sejam benéficas para a população global como um todo, até é encontrada meios 
de especulações e sugestões do realmente pode mudar a contemporânea situação 
que enfrentamos. Vivesse em tempos de maior aceitação, e procura por maiores 
resultados aos problemas enfrentados pela humanidade em esferas globais. É 
importa destacar que a sociedade em conjunto pode fazer grandes mudanças, 
trazer múltiplas resoluções para insigne de questões fortemente discutidas em 
habito mundial. 

O presente artigo obteve explanação sobre a situação dos imigrantes e 
refugiados no Brasil. Atualmente recebendo cerca de 1,1 milhão de imigrantes, 
segundo a Agência Brasil (2018), onde apesar de receber tantos imigrantes e refugiados 
por anos, ocorre a criminalização destes povos que buscam uma nova vida, onde 
procuram obter melhores chances para conseguirem um trabalho digno, se manter 
seguros, muitas vezes de perseguições, por motivos de conflitos étnicos e civis, 
desastres naturais, condições econômicas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O Brasil se encontra em um cenário contemporâneo, em que todos os países 
do mundo juntamente enfrentam, sendo a questão da imigração e refugiados para 
os seus continentes, sendo em grande escala ou em menor. Perfazendo continua 
a percepção da instabilidade das relações sociais, conflitos políticos e religiosos, 
crises econômicas e tensões culturais, entre outros fatores, produzindo efeitos 
diretamente em diversos setores das sociedades dos Estados que recebem os 
refugiados e imigrantes. 
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 Os Estados se encontram com problemas para a recepção desses indivíduos, 
pois podem ocorrer diversas problemáticas como o choque de culturas, onde 
algumas se sobrepõem e outras se deslocam. Podem haver também a ocupação de 
espaços sociais que afetam diretamente e indiretamente o povo que advêm daquela 
Nação e se sente de certo modo ameaçada para com o seu território, cultura e 
costume. Sendo desta forma a difícil aceitação para com aqueles que estão desejando 
adentrarem a sua realidade de vida, buscando ter as mesmas oportunidades e ser 
livre para se expressar em sua nova escolha de moradia. 

A vida humana necessita em todas as suas formas e escolhas o respeito a 
sua dignidade humana, as suas escolhas de modo em que vivem. Fala-se muito 
da busca, da exigência pela efetividade das normas como um conjunto, mas deve 
exaltar conjuntamente o respeito social, cultura. Nota-se que muito mais que um 
mero conflito da população, a situação dos imigrantes retrata a exclusão social desses 
povos, que são marginalizados em solo brasileiro. Percebe-se um distanciamento 
entre a norma axiológica que fundamenta os preceitos dos direitos humanos e a 
realidade prática. Nesse sentido, faz-se necessário a cooperação dos povos para 
garantir a todos as condições dignas de sobrevivência. 
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A IMPORTÂNCIA DA LEI ROMEO MION NA GARANTIA 
À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NO ÂMBITO DOS 

DIREITOS SOCIAIS ÀS PESSOAS DIAGNOSTICADAS COM 
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)
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RESUMO
O presente trabalho constitui uma primeira experiência exploratória acerca da 
expressão da Lei 13.977/2020 (batizada como Lei Romeo Mion), na atual conjuntura 
de proteção às pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). 
O propósito é estabelecer, mediante levantamento bibliográfico e documental, a 
importância da lei referida para as pessoas portadoras de TEA, à luz da garantia dos 
direitos sociais e, por consequência, da própria garantia do princípio da dignidade 
da pessoa humana, no que tange a legislação constitucional brasileira.
Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista. Direitos Sociais. Dignidade Da 
Pessoa Humana. Lei Romeo Mion.

ABSTRACT
The present work constitutes a first exploratory experience about the expression 
of Law 13,977 / 2020 (baptized as Law Romeo Mion), in the current conjuncture 
of protection for people diagnosed with Autistic Spectrum Disorder (ASD). The 
purpose is to establish, by means of a bibliographic and documentary survey, the 
importance of the referred law for people with ASD, in the light of the guarantee 
of social rights and, consequently, of the very guarantee of the principle of human 
dignity, with regard to Brazilian constitutional legislation.
Keywords: Autistic Spectrum Disorder. Social rights. Dignity of human person. 
Romeo Mion Law.

INTRODUÇÃO

Com a sanção da Lei 13.977/2020 (Lei Romeo Mion), que alterou a Lei 
Berenice Piana (Lei 12.764/2012) e a Lei da Gratuidade dos Atos de Cidadania 
(Lei 9.265/1996), obteve-se uma expressiva mudança no cenário brasileiro de 
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3 Doutor em Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Professor 
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proteção às pessoas com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). 
Essa mudança, dentro de seu caráter de integração, apresenta avanços primordiais 
na efetivação de diversas garantias sociais presentes na Constituição Federal de 
1988 em seu artigo 6° e, por consequência, auxilia na realização, para os indivíduos 
com TEA, daquele que é conhecido como princípio fundamental e maior da carta 
magna brasileira: a dignidade da pessoa humana. E é sob esta égide, mediante o 
estabelecimento da relação entre a Lei Romeo Mion e seus avanços efetivos na seara 
teórica da Constituição Federal, que o presente trabalho, de maneira sucinta, busca 
observar o rol de concretização dos direitos sociais e do princípio da dignidade 
da pessoa humana promovido pela referida lei, no que tange às suas proposições 
modificadoras das políticas de proteção aos indivíduos com TEA.

MÉTODOS

A partir do aprofundamento das peculiaridades e das causas que estão 
interiorizadas na formulação da Lei Romeo Mion, culminamos numa esfera de 
pensamento que aborda esse processo de construção e suas justificativas, resultando 
na certeza da concretização da referida lei através da aplicação do princípio da 
dignidade da pessoa humana. A utilização de premissas factuais como a da 
existência da norma, à referente a validade do princípio primordial do nosso 
texto constitucional, além das premissas axiológicas que suplicavam no plano da 
conjuntura social vigente, a reformulação das leis de tutela às pessoas portadoras 
do TEA, formulam conjuntamente uma relação lógica entre as proposições 
apresentadas e a respectiva conclusão através de uma metodologia dedutiva.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O concatenado entre o art. 6° da Constituição Federal de 1988 e a Dignidade da 
Pessoa Humana

Para que se estabeleça a importância da Lei Romeo Mion na efetivação do 
princípio da dignidade da pessoa humana, torna-se necessário fazer um exame 
teórico apriorístico que defina, dentro das proposições do presente trabalho, a 
relação existente entre a garantia dos direitos sociais e o referido princípio maior 
e fundamental da carta magna brasileira. 

O princípio da dignidade da pessoa humana, apesar de sua extensa 
relevância constitucional na contemporaneidade, vem sendo discutido, no âmbito 
teórico político e filosófico, há séculos e sob diversas perspectivas. Segundo o 
jurista Ingo Wolfgang Sarlet (2006, p. 30-31), o conceito de dignidade humana tem 
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sua origem no ideário judaico-cristão ocidental, com as acepções de autovalor 
humano referentes a relação de imagem e semelhança do homem com Deus, 
tendo relevância, nessa perspectiva, as interpretações patrísticas e escolásticas. Já 
na dimensão política e social, a dignidade humana foi amplamente abordada na 
antiguidade clássica pelos estóicos, no âmbito da igualdade perante a natureza da 
liberdade pessoal, como também, pelo jurisconsulto Marco Túlio Cícero, numa 
concepção de coexistência entre sentido moral e sociopolítico de dignidade, 
marcado, por sua vez, pelo princípio ulpiano alterum non laedere (SARLET, 2006, 
p. 30-31; VIVIAN, 2015, p. 2). Sarlet (2006, p. 33-34), ao traçar a construção do 
conceito de “dignidade humana”, estabelece ainda a correlação entre o referido 
princípio e a consolidação racional e valorativa do imperativo categórico kantiano 
para o ordenamento jurídico, sendo a teoria kantiana de autonomia de valores, 
de relevante papel para consolidação da dignidade na constituição das normas 
no percorrer da história jurídica.

Todo esse processo de construção do sentido de dignidade humana, dentro 
da modesta projeção anteriormente apresentada, acarretou em sua atribuição 
jurídica-constitucional. Tal atribuição consolidou-se no pós-guerra, no marco da 
Declaração Universal de 1948, quando passou-se a defender, dentro do universo 
jurídico, uma concepção constitucional envolta na dignidade da pessoa humana, 
enquanto valor fundamental para a instauração do Estado Democrático de Direito 
pautado em direitos e garantias fundamentais (KUMAGAI; MARTA, 2010, p. 11). 
No que tange, por fim, a efetividade dos direitos sociais no âmbito da dignidade 
da pessoa humana, pode-se acentuar à importância do “mínimo existencial” ou 
“reserva do possível”, que teve sua origem no início da década de 70, na decisão 
do Tribunal Constitucional Federal Alemão, que definiu os direitos sociais como a 
“razoabilidade da pretensão das pessoas perante o Estado e à sociedade” (CUNHA 
JÚNIOR, 2016, p. 2).

Ainda, sobre a concretização do princípio basilar da carta constitucional 
na Lei Romeo Mion, pode-se destacar como elo de fundamentação da referida 
transformação a transitoriedade dos sentidos das normas e dos termos jurídicos 
presentes no ordenamento pátrio, em meio a ressignificação constantes das 
necessidades socioculturais e, por conseguinte, dos imperativos que surgem não 
apenas como possibilidade de “ser” enquanto norma, mas como guia, que deve 
refletir nas construções legislativas – como efetivamente foi feito – e nas políticas 
sociais de afirmação como a da qual tratamos.

A precisão de identificar este elo indissociável entre o Direito e as carências 
(normativas ou não) sociais, se faz presente em decorrência de uma melhor 
justificativa legislativa do que é e será a edificação da estrutura jurídica, ou seja, 
o Direito como relação intersubjetiva, afetando e sendo afetado mutuamente pela 
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organela social, tendo, portanto, o dever-devir de mostrar-se atento aos anseios 
(ultra)individuais para que haja uma compatibilização tanto necessária quanto 
própria da sua natureza, de tutela e de guarda aos indivíduos que são por si 
tutelados e guardados.

Observação precisa do que acabara de ser descrito extraímos das ideias de 
Machado Neto tratando da Teoria Egológica do Direito, de Carlos Cossio, onde 
aquele reforça a construção dogmática de Cossio no sentido de ser o Direito um 
objeto propriamente cultural e, a partir disso temos que, para as interpretações 
de Machado, “o Direito não deve ser tido como objeto hermético e autônomo, 
dissociado da realidade e legitimado por uma ordem formal, mas, na condição de 
objeto cultural, deve ser elástico no sentido de viabilizar a intersecção necessária 
entre o ser e o dever-ser” (SOARES, 2017, p.190).

Outrossim, em entendimento consoante com o anteriormente exposto, 
menciona Machado Neto (1988, p.13):

Ao perceber que o Direito, em movimento dialético, condiciona 
– a partir de mecanismos coercitivos, em especial da sanção e 
da execução forçada – e, de forma recíproca, é condicionado pela 
realidade social, refletindo valores existentes em um dado espaço-
tempo, Machado Neto demonstra a incoerência ao se aplicar o 
princípio da neutralidade axiológica, típico das ciências naturais, ao 
estudo do Direito (SOARES, 2017, p. 192).

 
Trazendo para a realidade brasileira, o princípio da dignidade da pessoa 

humana recebeu prevalência normativa pós-redemocratização, com a Constituição 
Federal de 1988 (KUMAGAI; MARTA, 2010, p. 13; VIEIRA, 2017, p. 3). Assim, 
ainda segundo Vieira (2017, p. 3-4), o próprio princípio da dignidade da pessoa 
humana passou a envolver os preceitos constitucionais brasileiros, incluindo 
o seu art. 6°, ao referir-se a uma profusão de direitos sociais garantidores do 
anteriormente referido “mínimo existencial”, como apresentado a seguir: “Art. 6°- 
São direitos sociais a educação, a saúde, 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.”

O Transtorno do Espectro Autista e suas demandas sociais

Ao observar, mediante breve revisão histórico-semântica, o significado do 
princípio da dignidade da pessoa humana, assim como, de sua aplicação efetiva 
no âmbito dos direitos sociais, também torna-se fundamental, dentro dos objetivos 
do presente trabalho, traçar a necessidade de medidas sociais para os indivíduos 
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com TEA, afim de embasar teoricamente a importância da Lei Romeo Mion na 
seara normativa e axiológica da Constituição Brasileira. 

Segundo a American Psychiatric Association (APA), o TEA é uma síndrome 
do neurodesenvolvimento que se caracteriza pela deficiência persistente na 
comunicação e na interação social, além de se caracterizar pela presença de 
padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades (APA, 
2013). A referida definição trazida pela APA contrasta com a série de condutas 
clínicas definidas pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS Brasil) 
para o auxílio das pessoas diagnosticadas com TEA, como explicitado abaixo: 

As necessidades de cuidados de saúde das pessoas com TEA são 
complexas e requerem uma gama de serviços integrados, incluindo 
promoção da saúde, cuidados, serviços de reabilitação e colaboração 
com outros setores, tais como os da educação, emprego e social.  
As intervenções para as pessoas com TEA e outros problemas 
de desenvolvimento precisam ser acompanhadas por ações mais 
amplas, tornando seus ambientes físicos, sociais e atitudinais mais 
acessíveis, inclusivos e de apoio. (OPAS Brasil, 2017, n.p)

A definição trazida pela APA, em contraste com as recomendações 
enunciadas pela OPAS Brasil, reforça a necessidade das nações e seus sistemas 
público-estatais de se comprometerem diante a imprescindibilidade de uma série 
de ações capazes de atender, com acessibilidade e inclusão, às pessoas com TEA 
em diversificados setores. Desta forma, ao se observar as definições e condutas 
clínicas defendidas pelas referidas instituições competentes, pode-se avaliar com 
maior precisão, em âmbito normativo, as contribuições feitas pela Lei Romeo 
Mion na atual condição psicossocial vivida pelas pessoas com transtorno do 
espectro autista e, por consequência, as contribuições da referida lei na garantia 
da dignidade da pessoa humana para esse determinado grupo. 

A Relevância Constitucional da Lei Romeo Mion 

Obtendo-se, em âmbito teórico e normativo, a relação existente entre os 
direitos sociais previstos no art. 6° da Constituição Federal de 1988 e o princípio 
da dignidade da pessoa humana, assim como, observando-se as demandas sociais 
inerentes às características das pessoas com transtorno do espectro autista, torna-
se possível traçar a repercussão, em nível constitucional e social, da sanção da Lei 
Romeo Mion. 

A Lei 13.977/2020 (Lei Romeo Mion) – sancionada com vetos pelo Presidente Jair 
Messias Bolsonaro –  teve como autora a Deputada Federal Rejane Dias (PT – PI), e foi 
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endossada, em âmbito civil, pelo apresentador de televisão e ativista Marcos Mion, 
que acabou tendo seu filho Romeo Mion – diagnosticado com TEA – homenageado 
na nomenclatura dada à lei. O texto expresso da Lei 13.977/2020 alterou a Lei Berenice 
Piana (Lei 12.764/2012), que estabelece, em âmbito nacional, a política de proteção 
aos autistas, como também, alterou a Lei da Gratuidade dos Atos de Cidadania (Lei 
9.265/1996), que por sua vez, regulamenta o inciso LXXVII do art. 5º da Constituição, 
dispondo sobre a gratuidade dos feitos necessários ao exercício da cidadania. As 
referidas alterações expressas abaixo:

Art. 2º A Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Lei Berenice 
Piana), passa a vigorar com as seguintes alterações:
§ 3º Os estabelecimentos públicos e privados referidos na Lei nº 10.048, 
de 8 de novembro de 2000, poderão valer-se da fita quebra-cabeça, 
símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro 
autista, para identificar a prioridade devida às pessoas com transtorno 
do espectro autista. 
Art. 3º-A. É criada a Carteira de Identificação da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), com vistas a garantir atenção 
integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento e no acesso 
aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, 
educação e assistência social.
Art. 3º O caput do art. 1º da Lei nº 9.265, de 12 de fevereiro de 1996 
(Lei da Gratuidade dos Atos de Cidadania), passa a vigorar acrescido 
do seguinte inciso VII:
VII – o requerimento e a emissão de documento de identificação 
específico, ou segunda via, para pessoa com transtorno do espectro 
autista. (BRASIL, 2020, n.p).

Demonstrado o conteúdo expresso da Lei 13.977/2020, dentro de sua seara 
modificadora das leis anteriormente referidas, evidencia-se sua presunção em 
integrar garantias preteritamente asseguradas às pessoas com TEA. Essa capacidade 
de integração desenvolvida pela Lei Romeo Mion, por meio da Carteira de 
Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, age em consonância 
com as condutas clínicas da OPAS Brasil, no que tange às “ações mais amplas, 
que tornem, para as pessoas portadoras de TEA, os ambientes físicos, sociais e 
atitudinais mais acessíveis, inclusivos e de apoio” (OPAS Brasil, 2017, n.p). Além 
disso, devido ao seu reforço integratório às políticas públicas anteriormente fixadas, 
a Lei Romeo Mion contribui, à nível constitucional, para os direitos sociais previstos 
no art. 6° da Constituição Federal de 1988 e, por consequência, para a garantia da 
dignidade da pessoa humana. 
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A Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
(Ciptea) segundo a especialista em autismo Fátima de Kwant (2020), garante, de 
maneira exclusiva, gratuita e em amplitude de território nacional, que as pessoas 
portadoras do TEA, mesmo que não constituindo um fenótipo comumente atribuído 
aos autistas, possam assegurar seus direitos, evitando a dependência do julgo de 
pessoas ou instituições relativas. Essa capacidade de identificar a pessoa autista, 
por meio da Ciptea e sua fita quebra-cabeça, atribui segurança normativa no direito 
à assistência aos desamparados. 

Ademais, ao garantir pronto e prioritário atendimento no acesso a serviços 
públicos e privados, em áreas como saúde, educação e assistência social, a Lei 
13.977/2020 age no asseguramento, para os indivíduos portadores do TEA, dos 
direitos à saúde e educação, bem como, da Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 
8.742/1993), também considerada um direito fundamental de caráter objetivo e 
subjetivo (PAGANINI; SOUZA, 2018, p. 75). Os referidos asseguramentos reforçam 
ainda mais a relevância constitucional da Lei Romeo Mion, no que se refere à 
garantia do chamado “mínimo existencial”, que por sua vez, está estritamente 
ligado, na Constituição Federal de 1988, à garantia da dignidade da pessoa 
humana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A efetividade dos direitos sociais, no Brasil, é um dos maiores desafios da 
Constituição Federal de 1988, por meio da implementação de políticas públicas 
acessíveis, integradas e inclusivas, que possam atender, por sua vez, a maioria da 
população brasileira, o que garantirá, no termo dos objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil, a edificação de uma sociedade livre, justa, solidária 
e desenvolvida, bem como, uma sociedade sem discriminação e comprometida em 
erradicar as desigualdades sociais e regionais.

Todos os anteriormente referidos objetivos constitucionais são de suma 
importância para as minorias sociais, dentre elas, as pessoas com TEA. Dito isto, 
pode-se afirmar que a descrita e analisada Lei Romeo Mion torna-se, para os 
indivíduos com autismo e similares, um marco notório na garantia dos direitos 
sociais à saúde, educação e assistência aos desamparados. 

A capacidade de integração da Lei Romeo Mion auxilia na blindagem de 
pessoas com TEA de julgos discriminatórios, bem como assegura, por meio 
de uma identificação exclusiva, gratuita e nacional, o acesso dessas pessoas a 
serviços públicos e privados nos mais essenciais setores. Toda essa amalgama 
de contribuições feitas pela Lei Romeo Mion, reluzem na garantia do mínimo 
existencial e, por consequência constitucional, refletem no auxílio à garantia do 
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princípio da dignidade da pessoa humana. Desta forma, na expressão de suas 
presunções, a descrita e analisada lei, age pelo arras do que o jurista português 
José Joaquim Gomes Canotilho chamou de “ordenação normativa fundamental 
dotada de supremacia constitucional” (CANOTILHO, 1991, p. 82).

REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. What is Autism Spectrum 
Disorder. Filadélfia: J. Nathan Copeland, M.D., M.P.H, 2018.  

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília, DF: Senado, 1988. Disponível  em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/
bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf. Acesso em 20 mai. 
2020. 

BRASIL. Lei n° 13.977 de janeiro de 2020. Institui a Lei Romeo Mion. Brasília, 
DF: Planalto, 2020. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-
2022/2020/lei/L13977.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2013.977%2C%20DE%20
8%20DE%20JANEIRO%20DE%202020&text=Altera%20a%20Lei%20n%C2%BA%20
12.764,)%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias. Acesso em 20 
mai. 2020. 

CANOTILHO, J. J. G. Estudos sobre Direitos Fundamentais. 1. ed. brasileira, 2. 
ed. portuguesa. Coimbra/São Paulo: Coimbra/Revista dos Tribunais, 2008.

JÚNIOR, C. DA D. Efetividade dos Direitos Sociais e a Reserva do Possível. 
JusBrasil, Salvador, mai. 2016. Disponível em: https://dirleydacunhajunior.jusbrasil.
com.br/artigos/407399082/efetividade-dos-direitos-sociais-e-a-reserva-do-possivel. 
Acesso em: 19 mai. 2020. 

KUMAGAI, C.; MARTA, N. T. Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 
Revista Âmbito Jurídico, Rio Grande, v. 13, n. 77, p. 1-18, junho, 2010. Disponível 
em: https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-constitucional/principio-da-
dignidade-da-pessoa-humana/. Acesso em: 17 mai. 2020.

KWANT, de F. Carteira de Identificação do Autista – Lei Romeo Mion, 
Amsterdã (Holanda), dez. 2019. Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=UKz5PRVywW0. Acesso em 20 mai. 2020. 

OPAS BRASIL. Folha Informativa – Transtorno do Espectro Autista. Brasília: 
OMS, 2017.



104 ANAIS II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
 Governança Global, Progresso Econômico e Desenvolvimento Social
 Homenagem ao 75º Aniversário da Carta de São Francisco da ONU

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

PAGANINI, J.; VIEIRA, S. DA R. O Sistema Único de Assistência Social e o 
Direito Fundamental à Assistência Social Previsto na CRFB/88. Revista Direitos 
Fundamentais & Democracia, Curitiba, v.23, n.1, p. 68-86, abril, 2018. Disponível 
em:https://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/article/
view/895. Acesso em: 20 mai. 2020. 

SARLET, W. I. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006.

VIVIAN, B. A. DE W. Princípio Alterum Non Laedere (neminem laedere), dignidade 
humana e boa-fé. Revista Âmbito Jurídico, São Paulo, p. 1-48, agosto, 2016.
Disponívelem: https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-civil/principio-
alterum-non-laedere-neminem-laedere-dignidade-humana-e-boa-fe/. Acesso em: 
17 mai. 2020. 

WLOCH, F.; SILVA DA, R. C. A Efetivação dos Direitos Fundamentais à 
luz de Canotilho e de Alexy. Revista Constituição e Garantia de Direitos, 
Natal, v.9, n.2, 272-287, junho, 2017. Disponível em: https://periodicos.ufrn.br/
constituicaoegarantiadedireitos/article/view/12317. Acesso em: 1 jun. 2020



105

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

ANAIS II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
 Governança Global, Progresso Econômico e Desenvolvimento Social
 Homenagem ao 75º Aniversário da Carta de São Francisco da ONU

A LUTA PELO RECONHECIMENTO DAS CRIANÇAS E 
DOS ADOLESCENTES ENQUANTO SUJEITO DE DIREITOS 

HUMANOS SOB A ÓTICA DE PAUL RICOEUR

José Ricardo Oliveira Mello1 

RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo analisar o percurso da luta pelo reconhecimento 
das crianças e adolescentes enquanto sujeitos detentores de Direitos Humanos a 
partir da fenomenologia hermenêutica de Paul Ricoeur (1913-2005), em especial os 
seus estudos a respeito do reconhecimento de si e do homem capaz. Nos interessa, 
portanto, compreender quem é o sujeito do direito a partir do entrelaçamento das 
concepções hegemônicas da infância, a contextualização histórica dos institutos 
jurídicos internacionais, suas experiências de indignação e desigualdade, as 
punições desproporcionais, a ausência da justiça retributiva. Para alcançar os 
objetivos propostos no presente estudo foi utilizado como método a abordagem 
qualitativa através da realização de uma tarefa fenomenológica hermenêutica a 
partir da contribuição filosófica de Paul Ricoeur. Essa técnica demonstrou ser a 
mais adequada para se obter as informações pertinentes à pesquisa, pois como 
método de procedimentos foi realizada uma pesquisa bibliográfica e eletrônica. 
Após a discussão e o entrelaçamento do objeto restou-se evidente a importância 
da construção escalonada dos Direitos Humanos para a formação da concepção 
de sujeito de direitos no ordenamento jurídico brasileiro.
Palavras-chaves: Infância; Dignidade; Direitos; Hemernêutica; Fenomenologia.

ABSTRACT
The present work aims to analyze the path of the struggle for the recognition of 
children and adolescents as subjects with Human Rights from the hermeneutic 
phenomenology of Paul Ricoeur (1913-2005), especially his studies on the 
recognition of himself and his capable man. Therefore, we are interested in 
understanding who is the subject of law from the intertwining of hegemonic 
conceptions of childhood, the historical contextualization of international legal 
institutes, their experiences of indignation and inequality, disproportionate 
punishments, the absence of retributive justice. In order to achieve the objectives 
proposed in the present study, the qualitative approach was used as a method by 
carrying out a phenomenological hermeneutical task based on the philosophical 
contribution of Paul Ricoeur. This technique proved to be the most adequate to 
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obtain the information relevant to the research, because as a method of procedures 
a bibliographic and electronic research was carried out. After the discussion and 
the intertwining of the object, the importance of the staggered construction of 
Human Rights for the formation of the concept of subject of rights in the Brazilian 
legal system remained evident.
Key-words: Childhood; Dignity; Rights; Hememutics; Phenomenology.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo analisar o percurso da luta pelo 
reconhecimento das crianças e adolescentes enquanto sujeitos detentores de Direitos 
Humanos a partir da fenomenologia hermenêutica de Paul Ricoeur (1913-2005), em 
especial os seus estudos a respeito do reconhecimento de si e do homem capaz.

Nos interessa, portanto, compreender quem é o sujeito do direito a partir 
do entrelaçamento das concepções hegemônicas da infância, a contextualização 
histórica dos institutos jurídicos internacionais, suas experiências de indignação e 
desigualdade, as punições desproporcionais, a ausência da justiça retributiva, tendo 
em vista que é “pelo sentimento de injustiça, em relação a si mesmo mas também 
em relação a outrem, que entramos na procura do justo” (ABEL, 1996, p.13).

O nosso ponto de partida nesse primeiro momento será a noção de sujeito de 
direito, que é de fundamental importância para a questão do reconhecimento, pois 
“é o termo que designa a pessoa reconhecida pelo Direito enquanto tal e, assim 
sendo, suas características dependerão de como o Direito (e, portanto, o Estado 
que produz esse Direito) a descreve” (ZAPATER, 2019, n.p). Este é, portanto, o pilar 
central da identificação da justiça enquanto fenômeno da ipseidade.

A pretensão objetal não consiste em esgotar o meticuloso arcabouço teórico de 
Paul Ricoeur vinculado ao tema proposto, tampouco abordar os eventos históricos 
enquanto verdade absoluta, mas sim traçar um percurso e convidar o leitor para 
uma reflexão através de uma tarefa hermenêutica identificando “quem é o sujeito?” 
na constante luta pelo reconhecimento das crianças e adolescentes para torna-las 
pessoas dignas de Direitos Humanos.

OBJETIVOS

Analisar o percurso da luta pelo reconhecimento das crianças e adolescentes 
enquanto sujeitos detentores de Direitos Humanos a partir da fenomenologia 
hermenêutica de Paul Ricoeur (1913-2005), em especial os seus estudos a respeito 
do reconhecimento de si e do homem capaz para compreender quem é o sujeito 
do direito a partir do entrelaçamento das concepções hegemônicas da infância, a 
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contextualização histórica dos institutos jurídicos internacionais, suas experiências 
de indignação e desigualdade, as punições desproporcionais, a ausência da justiça 
retributiva

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Segundo Jervolino (2011), durante o seu caminhar filosófico Ricoeur utilizou 
alguns instrumentos para alinhar a fenomenologia à hermenêutica, destacando-
se a tradição reflexiva do pensamento do mundo moderno, a filosofia da vontade 
na fenomenologia existencial e  a fenomenologia da linguagem, realizando uma 
antropologia filosófica investigativa para fundamentar as suas próprias discussões 
nos mais variados temas, lembrando que “há, na verdade, uma unicidade geral em 
sua obra e um problema comum, ou pelo menos um conjunto de problemas que a 
percorre” (PELLAUER, 2010, p. 11).

Ricoeur é conhecido por sua capacidade de aproximação com 
diferentes escolas filosóficas. Foi dos poucos filósofos continentais a 
proceder um aprofundado estudo e diálogo com a escola analítica e 
com a psicanálise, entre outras. Ao mesmo tempo, o seu pensamento 
esteve sempre associado à fenomenologia e à hermenêutica. (...) 
compreender é o modo de ser do humano. Atribuir significado 
e compreender as relações existentes no mundo se evidencia na 
linguagem, uma vez que produz no homem a sua própria busca 
de sentido, por meio da criação de diversos modos de significados 
que são dados na experiência, quer nos textos, quer na capacidade 
narrativa cotidiana do humano (QUADROS, 2016, p. 13).

Diante da pluralidade de suas discussões, nesse momento concentraremos 
os nossos esforços primeiramente na hermenêutica do si e na fenomenologia do 
homem capaz, conceitos abordados por Paul Ricoeur em momentos distintos 
(livros, entrevistas, conferências e estudos), merecendo destaque as considerações 
mencionadas em O si-mesmo como um outro (1990), O Justo (1995) e o segundo e 
terceiro estudos realizado em Percurso do Reconhecimento (2004).

Essas digressões preliminares objetivam fundamentar a identificação do 
sujeito no plano jurídico proposta por Ricoeur (2019) é fruto do reconhecimento 
por parte do Estado, e inicia no momento em que o indivíduo encontra espaço 
para exercer o seu poder de fala e se reafirmar enquanto pessoa digna de respeito 
e estima, alcançada com a introdução da dimensão temporal em decorrência 
da identidade narrativa, que sofre mudanças tanto a nível individual quanto 
coletivo.
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A problemática da identidade abre caminho para uma reflexão sobre a 
identidade pessoal em Si mesmo como um outro (1990) como uma recapitulação do 
seu trabalho filosófico através de um questionamento do sujeito e suas múltiplas 
maneiras de agir. A escolha do título da obra guarda uma relação semântica com 
a própria teoria a ser apresentada. A partícula si diz respeito a posição imediata 
do sujeito em contexto filosófico de reflexividade. O termo mesmo é utilizado 
para distinguir dois principais significados de identidade ipsei (comporta a ideia 
de que o si está em constante mudança) e identidade idem (núcleo imodificável da 
personalidade). Ao passo que como um outro representa a dialética entre o si e o 
outro, e “não é apenas o outro homem, mas todas as múltiplas formas de alteridade 
que o si encontra no caminho do próprio existir e do próprio interrogar-se” 
(JERVOLINO, 2011, p. 70).

Após essas considerações inicias, podemos notar a presença da hermenêutica 
do si de Paul Ricoeur subsidiando a reflexão  do justo. Isso porque, interessa ao 
filósofo investigar primeiramente quem é o sujeito do discurso utilizando como 
ferramenta a filosofia do sujeito e da ação tendo como horizonte da tradição 
fenomenológica.

Por esta razão Ricoeur inicia a sua teoria da justiça em O Justo (1995), na 
perspectiva da constituição dialógica do si (e os conceitos de ipseidade e mesmidade) 
que se intercruza com a constituição hierárquica dos predicados responsáveis por 
guiar a ação humana fundamentada na moralidade para criar o lugar filosófico 
do justo, baseando-se na premissa de que o si só constrói a sua identidade no 
entrelaçamento do si com o outro e consequentemente na ideia de distribuição e 
de equidade.

Uma teoria filosófica do justo encontra, assim, sua primeira base 
na asserção segundo o qual o si só constitui sua identidade numa 
estrutura relacional que faz a dimensão dialógica prevalecer à 
dimensão monológica, que um pensamento herdeiro da grande 
tradição da filosofia reflexiva seria tentado a privilegiar (RICOEUR, 
2019, p. 7).

Trata-se da busca pela identificação do sujeito de direito que possui natureza 
antropológica e tem por objetivo demonstrar o percurso de transformação do 
si num sujeito capaz de estima e respeito. Ricoeur pretende, portanto percorrer 
o caminho retroativo, dando prioridade à identificação do sujeito na pergunta 
“quem?”, para então conduzir a sua reflexão para a descrição e a explicação do 
plano moral, político e jurídico acerca da aplicação da justiça no plano interpessoal 
e institucional, bem como a transição do sujeito capaz para o sujeito pleno de 
direito a começar do reconhecimento.
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MÉTODOS

Para alcançar os objetivos propostos no presente estudo foi utilizado 
como método a abordagem qualitativa através da realização de uma tarefa 
fenomenológica hermenêutica a partir da contribuição filosófica de Paul Ricoeur. 
Essa técnica demonstrou ser a mais adequada para se obter as informações 
pertinentes à pesquisa, pois como método de procedimentos foi realizada uma 
pesquisa bibliográfica e eletrônica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao longo do tempo os conceitos de “infância”, “criança” e “adolescência” 
foram ganhando novos significados, de modo que a busca pela compreensão do 
passado nos auxilia a interpretar o presente. Essa mudança pode ser constatada na 
análise dos instrumentos jurídicos, que não deve se ater ao conhecimento da lei e a 
sua aplicabilidade nos sistemas de justiça, conforme nos lembra Zapater (2019), em 
virtude da pluralidade das diferentes concepções culturais e momentos históricos 
que influenciam diretamente na noção de sujeito de direito.

Podemos utilizar como exemplo para retratar o contraste social diversos 
momentos que ocorreram no Período definido como Idade Média, que “caracterizava-
se pela união entre Estado e Igreja, decorrente da transformação do cristianismo 
como religião oficial do Império Romano. Constituíram-se um poder temporal 
supremo no Imperador e um poder espiritual supremo no Papa” (TAIAR, 2009, p. 
149), era a institucionalização de um poder absoluto exercido pelo Estado.

No consagrado estudo de Ariès (1978) intitulado História Social da Criança e 
da Família nos evidencia, em virtude dos múltiplos registros históricos formais e 
informais, a ausência do sentido de infância durante a Idade Média e as diferentes 
conotações de acordo com os aspectos culturais, políticos e econômicos, bem como 
a situação de abandono e marginalização na sociedade industrial vivenciada na 
Europa durante a Idade Moderna.

Mas foi com o surgimento da Liga das Nações, no século XX, que “nasceu a 
primeira Declaração dos Direitos da Criança que defendia o respeito aos direitos, 
como, por exemplo, o direito à vida, à educação e o tratamento digno aos doentes 
e deficientes” (SDH, 2010, p. 28).

Após esse primeiro momento de reconhecimento de direitos supranacionais, 
o mundo se viu novamente em conflito com a eclosão da Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945), e somente após o seu término houve uma nova articulação internacional 
no sentido de realizar a internacionalização dos Direitos Humanos. Foi por conta do 
compromisso contido na Carta das Nações Unidas de 1941 que houve a necessidade 
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de criação da Organização das Nações Unidas (ONU) em 1945 e posteriormente 
a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Desse momento em 
diante, passamos a conhecer os Direitos Humanos com as características que 
podemos observar atualmente no âmbito internacional, sinalizando uma mudança 
fundamental na concepção sobre a condição legal do indivíduo.

A Declaração Universal aprovada pela ONU em 1948 foi, 
efetivamente, um avanço para a humanidade. Existem ainda 
resistências à sua efetiva aplicação, mas a simples existência dessa 
declaração tem servido de apoio significativo para lutas travadas 
por meios pacíficos e para denúncias e reivindicações buscando a 
concretização de mudanças nas constituições, na organização das 
sociedades e nas práticas da convivência humana constitucionais, 
visando a eliminação das discriminações e a implantação da justiça 
social (DALLARI, 2008, p. 09).

Dentre as metas do documento destaca-se, acima de tudo, o apelo ético na 
manutenção da paz e da segurança internacional a partir do desenvolvimento de 
relações amistosas entre os Estados, positivando o reconhecimento da dignidade 
que deve ser efetiva a todos os seres humanos. Os Direitos Humanos aparecem na 
obra de Paul Ricoeur de maneira implícita (como podemos observar em sua pequena 
ética, Amor e Justiça, regra de ouro, Si-mesmo como outro etc.) ou sendo citado 
explicitamente, a exemplo da entrevista O respeito da dignidade por todos, concedida 
no ano de 1998 em Paris no Encontro Internacional no Palais de la Mutualité, e da 
conferência Declaração dos direitos humanos: um novo sopro no ano seguinte.

Com esse propósito de consagrar a estima e o respeito pelos seres humanos, 
é que o reconhecimento de tais direitos foi estendido à infância no ano de 1959 
com a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Segundo este documento, o 
princípio norteador das ações voltadas para a infância deveria ser fundamentado 
no “interesse superior da criança”, de modo que deveria haver a sua “proteção 
integral”. reconhecendo a criança enquanto verdadeiro sujeito de direito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho tem por objetivo analisar o percurso da luta pelo 
reconhecimento das crianças e adolescentes enquanto sujeitos detentores de Direitos 
Humanos a partir da fenomenologia hermenêutica de Paul Ricoeur (1913-2005), em 
especial os seus estudos a respeito do reconhecimento de si e do homem capaz.

Nos interessa, portanto, compreender quem é o sujeito do direito a partir 
do entrelaçamento das concepções hegemônicas da infância, a contextualização 
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histórica dos institutos jurídicos internacionais, suas experiências de indignação 
e desigualdade, as punições desproporcionais, a ausência da justiça retributiva, 
tendo em vista que é “pelo sentimento de injustiça, em relação a si mesmo mas 
também em relação a outrem, que entramos na procura do justo” (ABEL, 1996, p.13).

O nosso ponto de partida nesse primeiro momento será a noção de sujeito de 
direito, que é de fundamental importância para a questão do reconhecimento, pois 
“é o termo que designa a pessoa reconhecida pelo Direito enquanto tal e, assim 
sendo, suas características dependerão de como o Direito (e, portanto, o Estado 
que produz esse Direito) a descreve” (ZAPATER, 2019, n.p). Este é, portanto, o pilar 
central da identificação da justiça enquanto fenômeno da ipseidade.

A pretensão objetal não consiste em esgotar o meticuloso arcabouço teórico de 
Paul Ricoeur vinculado ao tema proposto, tampouco abordar os eventos históricos 
enquanto verdade absoluta, mas sim traçar um percurso e convidar o leitor para 
uma reflexão através de uma tarefa hermenêutica identificando “quem é o sujeito?” 
na constante luta pelo reconhecimento das crianças e adolescentes para torna-las 
pessoas dignas de Direitos Humanos.
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CONJUNTURA INTERNACIONAL

Raquel Costa Teles1 
Érica Laís Ladeia Prado2

Micheline Flores Porto Dias3

RESUMO
A legislação brasileira ambiental é tida como uma das mais avançadas do mundo, 
afora isto, os princípios ambientais são instrumentos zeladores da proteção 
ambiental. Sob essa égide, o ecossistema é compreendido como um “bem natural”, 
à disposição dos seres humanos. Contudo, apesar de tal premissa, não são raros 
os episódios de degradação ao meio ambiente em solo brasileiro. De outro modo, 
alguns países como Nova Zelândia e Equador passaram a legislar no sentido de 
conferir ao meio ambiente personalidade jurídica, inaugurando uma nova era 
de proteção dos recursos naturais. Tomando como base a legislação nacional e 
internacional, a presente comunicação de trabalho possui como objetivo primordial 
a discussão acerca da atribuição de personalidade jurídica aos ecossistemas 
brasileiros e sua análise enquanto sujeito de direitos e deveres. Além disso, 
busca-se explorar a aplicabilidade dos princípios ambientais frente a conjuntura 
internacional, especialmente quanto à proteção do meio ambiente natural.
Palavras-chaves: Ecossistemas; Personalidade jurídica; Princípios ambientais. 

ABSTRACT
Brazilian environmental legislation is one of the most advanced in the world, in 
addition, environmental principles are the tactics for environmental protection. 
Under this classification, the ecosystem is understood as a “natural good”, available 
to human beings. However, despite the premise, the effects of degradation on the 
environment on Brazilian soil are not uncommon. Otherwise, some countries, 
such as New Zealand and Ecuador, have adopted a new era of protection of 
natural resources. Based on national and international legislation, the present 
work communication has as main objective the discussion about the attribution of 
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legal personality to Brazilian ecosystems and its analysis as a subject of rights and 
duties. In addition, it seeks to explore the applicability of environmental principles 
to the international situation, especially regarding the protection of the natural 
environment.
Key-words: Ecosystems; Legal personality; Environmental principles. 

INTRODUÇÃO

O Brasil é considerado o país que abriga a maior biodiversidade do planeta. 
Estima-se que cerca de 20% do número total de espécies catalogadas mundialmente 
está presente nas terras brasileiras, elevando o país ao posto principal entre os 17 
países megadiversos (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2020). A Constituição 
Federal, em seu art. 225, dispõe que o meio ambiente ecologicamente equilibrado 
é um bem que constitui uso comum do povo, sendo direito de todos e dever do 
Poder Público e da coletividade defende-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações.

Nesse sentido, o meio ambiente é percebido enquanto bem pertencente 
ao indivíduo e, simultaneamente, a sociedade, por isso, não há como identificar 
o seu titular. Além disso, seu objeto é insuscetível de divisão, se alocando 
intermediariamente entre o público e o privado, denominando-se bem difuso 
(SIRVINSKAS, 2018).

Dessa forma, o mandamento constitucional orienta ao Poder Público que se 
criem mecanismos suficientes para assegurar a efetividade desse direito. Isso também 
repercute na atuação dos particulares, que são submetidos a cumprir determinadas 
regras tencionadas a preservar o ambiente em sua integralidade ou prevenir ações 
que ofereçam graves impactos ao meio. 

Outro artifício utilizado para resguardar a proteção ambiental são os princípios 
ambientais que, em suma, atuam como facilitadores do estudo e análise de certos 
fundamentos do direito. Assim, são tidos como balizadores do procedimento do 
legislador, bem como do magistrado e do operador do direito (SIRVINSKAS, 2018).

Contudo, tais prescrições constitucionais e principiológicas não têm sido 
suficientes para resguardar o uso sustentável dos recursos disponíveis, tendo em 
vista os atuais cenários socioecológicos, que evidenciam a frequente degradação 
de ambientes naturais. Neste jaez, em que o meio ambiente é visto como um bem 
patrimonial à disposição dos seres humanos para contínua exploração, o que se 
verifica é a predominância em resguardar interesses econômicos em detrimento 
do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
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Todavia, o resultado desse uso indiscriminado possivelmente culminará 
na ruína do direito fundamental à qualidade de vida e sobrevivência digna, e 
acarretará em risco a viabilidade da vida humana no planeta. Por esse motivo, 
resta clara, a importância da implementação de medidas urgentes de preservação 
ao meio ambiente, a fim de garantir um desenvolvimento sustentável.

Nessa perspectiva, em outros países como Equador e Nova Zelândia, já 
existe a possibilidade de ecossistemas naturais atuarem como sujeitos de direitos 
e deveres, tendo sido atribuído a estes uma nova concepção de sujeito de direitos, 
notadamente a natureza. No Brasil, entretanto, essa percepção ainda é objeto 
de discussão acadêmica, tomando como referência medidas consolidadas nos 
supramencionados países.

OBJETIVOS

Nesta comunicação de trabalho, que se encontra em fase inicial de pesquisa, 
busca-se realizar uma análise preambular quanto à atuação de ecossistemas como 
sujeito de direitos e deveres, tomando como base a atuação internacional neste 
segmento e explorando a aplicabilidade dos princípios ambientais frente a esta 
questão, em especial à proteção do meio ambiente natural.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Constituição Federal de 1988 é considerada por muitos como “Constituição 
Verde”, tendo em vista ter sido o primeiro documento constituinte brasileiro a 
dar maior amplitude e sistematização a proteção ambiental. O referido diploma 
legal apresenta um capítulo dedicado especialmente ao meio ambiente (Art. 225, 
CF), tornando a temática ambiental pertencente à categoria de bem protegido 
constitucionalmente. 

O Brasil continuou avançando no que se refere à proteção ambiental, editando 
a Lei nº 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e define 
instrumentos para sua defesa e a Lei de Ação Civil Pública, Lei nº 7.347/1985, 
que além regulamentar a ação civil pública como meio hábil para a defesa do 
meio ambiente, fez com que causadores de danos fossem impelidos a repará-los, 
possibilitando que tais demandas efetivamente chegassem ao Poder Judiciário.

De modo geral, são vastas no ordenamento jurídico brasileiro, as legislações 
que tratam sobre a proteção ambiental, como a Lei nº 9.605/1998, chamada de Lei 
de Crimes Ambientais e a Lei nº 12.651/2012, que institui o Código Florestal, dentre 
outras normas nacionais, estaduais e municipais que versam sobre a política de 
proteção ambiental. 
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Além dos dispositivos legais, outro mecanismo de elevada importância 
quando se trata de meio ambiente, são os princípios ambientais. Conceitua 
Humberto Ávila, princípios ambientais enquanto,

[...] normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas 
e com pretensão de complementaridade e de parcialidade, para cuja 
aplicação se demanda uma avaliação da correlação entre o estado de 
coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida 
como necessária à sua promoção (AVILA, 2018, p. 102).

Sob outra perspectiva, no Brasil, a personalidade jurídica é destacada 
como a aptidão genérica para titularizar direitos e contrair obrigações, ou, em 
outras palavras, é o atributo necessário para que uma pessoa passe a ser sujeito 
de direito (STOLZE, 2018). Em síntese, a personalidade jurídica é o desígnio 
pelo qual se possibilita à atribuição de direitos ou o encargo de deveres a 
determinada pessoa. 

Todavia, no ordenamento jurídico brasileiro, o meio ambiente é denominado 
como um “bem natural”. Ou seja, se realizada uma interpretação literal dos 
dispositivos brasileiros, o ambiente não é considerado como sujeito de direitos e 
deveres, mas como um bem, que, de modo geral, “é a utilidade, física ou imaterial, 
objeto de uma relação jurídica, seja pessoal ou real” (STOLZE, 2018). 

Assim, tem-se que o bem natural é aquele que, apesar de ter garantida sua 
preservação, se encontra à disposição das pessoas – naturais ou jurídicas –, sendo 
que estas são dotadas de aptidão suficiente para explorá-lo, dentro dos limites 
legais.  Portanto, o que se vislumbra é que eventual reparação em razão de lesão 
causada ao meio ambiente somente se exteriorizaria a partir de uma concepção 
antropocêntrica, já que para demandar judicialmente exige-se, primeiro, uma lesão 
ou ameaça de lesão a direitos fundamentais à vida (humana). 

Em países como a Nova Zelândia e o Equador, já existem mecanismos 
sólidos que atribuem personalidade jurídica ao meio ambiente, medida que passa 
a reconhecer os direitos ambientais desassociados do seu valor para o ser humano. 
Assim, elevar o meio ambiente a condição de sujeito de direitos e deveres, é agir 
pautado no melhor interesse deste ser, respeitando o seu valor não por se tratar 
de um “bem” destinado à exploração pela sociedade capitalista, mas por se tratar 
de meio cuja existência e proteção são essenciais para o equilíbrio ambiental e a 
viabilidade da existência humana.

Em março de 2017, o rio Whanganui localizado em uma das principais ilhas da 
Nova Zelândia, se tornou o primeiro rio do mundo a ter sua personalidade jurídica 
reconhecida. O rio, de importância especial e espiritual para o povo Maori, recebeu 
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os mesmos direitos e status legal de um ser humano, passando a ser reconhecido 
como uma entidade viva com seus próprios direitos e valores.

Dessa forma, a legislação neozelandesa, por meio da Lei Te Awa Tupua, 
reconheceu a interconexão entre o rio e a população ribeirinha, os maoris, que já 
considerava este ambiente natural como um de seus antepassados, tradicionalmente 
visto como uma pessoa e não como um bem a ser explorado demasiadamente em 
benefício do capital. 

A Constituição da República do Equador de 2008, trouxe em seu texto uma 
elevação ao meio ambiente, passando a trata-lo como sujeito de direitos, ao elencar, em 
seu capítulo sétimo, que a “Mãe Terra” merece ser tratada como um organismo vivo, 
digno de tutela constitucional. Depreende-se da Carta Equatoriana que a proteção à 
natureza não se trata apenas de um direito fundamental humano, mas de um direito 
que pertence a própria natureza enquanto sujeito de direitos.

Reconhecendo tal prerrogativa, a Constituição Equatoriana supera a 
costumeira disposição entre a maioria das constituições, que defendem o meio 
ambiente de maneira a resguardar a proteção da vida humana. Assim, não se faz 
mais necessária a demonstração da ofensa a interesses humanos para que seja 
instaurada uma tutela judicial que verse à proteção do meio ambiente.

MÉTODOS

Para a elaboração do presente estudo foi utilizado o método dedutivo, a 
partir de uma abordagem crítico-reflexiva, por intermédio de procedimentos 
técnicos de pesquisa bibliográfica. Nesse sentido, o levantamento bibliográfico 
proporcionou suporte teórico e doutrinário, a partir de legislações constitucionais e 
infraconstitucionais brasileiras e internacionais, bem como por meio da utilização 
artigos científicos, livros e reportagens.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A legislação ambiental brasileira é vasta quando o assunto é proteção 
ambiental, a Carta Constitucional Brasileira foi uma das primeiras a tratar sobre 
política de preservação ao meio ambiente. Contudo, ao contrário das legislações de 
outros países, não elenca o meio ambiente como sujeito de direitos. Apesar disso, 
apresenta princípios importantes, como o da prevenção, precaução, poluidor-
pagador e vedação ao retrocesso, elementos que consubstanciam as regras gerais 
de proibição de se causar danos ambientais. 

O princípio da prevenção está relacionado a dificuldade ou a impossibilidade 
de reparação ambiental. Sendo assim, se efetivo o dano ambiental, sua reparação 
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será excessivamente onerosa ou até mesmo incerta, em razão dos resultados 
danosos para o meio ambiente. Por outro lado, o princípio da precaução é aplicado 
aos casos em que o perigo de dano é abstrato, existindo apenas evidências que 
levem a considerar uma determinada atividade perigosa (TRENNEPOHL, 2019). 

Já o princípio do poluidor-pagador, consiste na responsabilidade e 
indenização por efeitos adversos de danos ambientais causados ao meio. Dessa 
forma, o poluidor deverá arcar com o prejuízo causado ao meio ambiente da 
forma mais ampla possível, sendo que tal responsabilidade é objetiva, assim, 
basta a comprovação do dano ao meio ambiente, autoria e nexo causal, para 
que se proceda a responsabilização, independentemente da existência de culpa 
(SIRVINSKAS, 2018).

No entanto, o que se verifica no atual cenário ecológico brasileiro é que os 
interesses econômicos se sobrepõem aos interesses da natureza, tendo em vista as 
diversas ocasiões em que o bem patrimonial se manifesta com maior predominância 
frente ao bem natural.

 Exemplo disso, observa-se com os rompimentos de barragens que ocorreram 
na cidade de Minas Gerais, como Brumadinho, em que o Relatório realizado pela 
Agência Nacional de Mineração concluiu que não foram tomadas as medidas 
necessárias à proteção do meio ambiente.

Porém, mesmo que a atividade seja lícita e aja em consonância com as 
diretrizes legais, ela ainda pode ser causadora de impacto ambiental. A exemplo, 
tem-se a extração de recursos não-renováveis, em que geralmente não se é discutida 
a licitude ou ilicitude da atividade, mas sim sua potencial lesividade ao meio 
ambiente. 

Ademais, destaca-se o princípio da vedação ao retrocesso, que impede que 
novas leis ou atos, desconstituam conquistas ambientais. Esse princípio, também 
chamado de “effet cliquet”, preconiza que após o alcance a certo status ambiental, é 
vedado que se retorne a estágios anteriores, considerando que isso prejudicaria e 
alteraria a proteção dos recursos naturais, por exemplo (SIRVINSKAS, 2018, p. 118).

Ressalte-se que esta premissa não importa em mandamento negativo, mas 
sim imperativo. Ou seja, o Estado não pode se ater apenas as normas existentes, 
considerando que isso geraria certo acomodo ao que já está consagrado em termos 
de proteção ambiental, devendo, portanto, atualizar e melhorar sua legislação em 
detrimento do meio ambiente. 

Diante disso, a partir do momento em que a natureza se torna sujeito 
de direitos, dotada de personalidade jurídica, passa a obter poder de agir em 
benefício próprio, independente de gerar dano efetivo à terceiros. Assim, seria 
possível a esta, pleitear seus interesses judicialmente através de representantes, 
a exemplo do que ocorreu com o rio Whanganui da Nova Zelândia.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com os resultados parciais obtidos, evidencia-se que a atual disposição 
legislativa brasileira concernente à proteção ambiental, apesar de vasta, ainda 
é pautada numa perspectiva predominante à preservação da vida humana e 
exploração em benefício da expansão do capital. Neste viés, ainda que existam 
disposições que regulamentam a atividade de exploração, muitas não são 
respeitadas, pois se valora com maior predominância o bem patrimonial.  

Referenciando a natureza como ser, países como Nova Zelândia e Equador 
editaram normas que possibilitaram a conferência de personalidade jurídica a 
ecossistemas, concedendo a estes sujeitos direitos equiparados aos das pessoas 
naturais/jurídicas. 

No Brasil, a natureza ainda é vista como um “bem natural”, não 
sendo dotado de personalidade e, portanto, não possui direitos. Contudo, 
o reconhecimento desses direitos, elevando a natureza como sujeito dotado 
de personalidade jurídica, possibilitaria ao meio ambiente a capacidade de 
litigiar em seu próprio nome, em busca de seus próprios interesses, a partir de 
representação, sem que fosse necessária, para a mencionada demanda, a efetiva 
ou potencial ocorrência de lesão ao bem natural. 

Nesse sentido, destaca-se o Princípio da Vedação ao Retrocesso, que implica 
não somente na impossibilidade de uma lei mais maléfica ao meio ambiente 
ser efetivamente implementada, mas também, em seu sentido imperativo, na 
obrigatoriedade de o Estado ser impelido a estabelecer e atualizar as normas de 
proteção ambiental que beneficie ainda mais os ecossistemas.

Por fim, garantir que o meio ambiente exteriorize a sua personalidade, é 
muito mais que um meio jurídico de reivindicação tutela, é o reconhecimento de 
que o ecossistema natural não é um ambiente “a parte” da humanidade, mas que 
esta o constitui.  
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O ACESSO À JUSTIÇA NA CLASSE MENOS FAVORECIDA

Daniel Canguçu Mirante Brito1 
  Betânia Coêlho e Souza² 

Ana Clara Barros de Sousa³

RESUMO
O presente trabalho analisa os desafios enfrentados entre as classes menos 
favorecidas, trazendo uma análise histórica da Constituição, uma vez que a Carta 
Magna, promulgada em 1988, tem como direito fundamental o acesso à justiça, 
no entanto, tal direito tem sido desrespeito pelo Estado e por membros da justiça 
que deveriam fazer com que a justiça funcione adequadamente, no entanto não 
funciona e tão pouco evolui.
Palavras-chaves: acesso; justiça; direito; fundamental.

ABSTRACT
The present work analyzes the challenges faced by less favored classes, brings 
a historical analysis of the Constitution, since the Magna Carta, promulgated in 
1988, has as fundamental right or access to justice, however, such right has been 
disrespected by the State and by members of the justice that must make justice 
work, however, it does not work and little evolved. 
Key-words: access; justice; right; fundamental.

INTRODUÇÃO

O acesso à justiça é um dos direitos fundamentais previsto na Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988, tipificado no artigo 5º, XXXV, que diz: 
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 
Como afirmam Robert e Séguin, falar do acesso à justiça não é somente a respeito 
do acesso aos tribunais, mas sim, ao Direito. Ele deve ser encarado como o mais 
básico dos direitos humanos.

O direito ao acesso à justiça garante a efetividade das normas e permite que os 
demais direitos sejam assegurados. Presume a perspectiva de que todos, sem distinção, 
possam pleitear as suas ações junto aos órgãos do Poder Judiciário, uma vez obedecidas 
as regras estabelecidas pela legislação processual para o exercício do direito, além da 
pessoa ser acompanhada por um causídico. 

1 Graduando do curso de Direito. Faculdade Independente do Nordeste. Email: dancmbrito@gmail.com
² Graduanda do curso de Direito. Faculdade Independente do Nordeste. Email: betaniacoelho99@gmail.com
³ Graduanda do curso de Direito. Faculdade Independente do Nordeste. Email: anaclara9880@gmail.com 
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Fazendo uma breve análise histórica referente a textos constitucionais 
a respeito do acesso à justiça por parte dos menos abastados, observa-se que 
nada foi previsto na primeira Constituição (a Imperial de 1824) nem mesmo 
a segunda (Republicana de 1891). Foi aparecer pela primeira vez a expressão 
“assistência jurídica” no ano de 1934 em texto constitucional no título Direito e 
Garantias individuais. E assim, foi garantida a isenção de pagamento das custas 
processuais e o direito à assistência por advogados. Mas somente a partir da 
Constituição de 1949 passou a integrar definitivamente tal direito, válido até 
os dias atuais. Porém, esse direito não é assegurado efetivamente.  

O Brasil possui a camada mais pobre como maioria absoluta da população e 
ainda um custo processual exacerbado, sendo caracterizada como uma das mais 
caras do mundo. Mesmo com a Constituição brasileira possuindo previsão legal de 
isenção das custas processuais, esse benefício não é concedido de forma ampliada. 
Assim, nos deparamos com um obstáculo ao acesso à ordem jurídica justa.

Com a promulgação da Lei 1.060 de 1950, foi estabelecida a gratuidade 
da justiça, que determinou normas para concessão de assistência judiciária aos 
necessitados que não conseguem arcar com as custas processuais e os honorários 
advocatícios, sem prejuízo próprio ou familiar. Neste sentido, esclarece Cahali (1997, 
p.155) que este benefício não consiste na isenção absoluta de custas e honorários, 
mas na desobrigação de pagá-los enquanto persistir o estado de carência, durante 
o qual ficará suspensa a exigibilidade do crédito até a fluência do prazo de cinco 
anos, a contar da sentença final.

Analisando dados, a América Latina ainda está muito aquém de um cenário 
razoável de igualdade de oportunidade de acesso à justiça, a situação do Brasil é 
diferente, uma vez que a desigualdade de oportunidade chega a 89,2%.

Atualmente os que mais necessitam da justiça desde questões simples até as 
mais complicadas, não estão se beneficiando dela por vários motivos, um deles 
é o medo de passar muito tempo a espera de uma justiça que deveria ser rápida, 
no entanto não, isso faz com que uma solução simples, que poderia durar pouco 
tempo, dure dois ou ate três anos. “Os efeitos dessas delongas, especialmente se 
considerados os índices de inflação, podem ser devastadores”, pois justiça lenta é 
injustiça. (GOMES, 2012).

OBJETIVOS

Analisar os desafios enfrentados pela classe menos favorecida no que tange 
ao acesso a justiça, observando que mesmo com o amparo da lei, essa classe não 
vem tendo os seus direitos garantidos e assegurados.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A sociedade Brasileira é fruto de uma história que sempre deu mais direitos 
aos nobres (monarcas ou burgueses) e deixou o restante da população à margem, 
certamente, isso prejudicou a formação de uma sociedade igualitária no país, algo 
que não foi alcançado até a contemporaneidade. Dessa forma, contribuiu para que 
a violação à justiça fosse mais comum entre a população, uma vez que a falta de 
conhecimento acrescida à falta de oportunidade levou a trazer certo incentivo à 
prática de um delito, que pode ser justificado como uma falha do código ético de 
um indivíduo.

O poder econômico sempre foi medidor de poder social, porém para 
Pachukanis (1998), ele não só mede o poder em si, e sim como a sociedade é 
regida como um todo, gerando uma superestrutura que controla o povo e reflete 
a organização socioeconômica da população. Sob a ótica de Cappeletti e Garth 
(1998, p. 15), os altos custos do processo judicial são um dos primeiros empecilhos 
encontrados por aqueles que buscam o poder judiciário, principalmente os menos 
favorecidos economicamente. 

MÉTODOS

Trata-se de um resumo expandido que se utilizará do método dialético, do 
método de procedimento monográfico e da técnica de pesquisa bibliográfica/
documental.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Há uma crise axiológica no atual cenário brasileiro havendo ainda a exclusão 
das classes menos favorecidas em vários setores, mostrando a dificuldade ainda 
no que tange ao acesso no sistema judiciário e que quando consegue, se depara 
com vários problemas em nosso sistema judicial que deveriam estar resolvidos, 
mas pode-se perceber que eles persistem, e em várias ocasiões, ferem a dignidade 
desse cidadão, criando uma divisa cada vez maior entre as classes dominadoras 
e as submissas.

De acordo com Hannah Arendt, a dignidade é tida como sendo o direito 
de ter direitos, que se constrói independentemente do que o Estado dispõe, ou 
seja, os indivíduos têm o direito de igualdade garantidos como sendo um direito 
natural, podendo essa igualdade ser estendida ao acesso ao direito, assim sendo, 
independentemente da vontade estatal, o individuo possui essa garantia de forma 
que não possa ser violada.
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O acesso ao Direito pelas classes mais pobres é difícil por muitas das pessoas 
pertencentes a esses grupos não possuírem o conhecimento sobre o que lhes é 
garantido.  É importante ressaltar que o acesso à justiça é um direito de todos, se 
tornando assim um direito fundamental que não deve ser violado.

O acesso à justiça é um dos direitos humanos mais básicos, pois ele é 
fundamental para que se exerçam os outros direitos, entretanto, ele nem sempre 
é respeitado, principalmente com as classes mais baixas da população, visto que, 
muitos não têm esse acesso pela sua condição financeira e social indo de encontro 
com o artigo 5º da Constituição Federal de 1988 que prevê a igualdade de todos 
perante a lei, o qual Prega que todos estão sob a mesma lei, obedecendo às mesmas 
regras e sofrendo as mesmas penas, mas é de conhecimento geral que os mais 
afetados pelas duras regras da justiça são as pessoas carentes. (RIBEIRO, Ângela 
Roberta Almeida, 2019). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em virtude dos fatos mencionados, é possível perceber que para vivermos em 
um estado livre e democrático é imprescindível que todos os cidadãos tenham seus 
direitos fundamentais garantidos e protegidos, como é o caso do acesso à justiça que 
está expressa nos artigos 5º, LXXIV e 134 da Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988. 

Outra saída é solicitar do governo o funcionamento do artigo 134 da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, referente às defensórias 
públicas, tornados mais atuantes junto ao povo. É significativo frisar que não há 
uma maneira básica nem uma forma breve de resolver o acesso à justiça, pois os 
problemas são comunicáveis como preleciona Mauro Cappelletti “as mudanças 
tendentes a melhorar o acesso por um lado podem exacerbar barreiras por outro” 
(CAPPELLETTI e GARTH, 2002, p.29). 
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O PROGRAMA DE COMPLIANCE COMO MECANISMO 
DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMNETAIS NAS 

INVESTIGAÇÕES INTERNAS CORPORATIVAS
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RESUMO
O programa de Compliance possui mecanismos que asseguram a ocorrência de 
investigações internas corporativas e mostra-se real no cenário empresarial atual. 
A presente pesquisa visa demonstrar e analisar como, paralelamente aos processos 
de investigação interna, o programa de Compliance deve atuar, de forma a garantir 
os direitos fundamentais do investigado previstos na Carta Magna, ainda que a 
referida investigação ocorra apenas no âmbito interno empresarial. Com uma cultura 
ética, digna e moral, o sistema de integridade identifica atividades conflitantes com 
as políticas corporativas. A metodologia utilizada será uma conjugação entre os 
métodos jurídico-interpretativo e jurídico-positivo, com a análise da importância 
dos direitos fundamentais nas investigações corporativas. Nesse meio, deve-se 
conduzir uma investigação respeitando a dignidade, a privacidade, a intimidade 
do investigado, além dos demais direitos previsto no ordenamento jurídico pátrio. 
Por isso, o departamento de Compliance deve atuar em conjunto com os demais 
setores das empresas, em especial o departamento jurídico, a fim de endossarem a 
conformidade de todos os seus atos, para apuração daquela suposta irregularidade 
ou ilicitude cometida, além de zelar por todas as orientações e normas internas 
estabelecidas, gerando uma maior segurança jurídica aos envolvidos no processo 
investigativo e, inclusive, tornando a investigação robusta e apta a penalizar o 
investigado, caso constatado fato contrário às diretrizes corporativas.
Palavras-chaves: Integridade; Empresas; Lide; Jurídico; Segurança.

ABSTRACT
The Compliance program has mechanisms that ensure the occurrence of internal 
corporate investigations and is shown to be real in the current business scenario. 
This research aims to demonstrate and analyze how, in addition to the internal 
1 Bacharel em Direito pela Faculdade Independente do Nordeste. Membro do grupo de estudo e pesquisa 
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investigation processes, the Compliance program must act, in order to guarantee 
the fundamental rights of the investigated provided for in the Magna Carta, even 
if the referred investigation occurs only in the internal business environment. With 
an ethical, dignified and moral culture, the integrity system identifies activities that 
conflict with corporate policies. The methodology used will be a combination of 
legal-interpretive and legal-positive methods, with the analysis of the importance of 
fundamental rights in corporate investigations. In this environment, an investigation 
should be conducted respecting the dignity, privacy, intimacy of the person under 
investigation, in addition to the other rights provided for in the national legal 
system. For this reason, the Compliance department must act together with the 
other sectors of the companies, especially the legal department, in order to endorse 
the compliance of all its acts, to investigate that alleged irregularity or illegality 
committed, in addition to ensuring all the guidelines and internal rules established, 
generating greater legal security for those involved in the investigative process 
and, even, making the investigation robust and able to penalize the investigated, 
in case it is found to be contrary to the corporate guidelines.
Keywords: Integrity; Companies; Deal; Legal; Safety.

INTRODUÇÃO

As organizações empresariais têm se preocupado com as investigações 
internas, de forma a incentivar a construção de uma cultura empresarial ética 
e em conformidade com as leis, códigos de conduta, regulamentos e políticas 
internas, de modo a evitar lides futuras com a Justiça. Além disso, a investigação 
corporativa é um dos pilares do programa de Compliance, sendo instrumento de 
sua efetivação.

Nota-se que com advento da Lei n° 12.846/2013, que a obrigação de fiscalizar 
deixou de ser incumbência somente do Estado. A pessoa jurídica, agora, 
também possui esse dever, porquanto, em sendo praticado o ato ilícito, será 
responsabilizada objetivamente, isto é, a culpa ou dolo da empresa não será 
auferida quando da prática do ato (BECHARA; BUENO, 2018). Percebe-se que, à 
vista disso, o procedimento investigativo interno nas empresas se tornou uma 
espécie de processo penal privado; papéis que competem à Polícia e ao Ministério 
Público agora também, é cumprido pelas empresas que adotam programa de 
Compliance (SPÍNOLA, 2018).

Na presente pesquisa, foi possível analisar a importância dos direitos 
fundamentais nas investigações corporativas, como também averiguar como 
o sistema de integridade obedece às garantias fundamentais no processo de 
investigação interna, em razão dos direitos e garantias fundamentais serem 
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imprescindíveis para uma vivência harmônica em sociedade; e, por fim, pesquisar 
sobre as situações que geram atritos entre os direitos dos investigados e sua 
responsabilidade objetiva, sendo de suma importância o cumprimento do princípio 
da razoabilidade, de modo a assegurar aos indivíduos o direito à privacidade, à 
intimidade e à inviolabilidade das comunicações privadas. 

OBJETIVOS

A presente pesquisa tem como o objetivo geral, analisar a tamanha relevância 
que os direitos fundamentais têm nas investigações corporativas.  Com isso é 
necessário traçar os objetivos específicos que são: observar como um programa de 
Compliance deve-se atentar ao respeito dos direitos fundamentais dos investigados 
no âmbito empresarial; averiguar como o sistema de integridade obedece às 
garantias fundamentais no processo de investigação interna; e por fim, pesquisar 
sobre as situações que geram atritos entre os direitos dos investigados e sua 
responsabilidade objetiva.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O Compliance possibilita a atenuação das sanções que são aplicadas nas 
empresas. Para eles o sistema de integridade tem o propósito de detectar e 
sanar desvios, fraudes, atos ilícitos e irregularidades contra a Administração 
Pública. Além disso, frisa-se que o Compliance deve se atentar aos direitos do 
empregador e dos empregados, visto que pode haver atritos entre eles (BACHARA; 
BUENO,2019).

Com efeito, assevera que no decorrer do processo de investigação interna 
das empresas, pode haver uma violação aos direitos e garantias fundamentais 
dos funcionários da corporação. Ademais, caso haja alguma denúncia a respeito 
dos indivíduos, deve-se ter assegurado o anonimato ao denunciante, uma vez que 
poderá sofrer retaliações (SPÍNOLA, 2018). Ressalte-se ainda que, visando conferir 
uma melhor higidez aos direitos e garantias do investigado, afirma que o direito 
do contraditório e da ampla defesa deve ser assegurado, pois, mediante provas, o 
funcionário acusado pode contradizer o que foi julgado (JÚNIOR,2010).

Salienta-se também assegurar que os canais de denúncia são de suma 
importância para as investigações internas, porquanto é um meio para se obter 
materialidade probatória (GONSALES; SÍLIBRE,2019). Nessa senda, é bem 
explícito o artigo 50, LVI, da Constituição de 1988, visto que uma produção 
de prova de maneira indevida pode incorrer em produção de provas ilícitas 
(CÔRREA,2017).
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MÉTODOS

A metodologia utilizada no desenvolvimento da pesquisa será conjugação 
entre os métodos jurídico-interpretativo e jurídico-positivo, com a análise de dados 
secundários (fontes de artigo). No que se refere a análise da importância dos direitos 
fundamentais nas investigações corporativas e a pesquisa sobre as situações que 
geram atritos entre os direitos dos investigados e sua responsabilidade objetiva.

A opção metodológica se justifica a luz dos objetivos visados, visto que o 
método jurídico- interpretativo é aquele por meio do qual o pesquisador decompõe 
o problema de forma a analisá-lo e seus diversos aspectos, relações e níveis. 

Por fim, este método é um elemento importante para a difusão dos resultados 
da pesquisa, na medida em que permitirá a valorização dos Direitos Fundamentais; 
e o método jurídico-positivo que visa demonstrar como o sistema de integridade 
obedece as garantias fundamentais no processo de investigação interna.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O tema Compliance veio a ser mais difundido no Brasil em virtude do 
compromisso firmado pelo país na Convenção das Nações Unidas contra o Crime 
Organizado Transnacional (Decreto 5.015/2004) e contra a Corrupção (Decreto 
5.687/2006), que culminou com a entrada em vigor, em 2013, da Lei n° 12.846, 
conhecida como a Lei Anticorrupção. Nela veio inserta a previsão do programa de 
integridade, que, não obstante não seja de implementação obrigatória, possibilita a 
atenuação das sanções que porventura venham a ser aplicadas à empresa. 

Outrossim, o Decreto 8.420/2015, que regulamenta a Lei Anticorrupção, 
aduz, em apertada síntese, no seu art. 41, que o programa de integridade consiste 
na adoção de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e 
incentivo à denúncia de irregularidades com o propósito de detectar e sanar desvios, 
fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, 
seja ela nacional ou estrangeira (BECHARA; BUENO, 2018).

Assim, observa-se, pelo conteúdo do art. 41 da lei supracitada, um dos pilares 
do programa de Compliance, são as investigações internas. Elas iniciam-se mediante 
denúncia de algum funcionário, fornecedor, ou diretor da própria empresa, suspeitas 
de violações legais ou crimes. Toda essa informação chega aos responsáveis pela 
investigação, por intermédio dos canais de denúncia, auditorias e, até mesmo, pelo 
resultado da avaliação de riscos (GONSALES; SIBILLE, 2019).

Nota-se que com advento da Lei n° 12.846/2013, a obrigação de fiscalizar 
deixou de ser incumbência somente do Estado. A pessoa jurídica, agora, 
também possui esse dever, porquanto, em sendo praticado o ato ilícito, será 
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responsabilizada objetivamente, isto é, a culpa ou dolo da empresa não será 
auferida quando da prática do ato (BECHARA; BUENO, 2018). Percebe-se que, à 
vista disso, o procedimento investigativo interno nas empresas se tornou uma 
espécie de processo penal privado; papéis que competem à Polícia e ao Ministério 
Público agora, também, é cumprido pelas empresas que adotam programa de 
compliance (SPÍNOLA, 2018).

Destarte, o impasse que se apresenta é o fato de que no decorrer do processo 
de investigação pode haver violações aos direitos e garantias fundamentais dos 
funcionários da empresa (SPÍNOLA, 2018). Somente a título de exemplo, conforme 
notícia veiculada pelo G1, funcionários da empresa BRF, em Várzea Grande, Mato 
Grosso, foram indenizadas por ter seu direito à intimidade violado no momento 
em que foram instaladas câmeras de segurança nos banheiros; tal prática é 
veementemente vedada pelo TRT-MT. No mesmo sentido, segundo notícia trazida 
pelo portal do TST, a Hope, que é uma fábrica de roupas íntimas do Nordeste, 
foi condenada por realizar revistas em funcionárias, que consistiam em fazê-las 
levantar as blusas e abaixar as calças, a fim de verificar a marca da roupa íntima 
que utilizavam.

Nesse diapasão, os direitos e garantias fundamentais são imprescindíveis para 
uma vivência harmônica em sociedade. Os primeiros caracterizam-se por serem 
dispositivos que asseguram o total domínio e fruição sobre determinados bens; as 
garantias, por sua vez, são mecanismos que defendem e possibilitam o exercício 
dos direitos. A Constituição de 1988, por ser considerada rígida, ou super-rígida, em 
virtude das suas cláusulas pétreas, traz em seu artigo 60, parágrafo 4°, como uma 
das previsões nele contida, a própria questão dos direitos e garantias individuais, 
demonstrando, dessa forma, a importância dada a eles (JÚNIOR, 2010).

No que tange ao conflito de direitos, na seara da investigação, ele quase 
sempre será uma regra, portanto, o setor de compliance competente, o escritório 
de advocacia contratado para esse fim ou, até mesmo, uma auditoria externa, 
deverá se atentar com esmero nas situações em que haja atritos entre os direitos 
do empregador – responsabilidade objetiva, direito de propriedade - e os direitos 
do fiscalizado – direito à privacidade, à intimidade e à inviolabilidade das 
comunicações privadas – fazendo valer, assim, o princípio da razoabilidade. 
(BECHARA; BUENO, 2018).

Uma maneira comumente utilizada para realizar a investigação é a 
verificação de e-mails, computadores, celulares, entre outros aparelhos, que são 
disponibilizados pela empresa para auxiliar seus funcionários no trabalho, e que, 
muitas vezes, o seu uso pode ser direcionado para a esfera privada da vida de 
cada um deles (SPÍNOLA, 2018). Depara-se, aqui, novamente, com o embate entre 
os direitos do empregado e os direitos do empregador. 
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Nesse diapasão, malgrado uma convergência sobre quais direitos devem 
prevalecer não exista, o Tribunal Superior do Trabalho, em um acórdão, ressaltou 
que o monitoramento no ambiente de trabalho é perfeitamente possível, desde 
que os equipamentos monitorados sejam do empregador; esteja previsto 
especificamente no Contrato de Trabalho ou nas Políticas de Segurança da 
Informação que os equipamentos serão destinados única e exclusivamente 
para fins laborais; e que os empregados sejam avisados que são monitorados 
(BECHARA; BUENO, 2018).

Ademais, quanto ao denunciante de uma suposta violação legal, ou até mesmo 
de algum crime cometido na empresa, a parte competente para investigar deverá 
garantir que ele tenha, de fato, o anonimato a seu favor, de modo que não venha a 
sofrer represálias ou ameaças de outros funcionários ou da alta administração. Por 
seu turno, o denunciado não pode ser negado o direito de contribuir para a formação 
da decisão final (SPÍNOLA, 2018). Em outras palavras, há de ser assegurado o 
direito ao contraditório - contradizer o que foi posto contra ele – e à ampla defesa 
– sustentar o que foi dito, com provas (JÚNIOR, 2010).

Assim, durante a investigação, deve-se atentar para os direitos dos indivíduos, 
bem como para a forma de coletar as provas, a fim de haver um embasamento 
legal, sobre pena de se estar incorrendo em produção de provas ilícitas, fato 
terminantemente vedado pelo artigo 50, LVI, da Magna Carta.

À vista disso, em virtude dos fatos mencionados, faz-se mister que o 
programa de Compliance da empresa seja, verdadeiramente, eficiente. Nesse 
sentido, toda a organização - da alta administração ao chão de fábrica - deve 
estar unida em prol da ética, integridade e transparência, fazendo disso uma 
verdadeira cultura interna da empresa, de modo que todos os pilares sejam 
cumpridos, para que as violações aos direitos e garantias fundamentais não 
venham a ocorrer (ZANON; GERCWOLF, 2018).

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ante a breve pesquisa realizada, constatou-se a relevância de examinar se 
todos os direitos e garantias fundamentais assegurados estão sendo obedecidos 
no desenrolar do processo de investigação interna. Neste caso em específico, a 
obrigação de observá-los se torna duplamente imperiosa, haja vista que, além de 
se atentar para Carta Maior e demais legislações infraconstitucionais, há de se ter 
em mente que o próprio programa de Compliance, por ter ínsito em si o agir ético 
e íntegro, deve levar consigo tais valores, uma vez que, do contrário, o referido 
programa não teria razão de ser.



132 ANAIS II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
 Governança Global, Progresso Econômico e Desenvolvimento Social
 Homenagem ao 75º Aniversário da Carta de São Francisco da ONU

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

REFERÊNCIAS

BECHARA, Fábio Ramazzini; BUENO, Samara Schuch. Programas de Compliance: 
compartilhamento de informações entre investigação privada e oficial. In: 
CORRÊA, Leonardo. Compliance deve respeitar contraditório e ampla defesa. 
Disponível em: https://www.conjur.com.br/2017-nov-04/leonardo-correa-
compliance-respeitar-direito-constitucional . Acesso em: 28 jul. 2020.

GONSALES, Alessandra; SIBILLE, Daniel. Pilar 7: Investigações Internas e 
Medidas Disciplinares. São Paulo: LEC Editora e Organização, 2019. 

JÚNIOR VELOSO, José Ribamar. O princípio constitucional do contraditório 
e da ampla defesa no processo administrativo disciplinar. Disponível em: 
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-administrativo/o-principio-
constitucional-do-contraditorio-e-da-ampla-defesa-no-processo-administrativo-
disciplinar/. Acesso em: 28 jul. 2020.

LOUREIRO, Fernanda. Hope é punida por obrigar empregadas a mostrar a roupa 
íntima. Brasília, 19 fev. 2014. Disponível em: http://www.tst.jus.br/noticias/-/
asset_publisher/89Dk/content/hope-e-punida-por-obrigar-empregadas-a-
mostrar-a-roupa-intima. Acesso em: 27 jul. 2020.

SPÍNOLA, Luíza Moura Costa. A proteção dos direitos fundamentais no âmbito 
das investigações corporativas internas. CONPEDI. Salvador: UFBA. 2017.

ZANON, Patricie Barricelli; GERCWOLF, Susana. Programas de Compliance 
e incentivos no combate à corrupção no Brasil. São Paulo: Thomson Reuters 
Brasil, 2018.



133

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

ANAIS II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
 Governança Global, Progresso Econômico e Desenvolvimento Social
 Homenagem ao 75º Aniversário da Carta de São Francisco da ONU

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COMO PROTEÇÃO 
AO DIREITO FUNDAMENTAL DO CONTRADITÓRIO 

E AMPLA DEFESA

Ana Vitória Santos Dias de Oliveira1

 José Ricardo Souza Rebouças Bulhões2 

RESUMO
O processo judicial é um meio pelo qual se busca satisfazer uma pretensão, 
com fundamento no direito material visando o fim de conflitos existentes com 
base na jurisdição estatal. Como estado democrático de direito as ações são 
pautadas no princípio do Devido Processo Legal estabelecido no artigo 5°, LIV 
da Constituição Federal/1988. Dos Direitos Fundamentais se extrai também o 
princípio do Contraditório e Ampla Defesa, com base constitucional situado 
no artigo 5°, LV. Como forma de defesa concernente ao processo executório, 
existe como contraditório mais comum os embargos à execução, contudo 
a doutrina e a jurisprudência têm admito o uso do instituto da exceção de 
Pré – executividade que pode ser usada pra alegar vícios de natureza de 
ordem pública, anterior aos embargos à execução. Conforme o autor Olavo 
de Oliveira Neto (2000) por meio desse instituto é mais célere a extinção de 
execuções nulas, favorecendo dessa maneira a economia processual, evitando 
também a execução de quem, mesmo estando sendo executado, não é o 
verdadeiro devedor.  Em face das nulidades processuais por vezes passarem 
desapercebidas pelo juízo e não arguidas pelas partes concebem dessa forma 
processos com vícios insanáveis que resultam em execuções ineficazes. A 
metodologia desse trabalho está baseada em referencial bibliográfico e traz 
algumas hipóteses cabíveis de Exceção de Pré-executividade. 
Palavras-chave: Exceção de Pré-Executividade; Processo de execução; Defesa 
atípica

ABSTRACT
The judicial process is a means by which it seeks to satisfy a claim, based on 
material law aiming at the end of existing conflicts based on state jurisdiction. 
As a democratic state of law, actions are based on the principle of Due Legal 
Process established in Article 5 LIV, of the Federal Constitution / 1988. From the 
Fundamental Rights, the principle of Contradictory and Broad Defense is also 
extracted, with a constitutional basis located in Article 5, LV. As a form of defense 
1 Graduanda em Direito pela Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista. 
2 Doutorando e Mestre em Memória pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Professor da Faculdade 

Santo Agostinho de Vitória da Conquista.
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concerning the enforcement process, embargoes on enforcement are the most 
common contradictory, however, doctrine and jurisprudence have admitted the 
use of the Pre - enforcement exception institute that can be used to claim public 
order defects, prior to the execution embargoes. According to the author Olavo de 
Oliveira Neto (2000) through this institute the extinction of null executions is faster, 
favoring in this way the procedural economy, also avoiding the execution of who, 
even being executed, is not the real debtor. In the face of procedural nullities, they 
sometimes go unnoticed by the court and not argued by the parties in this way 
they conceive processes with insatiable defects that result in ineffective executions. 
The methodology of this work is based on a bibliographic reference and brings 
some applicable hypotheses of Pre-execution Exception.
Keywords: Pre-execution exception; Execution process; Atypical defense

INTRODUÇÃO

O instituto da Exceção de Pré executividade autoriza o contraditório em 
processo de execução, sem a previa garantia do juízo. Durante a vigência do Código 
de Processo Civil de 1973 e com o advento do Código de Processo Civil de 2015 
para entrepor embargos à execução é necessário realização de garantia através de 
penhora ou depósito. A execução é um processo, por quanto baseado em título 
líquido, certo e exigível que através da força jurisdicional executa bens do devedor 
para satisfazer o crédito do credor. Destarte ao processo de execução também se 
aplica os pressupostos processuais pelo qual se averigua a validade da relação 
jurídica e as condições da ação que verifica a legalidade do julgamento do mérito. 
Contudo ocorre ações que não preenchem os requisitos processuais e as condições 
da ação, tornando-se execuções nulas por possuírem nulidades processuais. 

Diante dessa situação foi que o jurista Pontes de Miranda se contemplou 
ao ter que elaborar defesa para alegar nulidade processual, sem a necessidade 
de garantia de juízo. Em 1966, o jurista supracitado foi contratado para elaborar 
parecer sobre a causa da siderúrgica “Mannesmann”, essa empresa afligiu-se por 
diversos títulos executivos extrajudiciais firmados sob nulidade, identificado na 
assinatura inautêntica de um dos seus sócios.  

À época a única possibilidade de defesa típica seria interpor embargos à 
execução, porém esse procedimento causaria a companhia um enorme prejuízo, 
visto que a necessidade de garantia do juízo iria privar a empresa do seu patrimônio 
em face de uma nulidade processual. 

Sendo assim o jurista se baseou na doutrina norte americana, desenvolvendo 
parecer a título de exceção de Pré-executividade, alegando nulidade processual 
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sem necessidade de garantia do juízo, após esse parecer o instituto foi sendo 
recepcionado pela doutrina e jurisprudência. 

OBJETIVO

Analisar o instituto da Pré Executividade que mesmo não trazendo texto 
explícito no atual Código de Processo Civil, é bastante aceito pela doutrina e 
jurisprudência para evitar execuções nulas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Exceção de Pré-executividade é concretizada através de simples petição, 
para que seja alegada matéria de ordem pública sem necessidade de dilação 
probatória. O doutrinador Hélio Apoliano Cardoso conceitua (2015, p.21):

A Exceção de Pré-executividade constitui remédio jurídico de que o 
executado pode lançar mão, a qualquer tempo, sempre que pretenda 
infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título por meio de 
inequívoca prova documental,  independendo de prévia segurança 
do juízo, exigível, conforme a nova ordem processual, apenas para 
o fim de receber os embargos no efeito suspensivo. 

A Exceção de Pré-executividade se mostra constitucional visto que artigo 5º, 
XXXV da Carta Política de 1988 estabelece como um direito fundamental que a lei 
não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 
Dessa maneira assim como o exequente tem faculdade de buscar satisfação do seu 
direito, o executado também tem direito de não ser desintegrado de seus bens sem 
que haja o devido processo legal. 

MÉTODO

 A metodologia utilizada para este trabalho está pautada em referencial 
bibliográfico. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por não haver na legislação norma que cite a termologia do instituto de forma 
explícita muito se discute a respeito da sua natureza jurídica, prazo e matérias 
arguíveis. A doutrina e a jurisprudência se justificam em dois textos legais para 
admissão do instituto, um deles é o artigo 518 e 803, parágrafo único da Lei 13.105/15:
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Art. 518: Todas as questões relativas à validade do procedimento de 
cumprimento da sentença e dos atos executivos subsequentes poderão 
ser arguidas pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididas 
pelo juiz.
Art. 803.  É nula a execução se:
I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, 
líquida e exigível;
II - o executado não for regularmente citado;
III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o 
termo.
 
Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será 
pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 
independentemente de embargos à execução.” (grifo nosso)

Como a doutrina e a jurisprudência utilizam esses artigos como fundamentação 
para uso da Exceção de Pré-Executividade, essa passou a se tornar um meio de 
defesa típica. O Supremo Tribunal de Justiça- STJ (2008) admite o instituto desde que 
a matéria alegada seja de ordem pública, o executado tenha prova pré-constituída 
da sua alegação e não haja necessidade de dilação probatória, esses requisitos estão 
preceituados na Súmula 393 do STJ.

Quanto a natureza jurídica da petição se trata de um incidente processual, 
visto que necessita ser resolvido no curso do processo, um meio de defesa. Em 
relação aos prazos por se tratar de matéria de ordem pública não sofre preclusão, 
podendo ser alegada a qualquer tempo. Nesse sentido se posiciona o Tribunal de 
Justiça de Goiás:

Segundo a súmula nº 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é 
cabível desde que “a matéria alegada seja conhecível de ofício, o 
executado tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja 
necessidade de instrução probatória para o juiz decidir seu pedido de 
extinção da execução.” (...) não há falar em preclusão temporal, uma vez 
que não há tempo certo para oposição da exceção de Pré-executividade, 
a qual pode ser ajuizada a qualquer tempo, caso observados os 
requisitos pertinentes, bem como a preclusão lógica também não se 
está evidenciada, pois não há incompatibilidade entre este ato e outro 
que a agravada tenha praticado. (TJ-GO - AI: 02030605620188090000, 
Relator: MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Data de 
Julgamento: 10/07/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 
10/07/2019)

Sobre as matérias arguíveis, são todas referentes a vícios aferíveis de ser 
conhecida ex-officio, que tenha prova Pré constituída e não seja necessário dilação 
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probatória, dessa forma abre-se um leque diversos de argumentos que poderiam 
ser arguidos, no entanto, o objetivo desse trabalho não é esgotar a matéria, trazendo 
a título de exemplo alegações que podem ser proferidas. Pode-se alegar desde que 
comprovados de plano: fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito 
do exequente.

Outra hipótese é o Vicio Aferível de Plano, dessa forma o executado pode 
alegar pressupostos processuais, condições da ação e validade do título. O artigo 
783 da Lei 13.105/15 estabelece a  execução para cobrança de crédito se efetivará por 
meio título de obrigação certa, líquida e exigível. São também exemplo de matérias 
arguíveis o excesso de execução, alongamento do débito e prescrição. Quanto ao 
excesso de execução pode ser alegada apenas se for evidente, visto que não sendo 
inteligível dependeria de dilação probatória. Relativo ao alongamento do débito 
por desvio temporal o título executivo torna-se inexigível, sendo nula a execução

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se, portanto, que é facultado ao executado como meio de ampla defesa 
e contraditório  quando houver nulidade processual que se deve conhecer ex-officio e 
não necessitando de dilação probatória, a possibilidade de ingressar com petição de 
Exceção de Pré Executividade para que o juízo avalie a admissibilidade da execução. 
Se trata de um incidente processual, podendo ser alegada a qualquer tempo com 
base no princípio constitucional do acesso à justiça, também denominado de  
Inafastabilidade da Jurisdição, pelo qual conforme o artigo 5° a lei não pode excluir 
da apreciação do Judiciário nenhuma lesão ou ameaça a direito, dessa maneira não 
se pode dar continuidade a uma execução se houver lesão ou ameaça de lesão a 
um direito, evitando assim execuções infundadas e nulas. 
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POLIAMOR: CONCEITOS E ESPÉCIES
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RESUMO
O presente resumo Poliamor: conceitos e espécies, apresenta uma perspectiva de 
mudança das relações familiares não monogâmicas. Não se trata de desprestigiar 
a instituição do casamento, mas de abarcar a pluralidade familiar. A pesquisa se 
torna relevante, pois é comum, inclusive no meio acadêmico, a confusão com outros 
institutos não monogâmicos. Por conseguinte, a pesquisa incipiente sobre o tema 
dificulta para que os julgadores deem a melhor decisão para o caso.
Palavras-chaves: Poliamor. Monogamia. Conceito. Espécies.

ABSTRACT
The present summary Polyamory: concepts and species, presents a perspective of 
changing non-monogamous family relationships. It is not a question of discrediting 
the institution of marriage, but of embracing family plurality. The research becomes 
relevant, because it is common, even in the academic environment, to be confused 
with other institutes such as parallel relationships, for example. Consequently, 
incipient research on the subject makes it difficult for judges to make the best 
decision for the case.
Key-words: Polyamory. Monogamy. Concepts. Species.

INTRODUÇÃO

No âmbito da sexualidade, as questões relacionadas à diversidade sexual 
já se encontram sedimentadas na sociedade ocidental. No Brasil, o casamento 
homossexual passou a ser permitido através da ADPF 132 do STF, e a união estável 
está descrita na CF. Todavia, nas práticas não monogâmicas, não se pode verificar 
o mesmo, uma vez que se encontram à margem do sistema jurídico e são objeto 
de pouca discussão.

Se de um lado, há o crescimento de relacionamentos não monogâmicos, por 
outro lado, percebe-se a queda das taxas de casamento, o aumento dos divórcios 
e a presença marcante da infidelidade. Isso tem provocado preocupações quanto 
à perspectiva de felicidade conjugal e aumentado a curiosidade sobre alternativas 
de relacionamentos (SANTIAGO, 2014, p. 107). 
1 Mestre. UniFG. taynenunes@yahoo.combr
2 Mestre. UniFG. florencedpcm@gmail.com 
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Nesse sentido, faz-se necessário o entendimento do fenômeno social do 
poliamor para demonstrar e delimitar a possibilidade jurídica de reconhecimento 
como entidade familiar e, consequentemente, os efeitos dele decorrentes.

OBJETIVOS

O trabalho em questão tem por objetivo conceituar o poliamor e descrever 
as principais espécies de relações poliamorosas. Uma vez que não é incomum, 
verificar no meio acadêmico, a confusão do instituto com outros tipos de relações 
não monogâmicas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

É difícil determinar a origem dos relacionamentos não monogâmicos, fato 
é que há relatos de longa data de sua existência. A título de exemplo, encontram-
se vários fundamentos na Bíblia. Mesmo sendo o maior expoente do casamento 
e condenando, categoricamente, a poligamia, há vários relatos que atestam a 
legalidade de práticas não monogâmicas. O Antigo Testamento atesta, por exemplo, 
a existência da poligamia, nos seguintes trechos: “Lamec tomou duas mulheres, 
uma chamada Ada e a outra, Sela” (BIBLIA, Gênesis, 4: 19). “Dá-me minhas 
mulheres e meus filhos, pelos quais te servi, a fim de que eu me vá; tu sabes quanto 
tempo servi em tua casa” (BIBLIA, Gênesis, 30:26).

O poliamor, por sua vez, é uma forma de relacionamento mais recente. Nasce 
com o discurso crítico à exclusividade de relações afetivo-sexual, contudo parece 
raso supor que o poliamor é sinônimo de ‘não monogamia’, já que existem, a exemplo 
do swing e do relacionamento aberto (RA), outros modelos de relacionamentos não 
monogâmicos. 

Engana-se, também, quem supõe que o poliamor se aproxima da poligamia. 
A poligamia pressupõe simetria de gênero, ou seja, há apenas um polígamo em 
cada relação. Já no poliamor, há a possibilidade de relacionamentos amorosos 
simultâneos, com três ou mais pessoas independentemente de serem do sexo 
masculino ou feminino.

Antônio Cerdeira Pilão e Miriam Goldenberg (2012) estabelecem uma espécie 
de hierarquia entre as diversas modalidades de conjugalidades. Para os autores, “o 
poliamor e a monogamia são antagônicos, já os RAs e os ‘swinguers’ ocupam um 
‘entre lugar’, uma vez que reúnem características contraditórias tanto do poliamor 
quanto da monogamia” (PILÃO; GOLDENBERG, 2012, p. 64).

Os praticantes do swing e do RA são ‘não monogâmicos’, apenas no que tange 
a relações sexuais, pois, no que se refere ao amor, consideram-se monogâmicos, 
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haja vista admitirem a possibilidade de apenas um amor (PILÃO; GOLDENBERG, 
2012, p. 64).

Pilão e Goldenberg (2012) acreditam que o poliamor seja uma espécie de 
conjugalidade superior às demais. Segundo os autores, a monogamia tolhe a 
liberdade dos envolvidos, já que só há uma relação legítima por vez. O swing 
e o RA são considerados mais livres que a monogamia e menos livres que o 
poliamor, mas a principal crítica é o caráter machista desta relação, privilegiando 
os desejos masculinos e tratando as mulheres como objetos sexuais. Por sua vez, “o 
poliamor preserva valores de liberdade, igualdade, honestidade e amor” (PILÃO; 
GOLDENBERG, 2012, p. 68).

Santiago (2014) realizou uma entrevista com Oberon Zell, fundador da Igreja 
de Todos os Mundos. A igreja é pagã e se inspira na obra “Um estranho numa terra 
estranha”, de Robert A. Heinlein. Na entrevista, Oberon Zell fornece algumas 
informações importantes como o significado e as características do poliamor.

Assim, Zell conceitua o poliamor como a prática, o estado ou a capacidade 
de ter mais de um relacionamento amoroso e sexual ao mesmo tempo, com o 
conhecimento e consentimento de todos os participantes (SANTIAGO, 2014, 
p. 248). Esta prática permite que indivíduos expressem amor por mais de uma 
pessoa. A própria morfologia da palavra denota o seu significado: poli significa 
vários, muitos. Engana-se, porém, quem imagina que se trata de uma relação de 
promiscuidade sexual. O foco da relação é a conexão espiritual e emocional dos 
envolvidos. O sexo é imprescindível, no entanto, não é exclusivamente o que une 
os integrantes. 

Ademais, Zell apresenta cinco características importantes do poliamor, a) ter 
mais de um relacionamento sexual e amoroso ao mesmo tempo; b) haver o pleno 
conhecimento e consentimento de todos os parceiros envolvidos; c) honestidade 
total entre os parceiros acerca dos sentimentos e atitudes manifestadas uns com 
os outros; d) negociar os termos dos relacionamentos e, se as coisas não estiverem 
funcionando, renegociar; e) traição, jamais. (SANTIAGO, 2014, p. 249). 

Vale destacar que as relações paralelas não são compreendidas pelo poliamor, 
já que são relações pautadas na traição. O poliamor preza pela promoção da 
honestidade, transparência, lealdade, bondade, decência, cuidado entre os parceiros 
e não coaduna com mentiras e enganações. Isso porque todos os envolvidos sabem 
da situação de pluralidade de parceiros e não se sentem incomodados com isso 
(SANTIAGO, 2014, p. 258).

Segundo Cardoso (2012), há escassas publicações sobre o poliamor no meio 
acadêmico. Com isso, ele menciona, inclusive, que, em alguns trabalhos, os autores 
confundem o poliamor com as famílias simultâneas. Como exemplo, pode-se citar o 
trabalho do Lara Marcelino Souza e Lorena Nogueira (2013), na revista de Filosofia 
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de Direito, do Estado e da Sociedade, em que no título há a palavra poliamor, sem, 
contudo, ter nada a ver com o poliamorismo.

Cardoso (2012) apresenta quatro modelos de poliamor, longe de serem 
os únicos, visto que o poliamor não se encaixa em padrões limitadores, mas 
funcionam como exemplo de forma de manifestação. Quais sejam: a) polifidelidade; 
b) poliamorismo aberto; c) poliamorismo, com redes de relacionamentos 
hierarquizados, e d) poliamorismo individual.

A polifidelidade é uma modalidade relacional que se assemelha a um 
casamento em grupo. Os indivíduos, independentemente de orientação sexual, 
convivem em um mesmo lar, com a anuência de todos, mantendo relações sexuais e 
afetivas entre si. Os participantes, normalmente, não mantêm relações sexuais com 
indivíduos de fora do grupo. Para as organizações que permitem o envolvimento 
de seus membros com indivíduos externos, dá-se o nome de poliamorismo aberto. 
Nesse caso, não há hierarquia, pois o foco é a pluralidade (SANTIAGO, 2014, p. 134).

O poliamor, formado por redes de relacionamentos íntimos hierarquizados, 
pode decorrer do poliamorismo aberto. Nestes casos, haverá, no grupo, vários 
níveis de compromisso e interligação pessoal, assim, fala-se em relações primárias, 
secundárias e terciárias. As relações primárias são aquelas mais próximas, nas 
quais os indivíduos dedicam tempo e compromisso ao grupo. As secundárias, 
embora sejam um relacionamento próximo, os seus integrantes dedicam menos 
tempo e prioridade ao outro. 

Os relacionamentos terciários, por sua vez, podem até incluir envolvimento 
emocional e sexual, contudo são marcados pela irregularidade e falta de dedicação 
temporal. O poliamorismo individual se aproxima de uma relação terciária, uma 
vez que não há compromisso com qualquer dessas pessoas, o objetivo é relacionar-
se sem compromissos. (SANTIAGO, 2014, p. 134-5).

MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa de natureza bibliográfica cuja base teórica é 
multidisciplinar.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com a sofisticação da sociedade, os indivíduos, em busca de sua 
autodeterminação, procuram formas livres de se relacionarem, sem, no entanto, 
deixar de existir relacionamentos pautados pela monogamia.

Não se trata de defender qualquer caso de traição, qualquer aventura amorosa, 
mas de conferir direitos aos casos que atenderem as características mínimas de 
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família. Embora polêmico, o poliamor possibilita um relacionamento com liberdade, 
sem ciúmes e cobranças. Não se trata de uma trama cuja finalidade seja acabar 
com o instituto do casamento, mas, tão somente, adicionar mais uma forma de se 
constituir família. 

Alegar apenas que não é possível com base na monogamia não é suficiente. Pois, 
se o Estado não pode interferir na vida conjugal, não pode, também, impor o dever 
de fidelidade. Nesse sentido, o direito deverá reconhecer os novos tipos de formações 
familiares.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com efeito, não se trata de desprestigiar relacionamentos pautados na 
monogamia, aliás, eles nunca deixarão de existir. Nem tampouco se tem a pretensão 
de tornar universal e obrigatório o poliamor. Com esse estudo, busca-se, tão 
somente, subsídios legais para reconhecer outras entidades familiares, que assim 
como as demais, produzem efeitos jurídicos. 
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DIREITOS FUNDAMENTAIS DO EXECUTADO E MEDIDAS 
EXECUTIVAS ATÍPICAS: UMA PROPOSTA DE CONCILIAÇÃO
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RESUMO
Partindo da fase executiva prevista no CPC/15, especificamente, as medidas atípicas 
de execução, juntamente com seus efeitos e desdobramentos na esfera patrimonial 
do executado, propõe-se o estabelecimento de limites a pretensão do exequente, 
sob o ponto de vista, dos direitos fundamentais, previstos na Carta Magna.
Palavras-chaves: Proporcionalidade; Direitos Fundamentais; Execução; Atipicidade.

ABSTRACT
Starting from the executive phase foreseen in CPC / 15, specifically, the atypical 
measures of execution, together with their effects and consequences in the 
patrimonial sphere of the executed, it is proposed the establishment of limits to 
the claim of the executor, under the point of view, of the rights fundamental rights 
provided for in the Constitution.
Key-words: Proportionality; Fundamental rights; Execution; Atypicality.

.

INTRODUÇÃO

Com o advento do atual Código de Processo Civil, foi consagrada a 
possibilidade de o juiz utilizar-se de outras medidas denominadas medidas atípicas 
para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. 

Com efeito, a denominada atipicidade das medidas executivas foi prestigiada 
sobretudo no artigo 139, IV do CPC/15, “cláusula geral aberta”, isto é, tipo de texto 
normativo constituído por hipótese normativa descrita em termos vagos e pela 
indeterminação dos efeitos jurídicos correlatos (DIDIER, 2017). De modo que, muito 
embora o referido dispositivo conceda a possibilidade para juiz buscar meios 
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distintos daqueles determinados em lei, não há predeterminação dos limites 
de aplicação dessas medidas indutivas, mandamentais, coercitivas e sub-
rogatórias. 

Importante fazer síntese sobre a fase executiva do processo: quando um indivíduo 
ajuíza uma ação em face de alguém, busca, sobretudo, a certificação de um direito, 
de sorte que, sendo julgada procedente pretensão de natureza condenatória, é fixada 
obrigação a ser adimplida pelo réu, que agora passa a ser chamado de executado. Essa 
decisão que certifica um direito é um título executivo judicial. De outro lado, existem 
os títulos executivos extrajudiciais, aos quais a lei também atribui força executiva, 
uma vez que os reconhecem como um título que lista uma obrigação certa, líquida 
e exigível. Tanto os títulos executivos judiciais quanto os extrajudiciais são, portanto, 
dotados de eficácia executiva. 

Como se sabe, a função jurisdicional não se encerra no momento em que diz 
quem tem o direito, pois há ainda uma segunda fase, em que se busca a satisfação 
desse direito certificado, chamada fase de execução. 

Há também os chamados princípios da execução, e é justamente a sua existência 
que será discutida nessa pesquisa: os princípios executivos da tipicidade e atipicidade. 
A tipicidade é mecanismo de execução com previsão e rito definido em lei, ao passo 
que a atipicidade corresponde a um mecanismo de execução que não um rito previsto 
em lei, tendo o Magistrado maior liberdade para tomar medidas visando garantir 
a efetividade jurisdicional, tal como consagrado no art.139, IV do CPC, determinar 
medidas atípicas (atípicas porque não tem previsão legal) para fazer com que o 
executado cumpra com a sua obrigação.

Ocorre que algumas dessas medidas acabam por irem de encontro com 
alguns direitos fundamentais do executado, como, por exemplo, o direito à livre 
locomoção, restringido através de medidas atípicas como a apreensão de passaporte, 
retenção da carteira de motorista.  A questão que se coloca é a seguinte: até que 
ponto pode o juiz, no afã de efetivar a tutela jurisdicional, determinar medidas 
atípicas conflituosas com os direitos fundamentais do executado?

OBJETIVOS

O presente trabalho tem a pretensão de discutir os limites de aplicação das 
medidas atípicas na execução civil, dado o fortalecimento do princípio da atipicidade 
da execução com o advento do atual CPC, diante dos direitos fundamentais do 
executado, propondo, ao final, parâmetros para o emprego daquelas medidas sem 
prejuízos aos direitos assegurados ao executado.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Abordando os diferentes meios executivos, o professor Marcos Youji Minami, 
em sua tese de Doutorado na UFBA (2017), expõe que:

A utilidade prática decorrente dessa observação é que, na execução 
direta, como os atos executivos envolvem custos imediatos mais 
significativos, mesmo se em um segundo momento houver 
ressarcimento desses valores, a existência deles pode, a priori, 
atrasar ou mesmo inviabilizar a realização desses atos. Na execução 
indireta, por outro lado, a prestação devida pode ser realizada sem 
a necessidade de maiores recursos pelo Estado.

Segundo Minami, a verificação dos parâmetros: vontade de cooperar do 
executado e custos envolvidos para efetivar a conduta devida, são critérios que 
precisam ser observados nas medidas judiciais atípicas quando analisado o 
princípio da proporcionalidade. 

Por outro lado, o autor não vislumbra violação ao devido processo legal com 
a previsão das medidas executivas atípicas no art.139, IV, do CPC. Dessarte, apesar 
das controvérsias doutrinárias, escreveu Minami:

A primeira razão para isso é que não se pode dizer que uma medida, 
por não ser típica, fere o devido processo legal. Ela é aceita por 
determinação expressa do legislador e sua realização pressupõe 
a observância de institutos garantidores de um processo devido 
como o debate em contraditório sobre a medida atípica adotada, a 
fundamentação da decisão que a determinou e a possibilidade de 
recurso contra essa opção (MINAMI, 2017, p. 54).

 Em outras palavras, a atipicidade não fere o devido processo, tampouco 
o contraditório, fundamentação do juízo da decisão e recursos eventualmente 
aplicáveis àquela decisão. Por esta razão, é dado afirmar que o Brasil adota o 
sistema misto de tipicidade dos meios executivos, pois muitos procedimentos 
são enumerados de forma expressa na legislação processual (medidas típicas), ao 
passo que outros não tem previsão legal expressa e, por isso, são reputados meios 
executivos atípicos. 

Um pensamento comum entre os críticos das medidas executivas atípicas é 
de que, os tipos previstos expressamente em lei, e tão somente eles, trariam em si 
uma segurança jurídica ao processo. No entanto, Minami (2017), aborda alguns 
argumentos que merecem destaque, pois colidem com esta falsa percepção de 
segurança jurídica:
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Quando se delimita por tipos fechados um aspecto da realidade, 
dificulta-se o acompanhamento das mudanças sociais ou não 
se permite customizar uma determinada solução para um caso 
específico pois os standards estão engessados. A tipificação fechada 
não garante, por si só, uma abordagem verossímil dos problemas 
da vida nem de seu combate efetivo. Além disso, tipos com 
elementos rigidamente fixados permitem diligências no sentido de 
se fazer com que eles não sejam observáveis ou se tornem de difícil 
aplicação. É o caso dos meios executivos previstos em lei. Quando 
a legislação determina quais são os meios possíveis, o que poderia 
ser uma vantagem – segurança aos envolvidos – pode tornar-se uma 
desvantagem na medida em que possibilita um agir estratégico pelas 
partes do processo no sentido de burlar as regras estabelecidas e 
delas se livrar ou as tornar inócuas. (MINAMI, 2017, p. 54).

Por estes motivos acima abordados, restringir-se a tutela executiva à prática de 
atos tão somente fixados em lei pode não ser efetivo para a satisfação do direito do 
exequente, sobretudo quando se considera mudanças socioeconômicas havidas na 
última década, tornando mais acessíveis movimentações de capitais e transferências 
de bens móveis. 

Nessa esteira, a atipicidade dos meios executivos judiciais é uma realidade, 
imprescindível na satisfação do direito. Afastar, de modo genérico, o emprego de 
meios atípicos na execução civil significar negar, ao exequente, a tutela jurisdicional 
efetiva, direito fundamental consagrado no artigo 5º, inciso XXXV da Carta Magna 
e, outrossim, confirmado pelo art.4º do CPC.  

 Sendo assim, é preciso analisar quais são os limites das medidas atípicas, 
máxime quando colidentes com direitos fundamentais do executado. O juízo, com 
base no art.139, inciso IV, do CPC tem prerrogativa para tomar quaisquer meios para 
satisfação do direito do exequente? Enfim, existem parâmetros a serem observados? 
Em caso positivo, quais seriam esses parâmetros?

MÉTODOS

 A presente pesquisa materializou-se em metodologia bibliográfica, 
alcançando-se os resultados adiante assinalados através de deduções decorrentes 
da análise de artigos, livros, teses de doutorado e decisões judiciais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As medidas atípicas foram adotadas de maneira ampla no CPC de 2015, com 
a finalidade de oferecer maior efetividade às decisões judiciais. O CPC/73, prezava 
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mais pela tipicidade da execução e, talvez por isso, não atingiu a efetividade, a 
celeridade tampouco economicidade desejada pelas partes na relação jurídica 
processual.

É indiscutível que o exequente tem e deve ter seu crédito satisfeito; do 
contrário, por qual razão se buscaria a tutela do Poder Judiciário? Entretanto, uma 
série de problemas advém da utilização dos meios atípicos, sendo necessário preciso 
discutir a razoabilidade e proporcionalidade da implementação de tais medidas 
gravosas nas decisões judiciais, uma vez que há um aparente conflito de princípios. 

Com efeito, de um lado está o direito fundamental ao acesso à justiça e à 
tutela jurisdicional efetiva, destacando-se a utilização de técnicas e meios atípicos 
na busca da satisfação do crédito; por outro lado, temos os direitos fundamentais 
do executado, tais como o direito à dignidade humana, direito à honra e à imagem, 
direito à livre locomoção. Não se cuida, portanto, de erigir muros de proteção ao 
patrimônio do executado, que será assertivamente retirado da esfera, observado, é 
claro, o devido processo legal. O busílis questão se encontra na utilização de meios 
atípicos que podem se mostrar inadequados e desproporcionais ante o direitos 
fundamentais do executado. 

Este questionamento se faz necessário, pois o que está em “jogo” ultrapassa 
os limites patrimoniais. Nesse particular, há de se destacar que outrora, em tempos 
remotos, a execução era fundada em castigos físicos e mortes violentas, de modo 
que o abandono das penas corporais representa conquista histórica e árdua, que 
não pode ser simplesmente sobreposta.

 Destarte, no espaço e tempo de um Estado Democrático de Direito, os 
princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do devido processo 
legal não permitem o retorno da sanções corporais na seara da execução civil. Lado 
outro, do ponto de vista estritamente processual, há de se respeitar o princípio da 
menor onerosidade ao executado, que consiste em uma garantia processual para 
que o executado não sofra mais do que o necessário na satisfação do direito, de 
modo que, entre todos os meios disponíveis, os menos gravosos é que deverão ser 
utilizados. Este princípio, por sinal, encontra-se determinado no artigo 805 do CPC, 
impedindo que o executado sofra mais do que o necessário, já que a execução “não 
é instrumento de exercício de vingança privada” (NEVES, 2019, p. 1056).  

Enfim, ambos os princípios devem inibir tentativas um tanto desmedidas para 
satisfação de uma pretensão, na medida em que a efetivação não haveria a todo 
custo. Ademais estes princípios devem ser observados para alcançar de forma mais 
assertiva a responsabilidade patrimonial, e não qualquer outra. Por isso, a memória 
dos tempos pré-iluminista precisa estar sempre viva em cada ato processual, para 
que a execução não se torne mecanismo de vingança privada, calcada no sacrifício 
dos direitos fundamentais do executado. 
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 Alguns exemplos são imprescindíveis para testificar os possíveis avanços 
desproporcionais de tais medidas, sejam elas requerida pela parte exequente ou 
deferidas de ofício pelo próprio Juízo. Como ratifica o advogado Rodrigo Calderani:

[…] Na quase totalidade dos casos, o debate sobre as medidas 
atípicas resume-se a discutir a possibilidade de suspensão da 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), apreensão do passaporte e 
cancelamento dos cartões de crédito do executado. A aplicação destas 
três medidas é requerida pelos advogados das partes conjuntamente. 
Isso já é esperado, na medida em que é papel do advogado requerer 
tudo aquilo que, aos seus olhos, mostra-se ético e lícito para bem 
tutelar os interesses do seu cliente. (CALDERANI, 2020, p. 06). 

Em pesquisa feita no âmbito do TJSP, muito embora não verifique uma 
uniformidade de julgados, dois precedentes se destacam, porquanto enfrentaram 
diretamente a colisão entre medidas atípicas e direitos fundamentais do executado, 
porém chegaram a conclusão diametralmente opostas, senão vejamos:  

[...] não poder dirigir, viajar ao exterior ou fazer uso de cartões 
bancários e de crédito não viola direitos fundamentais, porque não 
são condutas que digam respeito a valores substanciais da vida, nem 
restringem a sobrevivência média dos brasileiros em geral” (Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, 4ª Câmara de Direito Privado, 
Agravo de Instrumento 2045271-08.2017.8.26.0000, Rel. Hamid Benine, 
j. 06.04.2017). 

Verifica-se, no caso, que o deferimento da suspensão da Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) da agravante ultrapassa os limites 
da proporcionalidade e razoabilidade, em que devem estar pautadas 
as decisões judiciais, não tendo, ademais, correlação de utilidade 
direta com a satisfação do débito da executada. Esta medida, além 
de caracterizar violação a direitos e garantias fundamentais, deixa 
de observar o princípio da menor onerosidade para a agravante” 
(Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 14ª Câmara de Direito 
Privado, Agravo de Instrumento 2254689-20.2016.8.26.0000, Rel. 
Thiago de Siqueira, J. 01.03.2017).

No primeiro julgado, não se vislumbrou ofensa aos direitos fundamentais uma 
vez que dirigir veículos, viajar ao exterior e utilizar cartões de crédito, além de não 
se relacionarem aos valores substanciais da vida, não são condutas indispensáveis 
à sobrevivência média do brasileiro. No segundo julgado, entretanto, a atividade 
de dirigir veículos foi reputada como inclusa no rol de direitos e garantias 
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fundamentais, acrescentando-se a ausência de correlação entre tais restrições e a 
satisfação do débito. 

Percebe-se, portanto, a necessidade de alguns parâmetros sejam realmente 
colocados como elementos indispensáveis à fundamentação das decisões judiciais 
que envolvam o emprego de medidas executiva atípicas, para que a efetivação do 
direito esteja em consonância com o ordenamento jurídico brasileiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com as proposições analisadas foi possível observar que as 
medidas atípicas devem ser utilizadas em última ratio, e quando assim o forem, 
quando estritamente necessárias à satisfação do crédito, desde de que sejam 
preservados determinados direitos mínimos e fundamentais do executado. 
Ademais, é aconselhável a utilização dos critérios propostos por Minami expostos 
alhures.

Nada obstante a relevância desses quatro parâmetros, compreende-se a 
necessidade de imprimir maior objetividade e, portanto, acrescentar-se mais 
dois parâmetros. São eles:  a princípio, as medidas executivas atípicas devem 
ser limitadas a responsabilidade patrimonial; medidas restritivas de direitos 
fundamentais, sobretudo o direito de ir e vir, atuariam como última ratio, somente 
quando frustradas todas medidas direcionadas ao patrimônio do executado; ainda 
assim, as medidas atípicas que reduzam a liberdade de locomoção do executado 
não seriam cabíveis quando importar em impedimento ao exercício regular de 
atividade profissional. Seria o caso, por exemplo, de suspensão da habilitação para 
dirigir de taxista ou a retenção de passaporte de comissário de bordo.

Com o acréscimo desses dois parâmetros, acredita-se que é possível formar-
se jurisprudência estável, íntegra e coerente sobre o emprego de medida atípicas 
na execução civil, compatibilizando, ademais, tais medidas com os direitos 
fundamentais do executado.
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O COMPLIANCE NAS COMPRAS PÚBLICAS 
COMO GARANTIA DO PRINCÍPIO DA LIVRE 

CONCORRÊNCIA EMPRESARIAL
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RESUMO
A atividade empresarial é um instrumento de realização da humanidade na 
civilização contemporânea. Nessa perspectiva, a economia pública dá sustentáculo ao 
Estado Brasileiro apesar da acentuada expressão da atividade privada nos cotidianos.  
Especificamente, as compras públicas são o meio principal para a injeção, circulação 
e troca de dinheiro no mercado nacional, representando a intervenção estatal 
tanto para aquecer quanto para resfriar a economia. Sob esse aspecto, desponta o 
planejamento da integridade como forma de assegurar a lisura dos procedimentos 
de seleção dos sujeitos contratados e proteção da sociedade, de modo a efetivar o 
princípio da isonomia, da transparência, da livre concorrência empresarial, do acesso 
às informações, em especial o princípio fundamental da livre iniciativa que devem 
ser promovidos pelo agente público e postulado pelo sujeito empresarial de modo a 
conjurar o desenvolvimento social almejado pelos Direitos Humanos Econômicos e 
positivados na ordem econômica constitucional. Com isso, o presente trabalho visa 
estudar e validar a concepção do compliance nas contratações públicas como um 
instrumento de efetivação da livre iniciativa. Para isso, faz-se pesquisa bibliográfica 
que objetiva descrever o contexto contemporâneo que a integridade se transforma 
em mecanismo de efetivação dos fundamentos constitucionais pelo método dedutivo 
a começar pela premissa de que o princípio da livre iniciativa é alcançado com a 
integridade nas compras públicas promovida pelo sujeito empresarial. A partir disso, 
conclui-se que o dever de buscar a integridade é compartilhado e o empresário que 
se relaciona com o Estado merece buscar instrumentos de isonomia para com os 
seus pares e, assim, garantir e efetivar o princípio da livre iniciativa.
Palavras-chaves: Concorrência empresarial; Isonomia; Contratos Públicos. 
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ABSTRACT
Business activity is an instrument for the realization of humanity in contemporary 
civilization. In this perspective, the public economy provides support to the 
Brazilian State despite the marked expression of private activity in daily life. 
Specifically, public purchases are the main means for the injection, circulation and 
exchange of money in the national market, representing state intervention both 
to warm up and to cool the economy. In this regard, integrity planning emerges 
as a way to ensure the smoothness of the selection procedures of the contracted 
subjects and protection of society, in order to implement the principle of isonomy, 
transparency, free business competition, access to information, in especially the 
fundamental principle of free initiative that must be promoted by the public 
agent and postulated by the entrepreneurial subject in order to conjure up the 
social development desired by the Economic Human Rights and postitivated in 
the constitutional economic order. With this, the present work aims to study and 
validate the concept of compliance in the bidding procedure as an instrument for 
effecting free enterprise. To this end, bibliographic research is carried out that 
aims to describe the contemporary context that integrity becomes a mechanism 
for effecting constitutional fundamentals through the deductive method, starting 
with the premise that the principle of free enterprise is achieved with integrity in 
public procurement promoted by business subject. From this, it is concluded that 
the duty to seek integrity is shared and the entrepreneur who relates to the State 
deserves to seek equal equality with his peers and, thus, guarantee and implement 
the principle of free enterprise.
Key-words: Business competition; Isonomy; Public Contracts.

INTRODUÇÃO

No Brasil, a aquisição de bens e serviços pela Administração Pública deve 
ser, em regra, oficializada através de contrato administrativo, como vem expresso 
constitucionalmente. Em geral, deve ocorrer o processo licitatório que garante 
a concorrência efetiva e isonomia entre os agentes no mercado interessados na 
disputa, entretanto, o regime dessa aquisição na sua aplicação na prática pode 
impedir que os contratos públicos atinjam suas finalidades constitucionais.  

Nessa seara, percebe-se que os diretos econômicos são um vértice da coluna 
social que realiza o ser humano na sua civilidade, não obstante a análise conjunta 
de princípios e fundamentos diversos, é possível inferir que a matriz é o princípio 
da dignidade da pessoa humana, logo, disso decorre a garantia de concretizar a 
isonomia dos homens para que exerçam seus propósitos no mundo também através de 
mecanismos econômicos como a livre iniciativa da atividade laboral (MORAES, 2000).
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Tal como ocorre na regulação dos mercados privados as contratações públicas 
também estão sujeitas aos interesses dos agentes que aspiram interesses próprios 
como obtenção de rendas notáveis. Nesse sentido, essa situação pode conduzir a 
práticas anticompetitivas e padrões sistêmicos de corrupção.

Nessa conjuntura, as contratações públicas deixam de ser formas de efetivação 
dos princípios democráticos constitucionais e passam a servir outras finalidades 
de interesses de certos agentes como legitimação formal de retornos econômicos 
acima do viável no mercado privado e instituição de barreiras de mercados a novos 
entrantes. 

Em contraste, a múltipla exponencialidade das transações e sujeitos que se 
relacionam economicamente com o Estado tende a alimentar vontades viciadas 
que podem fragilizar a integridade do sistema de modo a prejudicar parcela da 
sociedade em face de interesses predominantes, mas não absolutamente legítimos, 
pois, por vezes valem-se de atos de corrupção para alcançar os fins negociais. É 
nesse contexto que desponta a necessidade de reavaliarmos a concretização da 
livre iniciativa com relevante interesse, sobretudo quanto a Administração Pública 
é também sujeito (SACCHELLI, 2013).

Logo, surge a necessidade de pesar se todas as contratações públicas estão 
condenadas ao fracasso ou se ainda é possível estabelecer o bom funcionamento 
do mercado que contribua com o bem-estar coletivo.

OBJETIVOS

Como objetivo geral, o presente resumo busca validar a concepção de que o 
compliance no procedimento licitatório é um instrumento de efetivação do princípio 
fundamental da livre iniciativa. Especificamente, busca-se verificar a abrangência 
da correspondência entre Direitos Humanos Econômicos e a livre iniciativa; avaliar 
como o compliance promove a isonomia entre os concorrentes nas compras públicas; 
confirmar a instrumentalidade do planejamento e defesa da integridade como meio 
de combate à corrupção. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O Direito e a Economia encontram-se diretamente relacionados, não sendo 
possível, diversas vezes, estudar um sem adentrar no outro. Quando se refere 
ao estudo da Carta Magna, verifica-se a abordagem em destaque dos princípios 
garantidores da ordem econômica no art. 170.

Ao traçar a interseção entre o complexo econômico público e privado, 
evidencia-se que as compras públicas são o denominador comum entre as relações 
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sociais que desenvolvem a sociedade, mas igualmente o homem na sua esfera 
autônoma laboral e patrimonial que exercitam os fundamentos constitucionais 
do Estado (SANTOS, 2014).

Diante disso, é mister ressaltar o princípio da livre iniciativa que fundamenta 
toda a estrutura de ideias do liberalismo econômico e envolve a atividade 
empresarial e o princípio da livre concorrência que se funda na isonomia, tendo 
como escopo criar condições para um sistema de concorrência perfeita dentro 
dos objetivos propostos pelo art. 3º, da Constituição da República com sua relação 
para com os Direito Humanos. Com a intenção de reprimir o abuso do poder 
econômico que vise à dominação dos mercados, eliminação da concorrência e 
aumento arbitrário dos lucros.

MÉTODOS

Através do método podemos traçar o caminho que queremos percorrer na 
pesquisa e a metodologia é o seu estudo e visa a explicação minuciosa e rigorosa 
de toda ação desenvolvida no caminho do trabalho de pesquisa.

 Este trabalho foi realizado por meio de um estudo dedutivo-analítico do 
tema,  partindo-se da premissa objetivo para desvelar os fundamentos da base 
investigada, o que se produziu através de pesquisa descritiva sob aspectos 
documentais e bibliográficos, sendo fundamentada por meio de revistas, 
livros, artigos, por intermédio de edições especializadas, sobretudo na rede 
mundial de computadores, buscando ampliar conhecimentos na modalidade 
qualitativa. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A adoção do compliance, termo que vem do inglês to comply e significa 
estar em conformidade com as normas e regulamentos, tem como objetivo o 
efetivo cumprimento das leis e códigos de conduta e promove benefícios aos 
que se encontram em aquiescência com as normas.  O programa promove maior 
integridade dos órgãos, suas relações tornam-se mais transparentes promovendo 
assim maior segurança no mercado. 

A conduta ética nas organizações também é analisada através da transparência 
nas empresas, nas relações com seus públicos e na preocupação que possuem com 
o impacto das suas atividades na sociedade. Chegando como um sistema que leva 
as empresas gozarem de mais responsabilidade social, obedecendo os critérios e 
os pressupostos éticos.
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O compliance é considerado um investimento em uma nova modalidade e 
melhor forma de fazer e administrar negócios e empresas. Devem ser encarados 
como conceitos modernos, importantes e eficientes mecanismos de melhoria de 
processos, procedimentos e de condutas empresarias. Engana-se quem acredita 
que não precisa de compliance, todas as empresas precisam e podem tirar 
benefícios.

Cada vez mais se discute a importância dos sistemas de integridade nas 
relações empresariais. Sendo de suma relevância que gestores entendam o que são 
e para que servem essas ferramentas, para que usem as mesmas a favor de seus 
negócios e de suas empresas, com o intuito de maior rentabilidade, competitividade, 
crescimento e sustentabilidade.

O tema compliance é vital para as empresas de todos os portes, segmentos 
e formatos quando praticado e compreendido efetivamente. Assim, estar em 
conformidade com algo, vindica-nos a colocar parâmetros para que, desse modo, 
avaliando determinadas condutas ou situações, torna-se possível aumentar o 
conhecimento e melhorar os procedimentos, facilitando a tomada de decisão para 
implantação de estratégias de negócios.

Incentivar, ainda que implicitamente, a adoção de condutas éticas e autor 
regulação pelas empresas, tanto públicas como privadas, a partir da Lei 12.843/2013, 
é uma forma de combate do já exposto, visto que o Estado não possui condições 
estruturais de por si só fiscalizar e combater as atividades dos empresários e de 
seus colaboradores.

Logo, podemos observar que a adoção do compliance pelas empresas 
influenciam diretamente na aplicação dos princípios da livre iniciativa e amola 
concorrência. Contratos e licitações públicas estariam mais sólidos e menos 
passivos a corrupção, tendo muito mais qualidade nas suas operações, e sendo 
mais admiradas e sustentáveis.

Na vertente coletiva, verifica-se que os mecanismos de controle e transparência 
– entenda-se de compliance – consagram o desenvolvimento da ideologia que 
realizam os Direitos Humanos Econômicos a partir da isonomia não só formal, mas 
também material. Direitos que são caros ao desenvolvimento social, haja vista que 
daí decorrem não só as liberdades econômicas, mas também suas limitações entre 
o Estado e o homem, que promovem a economia e financiam o Estado e permitem 
a troca de riquezas na sociedade.

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observa-se que o direito e a economia são indissolúveis,  sendo necessária 
uma análise econômica para que ocorra de forma mais eficaz a aplicação do 
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direito, visando um bem estar coletivo, além da busca por coibir atos de corrupção 
– por serem estes moral e eticamente reprováveis – carregam em sua finalidade 
proteger o mercado contra a concorrência desleal, que tanto atinge empresários 
idôneos, propulsores da geração de riquezas e de empregos, fatores essenciais ao 
desenvolvimento econômico e social, conjugando, assim, normas com critérios de 
equilíbrio jurisdicional, para tornar concreto a tão formosa justiça desejada por 
todos

A adoção de programas de compliance carece da relevância e conscientização 
dos dirigentes para favorecer uma relação de investimentos com maior  segurança 
e previsibilidade dos riscos e externalidades que podem ocorrer, aplicando-se de 
maneira solícita e adequada, portanto, não representa o sistema de integridade um 
fardo para a empresa, mas um investimento apto a render frutos benéficos para as 
relações empresariais, além de contribuir para uma sociedade mais justa, fraterna 
e solidária.

Diante disso, conclui-se que a integridade da rotina nos procedimentos de 
compra se transforma na efetiva concretude e promoção da isonomia principiológica 
em conjunta correspondência com a livre iniciativa, visto que se materializa 
em um mecanismo que protege não só a particularidade da compra pública 
factualmente, mas assegura a própria sociedade na medida que se adota um controle 
administrativo de prevenção. 
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NOVOS HÁBITOS NO MERCADO DE CONSUMO: 
CULTURA DO SUPERENDIVIDAMEENTO SUBISTITUIDO 
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PANDEMIA (COVID-19)
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RESUMO
Os aspectos relevantes do superendividamento do consumidor à luz da doutrina e da 
jurisprudência têm como fundamentos as facilidades de acesso ao crédito existentes 
no mundo em que vivemos, onde muitas pessoas compram para satisfazerem 
seus desejos mas acabam insatisfeitas, prejudicando sua saúde física e psicológica, 
assim como o bem-estar de sua família, visto que a sua renda mensal não cobrem 
os altos encargos vinculados às compras e a quantidade de aquisições de bens por 
impulso. Deste modo, a seguinte pesquisa visa analisar o comportamento do sujeito 
consumidor durante a pandemia do COVID-19; diante da nova realidade imposta 
pelo isolamento social e pela mudança no padrão econômico das pessoas, questiona-
se: houve mudança no padrão de consumo? O consumidor está mais consciente? Por 
outro lado, observa-se o mercado de consumo cuidou rapidamente de encontrar meios 
alternativos de oferecer ao consumidor serviços e produtos por meio de plataformas 
online de vendas. Portanto, atualmente é travada uma grande discussão no sentido 
de compreender se de fato as pessoas passaram a consumir apenas o necessário e 
o essencial para viver diante das inseguranças econômicas e sociais por conta da 
situação da nova crise epidêmica mundial, ou se esse consumo consciente advém de 
uma mudança anterior e que será consolidada no momento pós pandemia.
Palavras-chaves: Superendividamento; Consumo; Covid-19; Cultura.

ABSTRACT
The relevant aspects of consumer over-indebtedness in the light of doctrine and 
jurisprudence have as resources such as access to credit existing in the world in 
which we live, where many people understand their desires, but end up dissatisfied, 
harming their health and psychology, as well as the good -being with your family, 
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as your monthly income does not cover the high charges associated with purchases 
and the amount of impulse purchases of goods. This mode, then, is a survey to 
analyze consumer behavior during a COVID-19 pandemic; in the face of the new 
reality imposed by social isolation and the change in people’s economic pattern, 
questioned: was there a change in the pattern of consumption? Is the consumer 
more aware? On the other hand, see if the consumer market is maintained quickly 
and find alternative ways to offer consumers services and products through online 
sales platforms. Therefore, a great pointless discussion is currently taking place 
to understand facts such as people heard consuming only the necessary and 
essential to live and guarantee economic and social security due to a new global 
epidemic crisis, or if that consumption is efficient a previous change and that will 
be consolidated in the post-pandemic moment.
Key-words: Over-indebtedness; Consumption; Covid-19; Culture.

INTRODUÇÃO

A cultura do consumo atinge todos os sujeitos dispostos a adquirir produtos/
serviços, ou seja, a população como todo independente da classe social ou condição 
financeira. A possibilidade de abertura de crédito é um meio que fornece aos 
consumidores diversas maneiras de alcançar o produto desejado e permite que o 
mercado esteja sempre em movimento e em constante crescimento. Com as linhas 
de crédito e as propostas bancárias de financiamento e parcelamento a economia 
foi sendo fortalecida e expandida, porém, em que pese as notáveis vantagens com 
estas implementações o endividamento tornou-se um fato presente em grande 
parte das famílias.

De acordo com Claudia Lima Marques e Roberto Castellanos Pfeiffer, 
a realidade é ainda mais dramática ao se verificar que o endividamento das 
famílias brasileiras já vinha experimentando uma efetiva ascensão e alcançou 
o recorde histórico ao atingir o percentual de 66,6% em abril de 2020, segundo a 
Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), elaborada pela 
Confederação Nacional do Comércio. O nível de inadimplemento por seu turno 
alcançou o patamar de 25,9%, o mesmo de março do corrente ano, mas superior 
ao de abril de 2019, que foi de 23,3%. Antes da Pandemia causada pela Covid-19, o 
Idec estimava que destes, cerca de 30 milhões de pessoas seriam superendividados.

Deste modo, a sociedade fomentou o mercado consumerista e muitos estudos 
apontam que diante de tantas angústias sociais as pessoas estão cada vez mais 
distantes de conquistar a felicidade subjetiva. A coletividade deposita seus anseios 
em objetos de consumo e a engrenagem da oferta de produtos desperta nos 
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consumidores sensações ilusórias de prazer e felicidade. Ocorre que, em paralelo 
a todas as questões mencionadas as pessoas tornaram-se endividadas e estão cada 
vez mais presas a um sistema de aquisição e necessidade que nunca encontra o 
seu ponto de equilíbrio. 

Com o covid-19 o mundo teve que adotar momentaneamente novos hábitos 
como, por exemplo, ao fechar o comércio para evitar a incidência de mais infectados. 
Em primeiro momento houve uma baixa no mercado de consumo devido a 
diminuição de demandas, com isso os preços caíram relativamente. Porém, com a 
substituição das atividades laborais pelas remotas houve um aumento dos serviços 
de entrega (delivery), bem como as vendas online cresceram muito e desta forma o 
mercado manteve sua rotatividade e com sinais de aquecimento em determinados 
setores que rapidamente se adequaram.

Portanto, as necessidades de consumo não desapareceram, houve um aumento 
significativo nas compras de remédios, alimentos e bebidas, produtos essenciais, os 
quais são fundamentais para suprir as demandas básicas. Por outro lado, a situação 
de emergência e isolamento trouxeram euforia e medo, fazendo com que as pessoas 
voltassem suas atenções para o consumo de bens e serviços dispensáveis.

OBJETIVOS

O presente trabalho tem a finalidade de analisar os impactos que os 
consumidores tiveram com a mudança no mercado econômico de compra e venda 
mediante a pandemia, bem como, compreender se de fato as pessoas durante o 
isolamento social passaram a consumir apenas o necessário e o essencial para viver 
diante das inseguranças econômicas e sociais ou se a situação pandêmica agravou 
os problemas emocionais dos consumidores a ponto de fomentar o consumo 
descontrolado de produtos se serviços desnecessários.   

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Doutrina e a Jurisprudência vêm buscando cada vez mais a proteção do 
consumidor, sendo o Código de Defesa do Consumidor sua maior arma, assim 
como exposto no art. 1° “O presente código estabelece normas de proteção e 
defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, 
inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições 
Transitórias”, do referido código.

No que diz respeito ao superendividamento e a defesa do consumidor, a 
presente pesquisa analisará os dados coletados e fundamentará suas considerações 
nos estudos desenvolvidos por Claudia Lima Marques, que afirma que o direito 
do consumidor é 
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[...] um direito fundamental (direito humano de nova geração, social e 
econômico) a uma prestação protetiva do Estado, a uma atuação positiva 
do Estado, por todos os seus poderes: Judiciário, Executivo, Legislativo. É 
um direito subjetivo público geral, não só de proteção contra as atuações 
do Estado (direito de liberdade e direitos civis, direito fundamental de 
primeira geração em alemão Abwehrrechte), mas de atuação positiva 
(protetiva, tutelar, afirmativa, de promoção) do estado em favor dos 
consumidores (direito a alguma coisa, direito prestacional, direito 
econômico e social, direito fundamental de nova geração, em alemão 
Rechteauf positive Handlungen) (MARQUES, 2010. p.31)

Assim, o consumidor é o elo mais fraco da relação de consumo e é o que mais 
necessita de proteção e educação para o consumo consciente e para compreender 
estratégias montadas pelo mercado de consumo. Por conta das inúmeras propagandas 
de crédito, o consumidor apresenta o desejo cada vez maior de consumir, ainda 
mais quando estão expostas nelas palavras que causam sensações de economia, de 
fazer e felicidade. O Projeto de Lei 3.515/15 que encontra em tramitação na Câmara 
dos Deputados garante ao consumidor o direito à informações detalhadas sobre 
empréstimos e exige das instituições financeiras avaliação prévia da capacidade de 
pagamento da dívida por parte do candidato ao crédito,  evitando assim o consumo 
desordenado e desnecessário da população, visto que, quando se utiliza de forma 
errada a concessão de crédito pelas instituições financeiras sem balancear a real 
necessidade, sem apresentar as devidas informações, agindo de forma apenas 
pensando no lucro e sem respeitar o princípio da base a boa-fé que deverá nortear 
as relações de consumo como um todo.. 

Segundo Marques (2010), na condição de superendividado o indivíduo fica 
impossibilitado de arcar com o pagamento de dívidas advindas do consumo 
desenfreado ou de situações alheias à sua vontade; dessa forma, o devedor, pessoa 
física, de boa-fé, não consegue fazer com que seus compromissos financeiros sejam 
cumpridos, seja eles vencidos ou prestes a vencer, atuais ou futuras. Contudo, de 
acordo com a autora, não incluem na categoria de consumo as incumbências de 
caráter alimentar, fiscal, profissional ou delituosa, visto que, são relacionadas às 
necessidades básicas do cidadão.

Equivoca-se a pessoa que acredita estar livre do endividamento, porque, basta 
um exagero no orçamento mensal para gerar confusão, dessa forma, podemos 
observar que não existe critério para saber quem vai ou não se endividar, pois, 
além de determinado valor do produto/serviço, muitas vezes pode estar incluso os 
juros, impostos, e entre outros encargos. Podemos observar detalhadamente essa 
situação quando observamos uma nota fiscal, pois, nela consta o valor de cada bem 
pago, assim como os ônus inclusos.
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MÉTODOS

A seguinte pesquisa tem natureza qualitativa, sendo utilizado como fonte 
de estudo artigos científicos que abordam percentuais de consumo e pesquisas 
divulgadas por órgãos oficiais, ao passo em que será analisado posicionamentos 
doutrinários sobre o endividamento para entender o comportamento do consumidor 
que se encontra endividado ou que conseguiu ajustar as suas finanças consumindo 
somente o essencial e poupando para enfrentar a crise pós pandemia. 

Ademais, com a pandemia do novo covid-19 os métodos de consumo 
foram alterados e a população passou a adquirir um padrão de consumo mais 
conivente com suas necessidades fundamentais. Tais constatações encontram-se 
fundamentadas em pesquisas recentes que versam sobre os impactos da pandemia 
na economia e nas relações de consumo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A COVID-19 trouxe consequências avassaladoras para a economia mundial, 
dando enfoque para o Brasil podemos perceber a quantidade de pessoas que 
perderam seus empregos por conta das inúmeras empresas que precisaram fechar 
suas portas; os microempresários que viram seus comércios serem extintos por 
conta das dívidas que não conseguiram honrar na data combinada e da falta de 
dinheiro em caixa e a redução da renda e aumento do índice de desemprego.

De acordo com a avaliação realizada pela Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), a pandemia COVID-19 poderá ocasionar o desemprego de cerca 
de 25 milhões de pessoas, com uma perda de renda de U$ 3,4 trilhões (R$ 17,2 
trilhões) no ano de 2020, intensificando a pobreza mundialmente.

A Organização Internacional do Trabalho recomendou que o governo deve 
auxiliar a economia para que se garanta à população uma renda mínima de 
sobrevivência. Por conta disso, foi necessário que o governo ajudasse milhões 
de brasileiros. A contribuição de R$ 600,00 do auxílio emergencial fez com que o 
consumo voltasse a dar sinais de aquecimento. Com o comércio estando fechado 
muitas lojas aderiram ao comércio digital para não falir. O número de pedidos 
delivery aumentou, fazendo com que a economia continuasse funcionando, contudo, 
não são todas as pessoas que utilizam o dinheiro de forma consciente, alguns estão 
com seu nome negativado por falta de renda e outros gastaram toda renda durante 
o isolamento porque tiveram retração na sua renda pessoal.

Por outro lado, a presente pesquisa em andamento tem constatado que 
parte da população tem deixado o status de endividamento com o pagamento 
de prestações e de outras dívidas, o investimento nos produtos tem sido voltado 
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apenas para o consumo de necessidades básicas. Porém, apesar de alguns estudos 
apontarem a permanência de um consumo equilibrado para o período posterior 
a pandemia, segundo dados da Footwear News, uma das lojas localizadas 
na China da grife francesa Hermés teve um faturamento de US$2,7 milhões após 
a abertura do comércio, um dado alarmante. Portanto, a discussão gira em torno 
de como o consumidor irá se portar pós isolamento social, o consumo consciente 
pode permanecer mantendo um mercado equilibrado, como pode eclodir voltando 
ao padrão de consumismo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos apontamentos levantados, conseguimos compreender, até 
a presente data, que o COVID-19 alterou o mercado de consumo; parte dos 
sujeitos que consumiam de forma desenfreada e que sustentava todo o sistema 
capitalista tornou-se atualmente consumidores conscientes e equilibrados e que 
realizam compras de acordo com as necessidades básicas, respeitando seus limites 
financeiros. Assim, a pesquisa consegue vislumbrar a mudança dos consumidores, 
apresentando como se deu a inserção do indivíduo no endividamento ou como 
esse padrão manteve durante o confinamento social. 

Por outro lado, A COVID-19 trouxe à tona uma situação crítica envolvendo o 
superendividamento de um número significativo de famílias brasileiras por conta 
do consumo exagerado de bens e serviços e com perspectiva de aumento no decorrer 
do isolamento social. No entanto, após essa situação que nos encontramos hoje, 
pesquisas apontam que muitos consumidores começaram a refletir sobre os riscos 
envolvendo o mercado de consumo e dessa forma estão buscando economizar, 
tornando assim, indivíduos mais conscientes. Ademais, o estudo enseja discussões 
futuras acerca de como o mercado de consumo irá funcionar pós pandemia, há 
grandes entraves que aguardam os próximos passos da população brasileira.
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RESUMO
A penhora instrumento importantíssimo no processo executivo judicial e 
extrajudicial, isso, tendo em vista que o mesmo é um mecanismo que tem o intuito 
de garantir que o exequente tenha maior garantia na liquidação da dívida pelo 
executado. Assim, o presente texto tem o objetivo de debater acerva das questões 
controvertidas ligadas à penhora online em contas conjuntas Bem como responder 
o seguinte problema: é possível a penhora online nas contas conjuntas? Como a 
doutrina e jurisprudência se posicionam acerca desse tema? Outrossim, o presente 
trabalho foi realizado por meio de pesquisas bibliográficas e documentais por meio 
de artigos publicados em periódicos e em jurisprudências, leis e doutrinas. Assim, 
executando tais meios através de um método exploratório, com o levantamento 
analítico dos dados bibliográficos. Por fim, poderá se concluir que o âmbito 
jurídico brasileiro ainda carece de legislação específica e cirúrgica ao se tratar da 
penhora, em comparação com o direito processual civil português, dessa forma, 
faz-se necessário haver institutos como o do direito lusitano a fim de pacificar tal 
controvérsia.
Palavras-chaves: Processo Civil; Execução; Penhora; Penhora on-line; Acesso à 
justiça.

ABSTRACT
Attachment is a very important instrument in the judicial and extrajudicial executive 
process, considering that it is a mechanism that aims to ensure that the debtor has 
greater guarantee in the settlement of the debt by the debtor. Thus, this text aims 
to discuss the collection of controversial issues related to online attachment in joint 
accounts. Having as specific objectives, that of presenting systematic methods in 
order to solve the problems of this institute and thus to propose methods related to 
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access to justice. As well as answering the following assertions: is online attachment 
possible in joint accounts? How do doctrine and jurisprudence position themselves 
on this theme? What methodological forms are necessary to ensure the right of the 
applicant to obtain payment, through an analysis of comparative law? Furthermore, 
this work was carried out through bibliographic and documentary research 
through articles published in journals and in jurisprudence, laws and doctrines. 
Thus, executing such means through an exploratory method, with the analytical 
survey of bibliographic data. Finally, it can be concluded that the Brazilian legal 
scope still lacks specific and surgical legislation when dealing with the attachment, 
in comparison with the Portuguese civil procedural law, therefore, it is necessary 
to have institutes such as the Portuguese law in order to pacify such controversy.
Key-words: Civil Procedure; Execution; Garnishment; Online attachment; Access 
to justice.

INTRODUÇÃO

A penhora consiste numa importante ferramenta no processo de execução, 
ao proporcionar o credor mais uma garantia de solvência da dívida em face do 
devedor. Isto porque, na relação executiva o devedor está sujeito a intervenção do 
Estado-juiz, na qual esse, pode retirar daquele determinado valor ou bem a fim de 
quitar pagamento em face do exequente. Diante disso, se faz necessário que o bem 
a ser penhorado tenha valor apreciável em dinheiro para quitar a dívida exequida, 
ou seja passível de conversão em pecúnia (ABELHA, 2015). Não obstante, nos 
tópicos a serem elucidados, faremos nossas ponderações analisando as questões 
jurídicas e doutrinárias da problemática envolvendo especificadamente a penhora 
on-line em contas conjuntas. 

OBJETIVOS

A principal finalidade deste trabalho consiste em analisar as questões jurídicas 
e doutrinárias referentes a penhorabilidade das contas conjuntas. Principalmente 
no que se refere as contas conjuntas entre cônjuges. Bem como propor uma forma 
razoável e sistemática de resolver a presente problemática. Desta maneira, caberá 
que seja respondida a seguinte demanda: de acordo com a doutrina, a jurisprudência 
é possível a penhora on-line nas contas conjuntas de cônjuges e quais formas 
metodológicas, com o auxílio do direito comparado, são necessárias para assegurar 
o direito do exequente conseguir seu pagamento?
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A penhora on-line é uma pesquisa e bloqueio de quantias em pecúnia 
depositadas em instituições bancárias. Esse advento é decorrente do princípio 
constitucional da celeridade processual, presente no art. 5° LXXVIII (GOMES, 
2010). Dessa maneira, fica evidente também o caráter de acesso à justiça presente na 
penhora on-line, já que essa medida judicial acarreta na abreviação do procedimento 
de execução de quantia certa.

Ademais, faz-se necessário ressaltar a delimitação conceitual do que vem a ser 
a penhora on-line. Isto pois, tal medida é efetivada a partir de uma determinação 
judicial “dirigida ao Banco Central, solicitando informações acerca de existência 
de valores depositados em instituições bancárias em contas titularizadas pelo 
executado” (GOMES, 2010, p.12). Logo, fica evidente que o caráter da penhora 
on-line é um bloqueio administrativo realizado pelo Banco Central e através das 
instituições financeiras sujeitas à sua supervisão.

No que tange às contas conjuntas, trazemos o entendimento de Isabel Hora 
Bernardo (2015) a qual entende como o tipo de conta em que os fundos podem ser 
movimentadas com o consentimento de todos os seus co-titulares ou solidária, 
sendo as quais cada um dos co0-titulares podem, sem o consentimento do outro 
movimentar a totalidade dos fundos presentes na conta.

MÉTODOS

Para fins de elaboração do presente trabalho, foi realizada pesquisa bibliográfica 
por meio de artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais, como 
também, em outras fontes, como jurisprudências, doutrinas e monografias. Assim, 
executando tais meios através de um método exploratório, com o levantamento 
analítico dos dados bibliográficos a fim de explicitar a problemática abordada e 
construir reflexões. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diante do que foi supramencionado hão de ser resolvidas certas questões 
referentes a penhora on-line, visto que, consiste num tema de suma importância 
não apenas para os exequentes e executados, mas também para o direito bancário. 
Ao delimitarmos a temática do presente texto, resolveremos primordialmente o 
seguinte ponto: há possibilidade da penhora on-line nas contas conjuntas? E qual 
o entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre esse assunto?
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 Em primeiro lugar é necessário entender o que é uma conta bancária conjunta. 
Assim, a mesma consiste em ser o tipo de conta em que os fundos podem apenas 
serem movimentadas com o consentimento de todos os seus co-titulares ou 
solidária, sendo “aquelas em que cada um dos titulares pode movimentar, sem o 
consentimento do (s) outro (s), a totalidade dos fundos” (BERNARDO, p. 13, 2015).  
De fato, existe tal viabilidade de penhora, mesmo não havendo qualquer previsão 
legalmente positivada no Código Civil de 2002 (CC/02) ou no Código de Processo 
Civil de 2015 (CPC 2015), no que corresponde a praticabilidade ou não de haver a 
penhora total ou parcial nesse tipo de conta.

 Não obstante, o ordenamento jurídico brasileiro possui lei específica no 
que concerne, a figura da penhora on-line, isso, advindo da Lei n° 11.382/2006, de 
grande valor para o processo de execução. Tal meio satisfativo, constitui-se num 
mecanismo processual, que tem como o principal objetivo, identificar quais os 
bens do executado estão sujeitos a expropriação. Dessa forma, o juiz requisita 
determinadas informações ao gestor do sistema bancário, para que, a partir das 
informações coletadas, ordenar o arresto de montante suficiente para satisfazer a 
execução. Entretanto, no tocante a penhora on-line em contas conjuntas, ainda há 
grande divergência no âmbito jurídico brasileiro no que se refere a possibilidade de 
realizar-se ou não a penhora do saldo total existente nesse tipo de conta, quando 
a dívida tiver sido contraída por apenas um dos co-titulares.  

Outrossim, diante dos fatos supramencionados, existem duas correntes de 
entendimento acerca desse assunto. A corrente minoritária (i), que alega ser possível 
a penhorabilidade total do saldo em conta conjunta. Partindo do pressuposto de que 
o dinheiro depositado em conta-corrente comum pertence a todos os co-titulares, 
conjuntamente e solidariamente. Em conformidade com um entendimento, não 
sumulado, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em casos concretos, no que se alude 
ao tema em questão, os co-titulares de contas-corrente conjuntas são responsáveis 
por todo o saldo depositado no banco, de forma solidária. Isto pois, para o STJ (2016): 

Os titulares da conta são credores solidários da instituição financeira 
em relação aos valores depositados. Trata-se, assim, de solidariedade 
ativa no que respeita à movimentação dos valores em conta [...]. Nesse 
sentido, o entendimento do STJ é de que cada um dos correntistas é 
credor de todo o saldo depositado, de forma solidária, e o valor pode 
ser penhorado em garantia de pagamento, por exemplo, mesmo que 
apenas um dos titulares seja o responsável tributário pela dívida.

Ou seja, ao estabelecerem uma conta conjunta, os correntistas assumem 
solidariamente os atos dela decorrente, podendo então responder integralmente pela 
dívida adquirida por qualquer dos co-titulares, mesmo que um deles não seja devedor.
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Por outro lado, a linha de entendimento majoritária (ii), mais difundida e 
utilizada pelos tribunais, ressalta que é viável a penhora em contas conjuntas. 
Todavia, a mesma deve ser de apenas parcela do saldo atribuído ao devedor. Tal 
posicionamento é fundamentado no argumento da inexistência de responsabilidade 
patrimonial do co-titular da conta corrente diante do débito exequendo (BALZANO, 
2017, p.10). Além disso, alegam que a solidariedade existe apenas no âmbito da 
instituição financeira depositária e não perante terceiros.  Nesse sentido, cabe então 
ao terceiro, geralmente credor, que comprove que os valores penhorados excedem 
o patrimônio do devedor a ele pertencem. 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.184.584 - MG (2010/0042077-4). RELATOR: 
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO. RECORRENTE: LINDOMAR 
MOTA MONTEIRO E OUTRO. ADVOGADO: RICARDO SOARES 
MOREIRA DOS SANTOS. RECORRIDO: LUCILIA MARIA DA SILVA 
CARDOSO ADVOGADO: EDSON GOMIDES FIRMO E OUTRO (S). 
EMENTA PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS 
DE TERCEIRO. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM 
CONTA CONJUNTA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 50% 
DO NUMERÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA DE SOLIDARIEDADE 
PASSIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS. 1. A conta bancária 
coletiva ou conjunta pode ser indivisível ou solidária. É classificada 
como indivisível quando movimentada por intermédio de todos 
os seus titulares simultaneamente, sendo exigida a assinatura de 
todos, ressalvada a outorga de mandato a um ou alguns para fazê-lo. 
É denominada solidária quando os correntistas podem movimentar 
a totalidade dos fundos disponíveis isoladamente. 2. Na conta 
conjunta solidária prevalece o princípio da solidariedade ativa e 
passiva apenas em relação ao banco - em virtude do contrato de 
abertura de conta-corrente - de modo que o ato praticado por um dos 
titulares não afeta os demais nas relações jurídicas e obrigacionais 
com terceiros, haja vista que a solidariedade não se presume, 
devendo resultar da vontade da lei ou da manifestação de vontade 
inequívoca das partes (art. 265 do CC). 3. Nessa linha de intelecção, 
é cediço que a constrição não pode se dar em proporção maior que o 
numerário pertencente ao devedor da obrigação, preservando-se o 
saldo dos demais cotitulares, aos quais é franqueada a comprovação 
dos valores que integram o patrimônio de cada um, sendo certo 
que, na ausência de provas nesse sentido, presume-se a divisão do 
saldo em partes iguais. [...] (Grifos nossos).

Diante da problemática até então discutida, é indispensável pensar em 
maneiras de superar o objeto da penhora on-line em contas conjuntas de cônjuges. 
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Portanto, é inevitável que recorramos ao direito comparado a modelos adotados 
em outros países, para que alcancemos uma pacificação razoável acerca dessa 
matéria. Destarte, tentaremos solucionar a presente questão utilizando-se do 
processo civil português, no qual possui na sua legislação normas positivadas 
acerca dessa matéria. 

De acordo com a sistemática processual civil lusitana, quando houver 
aquisição de crédito de terceiro (geralmente um banco) perante a figura de apenas 
um dos cônjuges que possui conta conjunta, e caso a obrigação não for cumprida, 
esse terceiro tem a possibilidade de, assim como no âmbito jurídico brasileiro, 
exigir judicialmente o cumprimento da obrigação e executar o patrimônio do 
devedor.  Entretanto, o Código de Processo Civil brasileiro necessita da adoção de 
determinadas matérias semelhante aos artigos 740 e 741 do Código de Processo 
Civil (CPC) português os quais proporcionam um rito que promove um andamento 
mais sistemático na penhora on-line em contas conjuntas de cônjuges. 

Ou seja, no momento do exequente requerer a penhora das contas conjuntas 
entre pessoas casadas, o cônjuge não devedor é citado para requerer a separação de 
bens, tendo em vista que não contraiu a dívida diretamente. Por outro lado, a norma, 
a fim de garantir paridade entre as partes proporciona que o exequente, a fim de ter 
garantia na consumação da penhora, pode requerer incidente de comunicabilidade, 
fundamentando que a dívida é comum e não só apenas da responsabilidade do 
executado que contraiu diretamente a dívida com o exequente, como preceitua 
o art. 741 do CPC português.  Ademais, caso ocorra tal requerimento, o cônjuge 
que não adquiriu a dívida é citado mais uma vez a fim de declarar, de maneira 
fundamentada, se aceita ou não a comunicabilidade, com a cominação, e caso não 
se pronuncie, a dívida passa a ser considerada comum.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desta maneira, com o objetivo de diminuir as controvérsias acerca da 
penhora on-line nas contas conjuntas e de indivíduos casados, deve ser adotado 
no ordenamento jurídico brasileiro, um mecanismo normativo que trate 
especificamente sobre a mesma matéria dos artigos supramencionados, advindos 
do processo civil lusitano, de forma que sistematize a possibilidade do exequente 
requerer a penhora dos bens comuns e penhora on-line nas contas conjuntas 
dos cônjuges, bem como dos sujeitos do polo passivo em se manifestarem a tais 
requerimentos como a manifestação de propositura da separação dos bens ou de 
juntada de certidão comprovativa da pendência de ação em que a separação já 
tenha sido requerida, sob pena de a execução prosseguir sobre os bens comuns do 
casal. Como também, leve em conta dados relevantes, aos casos concretos, como; 
se a dívida adquirida pelo cônjuge foi revertida em benefício familiar ou não para 



171

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

ANAIS II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
 Governança Global, Progresso Econômico e Desenvolvimento Social
 Homenagem ao 75º Aniversário da Carta de São Francisco da ONU

o casal, fator determinante para a possibilidade da penhora on-line nas contas 
conjuntas. Isto para que assim, atenda a realidade social de modo mais eficiente.
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APLICAÇÃO DA ARBITRAGEM ÀS RELAÇÕES DE 
CONSUMO NO DIREITO BRASILEIRO: UMA ANÁLISE SOB A 

PERSPECTIVA DO ACESSO À JUSTIÇA

Brenda dos Santos Magalhães1

Claudia de Oliveira Fonseca2

RESUMO
O acesso à justiça é um direito fundamental garantido constitucionalmente no 
ordenamento jurídico brasileiro, não se esgotando somente ao ingresso de demandas 
perante o Poder Judiciário. Entretanto, atualmente, a tutela estatal tem se mostrado 
insuficiente para garantir a efetivação de tal direito, e consequentemente a resolução 
dos conflitos de forma justa e eficiente, tendo em vista a quantidade significativa de 
processos que congestionam os tribunais. Nesse contexto, as demandas oriundas 
das relações de consumo, que se mostram cada vez mais frequentes no contexto 
globalizado de consumo em massa, não podem arcar com o déficit do Judiciário 
para a sua resolução. Sendo assim, o problema central do trabalho apresenta-se 
nos seguintes termos: em que medida é possível aplicar a arbitragem às relações de 
consumo no direito brasileiro, sob a perspectiva do acesso à justiça? Para responder a 
tal questionamento, foi desenvolvida pesquisa bibliográfica e exploratória, por meio 
da análise interdisciplinar e crítica de obras jurídicas, correlatas, textos legislativos 
e constitucionais, referentes ao tema, trabalhando com a tese da utilização da 
arbitragem na resolução dos litígios envolvendo as relações de consumo. 
Palavras-chave: Arbitragem; Consumidor; Justiça;

ABSTRACT
Access to justice is a fundamental right constitutionally guaranteed in the Brazilian 
legal system, not only being limited to the entry of demands before the Judiciary. 
However, currently, state tutelage has been shown to be insufficient to guarantee 
effective access to justice, and consequently the resolution of conflicts in a fair and 
efficient manner, in view of the significant number of cases that congest the courts. 
In this context, the demands arising from consumer relations, which are becoming 
more and more frequent in the globalized context, of mass consumption, cannot 
afford the deficit of the Judiciary for its solution. Thus, the central problem of the 
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work is presented in the following terms: to what extent is it possible to apply 
Arbitration to consumer relations under Brazilian law, from the perspective of 
access to justice? To answer this question, bibliographic and exploratory research 
was developed, through interdisciplinary and critical analysis of legal works, 
related, legislative and constitutional texts, referring to the theme, working with 
the thesis of the use of arbitration in the resolution of disputes involving relations 
consumption.
Keywords: Arbitration; Consumer; Justice.

INTRODUÇÃO

Inicialmente, o acesso à justiça era visto sob uma ótica individualista, 
dogmática e pautada em uma conotação eminentemente formal, correspondendo 
tão somente ao ingresso de demandas perante o Judiciário. No entanto, com o passar 
dos anos, em um cenário de desenvolvimento globalizado e, atualmente, no Estado 
Democrático de Direito, o acesso à justiça corresponde ao acesso a uma justiça 
adequada, eficiente e tempestiva, que seja capaz de promover a pacificação social. 

Nesse sentido, o acesso à justiça não pode estar adstrito apenas a tutela 
jurisdicional, a qual tem se mostrado insuficiente e permitindo o surgimento de 
obstáculos que impedem ou dificultam a efetivação de tal direito. Com isso, foram 
criados os métodos alternativos para a solução de conflitos objetivando desafogar o 
maquinário oficial da justiça, que se vê incapaz, do ponto de vista quantitativo, de 
atender à crescente hiperjudicialização de conflitos. Dentre os métodos alternativos 
de solução de conflitos, a temática do presente trabalho se concentrará no estudo 
da arbitragem.

Nessa toada, verifica-se que a arbitragem no Brasil é considerada como 
mecanismo legítimo e legal, alternativo e extrajudicial de solução de conflitos a 
partir da promulgação da Lei nº 9.307/1996, a qual inovou o ordenamento jurídico 
e propiciou a superação das resistências que haviam para a eficácia de tal instituto. 

Nesse ínterim, tendo em vista a quantidade de processos que congestionam 
os tribunais, em especial os litígios que versam sobre direito dos consumidores, 
uma vez que atualmente a sociedade está imersa numa massificação do consumo 
e na intensidade de relações interpessoais. Tal situação apresenta-se como um 
forte entrave ao efetivo acesso dos consumidores a uma justiça adequada, eficiente, 
tempestiva e democrática. 

 Portanto, não pode o consumidor que já se vê prejudicado inicialmente na 
relação de consumo, tendo em vista sua vulnerabilidade técnica e econômica, ter 
que arcar, em eventuais litígios, com o déficit do Judiciário para solucioná-los. 
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Nesse contexto, o objetivo geral do presente trabalho concentra-se em averiguar a 
aplicação do instituto da arbitragem na resolução dos litígios envolvendo as relações 
de consumo, sob a perspectiva do acesso à justiça.  

OBJETIVOS 

Os objetivos do trabalho são avaliar sob uma contextualização histórica, o 
direito de acesso à justiça como um direito fundamental; identificar o instituto da 
arbitragem como solução alternativa de conflitos no sistema jurídico brasileiro; 
analisar sob a perspectiva do acesso à justiça a aplicação da Arbitragem no Direito 
do Consumidor.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Inicialmente, faz-se necessário a compreensão do direito de acesso à justiça 
e a sua aplicação no ordenamento jurídico brasileiro, observando sob a ótica da 
eficiência do Poder Judiciário para a resolução de conflitos. Nesse contexto, cabe 
destacar a evolução teórica do conceito de acesso à justiça, observando desde a ótica 
liberal individualista para a compreensão de sua dimensão no Estado Democrático 
de Direito.

Conforme se observa, primeiramente no modelo liberal de acesso à justiça 
tal direito apresentou-se sob uma ótica individualista, dogmática, eminentemente 
formal, baseado no direito natural, em que não havia a necessidade da atuação 
do Estado para sua proteção. Entretanto, com o passar dos anos o Estado viu-se 
diante a necessidade de atuar positivamente para garantir e assegurar os direitos 
básicos e fundamentais dos cidadãos, dentre os quais o direito de acesso à justiça, 
tendo por objetivo alcançar uma sociedade mais justa e democrática.

Com o advento da Constituição Federal de 1988 foi implantado no país o 
Estado Democrático de Direito, correspondendo a um modelo estatal voltado para 
a real efetivação dos direitos fundamentais e sociais previstos constitucionalmente, 
dentre os quais o direito de acesso à justiça. Logo, o acesso à justiça passa a ser 
considerado como um direito fundamental, o qual permite o exercício de outros 
direitos constitucionalmente previstos. (Silva, 2008, p.112,119)

No entanto, vem se observando que a tutela estatal tem se mostrado insuficiente 
para garantir a efetivação do acesso à justiça, e consequentemente a resolução dos 
conflitos de forma justa e eficaz. Consequentemente, tal situação tem provocado a 
insatisfação da população, pois as técnicas judiciárias ao invés de se aproximarem 
a sociedade da Justiça, acabam provocando um distanciamento entre eles. 
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Nesse contexto, tendo em vista superar os obstáculos que impedem ou 
dificultam o acesso à justiça, bem como desafogar o maquinário oficial da justiça, que 
se vê incapaz, do ponto de vista quantitativo, de atender a crescente hiperjudicialização 
de conflitos. Além disso, é de grande valia que a justiça não seja encontrada somente 
no ambiente dos tribunais mas, ainda, que sejam encontradas em outras “salas”, com 
técnicas diversificadas capazes de garantir uma solução satisfatória para o litígio que 
não a imposição autoritária da letra fria da lei. (JÚNIOR; NUNES; BAHIA; PEDRON, 
2015, p.214)

Dentre os métodos alternativos de solução de conflitos a temática do presente 
trabalho se concentrará no estudo do instituto da arbitragem, o qual se propõe à 
pacificação dos conflitos e como facilitador do acesso à justiça. Trata-se de mais um 
instrumento a disposição do cidadão na busca pela justiça, em que se ganha projeção 
dentro de um contexto social cada vez mais intensificado pela globalização, mostrou 
ser um procedimento mais adequado a crescente transposição de capital, tecnologia, 
e de intensificação do consumo dentro de uma curta relação espaço-tempo. 

A arbitragem, nas lições do autor Carlos Alberto Carmona (2009, p.31) é um 
mecanismo de solução de controvérsias pela qual um ou vários terceiros recebem, 
através de um acordo de vontade firmado pelas partes, poderes para, sem a 
intervenção do Estado, solucionar definitivamente, os litígios relativos a direitos 
patrimoniais submetidos à apreciação. 

No Brasil, a arbitragem durante muitas décadas, esteve coberto pelo anonimato, 
já que mesmo que a legislação pátria o abordasse, sua utilização como método efetivo 
de resolução de conflitos ficou restrita a certos institutos próprios. Porém, esse cenário 
foi modificado aos poucos, principalmente com a promulgação da Lei nº 9.307/1996 e, 
posteriormente, com a declaração de constitucionalidade da arbitragem pelo Supremo 
Tribunal Federal no julgamento do Agravo Regimental na homologação da sentença 
estrangeira contestada nº 5206-7, em 2001. (TELLECHEA, 2016, p.282)

Nessa toada, ao verificar a utilização da arbitragem como mecanismo 
adequado à solução de conflitos, principalmente quando analisada diante dos 
obstáculos que dificultam o acesso à justiça, dentre os quais a morosidade e 
ineficiência do Poder Judiciário, do ponto de vista técnico e humano, observa-se a 
aplicação da arbitragem como meio alternativo para resolver a crescente demanda 
de litígios decorrentes da intensificação das relações de consumo.

Essa discussão se mostra urgente e interessante, em razão do significativo 
número de demandas que versam sobre direito dos consumidores que assolam 
os Juizados Especiais. Não obstante, as relações consumeristas estarem sujeitas a 
normas cogentes, de ordem pública, ostentam evidente natureza patrimonial. Logo, 
não há nenhum impedimento quanto à  resolução de conflitos daí decorrentes 
pela via arbitral, que nada mais é do que um método de composição de litígios em 
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que também são assegurados todas as garantias constitucionais as partes, dentre 
as quais o devido processo legal. (FICHTNER, MANNHEIMER, MONTEIRO; 
2019,p.262)

Além disso, o próprio Código de Defesa do Consumidor, no que diz respeito 
a Política Nacional das relações de consumo, prevê a criação de mecanismos 
alternativos para a solução de litígios envolvendo esses atores, dentre os quais 
destacamos a arbitragem. No entanto, essa mesma legislação, faz uma ressalva 
quanto a aplicação da arbitragem, conforme dispõe o artigo 51, inciso VII, que é 
nula a cláusula contratual que dispor sobre a arbitragem compulsória.

No que diz respeito sobre a cláusula compromissória, Carmona (2009, p.16) 
vem dispor que consiste no instrumento por meio do qual as partes dispõe que 
havendo um litígio oriundo da relação jurídica instaurada entre elas por meio de 
um contrato, a solução desse conflito será dirimido por meio da arbitragem, a qual 
por sua vez estará apta a afastar a competência do juiz estatal. 

Logo, a partir da interpretação conjunta dos diplomas do Código de Defesa 
do Consumidor e da Lei nº 9.307/96, podemos observar que na hipótese de o 
próprio consumidor tomar a iniciativa de instituir a arbitragem, haverá a plena 
regularidade do processo arbitral. Isso porque, tal iniciativa decorre do próprio 
princípio da liberdade individual e da automia privada para guiar a manifestação 
de vontade. Por outro lado, quando o processo arbitral originar da iniciativa do 
fornecedor, este deve observar, além dos princípios e normas imeperativas de 
ordem pública de proteção ao consumidor dispostas no ordenamento jurídico 
pátrio, deve respeitar os requisitos de validade e fatores de eficácia adicionais 
previstos na Lei de Arbitragem. (FICHTNER, MANNHEIMER, MONTEIRO; 
2019, p.262-264)

Desse modo, observa-se que é perfeitamente possível a aplicação da 
arbitragem nas relações de consumo, pontuando que a cláusula compromissória 
só irá vincular as partes desde que proposta pelo consumidor, ou se disposta 
pelo fornecedor, após instaurado o processo arbitral, o consumidor demonstrar 
plena concordância em que a arbitragem prossiga, o que deve ser feito após o 
surgimento do litígio. 

Nessa toada, em razão do crescente número das relações de consumo, cada vez 
mais velozes e intensas num cenário globalizado, o processo arbitral se mostra como 
mecanismo adequado e eficiente para a resolução dos litígios e como facilitador do 
acesso à justiça, principalmente em razão de suas características quanto a celeridade 
e simplicidade. Portanto, por se tratar de um procedimento que é voluntário para 
as partes, e não uma instituição compulsória, não haverá prejuízo a ser atribuído 
ao consumidor, o qual irá optar ou não por essa escolha com base na liberdade e 
autonomia da vontade.
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METODOLOGIA

A proposta deste trabalho consiste em analisar “A aplicação do instituto da 
arbitragem no direito brasileiro com ênfase nas relações de consumo” a partir 
de uma análise crítica sob a perspectiva da democratização do acesso à justiça, 
utilizando-se de uma pesquisa exploratória e bibliográfica.

Nessa linha, a pesquisa exploratória, conforme sua denominação indica, visa 
a permitir uma maior familiaridade do pesquisador com o tema pesquisado, já que, 
inicialmente, este é pouco conhecido e explorado. Dessa forma, possibilita que a 
pesquisa subsequente possa ser concebida com uma maior compreensão e exatidão. 
Segundo Antônio Carlos Gil (2002, p.41), boa parte dos estudos exploratórios são 
definidos como pesquisa bibliográfica. 

Por sua vez, a pesquisa bibliográfica consiste naquela que toma como base 
material já elaborado, sobretudo livros e artigos científicos. Esse tipo de pesquisa 
tem por finalidade investigar diferentes contribuições científicas sobre determinado 
tema, de forma que o pesquisador possa utilizá-la para confirmar, confrontar ou 
enriquecer suas proposições. Ainda, de acordo com Gil (2002, p.45) a principal 
vantagem dessa modalidade de pesquisa está no fato de permitir ao investigador 
uma cobertura dos fenômenos mais ampla do que aquela que poderia pesquisar 
diretamente. 

Por fim, na elaboração dessa pesquisa será aplicado o método dedutivo, na 
medida em que parte da análise de várias obras jurídicas e de ciências sociais 
afins, artigos, teses e dissertações, bem como textos legislativos e constitucionais 
referentes ao tema, através de uma análise do instituto da arbitragem às relações 
de consumo no direito brasileiro, a fim de se chegar a uma conclusão sobre as 
premissas propostas na temática.

RESULTADOS

Durante o presente estudo contatou-se que, através de uma análise crítica 
do acesso à justiça, atualmente, a jurisdição tem representado preponderância 
como sendo o meio mais utilizado pelos indivíduos na solução de seus conflitos 
promovendo a cultura da litigância e as imposições processuais. 

Por outro lado, partindo da investigação do acesso à justiça averiguou-se 
que, embora existam entraves que impeçam o pleno exercício do acesso à justiça, 
surgiram os métodos alternativos para a solução de conflitos, os quais correspondem 
a meios ideais para a democratização desse direito, pois visam dar condições de 
tratamento para os atores sociais que deles necessitam. Sendo assim, o presente 
trabalho irá analisar dentre os mecanismos de solução alternativa de conflitos a 
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arbitragem com vistas ao enriquecimento do processo como instrumento capaz 
de, também, realizar a justiça. 

Espera-se, após a avaliação, de forma crítica, da atuação da arbitragem, como 
método alternativo de solucionar os conflitos no sistema jurídico brasileiro, faz se 
necessário observar a sua aplicação na seara do direito do consumidor. Pois, tem-
se mostrado como mecanismo adequado e eficaz para a solução de litígios, sendo 
interessante a sua aplicação às relações de consumo, as quais necessitam cada vez 
mais de serem tutelados por mecanismos eficientes

A proposta de desenvolvimento de uma pesquisa bibliográfica sobre a 
atuação da arbitragem no cenário jurídico atual, haja vista o intuito em promover 
e garantir o direito de acesso à justiça, através da solução alternativa mecanismo 
de controvérsias, traz consigo uma grande potencialidade de ocasionar reflexos 
sociais e jurídicos, na medida em que corresponde a uma análise crítica com 
perspectivas concretas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que foi exposto, o presente trabalho buscou demonstrar a 
importância do instituto da arbitragem como mecanismo eficaz e alternativo a 
jurisdição estatal na busca pela solução dos litígios e, ainda, como um facilitador 
do acesso à justiça. Tendo em vista que a sobrecarga de demandas que permeiam 
no Judiciário brasileiro, principalmente no âmbito dos Juizados Especiais, a 
utilização da arbitragem na resolução de litígios de consumo se mostra relevante 
e necessária. 

Assim, buscou abordar a arbitragem como mecanismo jurisdição, o qual 
embora não corresponde ao poder estatal, também é capaz de promover a solução 
dos litígios, a qual é feita por um árbitro ou tribunal arbitral, escolhido pelas 
partes a partir da autonomia da vontade, objetivando solucionarem os litígios que 
versarem sobre direitos patrimoniais disponíveis. 

No que diz respeito a utilização da arbitragem para solucionar conflitos 
envolvendo consumidores, o ordenamento jurídico pátrio não estabelece nenhum 
impedimento para a sua aplicação. Logo, a aplicação do instituto é perfeitamente 
possível quando for instituído pelo consumidor, ou se instaurado pelo fornecedor, 
aquele demonstrar plena concordância em que a arbitragem prossiga, o que deve 
ser feito após o surgimento do litígio.  

Nesse sentido, a arbitragem corresponde a um mecanismo adequado e eficaz 
para a solução de litígios e facilitador do acesso à justiça, sendo interessante a sua 
aplicação às relações de consumo, as quais necessitam cada vez mais de serem 
tutelados por mecanismos eficientes. Logo, não é suficiente apenas o acesso ao 
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Judiciário, mas sim o acesso à justiça, compreendendo o alcance da justiça e 
pacificação social, mesmo que seja através de mecanismos privados na busca pela 
resolução de conflitos.
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ACESSO À JUSTIÇA: LIMITAÇÃO DE COMARCAS DEVIDO A 
PANDEMIA É A MELHOR SAÍDA PARA O CORTE DE GASTOS 

DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA?
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Samene Batista Pereira Santana4

RESUMO
O presente artigo demonstra como o impacto pandêmico afetou a normalidade do 
sistema judiciário. O prisma principal direciona em torno da redução de comarcas, 
com enfoque em cidades baianas. À percepção acerca da temática se dá por 
intermédio de comparações dos últimos anos até o período atual, marcado pela 
Covid-19. É evidente que a diminuição dos foros vem ocorrendo gradativamente, 
como demonstrado nos períodos de 2011 até 2020. Contudo, é valoroso frisar que as 
mudanças que ocorreram durante estes períodos afetam diretamente à população 
e causam prejuízos, da mesma maneira que causam transtornos aos indivíduos 
que recorrem à justiça para resolver demandas e conseguir solucionar litígios 
pendentes. Portanto, em consonância com a legislação, especificamente com a 
Constituição Federal de 1988, é perceptível que a desativação desses locais que 
asseguram maior acesso à justiça, proporciona uma burla ao direito fundamental 
da população, pois atinge o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como 
o da inafastabilidade da jurisdição, tendo em vista que é direito de todos, ter acesso 
facilitado para resolução de suas demandas, e também dever do Estado promover, 
possibilitar e facilitar que os indivíduos possam ter o direito que fora lesionado ou 
ameaçado, passível de ser solucionado.
Palavras-chaves: Acesso; Justiça; Pandemia; Judiciário; Comarca.

ABSTRACT
This article demonstrates how the pandemic impact affected the normality of the 
judicial system. The main prism directs around the reduction of counties, focusing 
on Bahian cities. The perception about the theme occurs through comparisons 
from the last years to the current period, marked by Covid-19. It is evident that 
the reduction in forums has been occurring gradually, as demonstrated in the 
periods from 2011 to 2020. However, it is worth noting that the changes that 
occurred during these periods directly affect the population and cause losses, 
1 Graduanda em Direito pela Faculdade Independente do Nordeste. E-mail: luannadourado23@gmail.com
2 Graduanda em Direito pela Faculdade Independente do Nordeste. E-mail: anaprado127@gmail.com
3 Graduanda em Direito pela Faculdade Independente do Nordeste. E-mail: stefanymfap@gmail.com
4 Doutora em Direito e docente da Faculdade Independente do Nordeste. Email: samene@fainor.com.br
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in the same way that they cause inconvenience to individuals who they resort to 
justice to resolve demands and resolve pending disputes. Therefore, in line with 
the legislation, specifically with the Federal Constitution of 1988, it is noticeable 
that the deactivation of these places that ensure greater access to justice, provides 
a fraud to the fundamental right of the population, as it reaches the principle of 
human dignity, as well such as the unfeasibility of jurisdiction, given that it is the 
right of everyone, to have easy access to resolve their demands, and also the duty 
of the State to promote, enable and facilitate that individuals may have the right 
that has been injured or threatened, subject to be solved.
Key-words: Access; Justice; Pandemic; Judiciary; County.

INTRODUÇÃO

Para melhor compreensão acerca da temática, será averiguado a 
problematização da redução das comarcas no Estado da Bahia. O objetivo 
primordial para a limitação das comarcas é proporcionar a diminuição de custos, 
visando um plano de redução de despesas, tendo em vista que, a pandemia 
apresenta um cenário em que se busca cautela. Nessa perspectiva, é de grande 
importância analisar o acesso à justiça, bem como a acepção no que se refere às 
comarcas, pois o direito de ingressar ao judiciário é observado pela doutrina como 
um conjunto jurisdicional, tendo em vista, o processo. 

De acordo com Cappelletti e Garth, o sistema judicial deve ser acessível e 
justo para todos os indivíduos, sendo relacionado ao direito de resolver impasses 
que corresponda a finalidades específicas, e que possa gerar efeito individual e 
imparcial (CAPPELLETTI; GARTH, 2002, p.3). 

Acrescenta-se também a relevância da comarca, visto que, dentro de cada 
divisão territorial, existe a responsabilidade destinada a um ou mais juízes que 
exerce a jurisdição do local a qual fora designado. Some-se a isto, a Carta Magna 
de 1988, que dispõe sobre o direito exposto, no artigo 5º, XXXV: “a lei não excluirá 
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Portanto, é evidente 
na Constituição Federal, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, em outras 
palavras, o poder judicial, neste caso, o Estado, não pode deixar de resolver qualquer 
lesão ou ameaça de direito.

Entretanto, por outro lado, muito se discute sobre a extinção de foros, como 
demonstrado pelo TJ-BA, entre o período de 2012 e 2017, tem-se uma probabilidade 
que 25% das comarcas foram desativadas e fechadas, e os processos que 
demandavam naquele local foram encaminhados às outras cidades mais próximas, 
o que ocasiona uma perda imensurável a população baiana, também, lesiona o 
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princípio fundamental previsto na Constituição Federal de 1988, inciso III, artigo 
1º, o princípio da dignidade da pessoa humana. 

A propósito, vale ressaltar que o direito a justiça ultrapassa as garantias 
constitucionais, pois é também uma prerrogativa de Direitos Humanos, 
demonstrando, portanto, sua real importância. Na Convenção Americana dos 
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica, de 22 de novembro de 1969), 
o qual o Brasil é signatário, no artigo 8º é mencionado às garantias judiciais: 

Art.8º - 1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas 
garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal 
competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente 
por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, 
ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza 
civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.

Dessa forma, a desativação da jurisdição, no interior da Bahia, causa danos 
irreparáveis aos cidadãos, bem como aos servidores situados nessa circunscrição, 
pois como já demonstrado, o direito de interpor junto ao judiciário é essencial e 
fundamental aos indivíduos.

OBJETIVOS

A presente pesquisa tem como objetivo geral, analisar quais foram às 
motivações que deram margem a desativação das comarcas baianas, da mesma 
maneira evidenciar como o processo de redução dos foros causa transtornos aos 
cidadãos. Assim, é fundamental demarcar os objetivos específicos que são: Investigar 
como o impacto pandêmico influenciou na redução de comarcas. Examinar o acesso 
ao Poder Judiciário. Verificar como a extinção das comarcas ocasiona prejuízos aos 
Direitos e Garantias Fundamentais da população do Estado da Bahia.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para a coleta de dados e melhor obtenção das informações acerca do tema, 
foram utilizados livros, artigos, notícias, tratados e as Constituições da República 
Federativa do Brasil de 1988 e a Constituição do Estado da Bahia. Os autores Mauro 
Cappelletti, Bryant Garth e Ingo Wolfgang Sarlet foram os pilares deste projeto 
de pesquisa.

De acordo com Sarlet (2009, p. 29), enquanto os direitos fundamentais 
caracterizam-se por sua positivação na Constituição de determinado ordenamento 
jurídico, os direitos fundamentais são determinados por um caráter universal, 
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de cunho internacional. Portanto, direitos fundamentais são direitos humanos 
reconhecidos e positivados no ordenamento de um Estado, cuja inviolabilidade 
está garantida por sua Constituição (SILVA, 2005, p.190). Já os direitos humanos 
são aqueles reconhecidos por Estados por meio de acordos, tratados e convenções 
internacionais, cuja positivação é prescindível à sua validade, que é universal 
(SARLET, 2009, p. 29).

MÉTODOS

A metodologia utilizada no desenvolvimento da pesquisa será conjugação 
entre os métodos jurídico-interpretativo e jurídico-positivo, com a análise de dados 
secundários (fontes de artigo). No que toca a análise da redução de comarcas para 
amenizar os gastos do Poder Judiciário desde o ano de 2011 até o ano de 2020 
devido à pandemia do Covid-19. 

A opção metodológica se justifica á luz dos objetivos visados, visto que o 
método jurídico- interpretativo é aquele por meio do qual o pesquisador decompõe 
o problema de forma a analisa-lo e seus diversos aspectos, relações e níveis. 
Assim, esta perspectiva viabilizará as indagações e críticas acerca dos direitos 
fundamentais dos cidadãos e o acesso à justiça. 

Por fim, este método é um elemento importante para a difusão dos resultados 
da pesquisa, na medida em que permitirá a valorização dos Direitos Fundamentais; 
e o método jurídico-positivo que visa demonstrar os reflexos gerados nas áreas 
sociais e de segurança pública com a redução das comarcas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Pode-se afirmar que, as ações afirmativas derivam da necessidade de reduzir 
os gastos que o Poder Judiciário tem com a Pandemia. No entanto, vale ressaltar 
que o projeto de limitação do Poder Judiciário Estadual decorre de muito tempo, 
tendo início em 2011, em que se percebe que 50 comarcas foram desinstaladas. Já 
no ano de 2014, o Tribunal de Justiça fechou mais 25 comarcas. Posteriormente, em 
2017, houve novamente uma redução de mais 33. No ano de 2019, uma proposta 
de redução de outras 18 comarcas foram apresentadas, o que se prolongou até os 
dias atuais. Dessa maneira, se efetivamente os projetos forem postos em prática, 
teremos uma redução de mais 126 comarcas no Estado da Bahia. 

O que se deve perceber, é que isso contraria o artigo 121 da Constituição 
Estadual da Bahia, no qual diz que: “a cada Município corresponderá uma comarca, 
dependendo a sua instalação de requisitos e condições instituídos por lei de 
organização judiciária”. 
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O Estado da Bahia possui 417 municípios, uma população de 14.873.064 de 
acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), 
publicadas neste ano de 2020 no Diário Oficial da União (DOU).  Mas, como explícito 
a crise do Poder Judiciário, vem há anos, e a OAB/BA desenvolveu um projeto de 
estudos que apontou para a inconstitucionalidade das Leis estaduais que dispõem 
sobre diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro do Tribunal da Justiça 
da Bahia. 

Este projeto foi acolhido pelo Conselho Federal, que ingressou com ADI 
perante o STF. A redução que eles visam é do comprometimento contábil dos 
Tribunais Estaduais e uma consequente folga orçamentaria para a contratação 
de mais juízes, servidores e, certamente, reativação de todas as comarcas. Além 
disso, proporcionar melhor alocação dos recursos orçamentários, financeiros e de 
pessoal, enfim observados os valores da eficiência e economicidade, sem que isto 
implicasse em prejuízos no acesso da população baiana ao Judiciário.

Porém, os projetos de redução de comarcas aumentaram com a crise do 
Covid-19, e o Poder Judiciário do Estado da Bahia fez, foi publicar um Ato Conjunto 
n° 06 para estabelecer medidas de redução, racionalização, contingenciamento, 
monitoramento, equilíbrio orçamentário e financeiro diante do cenário mundial 
restritivo. Porém, este ato foi muito criticado, pois, se enquadra como um retrocesso 
na prestação do serviço judiciário.

As cidades do interior do Estado vão sofrer um impacto maior, gerando 
reflexos nas áreas sociais e de segurança pública. A população terá que enfrentar 
grandes distâncias para ter acesso à Justiça e exercer a sua cidadania, e isso é um 
questionamento enorme, pois o fechamento dessas comarcas trará transtornos 
grandes para algumas populações, que terão que percorrer longas distâncias para 
terem acesso ao atendimento judiciário. 

O Ato Conjunto nº 06 publicada no dia 02/04/2020, estabelece muitas medidas, 
a serem adotadas pelas unidades do PJBA, para alcançarem uma economia de 30%. 
Esse percentual também é aplicado no que diz respeito à redução dos valores das 
diárias, previstos no Decreto Judiciário nº 803, de 13 de dezembro de 2019. Mas da 
mesma forma que eles querem cortas os gastos do Poder Judiciário, não cortará os 
gastos da população, pelo simples fato do deslocamento.

É sabido que o Poder Judiciário é o órgão responsável pela interpretação das 
leis elaboradas pelo Poder Legislativo e promulgadas pelo Poder Executivo. Tem a 
função de garantir e defender os direitos individuais, ou seja, promover a justiça, 
resolvendo todos os conflitos que possam surgir na vida em sociedade com ou sem 
pandemia. A Constituição Federal define as responsabilidades e toda a estrutura 
dos Tribunais do país.
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O compromisso com a adequada aplicação dos recursos públicos é uma 
preocupação da atual gestão do PJBA antes mesmo do início da pandemia que 
assola o planeta. Mas as indagações do acesso à justiça e dos direitos fundamentais 
dos cidadãos não podem ficar a mercê. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5°, 
inciso XXXV prevê que todos os brasileiros tenham acesso ao poder judiciário e 
a justiça, cabendo ao Estado assegurá-lo. Esse direito é garantido aos brasileiros e 
estrangeiros residentes no país. 

No direito brasileiro existe o princípio da inafastabilidade da jurisdição, 
ele possibilita que todos os brasileiros possam reivindicar seus direitos e buscar 
garantir uma atuação do Estado para tomar as medidas necessárias, caso ocorra 
ameaça ou lesão ao direito ou garantia. O direito de ação é posto em prática através 
da provocação do Poder Judiciário, onde este Órgão ficará responsável por julgar 
e decidir de maneira imparcial com base na legislação vigente de maneira efetiva. 

Há diversas definições de direitos fundamentais, mas a definição de Dimoulis 
e Martins (2011), segundo a qual esses direitos são direitos públicos subjetivos, cujos 
titulares podem ser pessoas físicas ou jurídicas, estão previstos em dispositivos 
constitucionais. Assim, esses direitos apresentam caráter normativo supremo no 
âmbito do Estado e têm por escopo definir o campo de atuação do Estado quanto 
á liberdade da pessoa. 

O acesso à justiça é uma virtude de uma importância singular, não somente 
para o Estado Democrático de Direito, mas também para todos os cidadãos 
brasileiros.  Por esta razão é dever do Estado possibilitar e garantir formas que 
facilite esse acesso, porém infelizmente quando nos deparamos com situações em 
que se cogita a possibilidade de encerrar as atividades de comarcas, aquele que 
deveria encurtar o caminho até o judiciário acaba por alongar ainda mais essa 
distância.

Por isso tudo, fica evidente a importância dos direitos fundamentais, pois 
sem o acesso à justiça á todo e qualquer cidadão de forma igualitária, não haverá 
democracia, dito isso se evidencia o direito de ação, que é um dos pilares do Estado 
Democrático de Direito. Portanto cabe ao Estado oferecer formas que facilitem 
a resolução do conflito de acesso às comarcas, de forma eficaz e rápida, que é 
assegurada pela norma constitucional prevista no art. 5°, inciso XXXV.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de tudo o que foi acima exposto fica evidente que o acesso à justiça 
é um direito primordial e básico a todo e qualquer cidadão brasileiro que deseja 
acionar o Poder Judiciário para que haja a resolução do(s) conflito(s), direito este 
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que é positivado pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 
em seu art. 5°, inciso XXXV. Podemos ainda citar outros direitos fundamentais 
assegurados pela Carta Constitucional, como por exemplo: dignidade da pessoa 
humana, inafastabilidade do poder judiciário, razoável duração do processo, juiz 
natural, devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

O Estado deve garantir as pessoas que se deslocam até as comarcas, por terem 
seu direito lesionado ou ameaçado e que necessitam da tutela jurisdicional, tenham 
seus litígios solucionados de forma eficaz e em um espaço de tempo razoável. No 
entanto, esta questão tornou-se uma das maiores dificuldades enfrentadas pelo 
judiciário brasileiro nos últimos tempos. 

Como é sabido, recentemente o Poder Judiciário vem enfrentando uma grave 
crise em seu sistema, os direitos que são constitucionalmente previstos e que tentam 
promover um amplo acesso à justiça deparam-se com a morosidade e a falta de 
efetividade do Judiciário.

Fica evidente que o Estado da Bahia vem reduzindo substancialmente o número 
de suas comarcas com o argumento de que é necessário diminuir os gastos elevados, 
porém consequentemente acaba prejudicando a população bahiana, portanto, 
é inegável a existência de uma violação substancial aos direitos fundamentais 
assegurados pela Carta Magna, pelas garantias previstas na Constituição do Estado 
da Bahia e pelos princípios do Estado Democrático de Direito.
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RESUMO
O isolamento social provocado pela pandemia COVID-19 revela um aumento 
significativo de um fenômeno social tolerado por gerações. A violência doméstica 
e familiar contra a mulher é um problema global inserido na rotina das cidades 
e atinge diversas camadas sociais e regiões. Este artigo propõe-se a demonstrar 
o aumento da violência doméstica e familiar em decorrência da pandemia, bem 
como os aspectos e motivos que levam a essa violência. A incursão teórica analisará 
dados referentes ao aumento dessa violência e obras teóricas sobre o tema tratado 
com o intuito de desenvolver um estudo crítico, demonstrativo e reflexivo. 
Palavras-chaves: Isolamento social; Pandemia COVID-19; Violência contra 
mulheres; Violência doméstica; Problema global. 
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The social isolation caused by the COVID-19 pandemic reveals a significant 
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violence against woman is a global problem insert in the routine of cities and 
affects differents social classes and regions. This article aims to demonstrate the 
increase of the domestic and family violence as a result of the pandemic, as well 
as the aspects and reasons that lead to this violence. The theoretical incursion will 
analyze data referring to the increase of this violence and theoretical works on the 
theme treated in order to develop a critical, demonstrative and reflective study.
Key-words: Social isolation; COVID-19 pandemic; Violence against women; 
Domestic violence; Global problem.

INTRODUÇÃO

O ano de 2020 tem início em meio a uma crise sanitária global, causada pelo 
vírus COVID-19 que teve suas primeiras propagações na cidade de Wuhan na China 
e, por ser uma doença que causa complicações respiratórias e de fácil contaminação, 
logo dispersou para outros países, levando a uma pandemia. Com isso, alterações 
bruscas desencadearam novos comportamentos sociais, o isolamento social com 
suas medidas de restrições de deslocamento passou a ser obrigatório, sobretudo 
para a prevenção da transmissão do COVID-19. 

A permissão para o deslocamento ou mesmo para a manutenção da 
economia passou a ser voltada apenas para serviços essenciais à sociedade. Para 
tanto, o trabalho remoto tanto para homens quanto para mulheres aumentou 
significativamente, com o intuito de prover a subsistência familiar. No entanto, 
ao decorrer da pandemia a sociedade deparou-se com o agravamento da crise 
econômica, possibilitando o aumento do desemprego. 

Diante dessa nova realidade, o quadro se agravou ainda mais, propiciando um 
aumento nas tensões familiares e, problemas silenciados e camuflados, ampliaram-se 
tendo um reflexo direto no comportamento social e com consequências acentuadas. 
As medidas de distanciamento atingem a população de modo divergente, famílias 
e os marcadores sociais como gênero, cor, etnia, idade, condição econômica ditam 
o quanto o isolamento tende a ser perigoso. 

Na atual conjuntura social as mulheres têm sofrido, constantemente, variadas 
formas de violência, seja física, psicológica, sexual, moral ou matrimonial. È Reflexo 
de um problema que perdura por séculos, tendo origem na própria discriminação 
histórica, de um pensamento patriarcal e postura androcêntrica, que entende o 
homem de forma supervalorizada, protagonista da construção histórico social, 
enquanto a mulher, tida apenas como subsidiária, coadjuvante do meio, um 
problema que se agravou ainda mais durante a pandemia.  
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OBJETIVOS

A incursão teórica tem por objetivo realizar uma análise e reflexão sobre a 
Violência doméstica e familiar contra a mulher e o seu agravamento após a pandemia 
causada pelo COVID-19, bem como a necessidade de promoção de políticas públicas 
e o desenvolvimento cultural de prevenção, informação e denúncia. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Falar da Violência doméstica e familiar contra a mulher é pensar também 
o passado, é saber que, de um modo geral, encontra-se enraizada na sociedade 
por inúmeras gerações, em diferentes aspectos. A sociedade é o resultado de sua 
construção histórica e social, a violência contra a mulher se faz presente em relatos 
que retomam a antiguidade, porém, o problema só foi reconhecido enquanto um 
direito violado a partir de Leis como a Lei 11.340/06 conhecida como Lei Maria 
da Penha.

A violência contra a mulher não é recente, se materializou por diversas 
formas ao longo dos anos, sendo considerada como uma ruptura da integridade da 
mulher, seja ela física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial, é um fenômeno 
silencioso, permitido por gerações. Sobre o conceito de violência contra a mulher, 
Teles e Melo (2002, p. 11) ressaltam que: 

Violência, em seu significado mais recente, quer dizer uso da força 
física, psicológica ou intelectual para obrigar outra pessoa a fazer 
algo que não está com vontade; é constranger, é tolher a liberdade, é 
incomodar, é impedir a outra pessoa de manifestar seu desejo e sua 
vontade, sob pena de viver gravemente ameaçada ou até mesmo ser 
espancada, lesionada ou morta. É um meio de coagir, de submeter 
outrem ao seu domínio, é uma violação dos direitos essenciais do 
ser humano.

Desse modo, a violência alcança a liberdade da pessoa, restringindo-a por 
meio de ofensas físicas e morais. A priori o conceito de violência contra a mulher 
e violência doméstica e familiar contra a mulher parece ter o mesmo significado, 
no entanto, são expressões distintas, na qual a segunda está contida na primeira, 
sendo esta, gênero, e aquela espécie. Ainda nesse sentido Tânia Rocha Andrade 
Cunha, citando Costa (2007, p. 22), salienta:

A violência é um artefato da cultura e não seu artífice. Ela é uma 
particularidade do viver social, um tipo de negociação, que através 
do emprego da força ou da agressividade visa encontrar soluções para 
conflitos que não se deixam resolver pelo diálogo e pela cooperação.
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Essa violência, ainda que em distintas manifestações possui suas origens na 
discriminação de uma sociedade com costumes patriarcais, tendo a mulher sido a 
maior vítima desse embate. Diante da Pandemia atual do COVID-19 esse quadro 
têm se agravado, indicadores apontam que a ocorrência da violência doméstica 
e familiar têm aumentado, sobretudo em decorrencia do isolamento social e da 
crise econômica.

Segundo Boaventura de Sousa Santos (2020), o patriarcado induz a ideia de 
estar moribundo ou enfraquecido em virtude das conquistas por movimentos 
feministas alcançadas nas últimas décadas, no entanto, é evidente que a violência 
doméstica, a discriminação sexista e o feminicídio não cessam de aumentar.

Para Denise Schmitt e Heloise Siqueira (2020) as consequências da pandemia 
estão impactando o mundo em distintos aspectos, como econômicos, sociais, 
ambientais e, principalmente sobre a saúde pública. No entanto, segundo as autoras, 
parte das consequências só serão vivenciadas e confirmadas após a pandemia. 

É sabido que o transtorno vivenciado a partir da violência contra a mulher 
está inserido na rotina das cidades, nos países, no mundo como um todo. tornou-se 
uma condição rotineira e, em muitos casos, é tratado como algo pertencente à vida. 
Nada obstante, constata-se que é um fenômeno antigo, silenciado por gerações.

Ainda na obra a cruel pegagogia do Vírus, Boaventura entende que para as 
mulheres a quarentena será difícil e, em determinadas situações tonará perigosa, 
uma vez que são detentoras dos cuidados intra e extra famililiar e, por ocuparem 
profissões que estão na linha de frente de cuidados, dificilmente poderão se proteger 
com o isolamento social.

Com a dispersão do vírus COVID-19 o isolamento social tounou-se essecial 
para diminuir a contaminação, no entanto, para muitas mulheres em situação de 
violência doméstica, essas medidas possuem consequencias contundentes, pois 
ficam obrigadas a uma convivência integral com o agressor, agravando ainda mais 
o problema.

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2020), ao analisar os 
estados do Acre, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Minas 
Gerais, Pará, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte, a violênia doméstica e familiar 
contra a mulher durante a pandemia apresenta uma maior dificuldade em 
denunciar, levando a uma queda nos registros decrimes nas delagacias.

De acordo a pesquisa o registro de lesão corporal dolosa em virtude da 
violência doméstica diminiu ao se comparar o mesmo período do ano de 2019. A 
pesquisa apontou que entre os meses de maio e abril de 2020, o número registrado 
de lesão corporal dolosa diminuiu 25,5%, o registro de estupro de vunerável também 
diminuiu para 28,2%. A pesquisa apontou também que entre os meses de março 
e abril houve um cresimento de 22,2 % de feminicídio. Houve um crescimento 
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acentuado de chamadas para a polícia militar no 190. No Rio de Janeiro essas 
chamadas aumentaram 3,5%, no acre o aumento foi de 22,3 % e em São Paulo, o 
número passou para 44,9%. Com relação às denúncias telefônicas no ligue 180, 
nesse mesmo período o aumento foi de 27%.

Com o aumento dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, 
bem como a dificuldade em registrar denúncias em delegacias, foi sancionada a 
Lei 14.022/20 que passa a considerar o atendimento às vítimas como um serviço 
essencial e não poderá ser interrompido durante a pandemia. Prevê essa lei que 
que denúncias recebidas pelo disque 180 ou pelo disque 100 com foco na violência 
sexual contra crianção e adolescentes deverão ser encaminhadas às autoridades 
até 48 horas.

O cenário atual confirma o quanto a mulher ainda é exposta a essa violência, 
demonstrando que o reflexo de uma sociedade patriarcal ainda é contundente 
e, apesar de muitas conquistas feitas, sobretudo por movimentos feministas, a 
violência doméstica e familiar contra a mulher está apenas camuflada, sendo uma 
prática recorrente. 

MÉTODOS

A metodologia aplicada segue o método de abordagem indutivo, revisão 
bibliográfica, descritiva e o método fenomenológico. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A violência doméstica e familiar contra a mulher demonstra uma violação 
de direitos, uma violência delicada, repleta de fatores, causas e consequências. Ao 
tratar o tema é possível perceber que sua origem está atrelada a uma sociedade 
patriarcal e, por derivação dessa cultura patriarcal, manifestou-se uma relação 
de dominação do homem e, em contrapartida, a submissão da mulher. Percebe-se 
que o problema ergueu-se a partir da socialização das pessoas, tendo como agente 
influenciador, os costumes, a educação, a cultura, a religião, a ciência, a política e 
até mesmo asleis.

No entanto, é notório que essa violência não é um resultado da pandemia, 
a realidade foi agravada atualmente, sobretudo pela convivência integral com o 
agressor, pela crise sanitária, e pela crise econômica. A violência é recorrente e está 
inserida na sociedade, ainda que de forma camuflada.

Os dados apresentados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) 
demonstram que a violência letal, nos meses de março a abril de 2020, considerando 
doze estados brasileiros aumentou 22,2%, refletindo os costumes de uma sociedade 
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machista, bem como a necessidade em fazer o enfrentamento desse tipo de violência, 
alertando a sociedade e informando-a. É imprescindível que haja uma mudança 
comportamental, no entanto, os números demonstram que essa concepção ainda 
é algo distante. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pandemia causada pelo COVID-19 colocou o mundo em alerta para distintos 
aspectos, mudanças sociais forçadas levaram a população a um distanciamento 
social e, problemas camuflados ou que não condiziam com a realidade, como a 
violência doméstica e familiar contra a mulher,ficaram ainda mais expressivos, 
tendo reflexo direto no cotidiano.

Percebe-se que tratar da violência doméstica e familiar exige muita ponderação, 
pois sua origem está intimamente ligada a uma relação de dominação do homem 
em detrimento da submissão feminina. Essa violência é fruto da própria sociedade, 
que por diversos momentos da história demonstrou ser patriarcal e androcêntrica.

Não é nenhuma novidade que o problema da violência contra a mulher é 
cotidiano, ou seja, sabe-se que muitas mulheres são vítimas dessa violência em suas 
distintas formas, diariamente. E, apesar de não ser algo recente, só ganhou o título 
de problema social nos últimos anos, principalmente após a Lei Maria da Penha, 
pois antes era visto apenas como um problema de esfera doméstica, devendo ser 
resolvido de forma privada pelos envolvidos.

A denúncia é de tamanha importância que não deve ser negligenciada, no 
entanto, por ser uma violência que envolve muitos fatores, em muitos casos, não 
é feita. O patriarcado e a cultura machista demonstra que a sociedade ainda tem 
muito a evoluir, medidas de prevenção são indipensaveis para que a mulher sinta 
o mínimo de segurança para o convívio social. 
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A LEI MARIA DA PENHA NA IGUALDADE DE GÊNERO

 Daniellle Nascimento Souza1 
Daniela Santos Magalhães2

 

RESUMO
A Lei nº 11.340/06, mais conhecida como Lei Maria da Penha, foi criada no ano de 
2006 com a finalidade de atender mulheres em situação de violência doméstica. 
Muito embora tratar-se de uma lei de significativa importância para resguardar 
mulheres em estado de vulnerabilidade, recebeu muitas críticas sob a alegação 
de que a referida lei afastava o princípio da isonomia. Entretanto, este princípio 
tem como pressuposto tratar os desiguais na medida de sua desigualdade, e foi 
isso o que a Lei Maria da Penha veio trazer, vez que a sociedade brasileira foi 
gestada pelo patriarcalismo, sistema institucional no qual a autoridade é sempre 
o homem e que inferioriza a mulher, exigindo-se daquele um comportamento que 
denote força e resistência de modo a reprimir as suas fraquezas, dando ensejo a 
uma masculinidade tóxica. Com mudanças ocorridas na sociedade no que tange 
a identidade de gênero, é possível falar não apenas em mulheres em situação 
de risco, mas em gênero feminino em situação de risco. Por isso, sem afastar a 
importância de edição de leis pelos legisladores que sejam dirigidas a grupos em 
situação de vulnerabilidade, é possível afirmar que mais importante ainda o é a 
interpretação das leis por operadores do direito de modo a abraçar todo o gênero 
feminino, conforme preceitua o parágrafo único do art. 5º da Lei nº 11.340/06. 
Mas, apesar de as leis serem uma importante ferramenta de garantias de direitos 
e estabelecimento de deveres com vistas a manter o convívio social, por si só as leis 
não são suficientes para a obtenção de um estado de paz, sendo imprescindível a 
implementação de políticas públicas que visem dirigir os passos da sociedade ao 
respeito, à empatia e à compaixão a começar pelas instituições de ensino.
Palavras-chaves: Lei Maria da Penha, igualdade de gênero, masculinidade tóxica, 
políticas públicas.

ABSTRACT
Law 11.340 / 06, better known as the Maria da Penha Law, was created in 2006 
with the purpose of assisting women in situations of domestic violence. Although 
it is a law of significant importance to protect women in a vulnerable state, it has 
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received much criticism on the grounds that the said law was at variance with the 
principle of isonomy. However, this principle is based on treating the unequal to 
the extent of their inequality, and that is what the Maria da Penha Law brought, 
since Brazilian society was created by patriarchalism, an institutional system in 
which authority is always man and that inferiorizes the woman, demanding a 
behavior that denotes strength and resistance in order to repress her weaknesses, 
giving rise to a toxic masculinity. With changes in society regarding gender 
identity, it is possible to speak not only of women at risk, but of women at risk. 
Therefore, without ruling out the importance of law-making by legislators that 
target vulnerable groups, it is possible to affirm that even more important is the 
interpretation of laws by law enforcement officers in order to embrace the entire 
female gender, as the sole paragraph of art. 5 of Law nº 11.340 / 06. But, although 
laws are an important tool for guaranteeing rights and establishing duties in order 
to maintain social coexistence, the laws alone are not sufficient to achieve a state 
of peace, and the implementation of public policies is essential. that aim to direct 
society’s steps towards respect, empathy and compassion starting with educational 
institutions.
Key-words: Maria da Penha Law; gender equality; toxic masculinity; public politic.

INTRODUÇÃO

A lei específica de proteção às mulheres em situação de violência doméstica 
é bastante recente na história brasileira. Muitas foram as reinvindicações de 
grupos ligados a movimentos feministas que tinha o tema como uma de suas 
principais pautas de reinvindicação. As próprias leis privavam as mulheres de 
seus direitos. 

O artigo 35 do Código Processual Penal estabelecia o critério para que 
a mulher pudesse exercer o seu direito de queixa, ela precisava do prévio 
consentimento do marido, se esta fosse casada, salvo se estivesse dele separada 
ou se a queixa fosse contra ele, situação em que o juiz supriria a falta. Este artigo 
foi revogado pela Lei nº 9.520, de 27 de novembro de 1997. Apenas em 1985 
criou-se a primeira delegacia especializada de atendimento às mulheres. Não 
por obra do acaso, nem por boa vontade dos representantes governamentais, 
mas resultado de muita luta. 

OBJETIVOS

O objetivo desta pesquisa acadêmica é despertar a atenção do público 
acadêmico para um tema de grande relevância nos dias atuais, posto que hoje temos 
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a necessidade de proteger legalmente não apenas as mulheres do Brasil, mas todos 
os que se identificam como sendo do gênero feminino, com vistas a eliminar toda 
e qualquer forma de discriminação. Ressaltando que todo e qualquer grupo em 
situação de vulnerabilidade deve ser protegido por lei, portanto futuros advogados, 
defensores públicos, membros do ministério Público, magistrados, professores e 
legisladores precisam estar preparados para transformar a sociedade e promover 
a paz através da promoção do respeito ao gênero. Do contrário, a luta por criação 
de leis que protejam grupos em situação hipossuficiente ou em vulnerabilidade 
será inócua e se terá lutado em vão.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O ser humano revela-se um ser impressionante no que tange a evolução 
tecnológica, mas o mesmo não se pode dizer em relação ao respeito aos seus 
semelhantes, principalmente quando se trata do gênero feminino. Ditos populares 
como “em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher” perduram até hoje, 
como se o gênero masculino pudesse mais. Este dito é, por si só, uma agressão 
a um direito de não ter lesado o seu estado físico, sendo esta uma dentre muitas 
violências sofridas pelas mulheres nos dias hodiernos. 

Não se pode desprezar, contudo, que houve uma evolução do arcabouço 
jurídico com a recepção de algumas leis direcionadas à proteção do público 
feminino, como o foi a lei contra o assédio sexual, mas os crimes de violência 
doméstica contra as mulheres continuavam a serem tratados sem muita atenção 
pelos legisladores, vez que a violência cometida contra mulheres no âmbito familiar 
eram tratados sob o manto da Lei 9.099/95, onde se ofertava ao agressor a Pena 
Alternativa que consistia na prestação pecuniária ou de serviço comunitário ao 
Estado. 

Algumas Propostas de Leis foram apresentadas, muitas sem sucesso, por 
mulheres que ocupavam uma cadeira na Câmara. Até hoje a representação feminina 
na Câmara e no Senado é bastante desproporcional, de acordo com a Agência do 
Senado, apenas 15% e 13%, respectivamente. Mesmo em pequeno número, alguns 
projetos de leis apresentados por estas mulheres obtiveram sucesso, como o foi o 
Projeto de Lei de n°3.901/00, posteriormente transformado na Lei 10.455, em 13 
de maio de 2002, o qual possibilitava o afastamento do agressor do lar através de 
medida cautelar. 

O PL 2.372/2000 apresentado por outra deputada ia mais além, estabelecer 
crime de desobediência (art. 330, do CPB) caso o agente descumprisse a medida 
cautelar. Em sua justificativa invocou-se o art. 226, §8°, da CF/88 que “O Estado 
assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, 
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criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.” Ainda, 
demonstrou que em outros países, como os EUA, já existia medidas cautelares em 
que o agressor devia guardar distância das vítimas, as protective order, restraning 
order,ou stay-away order. O projeto foi aprovado pelo Congresso Nacional com 
emendas, todavia foi integralmente vetado pelo Presidente da República. 

Os casos de violência doméstica contra mulheres continuaram, por muito tempo, 
a serem tratados como crimes de menor potencial ofensivo e por meio de ação penal 
pública, dependendo de representação apenas quando resultasse em lesão corporal 
leve. Os processos continuariam a ser tratados pelos Juizados Especiais Criminais, 
sob a égide da Lei 9.099/1995. Gomes (1977, p. 503), em elogio à Lei 9.099/95, no que 
concerne a redescoberta da vítima, afirma que “a vítima suporta não só a vitimização 
primária (que ocorre no momento do delito), senão, sobretudo, a secundária (que 
acontece quando ela entra em contato com o sistema legal)”, dando a entender que a Lei 
n° 9.099/95 passou a dar uma importância maior às vítimas. Entretanto, quando esta 
Lei era aplicada nos casos de violência doméstica havia uma desproporcionalidade 
da pena em relação a lesão causada, a vítima então sofria nova agressão por não ver 
a efetivação da justiça, posto que as suas necessidades eram ignoradas, qual seja a 
necessidade de sentir-se protegida, amparada. 

Não havia espaço para o contraditório, o agressor recebia uma punição 
leve e a vítima não se via representada. Com exceção do crime de abuso sexual, 
homicídio e lesões corporais mais graves, todos os outros crimes cometidos contra 
as mulheres no âmbito intrafamiliar eram abarcados pelos Juizados Especiais 
Criminais. Somente no ano de 2006 foi aprovada e sancionada a Lei n°11.340/2006, 
conhecida como Lei Maria da Penha, que dispõe especificamente sobre a violência 
doméstica contra a mulher e cria o Juizado de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher. Maria da Penha foi violentada por 23 anos e somente conseguiu 
denunciar seu marido quando ficou paraplégica e sofrer segunda tentativa de 
assassinato. 

O caso foi apresentado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da 
Organização dos Estados Americanos (CIDH/OEA) no ano de 1998. O Brasil foi 
responsabilizado então por negligência, omissão e tolerância em relação à violência 
doméstica contra mulheres brasileiras. Mesmo diante dos números alarmantes 
publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de que 1,3 
milhão de mulheres são agredidas no Brasil a cada ano, sem considerar aquelas que 
sequer formalizam a queixa nos órgãos competentes por seus próprios motivos, esta 
Lei sofreu e ainda sofre muitas críticas por profissionais do Direito que ocupam 
importantes cargos públicos, profissionais estes que apregoam a lei deve promover 
a isonomia, e não a desigualdade, além de questionar o estado hipossuficiente 
da mulher. O princípio da isonomia assegurado constitucionalmente deve ser 
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interpretado pelos profissionais de direito e aplicadores da lei como tratamento 
desigual na medida de sua desigualdade. 

Colocar o homem em pé de igualdade com a mulher invocando o princípio da 
isonomia sob a alegação de que todos são iguais perante a lei é uma falácia, pois, ao 
analisar-se a história é possível verificar que a estrutura da sociedade é fortemente 
marcada por características machistas e essa sociedade buscou subjugar o sexo 
feminino ao longo dos tempos estabelecendo qual deveria ser o lugar da mulher 
na sociedade e quais deveriam ser os papéis por elas desempenhados no âmbito 
familiar. No campo do Direito é possível verificar que a balança pendia para um 
lado, tanto cível quanto criminalmente, e este não era o feminino. Por muito tempo 
a mulher era tratada como um ser que não sabia pensar por si próprio.

Deve-se considerar, ainda, os aspectos físicos, uma vez que o homem é 
biologicamente dotado de maior força física que a mulher, sendo este um dos 
fatores que justifica a vulnerabilidade da mulher na relação, não sendo possível, 
portanto, estabelecer uma relação de igualdade, mas de desigualdade. Muitos 
anos se passaram até se adquirir essa proteção e nesse percurso muitas mulheres 
sofreram violência ou foram mortas por seus companheiros. Nos dias atuais, pode-
se observar que não apenas as mulheres estão sob o manto desta tão recente lei, 
mas todo o gênero feminino, uma vez que pessoas que se identificam como sendo 
do gênero feminino são alvos de violência no Brasil. 

O número de denúncia de homicídios e tentativas de homicídios no Brasil 
contra pessoas LGBTIs teve forte crescimento no ano de 2017, segundo o Ipea 
o aumento foi de 127% no ano de 2017, e muitos desses crimes são cometidos 
pelos próprios companheiros. Por esse motivo é importante que este grupo 
também esteja resguardado pela Lei Maria da Penha. De acordo com a jurista 
Maria Berenice Dias (2010), “a Lei Maria da Penha, de modo expresso, enlaça ao 
conceito de família as uniões homoafetivas, sendo certo que o parágrafo único 
do artigo 5º reitera que independem de orientação sexual todas as situações 
que configuram violência doméstica e familiar”. Portanto, é assegurado a casais 
de mesmo sexo invocar a Lei n° 11.340/2006.  Por este motivo, é importante 
abordar em sala de aula temas tão relevantes quanto o é o respeito ao gênero 
feminino no intuito de reduzir, principalmente, os índices de violência contra 
este gênero que há tanto foi tão descriminado com o objetivo de se manter uma 
estrutura patriarcalista. 

MÉTODOS

Segundo Gil (1994, p.42), pesquisar “é um processo formal e sistemático do 
desenvolvimento do método científico”. Este trabalho científico tem como objetivo 
construir um conhecimento empírico sobre o problema apresentado. Para tanto, 
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utilizar-se-á, do método exploratório-descritivo, com levantamento bibliográfico e 
documental, através de um modelo clássico de pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com Amaral (2011), um dos objetivos da Lei Maria da Penha é 
visar a educação dos filhos a não propagarem comportamentos agressivos contra 
futuras esposas e membros de seu núcleo familiar. Se assim o é, faz-se necessário, 
para o alcance desse objetivo, a aplicação de políticas públicas direcionadas às 
famílias em situação de violência doméstica. Já de acordo com Bandeira e Almeida 
(2015), “a lei, percebida no seu poder de propaganda e no seu poder persuasivo da 
dimensão simbólica, incide na moral, nos costumes e no substrato prejudicial de 
onde emanam as violências”. 

Pelo exposto, é necessária a adoção de várias medidas, quer seja no âmbito 
escolar, quer seja na veiculação de propagandas ou mesmo promovendo maior 
representação na política por mulheres, destinando um percentual de seus 
assentos a candidatas do gênero feminino. Ainda, é necessário que ações de 
tratamento multidisciplinares para homens que praticam violência de gênero sejam 
implementadas em todo o país.

Mas, com o presente estudo, verificou-se também que muitas pessoas do gênero 
feminino desconhecem os seus direitos amparados legalmente, por isso é de suma 
importância a divulgação da lei numa linguagem clara que possibilite a qualquer 
pessoa com qualquer nível escolar compreender a lei que pode beneficiá-las. 

Ainda, a interpretação da lei Maria da Penha busca imprimir um novo 
paradigma de atenção ao gênero feminino em situação de violência, neste diapasão 
é necessário preparar os profissionais que aplicam a lei Maria da Penha para atender 
a toda e qualquer pessoa do gênero feminino. Oportuniza-se explicitar que todos 
são seres com sentimentos e precisam/devem ser respeitados e assim devem se 
sentir em contatos com profissionais preparados, independente do gênero.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A criação de leis direcionada à proteção do gênero feminino é de suma 
importância, uma vez que se dirige a um grupo em situação de vulnerabilidade. 
Grupo este que há muito foi ensinado que seu lugar era dentro de casa, junto aos 
filhos e suprindo as necessidades do marido e desprezando as suas próprias. Para 
assegurar os direitos desse gênero, faz-se necessário uma melhor representatividade 
nas Casas do Congresso, que atualmente contam com apenas 15% na Câmara dos 
Deputados e 13% no Senado. Contudo, apenas suprir essa representatividade não 
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é algo que por si só resolverá a violência de gênero, a eficácia das leis depende, 
sobretudo, dos interpretes e futuros profissionais do Direito que aplicam estas 
leis aos casos concretos. Não basta haver leis se quem as interpretam não lhe dão 
o devido valor e comportam-se como se a masculinidade o colocasse em situação 
privilegiada em relação aos demais gêneros.

São necessárias também a adoção de ações multidimensionais eficazes na 
educação, bem como nos meios publicitários, com vistas a conscientizar as presentes 
e futuras gerações acerca do respeito às diferenças de gênero com a finalidade de 
se dirimir a violência gerada através dos anos por conta de um sistema em crise: o 
patriarcalismo. Por milhares de anos os homens são ensinados que devem suprimir 
as suas emoções, não devem chorar, incentivam-se-lhes a agressividade e o uso da 
força e que não devem demonstrar nenhum tipo de fraqueza. 

A sociedade machista estabeleceu o lugar da mulher e também o papel do 
homem e de que ele deve desempenhá-lo sem demonstrar qualquer tipo de fraqueza. 
Toda essa construção social contribui para uma masculinidade tóxica responsável 
por comportamentos carregados de violência e ódio, pois já na infância os meninos 
são incitados a usar sua força física contra outros, a excluírem as meninas de suas 
brincadeiras e a desprezar outros meninos que demonstrem interesse por atividades 
que acreditam ser inerentes do sexo feminino. 

É importante que políticas públicas que visem o tratamento de homens 
que cometem crimes de gênero sejam implementadas, vez que são importantes 
ferramentas no combate à violência. O tema abordado é um caso de saúde e 
segurança pública e merece atenção tanto da administração pública, quanto das 
instituições de ensino, bem como de toda a sociedade. A função destas instituições 
é promover a igualdade, com vistas a erradicar condutas discriminatórias e a 
violência de gênero.
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ISOLAMENTO SOCIAL E VIOLÊNCIA SEXUAL:
A VULNERABILIDADE DA PROTEÇÃO DE CRIANÇAS 

E ADOLESCENTES

Carla Souza Matos1

Carlos Alberto Maciel Públio2

RESUMO
A pandemia mundial gerada pelo coronavírus SARS-COV-2 transformou os modos 
de convivência social adotados antes do período de crise, a medida de isolamento 
social se tornou fundamental à prevenção e alargou o estado de vulnerabilidade 
de crianças e adolescentes, provocando a exploração de diversas formas de abuso 
intrafamiliar e violência sexual. Embora apresentem consequências diferenciadas 
e interseccionais sobre a efetivação dos direitos fundamentais das crianças e 
adolescentes, o enfrentamento da violência sexual em face de crianças e adolescentes 
deve ter absoluta prioridade. E, por isso, o reconhecimento do seu local pela rede 
municipal é fundamental, para que as ações e estratégias sejam particularizadas 
e envolvam toda a comunidade ao enfrentamento da violência sexual em face 
de crianças e adolescentes. A partir de políticas públicas integradas pela rede 
de atendimento socioassistencial e pelo fortalecimento do direito à convivência 
familiar e comunitária, principalmente, em contexto de crise mundial, em que há 
um crescimento significativo de violência contra crianças e adolescentes. 
Palavras-chaves: Direitos da Criança e do Adolescente; Violência Sexual; Pandemia. 

ABSTRACT
The global pandemic generated by the SARS-COV-2 coronavirus transformed 
the ways of social coexistence adopted before the crisis period, the measure of 
social isolation became fundamental to prevention and widened the state of 
vulnerability of children and adolescents, causing the exploitation of several 
forms of interfamily abuse and sexual violence. Although they have different and 
intersectional consequences for the realization of the fundamental rights of children 
and adolescents, facing sexual violence in the face of children and adolescents must 
have absolute priority. And, therefore, recognition by the municipal network of 
their location is fundamental, for that the actions and strategies are specific and 
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involve the whole community to face sexual violence in the face of children and 
adolescents. Based on public policies integrated by the social assistance network 
and by strengthening the right to family and community coexistence, especially 
in the context of a global crisis, in which there is a significant increase in violence 
against children and adolescents.
Key-words: Rights of Children and Adolescents; Sexual Violence; Pandemic.

INTRODUÇÃO

A pandemia mundial provocada pelo novo coronavírus (SARS-COV-2), 
perante as recomendações da Organização Mundial de Saúde – OMS, transformou 
os modos de convivência social adotados antes do contexto de calamidade pública, 
o isolamento social se expressou como um verdadeiro antídoto ao vírus invisível. 
Entretanto, o vírus não é o principal responsável em violentar cruelmente os seres 
humanos, a violência embora seja onipresente na vida social, pode se manifestar 
invisível em seu íntimo e no fundamento das inter-relações, principalmente, quando 
cometidas em face dos mais vulneráveis: as crianças e os adolescentes.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, fundamentou o 
reconhecimento da dignidade humana presente em todo corpo da família humana, 
determinando a igualdade de direitos fundamentais, logo, se manifestava marcas 
de indignidade e violência, de dominação para com as crianças e adolescentes, para 
além, havia ressignificação enquanto sujeito de direitos subjetivos, à construção 
de uma história de proteção, assistência social e valorização do sentimento da 
infância, a partir de movimentos sociais, mudanças da legislação jurídica e da 
rede de atendimento.   

A Constituição Federal de 1988 elucida direitos particulares às crianças e aos 
adolescentes, pela primeira vez, sendo corporificados pelo Estatuto da Criança e 
do Adolescente, pela Lei nº. 8069/90. O dever-direito de proteção se dissemina no 
artigo 227 da Constituição Federal, dentro de cada um dos direitos inscritos, sendo 
primordial à garantia e preservação, no sentido global dos direitos.    
 O Estatuto da Criança e do Adolescente no campo da proteção, no artigo 
5º, invoca que nenhuma criança ou adolescente deverá ser vítima de violência, 
exploração, (...), e crueldade por violação aos seus direitos fundamentais, ou seja, 
têm proteção à saúde e à vida, ao desenvolvimento pleno, em caráter de preservação 
de sua dignidade existencial e dignidade sexual.   

O direito ao exercício saudável da sexualidade se interliga aos princípios 
fundamentais de autonomia, segurança, privacidade e liberdade alinhando-se ao 
direito à vida e de não ser acometido por violações sexuais. As políticas de direitos 
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humanos garantem a preservação da sexualidade, logo, as crianças e adolescentes 
têm direito a efetivação de uma sexualidade saudável, perante a materialização 
do direito a autonomia, integridade e segurança corporal, não estando os direitos 
sexuais limitados à violação sexual. 

O contexto de pandemia, a partir da medida de isolamento social, embora seja 
fonte fundamental de prevenção, se tornou particularmente nociva às crianças e 
aos adolescentes, gerando consequências particulares e familiares, em virtude do 
confinamento prolongado no seio familiar. Contraditoriamente, a família que tem 
o dever-ser de estreitar os vínculos e propiciar o desenvolvimento integral, provoca 
infinitas expressões de violência intrafamiliar, que precedem, são construídas ou 
fortalecidas na quarentena.       

Nesse sentido, a construção se compõe, a priori pelo contexto da pandemia 
do SARS-COV-2 e o modo de convivência social adotado ao período de crise 
mundial, interligado a condição da criança e do adolescente. Por seguinte, tecemos 
a significativa incidência da violência sexual em face de crianças e adolescentes, 
no sentido de sua manifestação e as consequências da violência.

Outrossim, abordamos a relevância da rede de atendimento socioassistencial 
municipal como penhor à proteção de crianças e adolescentes, uma vez 
que o distanciamento social de serviços primários provoca intervenções no 
reconhecimento e notificação das denúncias e violência. E, por fim, apresentamos as 
medidas de enfrentamento a violência sexual de crianças e adolescentes elucidadas 
ao tempo de crise mundial gerado pela pandemia do SARS-COV-2.

OBJETIVOS

Compreender se durante as medidas de isolamento social houve aumento dos 
casos de violência sexual contra crianças e adolescentes e os possíveis impactos ao 
desenvolvimento desses indivíduos, a partir de uma análise de conteúdo construído 
por especialistas. Observar o contexto de violência sexual cometida contra crianças 
e adolescentes, no sentido de manifestação e consequências; Identificar quais 
as estratégias de proteção construídas pela rede socioassistencial municipal de 
Vitória da Conquista – Bahia no enfrentamento à violência sexual contra crianças 
e adolescentes durante o período de isolamento social; Avaliar a efetividade das 
medidas de enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes construídas 
pela rede socioassistencial municipal local em virtude do distanciamento social. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A família é a comunidade humana fundamental e a partir da Constituição 
Federal de 1988, todos os sujeitos da família foram reconhecidos como sujeitos 
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de direitos, assegurando-os com igualdade, os direitos fundamentais e suas 
particularidades. Isso porque, conforme nos ensina Bruschini, (1981, p. 77), a família 
“não é a soma de indivíduos, mas um conjunto vivo, contraditório e cambiante de 
pessoas com sua própria individualidade e personalidade”.

Ocorre que, embora a família seja fonte de competências e determinante ao 
desenvolvimento integral das crianças e adolescentes, a existência de condições 
contrárias, tais como negligência, abandono e violências são percebidas no seio 
familiar. A partir de um poder familiar desvirtuado, em que domina a submissão, 
em razão de inter-relações de privações, abusivas e de ampliação da vulnerabilidade 
que afeta crianças e adolescentes.

A Organização Mundial de Saúde elucida a violência como um crítico 
problema de saúde e uma violação de direitos humanos. Conforme ensinamentos 
de Agudelo (1990, p.1-7), a violência “apresenta um risco maior para a realização 
do processo vital humano: ameaça a vida, altera a saúde, produz enfermidades e 
provoca a morte como realidade ou como possibilidade próxima”. 

A violência contra crianças e adolescentes concebe qualquer conduta – 
comissiva ou omissiva, de agressão ou coerção -, em virtude da condição especial 
da criança e do adolescente, com consequência de dano, constrangimento, 
sofrimento físico, psicológico, moral, sexual ou social. Nesse sentido, as crianças 
e adolescentes são vítimas de diferentes formas de violência dentro das inter-
relações, seja no seio familiar, ambiente escolar, instituições sociais e na 
convivência comunitária. 

Alhures, a proteção social da criança e do adolescente foi ressignificada a 
partir dos paradigmas elucidados na Constituição Federal de 1988, no Estatuto da 
Criança e do Adolescente, e, a priori, pela Convenção Internacional dos Direitos da 
Criança. Nesse sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente, particularmente, 
nos artigos 86 a 88, determina à execução de caráter municipal, de políticas públicas 
intersetoriais que considerem a criança e o adolescente como sujeitos prioritários, 
mediante a participação da administração pública aliada as organizações da 
sociedade civil, na composição da rede socioassistencial. 

METODOLOGIA

A pesquisa será qualitativa com análise da qualidade das categorias 
selecionadas e levantadas a partir do problema de pesquisa. Busca-se compreender 
como a rede socioassistencial municipal local está desenvolvendo as medidas 
adequadas ao enfrentamento dos casos de violência sexual contra crianças e 
adolescentes durante o estado de isolamento social. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
 
As crianças e adolescentes sofrem violências e abusos psicológicos, físicos e 

sexuais em diferentes ambientes de convivência, seja na família ou na comunidade, 
todos os anos, aproximadamente um bilhão ou metade das crianças do mundo são 
vítimas de violências, com consequências intensas, desde ferimentos, incapacidades, 
intervenções no desenvolvimento integral ao longo da vida, a morte, conforme 
o Global Status Report On Preventing Violence Against Children 2020 (WHO; 
UNICEF; UNESCO, 2020).

Os dados do Disque Direitos Humanos (2019, p.35) elucidam que crianças e 
adolescentes caracterizam o grupo vulnerável com maior número de denúncias 
registradas, em 2019, computando 55% do total das notificações. Ocorre que, 
embora constatamos a potencial incidência de violência cometida e as medidas de 
isolamento social que acentuaram os riscos à criança e ao adolescente, em abril, 
houve uma diminuição de 19% nas denúncias, em relação ao mesmo mês do ano 
de 2019, segundo a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos – ONDH (2020, s.p). 

A análise das características da violência sexual contra crianças e adolescentes, 
de acordo com o Disque Direitos Humanos (2019, p. 53) exprime que em 73% 
dos registros, a violência sexual tem ocorrência na casa da própria vítima ou do 
suspeito. Ademais, em 87% das ocorrências, o agressor era do gênero masculino, 
havendo vínculo familiar ou ligação social. Notadamente, segundo o Disque 
Direitos Humanos (2019, p. 37), a significativa incidência das violações se concentra 
cometidas por pessoas do seio familiar ou próximas do convívio, em conformidade 
com o índice do ambiente de ocorrência, sendo, 52% das violações na casa da vítima 
e 20% na casa do suposto agressor. 

Em consequência a resposta do SARS-COV-2, a frequência e a intensidade dos 
riscos à violência interpessoal em face de crianças e adolescentes foram modificadas, 
e, apesar dos padrões de denúncia de abuso e violência sexual se expressarem 
perfilhado de complexidade, o enfrentamento à violência sexual e a proteção 
devem ser tratados com prioridade absoluta. Por isso, em contexto de pandemia, 
o Conselho Tutelar que compõe a rede de atendimento, permaneceu em exercício 
contínuo, conforme preconizado como órgão permanente, no art. 131, do Estatuto 
da Criança e do Adolescente. 

Nesse sentido, a rede de atendimento socioassistencial deve efetivar sua 
responsabilidade fundamentalmente sopesando a condição especial da criança e do 
adolescente, perante o desenvolvimento de serviços, ações e programas, a partir do 
fortalecimento do compromisso participativo e democrático à garantia dos direitos 
fundamentais. Logo, o enfrentamento à violência necessita ser empreendido pela 
rede socioassistencial, pautado no reconhecimento da identidade local de sua 
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atuação em conformidade com as recomendações e políticas públicas preconizadas 
no âmbito internacional e nacional. 

Alhures, apesar dos progressos à proteção de crianças e adolescentes, a 
vulnerabilidade em virtude das desigualdades sociais, econômicas, educacionais, 
de gênero e humanas, dificultam a efetivação de direitos fundamentais a milhões 
de crianças e adolescentes, tendo em vista que sobrevivem distantes do ambiente 
educacional, do acesso a saúde básica, e expostas as diferentes manifestações de 
violências. 

O estado de pandemia reflete uma espécie de claridade pandêmica, 
escancarando a crise humana que sobrevivemos, na materialização de que o 
vírus SARS-COV-2 pode ser o menor dos males a ser enfrentado. A violência 
sexual pode ser ainda mais silenciosa, posto que a invisibilidade decorre de um 
sentimento domesticados nos seres humanos, pela educação e domínio absoluto, 
o colonialismo revela a violência doméstica, o sexismo das estruturas familiares 
fortalece as violências em face dos seres em desenvolvimento, demonstrando as 
fragilidades da família e da rede de proteção.

A Convenção sobre Direitos da Criança preleciona que os Estados Partes têm 
o dever-se de garantir às crianças e aos adolescentes o acesso as medidas especiais 
de proteção, com a consciência de seus direitos e a participação das práticas que 
afetam sua vida. Logo, devem ter acesso aos serviços de saúde e educação, a 
possibilidade do desenvolvimento sadio de suas competências, para além, com 
o desenvolvimento integral em um universo de amor, compreensão e segurança.

A inquietude quanto as crianças e adolescente, além da concepção de 
vulnerabilidade de suas condições, emerge das limitações de direitos fundamentais, 
a partir da decretação de “estado de emergência” e a exposição a violência, ao 
considerarmos um olhar global dos direitos, tendo em vista que a violação de 
um direito afeta outro. Nesse contexto, a Comissão Internacional de Direitos 
Humanos elucidou diretrizes, fundadas na Resolução 1/2020 – Pandemia e 
Direitos Humanos nas Américas -, com mandamentos particularmente voltadas 
aos direitos das crianças e dos adolescentes. O direito à convivência familiar e 
comunitário tem atuação fundamental na efetivação dos direitos da criança e do 
adolescente, logo, houve mandamento no sentido de garantir o acesso à educação 
e a formação, a partir de instrumentos que proporcionem à família a participação 
com as crianças e adolescentes, fortalecendo os laços familiares e a prevenção da 
violência intrafamiliar. 

Nesse sentido, se orienta a adoção de medidas que possibilitam o direito à 
participação das crianças e adolescentes, permitindo a oportunidade para que 
sua concepção seja ouvida e valorizada no processo de decisão das dinâmicas 
comportamentais, fora ou dentro da pandemia. Assim, ao desenvolvimento 



210 ANAIS II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
 Governança Global, Progresso Econômico e Desenvolvimento Social
 Homenagem ao 75º Aniversário da Carta de São Francisco da ONU

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

de crianças e adolescentes conscientes das circunstâncias a sua volta e partes 
das decisões que lhes impactam, como sujeitos de direitos subjetivos, além do 
desenvolvimento da sua autonomia.

A implementação de medidas de atenção especial particularizada no perfil 
socioeconômico de cada criança, adolescente e da sua família teve fundamento 
no impacto dos diferentes níveis de consequências a cada grupo social, ainda que 
dentro dos mais vulneráveis. Orientando, assim, a adoção de medidas de prevenção 
e enfretamento dos abusos e violência doméstica, assegurando o acesso amplo 
aos meios de denúncia e exercício de medidas protetivas adequadas em atenção 
as denúncias de violências. 

Outrossim, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
CONANDA, preconiza indicadores de emergências no campo econômico e social, 
de maneira a dirimir a transmissão comunitário do SARS-COV-2, para além do 
direito à saúde e à vida. Corroborando que, a efetivação dos direitos das crianças 
e adolescentes depende da responsabilização e proteção dos seus cuidadores 
primários, uma vez que o seio doméstico deve ser saudável e seguro, ponderando-
se, portanto, a necessidade de políticas públicas às famílias em condição de 
vulnerabilidade social. 

A rede de atendimento socioassistencial à criança e ao adolescente foi reconhecida 
como fundamental ao enfrentamento da violência sexual, preconizando a promoção 
de informação quanto aos sistemas de denúncia, por canais de comunicação, cuidado 
especial às famílias com histórico de violência contra crianças e adolescentes, e, a 
implementação de mecanismos para minimizar o desdobramento de novos contextos 
de conflitos dentro das relações familiares e comunitárias. 

Nesse sentido, dentro do estado de pandemia ou fora, consoante aos 
ensinamentos de Tepedino (1999, p.35), as relações familiares, informais ou formais, 
por mais complexas que se expressam, nutrem-se todas de substâncias triviais e 
ilimitadamente a quem outorga afeto, perdão, paciência, solidariedade, enfim, a 
tudo que possa devolver a capacidade do viver em comum, sem abusos e violência, 
assim, “a teoria e a prática das instituições de família dependem, em última análise, 
de nossa competência em dar e receber amor”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
O isolamento social provocado pela pandemia para as crianças e adolescentes se 

caracteriza como uma quarentena dentro de outra quarentena, isso porque, a história 
das crianças é delineada em harmonia a dos seus cuidadores, e esses corpos ainda em 
desenvolvimento se entregam tanto ao cuidado e acolhimento familiar e comunitário, 
quanto à negligência, força, abandono e as diferentes manifestações de violência. 
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As crianças e adolescentes são apreendidas a partir do referencial da família ou 
da sua ausência, posto que, as experiências vivenciadas no seio familiar e no ambiente 
de construção de vínculos, desde a determinação de limites a manifestação de afeto 
e cuidado são fundamentais à construção da subjetividade e ao desenvolvimento 
integral ao direito à vida comunitária e humana. Logo, são elementos essenciais ao 
reconhecimento e ampliação das capacidades das crianças e adolescentes dentro de 
círculos cada vez maiores, dentro da grande comunidade familiar. 

As consequências diferenciadas e interseccionais à materialização dos direitos 
fundamentais das crianças e dos adolescentes causados pela pandemia do SARS-
COV-2, indicam um traço comum a ser implementado, fundando em assegurar o 
fortalecimento da convivência familiar e comunitária. Nesse sentido, é fundamental 
reconhecer o exercício de políticas públicas sociais comprometidas com a garantia 
dos direitos das crianças e dos adolescentes, com a atuação da rede socioassistencial, 
particularmente, nesse contexto de crise mundial.

A violência sexual não pode ser invisível, nem silenciada nos bilhões de corpos 
de nossas crianças e adolescentes. O enfrentamento da violência sexual que afeta 
crianças e adolescentes requer um sistema epistemológico, cultural e educacional que 
assegure o desenvolvimento pela rede de atendimento socioassistencial a partir de 
ações políticas, econômicas e sociais integradas à preservação da dignidade sexual 
e humana de crianças e adolescentes junto a família e a comunidade, de forma 
participativa. Assim, como ensina Boaventura (2020, p.32) “quando superarmos esta 
quarentena, estaremos mais libertos das quarentenas geradas pelas pandemias”. 
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A FIGURA DO PSICOPATA E SEU REFLEXO 
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RESUMO
O presente trabalho, baseado em pesquisa documental, tem o escopo de analisar 
a figura do portador de psicopatia, o grau de sua imputabilidade e os efeitos de 
sua responsabilidade criminal após uma prática delitiva, assim como seu lugar 
no sistema jurídico-penal, garantindo que sejam cumpridos o propósito da pena e 
os princípios constitucionais básicos, a exemplo da dignidade da pessoa humana. 
Apresenta-se, então, as definições da Psicologia para o transtorno de psicopatia 
com base na análise de obras de estudiosos como Freud, que pesquisou e catalogou 
diversos tipos de perversão. O psicopata é perverso, para ele, não há reabilitação. 
Um dos poucos pontos de concordância entre os estudiosos da psicopatia é a 
observação, nos indivíduos psicopatas, da ausência de traços de afetividade, nojo, 
culpa ou vergonha. Assim, há uma necessidade de avaliação da métrica utilizada 
para aferir a culpabilidade desses agentes, respeitando também o princípio da 
individualização da pena.
Palavras-Chaves: Psicopatia; Direito Penal; Imputabilidade; Direitos Humanos; 
Psicologia.

ABSTRACT
The present work, based on documentary research, has the scope of analyzing 
the figure of the bearer of psychopathy, the degree of his imputability and the 
effects of his criminal responsibility after a criminal practice, as well as his place 
in the legal-penal system, ensuring that the purpose of the penalty and the basic 
constitutional principles are fulfilled, following the example of the dignity of 
the human person. The definitions of psychology for psychopathy disorder are 
then presented based on the analysis of the works of scholars such as Freud, 
who researched and catalogued various types of perversion. The psychopath is 
perverse, for him, there is no rehabilitation. One of the few points of agreement 
among psychopathic scholars is the observation in psychopathic individuals of 
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the absence of traces of affectivity, disgust, guilt or shame. Thus, there is a need 
to evaluate the metrics used to measure the guilt of these agents, also respecting 
the principle of individualization of the penalty.
Keywords: Psycopathy; Criminal Law; Imputability; Human Rights; Psychology.

INTRODUÇÃO 

Sabe-se que os estudos científicos acerca da psicopatia são inconclusivos em 
vários sentidos, uma vez que não há concordância entre os estudiosos sobre a 
definição, métodos de diagnóstico ou tratamentos dispensados. 

A psicopatia é vista, hoje, pela maior parte dos pesquisadores, como uma 
espécie de transtorno de personalidade caracterizado pelo desprezo das obrigações 
sociais e completa falta de empatia com o outro.

Existem formas convencionais de desvios de caráter, no entanto, no psicopata 
esta alteração toma proporções exageradas, levando à insensibilidade e indiferença 
que fazem com que estas pessoas estejam suscetíveis à prática de atos de crueldade 
sem quaisquer arrependimentos. Sendo assim, a psicopatia é o mais grave dos 
transtornos de personalidade.

Os psicopatas incidem de 1 a 3% da população, o que é um número 
assustadoramente alto. Visto que há uma grande incidência e uma insuficiência 
de dados sobre o tema, surge para o Direito, mais especificamente para o Direito 
Penal, a necessidade de criar conceitos jurídicos para regular e definir a posição 
destes indivíduos nos conflitos dos quais eles possam ser sujeitos ativos ou passivos. 

Uma das maiores consequências jurídicas da dificuldade de definição e 
tratamento dos portadores deste transtorno é a reincidência criminal, principalmente 
para crimes violentos, pois para o psicopata, até onde se sabe, não há que se falar 
em “arrependimento”, “recuperação” ou “reabilitação”. 

Embora nas primeiras prisões e casas de força, como no sistema panóptico 
desenvolvido por Bentham no século XVII e em todos os que seguiram a ele, 
o intuito fosse isolar os delinquentes a fim de manter a paz e a organização 
social, deixando os presos em situações degradáveis e desumanas, hoje, o intuito 
primordial da prisão é a ressocialização, a recuperação do indivíduo infrator para 
que ele possa voltar ao convívio social. 

Numa orientação humanista, a ressocialização objetiva a humanização do 
detento. A pena privativa de liberdade, imposta pelo Código Penal, assim como 
pela Constituição Federal, não busca mais castigar ou punir, mas reintegrar de 
maneira efetiva. 
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Portanto, sabendo que não há possibilidade de reabilitação para o portador 
de psicopatia, este trabalho busca definir qual o lugar pertencente ao psicopata no 
sistema jurídico-penal e qual seu grau de imputabilidade.

OBJETIVOS 

Diante do crescente número de casos de incidência penal por agentes 
portadores de psicopatia, objetiva-se construir um conceito de psicopatia, e 
consequentemente, da figura do psicopata.

Nesse contexto, pretende-se analisar juridicamente o grau de imputabilidade 
e responsabilidade penal dos portadores deste transtorno, bem como verificar 
de maneira prospectiva a existência de um lugar para os psicopatas no sistema 
jurídico-penal, uma vez que eles não podem ser inseridos efetivamente nem no 
sistema carcerário comum, nem em hospitais psiquiátricos.

Assim, busca-se identificar uma maneira de punir os crimes praticados pelos 
indivíduos portadores de psicopatia de forma a respeitar os limites constitucionais 
da dignidade humana. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

A palavra psicopatia poderia levar à impressão de que se trata de uma 
patologia, pois a partir de sua etimologia, extrai-se o significado de doença mental 
(do grego, psycho = mente; e pathos = doença) (SILVA, 2008, p. 37). No entanto, 
trata-se de um transtorno de personalidade. São diversos os transtornos de 
personalidade, sendo considerada a psicopatia o mais grave deles.

No início do século XX com Freud, a partir da teoria da sexualidade que vai 
além do estudo relacionado ao ato sexual, configurou-se diversas modalidades de 
prazeres e satisfações no campo visual, acústico, táteis, oral e anal, correspondendo 
dimensões que fazem parte do desenvolvimento humano. Desse modo, Freud 
em suas pesquisas passou a estudar e catalogar tipos de perversão, estritamente, 
relacionado as fases do desenvolvimento sexual infantil. E Segundo TEICHER 
(2002, p. 123-124):

[…] até o início dos anos 90, profissionais da área de saúde mental 
acreditavam que as dificuldades emocionais e sociais ocorriam 
principalmente por meios psicológicos. Os maus tratos na infância 
eram vistos como causadores do desenvolvimento de mecanismos 
de defesa intrapsíquicos, responsáveis pelo fracasso do indivíduo 
na idade adulta. Ou como paralisadores do desenvolvimento 
psicossocial, mantendo a vítima presa à condição de “criança ferida” 
[...].
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Há uma primeira classe dos perversos, formado por pessoas que apresentam 
fixação em umas dessas modalidades de prazer como o voyeurismo, ou seja, sujeitos 
que exageram em algum tipo de satisfação, não aceitáveis culturalmente, segundo 
as normas sociais. 

No processo terapêutico até para expor tal comportamento, o sujeito é 
acometido de constrangimento e apresenta sofrimento por abrigar essas questões 
dentro de si e de como se apresenta na sociedade que tem como padrão outras 
formas normatizadas de satisfação. 

O segundo grupo de perversos são classificados nos sujeitos em fuga do 
encontro genital e por isso, tem fixação por relacionamento sexual em animais 
como é a pratica de zoofilia. Até aqui, são pessoas que negam as regras sociais, 
mas seguem as normas jurídicas. Já tem a terceira classe dos perversos, o sadismo, 
cuja satisfação está no declínio do outro e para tanto, produzem sofrimento social 
de forma individual ou coletiva, inclusive, satisfazendo-se em negar as regras 
jurídicas (FREUD, 2020, p. 40-45).

Nesse terceiro grupo, especificamente, está a psicopatia. Esse sujeito, 
conscientemente, começa a infringir até mesmo o código de leis jurídicas no intuito 
de prejudicar outras pessoas. Vale ressaltar que o sujeito compreende seus atos 
ilegais (autor da lei) e apresenta frieza em seus comportamentos, pois os sentimentos 
de outros não são levados em consideração. Diferentemente da psicose, em que o 
sujeito está em delírio, ou seja, inconsciente de seus atos por estar (encontrar-se) 
em outra dimensão da realidade. 

Há características que classificam o psicopata como: a ausência de traços de 
afetividade, nojo, culpa, vergonha, já que o prazer está ligado ao declínio do outro, 
culminando, inclusive, na prática de pedofilia. Tal comportamento é tão perigoso 
que desconsidera a criança como sujeito, estando ali para ser inserido no mundo 
cruel do abusador (FREUD, 2020, p. 43-50).

Desse modo, a psicopatia se mostra como um tipo de comportamento social 
em que os indivíduos optam por não ter consciência moral, ética e humana e 
consequentemente, são desprovidos de empatia, de se colocar no lugar do outro. 

Ora, se não há nenhum traço de moral ou consciência nesses indivíduos, como 
aplicar a eles uma pena privativa de liberdade e garantir a eficácia desta, fazendo 
com que a prisão cumpra seu papel ressocializador? Esta é a grande questão do 
Direito Penal no que tange à figura do psicopata.

As penas começaram a ser aplicadas desde tempos primitivos, na origem 
da humanidade, iniciando-se o “período de vingança privada”, que se prolongou 
até o século XVIII. Após, vivenciamos um período humanitário, que transcorreu 
durante o lapso de tempo compreendido entre 1750 e 1850, como uma reação à 
arbitrariedade e o caráter atroz das penas, período inclusive em que foi escrita a 
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obra “Dos Delitos e das Penas” de Cesar Beccaria. Em seguida, pode-se falar no 
período científico ou criminológico.

O fato é que com tantas mudanças, a prisão e sua finalidade, evoluíram no 
decorrer dos anos. Nas primeiras prisões a pena era uma detenção de caráter 
perpétuo e em celas muradas, nas condições mais degradantes e desumanas que 
fossem possíveis. 

Após a evolução de vários sistemas já existentes em todo o mundo, Brasil 
adotou o chamado “sistema progressivo irlandês”, que, segundo Canto (2000, p. 14):

Sistema de vales e preparação para a vida em liberdade. Os 
presos eram deslocados as prisões intermediárias, semelhante 
a um método progressivo de regime, sendo abolido o uso de 
uniformes. Por outro lado, foi admitido o trabalho no campo, 
com autorização para conversação, objetivando o fomento para o 
retorno à sociedade. O Brasil adotou este sistema, excluído o uso 
de marcas ou vales, mas acrescentando a observação, o trabalho 
com isolamento noturno, o regime semi-aberto ou colônia agrícola 
e a liberdade condicional.

Com o tempo, também deixou de existir a pena de morte – fora em situações 
excepcionais – e as prisões foram ganhando um novo objetivo: o da ressocialização. 
Desde 1940, com a vigência do atual Código Penal, o Brasil adota a progressividade 
da execução da pena, baseada em critérios objetivos e subjetivos. 

Em tese, hoje, o Estado não possui o explícito prazer de punir, uma vez que 
ele também deve obedecer a uma série de regras e a punição aplicada, o é para 
fins de ressocialização do agente. A reintegração à sociedade consiste em tornar 
novamente o infrator “bom” para o convívio social. Mas o que fazer quando o 
indivíduo é essencialmente “mau”?

Como mencionado, o psicopata não possui atributos como “bondade”, “afeto” 
ou “empatia”, para ele, não há ressocialização, não há arrependimento pelo crime 
praticado, e, portanto, há reincidência. Desta forma, os transtornos mentais, e 
principalmente a psicopatia, são um constante desafio não só para a Psicologia e 
Psiquiatria, mas também para o Direito. 

A culpabilidade é uma espécie de juízo de censurabilidade, no qual cabe 
verificar se o autor da conduta típica é responsável pela infração penal. Nessa seara 
valorativa, deve-se aferir se o agente responderá ou não pelo crime, provocando 
a penalização da conduta. Para ser culpável, o indivíduo deve ser imputável, ter 
potencial consciência sobre a ilicitude do fato e deve ser inexigível que tivesse tido 
conduta diversa. Para GREGO (2016, p. 496):
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Para que o agente possa ser responsabilizado pelo fato típico e ilícito 
por ele cometido é preciso que seja imputável. A imputabilidade é a 
possibilidade de se atribuir, imputar o fato típico e ilícito ao agente. 
A imputabilidade é a regra, a inimputabilidade, a exceção. 

O Código Penal não conceitua imputabilidade, mas em seu artigo 26, dispõe 
sobre a inimputabilidade, prevendo que:

Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou 
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo 
da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter 
ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento 
(BRASIL, 1940).

No parágrafo único do mesmo artigo está prevista a chamada “semi-
imputabilidade”:

Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, 
se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou 
por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era 
inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de 
determinar-se de acordo com esse entendimento (BRASIL, 1940).

 O semi-imputável é aquele capaz de entender parcialmente o caráter ilícito 
da ação delituosa. A questão a ser discutida é em qual das hipóteses está inserido 
o indivíduo com transtorno de personalidade de psicopatia. 

Estudos apontam que o psicopata não se encaixa no perfil dos doentes mentais, 
pois não possuem nenhum tipo de perda da consciência nem alteração em sua saúde 
mental, no entanto, existe outra vertente que defende a inserção dos psicopatas 
como pessoas com perturbação mental e que não possuem consciência de ilicitude. 

A Psiquiatria não afirma pacificação ao tema. Alguns doutrinadores não 
adentram no conteúdo, adotando uma ideia superficial. A jurisprudência não é 
unânime, acarretando maior acirramento dos debates. Desse modo, cabe ao juiz a 
reponsabilidade de apreciar cada caso e decidir qual solução adotar com a prestação 
jurisdicional.

MÉTODOS 

O estudo investigou a problemática exibida por meio da utilização de pesquisa 
bibliográfica e exploratória, bem como o uso de artigos acadêmicos que dialogam 
com a temática de interdisciplinaridade entre Direito e Psicologia.
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Para tanto, foi utilizado o método indutivo, pois se buscou, por meio da 
explanação de teorias e artigos de leis, compreender o reflexo da figura do psicopata 
no direitos penal brasileiro e sua imputabilidade. Assim, partiu-se de constatações 
mais particulares às leis e teorias tanto da Psicologia quanto do Direito e, como 
técnica, a documentação indireta bibliográfica com a utilização de livros e artigos 
científicos para melhor embasamento teórico e conhecimento das diversas teorias 
sobre o tema.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O nomenclatura da psicopatia é de origem grega, uma espécie de junção 
entre alma e sofrimento. No século XVIII, estudou- se casos de pessoas com 
comportamentos frios e nocivos aos outros com maior profundidade. 

Depois, caracterizada pela primeira vez pelo psiquiatra americano Hervey 
M. Cleckley (em 1941), a psicopatia ou sociopatia ou transtorno da personalidade 
antissocial passa a representar um distúrbio mental de difícil identificação e 
diagnóstico. Entretanto, há alguns traços possíveis de observação no comportamento 
e hábitos de quem possui o transtorno: falta de empatia, impulsividade, são 
egocêntricos, megalomaníacos, mentirosos e antissociais. 

 Esse pesquisador apresentou maior clareza no conceito de psicopatia, 
enfatizando o déficit em suas relações sociais, de forma consciente, ou seja, o 
psicopata é ausente de alucinações ou irracionalidade, e apontou 16 elementos 
caracterizadores. 

 Este vai ampliar as características para vinte elementos. O psicólogo 
canadense Robert D. Hare, especialista em psicologia criminal e psicopatia 
delimitou componentes que podem identificar ou diagnosticar uma pessoa como 
psicopata. Segundo esse estudo, uma pontuação igual ou acima de 30 pontos (o 
máximo são 40), já pode classificar um sujeito dotado de psicopatia, dentro de uma 
lista de elementos (Escala Hare). 

Para tanto, o profissional deve ser versado teoricamente para aplicar esse 
método que definem o sujeito como psicopata, com formação especifica, para fugir 
da manipulação do psicopata. 

A análise leva em consideração: lábia, sendo grandioso de autoestima, 
mentira patológica, ausência de remorso, afeto superficial, falta de empatia, 
impulsividade, falta de objetivos realistas de longo prazo, desejos sexuais 
promíscuo, irresponsabilidade, impossibilidade de aprender com os próprios 
erros, versatilidade criminal, necessidade de estimulação, ludibriador, estilo de 
vida parasita, controle deficiente do comportamento, problemas comportamentais 
precoce, muitas relações conjugais de curta duração, delinquência juvenil e 
revogação da liberação condicional. 
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O examinador por meio da entrevista precisa abordar além dos componentes 
do check list, o histórico desde a infância em sua vivencia profissional, escolar e 
familiar, passando por investigações nos relacionamentos amorosos. A entrevista 
precisa ser de cunho analítico, com rigorosidade, pois é muito sério diagnosticar 
alguém com esse transtorno. Além de considerações como a anatomia cerebral, a 
genética e o ambiente em que ela se encontra. 

Vale ressaltar que em toda sua prática, existe uma intencionalidade e 
também ausência de arrependimento, diferenciando-se do psicótico. Na clínica, 
a investigação perpassa questões que medem seu grau de impulsividade, afeto, 
autoestima, culpa, agitação, histórico comportamental, sexuais, capacidade de 
manipulação, versatilidade criminal e relação com negações e frustrações.

O tratamento é muito complexo porque esses sujeitos não estão abertos 
ao processo terapêutico, exigindo do profissional uma vasta experiência em 
diagnosticar corretamente e saber conduzir esse tipo de trabalho. Vale lembrar, 
que é o tratamento é alvo de polêmica, pois há profissionais que enxergam 
possibilidade de mudança e evolução no tratamento, já outros entendem que não 
existe tratamento. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nota-se a partir desse estudo que o tema sobre a penalidade destinada a 
portadores de psicopatia demanda grande estudo devido a sua extensa complexidade. 
Há autores que defendem a ideia da impossibilidade de recuperação para essas 
pessoas, já outros reconhecem caminhos possíveis para o desenvolvimento da 
consciência moral e consequentemente, o sentimento de empatia para com o 
próximo. 

O grande questionamento reside no fato da extensão da pena aplicada a 
esses sujeitos. Segundo os estudos científicos, a psicopatia pode estar relacionada 
a fatores genéticos, ambientais ou até mesmo a estrutura cerebral. Logo, até que 
ponto o psicopata é digno de uma penalidade menor, visto sua condição peculiar?

Portanto, verifica-se a necessidade de estudos aprofundamentos na área e 
também no campo dos direitos humanos, pois cabe pensar nessa temática de 
maneira mais humanitária ao aplicar a penalidade correta para esse sujeito. 
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A ATUAÇÃO DA CLÍNICA DE DIREITOS HUMANOS DA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 

NO QUE TANGE À DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER 
DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19

Lidiane Lima Silva1 
Danielle Coelho Silva 2

RESUMO
Este trabalho parte da premissa de que a violência de gênero tem sido um grande 
entrave para a efetivação dos direitos fundamentais das mulheres e que a sociedade 
precisa dar visibilidade à luta pela materialização destes direitos. Nesse sentido, 
realiza-se um breve estudo de caso, utilizando-se de abordagem qualitativa. Para 
tanto, analisa-se a atuação da Clínica de Direitos Humanos da UESB na luta em 
prol da proteção dos direitos da mulher durante o período de isolamento social, 
mediante duas linhas de atuação: a de violência doméstica e a de defesa dos direitos 
das gestantes. Além disso, foi-se realizada pesquisa bibliográfica, análise de texto 
legal, doutrinas e jurisprudência, com o objetivo de aprofundar as reflexões ora 
desenvolvidas.
Palavras-chaves: Clínica jurídica; Direitos fundamentais; Gênero; Violência; 
Gestante

ABSTRACT
This work is based on the premise that gender violence has been a major obstacle 
to the realization of women’s fundamental rights and that society needs to give 
visibility to the struggle for the realization of these rights. In this sense, a brief 
case study is carried out, using a qualitative approach. To this end, we analyze the 
performance of the UESB Human Rights Clinic in the fight for the protection of 
women’s rights during the period of social isolation, through two lines of action: 
domestic violence and the defense of the rights of pregnant women . In addition, 
bibliographic research, analysis of legal texts, doctrines and jurisprudence were 
carried out, with the aim of deepening the reflections now developed.
Key-words: Legal clinic; Fundamental rights; Gender; Violence; Pregnancy;
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INTRODUÇÃO

Este trabalho tem por objetivo mostrar à sociedade civil dois dos tipos 
de violência de gênero pelos quais muitas mulheres vêm passando durante o 
período da pandemia. Para isso, traz-se à baila a atuação do projeto de extensão 
da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia denominado Clínica de Direitos 
Humanos (CDH), do qual as autoras são integrantes. 

A CDH UESB tem por desiderato atuar nos casos de prevenção e violação 
de direitos humanos, sendo composta por membros da comunidade acadêmica 
e externa primando pelo diálogo com os diversos setores da sociedade. Assim, 
a Clínica de Direitos Humanos da UESB presta assessoria jurídica estratégica, 
litigiosa ou não, atuando como articuladora social e desenvolvendo oportunidades 
de sensibilização da população em relação aos direitos humanos. 

Assim sendo, para que a atuação seja mais completa, a CDH UESB conta com o 
Grupo de Pesquisa Direitos Humanos, Democracia e Discurso Contra hegemônico, 
que tem desenvolvido diversas pesquisas. 

Neste sentido, cientes da possibilidade de ser ter aumento no número de casos 
de violência doméstica durante o período de isolamento social, os integrantes do 
grupo de pesquisa passaram a desenvolver uma pesquisa de campo, analisando 
os boletins de ocorrência noticiados na Delegacia Especializada de Atendimento 
à Mulher-DEAM e dados da Vara de Violência Doméstica, para que fossem 
coletadas informações sobre os casos de violência doméstica na cidade de Vitória 
da Conquista.

Além disso, a CDH também recebeu denúncias por parte de gestantes que 
dois hospitais da cidade de Vitória da Conquista (BA), estavam impedindo de 
forma generalizada a efetivação do direito à acompanhante das parturientes, 
usuárias do Sistema Único de Saúde/SUS, durante a pandemia. Como resposta, a 
equipe realizou pesquisa, emitiu uma Nota de Recomendação, fez representações à 
Defensoria Pública e ao Ministério Público, além de ter articulado uma Audiência 
Pública na Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, em parceria com 
vereadoras e outras entidades.

Dito isto, este trabalho adota metodologia de estudo de caso, utilizando-se de 
abordagem qualitativa. Para além disso, realiza-se revisão bibliográfica, análise de leis, 
doutrinas e jurisprudência. Assim, mostraremos nas linhas seguintes uma abordagem 
sobre as ações ora desenvolvidas pela Clínica de Direitos humanos da UESB.

OBJETIVOS

O trabalho tem como objetivo geral debater algumas das formas de violência 
pelo qual passam as mulheres, especificamente na cidade de Vitória da Conquista/
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BA. Ademais, como objetivos específicos, pretende-se mostrar a atuação da Clínica 
de Direitos Humanos da UESB como projeto que visa atender as demandas da 
sociedade, além das pesquisas derivadas do seu grupo denominado Direitos 
Humanos, Democracia e Discurso Contra Hegemônico; outrossim, traçar algumas 
possíveis soluções para os problemas apresentados.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

- Sobre a Clínica de Direitos Humanos

Convenciona-se que não há um único formato de clínica de direitos Humanos, 
dessa forma, pode-se haver algumas diferenças entre uma e outra. No entanto, 
convenciona-se que as Clínicas jurídicas, de forma geral, se desenvolvem a partir 
da aplicação de metodologias ativas e incentivando uma formação crítica e engajada 
com as necessidades da sociedade. 

De tal modo, as clínicas tem se apresentado como uma proposta de inovação 
para a academia e estão se consolidando cada vez mais em nosso país, já tendo 
inclusive, ocorrido dois Fóruns Nacionais de Clínicas Jurídicas no Brasil. 

Também se tem notícias de ter-se um Mapeamento Nacional das Clínicas, 
organizado pela Clínica de Direitos Humanos da Universidade Federal do Paraná 
com o intuito de fomentar o diálogo, viabilizando assim, a troca de informações, 
experiências e materiais entre as clínicas brasileiras.

Assim, a Clínica de Direitos Humanos da UESB faz parte deste universo 
plural e inovador,  desenvolve as suas ações por meio de demandas espontâneas ou 
através de busca ativa e enquanto Clínica escola, atua com a chamada metodologia 
clínica de ensino, pautando-se no compromisso com a justiça social, integrando 
as atividades de ensino, pesquisa e extensão e prestando assessoria às camadas 
sociais que estejam em situação de vulnerabilidade.

- Violência doméstica durante pandemia em Vitória da Conquista (BA)

A violência é caracterizada como sendo um ato de crueldade, emprego de 
meios violentos, fúria repentina ou uma coação que leva uma pessoa à sujeição de 
alguém. Considerando tal definição e entendendo a violência como sendo produto 
de um meio, é coeso dizer que em meio a nossa sociedade moldada pelo machismo 
e patriarcalismo, a violência é ainda mais latente, principalmente àquela cometida 
contra a mulher. Ressalta-se que aqui dar-se-á o recorte no âmbito doméstico, 
porém, uma vez que que a violência de gênero transpassa o ambiente do lar, é 
essencial dispor que a violência de gênero não se restringe a esta, mas pode assumir 
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diversas outras formas, sendo, pois, quando, exercida dentro do lar conhecida como 
“violência de gênero doméstica”. (TARDIEU, 1995). 

Nossa legislação dispõe de duas leis que visam proteger a mulher contra a 
violência de gênero. A primeira é a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340), criada em 
2006 e que tem como objetivos trazer medidas de proteção à vítima, além de ter 
tipificado outros tipos de violência além do aspecto físico. São elas: a violência 
psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e 
diminuição da autoestima; violência sexual, entendida como qualquer conduta que 
a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, 
mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, ou que limite ou anule o 
exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos; violência patrimonial, entendida 
como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial 
ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, 
valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas 
necessidades; e violência moral, entendida como qualquer conduta que configure 
calúnia, difamação ou injúria. 

A segunda é a lei que trata do feminicídio, a nº 13.104, datada de 2015. Ela 
trouxe a qualificadora do feminicídio, que considera homicídio qualificado o 
assassinato de mulheres em razão do gênero. A norma altera o Código Penal e 
também inclui o feminicídio no rol de crimes hediondos, previsto na lei 8.072/90. 
No feminicídio considera-se que o assassinato ocorreu em razão do gênero da 
vítima quando o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo e 
discriminação contra a condição de mulher. 

Contudo, apesar desses avanços, a legislação não tem dado conta de diminuir 
os casos de violência doméstica, principalmente entre as mulheres negras e pobres. 
Conforme dados do Mapa da Violência de 2019, as mulheres negras figuram entre 
as maiores vítimas de violência; enquanto a taxa de homicídios de mulheres 
não negras teve crescimento de 4,5% entre 2007 e 2017, a taxa de homicídios de 
mulheres negras cresceu 29,9%. Em números absolutos a diferença é ainda mais 
brutal, já que entre não negras o crescimento é de 1,7% e entre mulheres negras 
de 60,5%.

Ao que parece, Vitória da Conquista (BA) não tem divergido. É o que confirma 
a pesquisa realizada pelo grupo de pesquisa da CDH, que analisou em sua fase 
inicial 30 boletins de ocorrência, de crimes noticiados no período de 01/02/2020 até 
o dia 20/04/2020. Segundo a equipe, quando do momento de análise preliminar da 
variável referente a cor de pele, percebeu-se que dos 30 (trinta) casos registrados, 
24 (vinte e quatro) tinham vítimas de cútis negra, duas vítimas eram brancas e 
outras duas vítimas não informaram a sua identificação étnico-racial. Dessa forma, 
tem-se, segundo a CDH, a constatação de que 86,6% das mulheres que noticiaram 
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ter sofrido violência de gênero e doméstica durante o período da pandemia do 
COVID-19, são negras. 

- Considerações sobre a negativa ao direito de acompanhante em 
maternidades de Vitória da Conquista (BA)

Apesar de não estar configurado de forma explicita na legislação, a negativa 
do direito a um acompanhante de sua escolha também se expressa como um ato 
de violência de gênero, além de violação de direitos fundamentais.

No que tange a presença de acompanhante na hora do parto, chegou até à CDH/
UESB denúncias que informavam que dois hospitais da cidade de Vitória da Conquista 
(BA), Hospital Esaú Matos e UNIMEC, estavam impedindo de forma generalizada o 
direito a acompanhante para as parturientes, usuárias do Sistema Único de Saúde/
SUS, durante a pandemia. Importante registrar que esses são os dois únicos hospitais 
da cidade que fazem parto pelo SUS, sinalizando então que, possivelmente, tal direito 
só vinha sendo restringido às gestantes usuárias da rede pública.

Ressalta-se que os benefícios da presença de um acompanhante na hora do 
parto, como demonstram estudos científicos, é vantajoso para a mãe e para o bebê:

As mulheres que recebem apoio contínuo durante o trabalho de 
parto, quando comparadas com as que não possuem um provedor 
de apoio, têm mais chance de não serem submetidas à cesariana e de 
terem um parto normal sem uso de analgesia; tempo de trabalho de 
parto reduzido; menor insatisfação com a experiência do processo de 
nascimento; e um recém-nascido com melhores índices de Apgar nos 
primeiros cinco minutos de vida. (FRUTUOSO e BRUGGEMANN, 
2013, p. 910)

Logo, é imprescindível que as parturientes possam usufruir dessa prática. 
Corroborando do mesmo entendimento, Souza e Gualda (2016) mostram que a 
importância da presença de um acompanhante para a mulher é destacada no 
estudo realizado em uma maternidade do estado de São Paulo, e aponta que as 
parturientes que receberam apoio de acompanhante de sua escolha tiveram maior 
satisfação com a experiência do processo de parto quando comparadas ao grupo 
de mulheres que não recebeu apoio de nenhuma pessoa da sua escolha. As autoras 
apontam ainda que numa pesquisa realizada em maternidade do interior da Bahia, 
em 2008, as mulheres assinalaram a segurança e o encorajamento proporcionados 
pelo acompanhante.

No entanto, apesar da Lei nº 11.108, que, além de modificar a Lei 8.080/1990 
(Lei do SUS), confirma o direito da mulher de ter um acompanhante de sua escolha 
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durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS), dados da pesquisa Nascer no Brasil (2014) revelam que em 
uma amostra de 23.879 mulheres, apenas 18,8% (33,1% em hospital privado e 15,1% 
em públicos) tiveram acompanhante durante toda a internação. Entre as que não 
tiveram acompanhante algum, a maioria relatou ser devido a não permissão do 
hospital, somando um total de 52%. Esse dado dialoga com a atuação da CDH 
na medida em que esse direito vem tendo violação acentuada para as usuárias 
do SUS. 

No campo de pesquisa a CDH identificou que a negativa desse direito durante 
a pandemia, na cidade de Vitória da Conquista/BA, só vem sendo feita para os 
partos da rede pública; indicando que a violação além do caráter gênero também 
aponta para um viés de classe, atinge-se em maior monta mulheres que não podem 
arcar com o parto na rede privada.

Insta salientar que, o respeito à presença de acompanhante se configura como 
um direito fundamental não só para a parturiente, mas principalmente para o 
recém-nascido e que os direitos humanos fundamentais são entendidos como sendo 
direitos inerentes à condição humana e portanto, anteriores ao reconhecimento do 
direito positivo. São direitos oriundos de consequências ou de reivindicações geradas 
por situações de injustiça ou de agressão a bens fundamentais do ser humano. Para 
Herkenhoff (1994, p. 30):

Por direitos humanos ou direitos do homem são, modernamente, 
entendidos aqueles direitos fundamentais que o homem possui pelo 
fato de ser homem, por sua própria natureza humana, pela dignidade 
que a ela é inerente. São direitos que não resultam de uma concessão 
da sociedade política, pelo contrário, são direitos que a sociedade 
política tem o dever de consagrar e de garantir.

Neste sentido, entende-se que o direito ao acompanhante no momento do 
parto é um direito humano fundamental da parturiente e da criança recém-nascida.  
Devendo ser visto como um direito incluso na categoria de direitos humanos 
universais, uma vez que se trata de direito sexual e reprodutivo da mulher, assim 
como direito ao nascimento saudável da criança.

A nota emitida pela CDH informa que o Ministério da Saúde, em nota técnica 
nº 9/2020 COSMU/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS, buscou regulamentar a observância 
dos direitos da parturiente suspeita ou positivada para COVID-19 nos seguintes 
termos:

2.3.2. Mulheres positivas para o vírus SARS-CoV-2 ou suspeitas: o 
acompanhante permitido deverá ser de convívio diário da paciente, 
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considerando que a permanência junto à parturiente não aumentará 
suas chances de contaminação; assim sendo, se o acompanhante não 
for de convívio próximo da paciente nos dias anteriores ao parto, este 
não deve ser permitido.
2.3.3. Em qualquer situação, não deve haver revezamentos (para 
minimizar a circulação de pessoas no hospital) e os acompanhantes 
deverão ficar restritos ao local de assistência à parturiente, sem 
circulação nas demais dependências do hospital.
2.3.4. O surgimento de sintomas pelo acompanhante em qualquer 
momento do trabalho de parto e parto implicará no seu afastamento 
com orientação a buscar atendimento em local adequado.

Percebe-se que o Ministério da Saúde preconiza que até mesmo as gestantes 
com suspeitas ou contaminadas pela COVID-19 poderão ter o direito a acompanhante, 
salvo se o este não for de convívio próximo da paciente nos dias anteriores ao parto. 
Assim, defendeu a CDH UESB que a vedação generalizada como foi observado nos 
referidos hospitais de Vitória da Conquista não possui amparo legal.

MÉTODOS

 Este trabalho foi realizado com base na metodologia de estudo de caso, tendo 
sido feita uma análise, com abordagem qualitativa, da atuação da Clínica de Direitos 
Humanos da UESB no que diz respeito à defesa dos direitos da mulher durante 
o período de Pandemia da COVID-19. Ademais, realizou-se revisão bibliográfica, 
análise de leis, doutrinas e jurisprudência.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Percebe-se que a Clínica de Direitos Humanos da UESB tem atuado de forma 
marcante mesmo durante o período de isolamento social, as pesquisas e ações 
desenvolvidas nos mostram que este organismo tem assumido um papel de grande 
relevância, principalmente na defesa dos direitos daqueles que se encontram em 
situação de vulnerabilidade. 

A atuação forte na defesa dos direitos da mulher, segundo se observa tem 
surtido efeitos. Após as articulações feitas pela CDH, como dito, já houve a promoção 
de uma audiência pública, reportagem divulgada em redes de televisão, entrevista 
em programa de rádio. Além disso, houve resposta por parte do Ministério Público 
da Bahia, no sentido de se aferir sobre a efetivação do direito das gestantes de ter 
acompanhante, assim como o encaminhamento de gestantes à Defensoria Pública 
da Bahia, para que seja prestada assessoria jurídica. 
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Enquanto que a atuação da Clínica através do grupo de pesquisa, tem 
resultado em publicações e ampliação da discussão sobre a violência doméstica na 
Cidade de Vitória da Conquista, tendo inclusive, ocorrido uma passeata em apoio 
às vítimas de violência doméstica, com apoio da CDH.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Segundo SILVA (2018), é preciso reconhecer o mérito das Clinicas Escolas 
enquanto difusoras do conhecimento atrelado a prática humanística. Sendo que 
“(...) uma formação técnica jurídica atrelada a prática clínica metodológica em muito 
colabora para a formação de juristas críticos e voltados para as causas sociais.”. 
(SILVA, 2018 p.272)

Os resultados deste trabalho mostram que a Clínica de Direitos Humanos 
da UESB de fato tem pautado as suas ações na metodologia clínica, buscando 
unir o ensino, a pesquisa e a extensão. Desta feita, a CDH tem formado juristas 
que dispõe do seu conhecimento à favor de causas sociais e atuado na defesa dos 
grupos vulneráveis; cumprido o seu propósito enquanto entidade defensora dos 
Direitos Humanos e Fundamentais.

Para além disso, conclui-se que a atuação marcante da defesa dos direitos da 
mulher, uma vez que estão surtindo efeito, devem ser estimuladas.
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PANDEMIA, FAMÍLIA E PRISÕES: VITIMIZAÇÃO 
SOCIOFAMILIAR E DIREITOS DOS PRESOS LGBTQI+ EM 

TEMPOS DE COVID-19

Petrus Ian Santos Carvalho1 
Fábio Felix Ferreira2

RESUMO
O presente trabalho busca discutir a forma pela qual as relações familiares são 
mobilizadas no cárcere mediante os desdobramentos sociais e políticos da pandemia 
da Covid-19, no contexto do encarceramento LGBTQI+. Nesse cenário, pretendeu-se 
compreender de que modo os vínculos consanguíneos e socioafetivos das pessoas 
LGBTQI+ são acoplados ao funcionamento carcerário e engendrados pelo quadro 
de crise presente, para, por fim, evidenciar as violações sistemáticas aos direitos 
desse grupo social ocasionadas por esse quadro de fragilidade e vulnerabilidade. 
Para tanto, a pesquisa desenvolver-se-á sob uma abordagem histórico-dialética 
da temática, a partir dos elementos teóricos e empíricos pertinentes ao problema 
analisado. Em sede de conclusão, o estudo aponta o desencarceramento como 
medida crucial à proteção dos direitos das pessoas LGBTQI+ em privação de 
liberdade. 
Palavras-chaves: Cárcere; Comunidade LGBTQI+; Direitos Humanos; Família; 
Pandemia.

ABSTRACT
This paper aims to discuss the way in which family relationships are mobilized in 
prison through the social and political developments of the Covid-19 pandemic, in 
the context of LGBTQI+ incarceration. In this scenario, it was intended to understand 
how the consanguineous and socio-affective bonds of LGBTQI + people are coupled 
with prison functioning and reproduced by the present crisis, in order, finally, to 
highlight the systematic violations of the rights of this social group caused by the 
fragility and vulnerability of the present situation. For this purpose, the research 
will be developed under a historical-dialectical approach to the theme, based on 
theoretical and empirical elements relevant to the analyzed problem. In conclusion, 
the study points to extrication as a crucial measure to protect the rights of LGBTQI 
+ people in deprivation of liberty.
Key-words: LGBTQI+ Community; Family; Human Rights; Pandemic; Prisons.
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INTRODUÇÃO

No Brasil, consoante dados do Ministério da Saúde (2020), atualizados até o 
dia 25 de julho de 2020, há um acúmulo de 2.394.513 casos confirmados e 86.449 
óbitos por Covid-19; doença que, causada pelo novo coronavírus Sars-Cov-2, foi 
classificada, desde o dia 11 de março de 2020, como pandemia. Já são cerca de 2% 
de brasileiros atingidos pela nova doença, o que denota o quadro de fragilidade 
organizacional e política do país em lidar com o problema. 

Esse cenário tem acentuado as dinâmicas e desdobramentos das relações 
sociais e aprofundado as contradições do aparato capitalista. As prisões, enquanto 
instrumentos de reprodução da organização política vigente, encontram-se no cerne 
do problema, ao passo em que estão profundamente marcadas pela precarização 
e tortura. Nesse processo, mesmo os vínculos familiares, que ocupam importante 
espaço na manutenção existencial dos presos, têm sido bloqueados, o que resulta 
em consequências vitimizantes e violadoras de direitos. 

Ora, dados os impactos da pandemia sobre as relações perpetradas entre 
as famílias e o cárcere, atenção particular deve ser dirigida aos presos LGBTQI+ 
(lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, queers e intersexos), haja vista 
encontrarem-se subjugados à reprodução de estigmas estruturais, traduzidos no 
abandono de suas famílias e na repressão carcerária. 

OBJETIVOS

O presente trabalho busca discutir os desdobramentos da crise estrutural 
do pós-fordismo, acentuada pela pandemia do novo coronavírus, sobre os 
vínculos e relações socioafetivas e consanguíneas acoplados ao funcionamento 
carcerário, no contexto do aprisionamento LGBTQI+, bem como sobre os direitos 
juridicamente assegurados a essa população. Assim, a construção teórica delinear-
se-á pelos seguintes objetivos específicos: i) traçar os elementos teóricos que 
permitam compreender a forma pela qual as relações familiares são mobilizadas 
e engendradas pela lógica prisional e, em especial, nos modos de organização de 
vida das pessoas LGBTQI+ em privação de liberdade; ii) evidenciar as repercussões 
do quadro pandêmico sobre esses vínculos e, consequentemente, sobre os direitos 
da comunidade LGBTQI+; iii) expor as proteções normativas e possibilidades que 
exsurgem da esfera jurídica necessárias à contenção ou redução desses efeitos.

MÉTODOS

A pesquisa volta-se a uma abordagem histórico-dialética, de forma a promover 
uma reflexão efetivamente crítica sobre a temática. Nessa perspectiva, por meio 
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de uma construção bibliográfica e documental, o estudo centra-se na análise dos 
elementos teóricos e empíricos relevantes ao problema desenvolvido. Desse modo, 
tendo em vista as repercussões da pandemia sobre os vínculos familiares no 
contexto LGBTQI+ prisional, e, consequentemente, sobre os direitos juridicamente 
positivados e garantidos a esse setor social como tema a ser abordado, o trabalho 
propõe a observação de contribuições teóricas de distintos autores e a análise dos 
dispositivos legais pertinentes ao tema. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O aprisionamento revela-se como um componente-chave de um sistema 
social voltado à reprodução de um exército de pessoas desprivilegiadas e à 
disciplina das parcelas subproletarizadas e desproletarizadas das massas; e, 
portanto, opera sob as dinâmicas de exploração inerentes à valorização de um 
sujeito social específico: o capital. A partir deste fato, o aparato prisional é marcado 
por um quadro crônico de desatendimento e precarização das pessoas privadas 
de liberdade (WACQUANT, 2003). 

A alimentação precária ou escassa; problemas diversos de infraestrutura; a 
superlotação endêmica; o fornecimento restrito e insuficiente de água e itens básicos 
de higiene; a oferta precária ou inexistente de assistências jurídica, psicológica, 
odontológica e médica; a insuficiência de ade oportunidades educacionais e 
laborativas; a violência e abusos físicos e psíquicos; são alguns dos diversos registros 
sobre os quais essa conjuntura de tortura física, difusa, contínua e institucional 
perpetra e determina a lógica do cárcere (GODOI, 2017). Por via de regra, “o cárcere 
se caracteriza como espaço de vitimização, conflitividade, anormalidade e violência” 
(FERREIRA, 2017, p. 257), que resulta na exposição e inscrição do encarcerado em 
um ciclo de violações a sua integridade. 

Nesse sentido, as lacunas deixadas propositalmente pelas prisões, são muitas 
vezes ocupadas por relações que não se restringem aos seus muros. Haja vista a 
ausência de políticas estatais voltadas ao atendimento e assistência dos presos, as 
famílias acabam por ocupar um espaço que se estende para além da manutenção 
do vínculo familiar. São os familiares dos condenados e presos provisórios que, 
geralmente, os ofertam as condições mínimas e provisões materiais e afetivas à 
existência e à permanência do encarcerado. (NOVAIS; FERREIRA, 2019). 

Para Ferreira (2005), os efeitos do encarceramento na estrutura familiar 
são perceptíveis não somente em seus aspectos afetivos, mas também sociais, 
econômicos e laboriais, e organizativos. Assim, esses desdobramentos se estendem 
desde a segregação social da família do encarcerado, à perda do salário do familiar 
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preso e à socialização dos filhos e filhas dos encarcerados, cuja aprendizagem 
emocional e sociofamiliar fica comprometida. 

Não se pode olvidar, porém, que essas relações, dotadas de dinamicidade, 
são determinadas e reproduzidas ainda por outros fatores. Ora, se o 
capitalismo constitui um sistema de dominação-exploração-opressão social, 
político, cultural e econômico, entende-se que as relações patriarcais de 
gênero e sexualidade estão, necessariamente, imbricadas ao modus operandi 
do capital, e, consequentemente ao funcionamento do cárcere e dos vínculos 
familiares (MARINHO, 2018; LAGO; ZAMBONI, 2017). Isto é, tanto a família 
quanto as prisões, enquanto formas adjacentes à estrutura social, conduzem-
se por um regime moral conservador, machista e heterossexista, que denega 
o reconhecimento àqueles que rompem com as normas de coerência entre 
gênero, sexo, desejo e prática (BUTLER, 2018). 

Desse modo, a população LGBTQI+, histórica e socialmente atravessada 
por esses marcadores de marginalização e diferença, constitui um grupo 
exponencialmente debilitado. De um lado, integra um espaço onde práticas de 
tortura, abusos sexuais, agressão psicológica e desassistência do Estado lhe são 
comumente dirigidas (FERREIRA, 2019). Por outro lado, raramente dispõe da 
ajuda de seus familiares. Como apontam Flávia Novais e Guilherme Ferreira (2019, 
p. 289), “o abandono familiar parece ser o reflexo de sexualidades e expressões 
de gênero dissidentes, o que confere à experiência de privação de liberdade um 
significado novo”.

Esse “significado novo” se traduz nas relações de afetividade e de exercício da 
sexualidade que as pessoas LGBTQI+ procuram estabelecer no ambiente prisional, 
de forma a suprir os vazios deixados pelo desatendimento estatal e familiar. Essas 
pessoas, assim, buscam compor seus próprios laços familiares. 

Destarte, os relacionamentos com outros presos/as e a constituição de 
engajamentos matrimoniais, permitem não somente o surgimento de formas 
de subversão dos preceitos familiares nucleares, como também possibilitam 
“a garantia de direitos e benefícios a uma população que praticamente não é 
assistida por políticas públicas específicas” (NOVAIS; FERREIRA, 2019, p. 288). As 
travestis casadas com os presos nas unidades prisionais masculinas, por exemplo, 
embora submetidas, em geral, a relacionamentos estritamente monogâmicos e 
a moldes ditados pelos padrões masculinos e masculinizantes que informam o 
funcionamento carcerário, obtêm vantagens e benefícios maiores, se comparadas 
às travestis, mulheres transexuais e homens gays solteiros. Constroem-se, 
desse modo, laços familiares não-consanguíneos que, em essência, resultam de 
negociações à garantia da sobrevivência e dos direitos dessa população (NOVAIS; 
FERREIRA, 2019).
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Com o surgimento da pandemia da Covid-19, causada pelo novo coronavírus, e 
com o consequente agravamento do quadro caótico pré-existente de crise estrutural 
do modelo político neoliberal (DOURADO, 2020; MASCARO, 2020), essas relações, 
porém, certamente sofrem alterações profundas. 

Dado o cárcere configurar-se um ambiente caracterizado pelo despotismo 
burocrático, pela violência machista, racista e LGBTQIfóbica, pela superlotação 
crônica, pela insalubridade em níveis altos, pela alimentação precária ou escassa 
e pelas epidemias de tuberculose, de infecções sexualmente transmissíveis (IST) e 
hepatites; propicia-se um terreno fértil a ocorrência de altas taxas de contaminação 
e letalidade da Covid-19 (GODOI, 2017; ANDRADE BARROS, REIS BARROS, 2020). 

Entretanto, como forma aparente de prevenção, na contramão das normativas 
nacionais e internacionais de combate à Covid-19, as autoridades brasileiras, 
em termos de prática judicial e política, têm adotado medidas e decisões que 
recrudescem ainda mais o sistema penal e provocam a incomunicabilidade absoluta 
dos presos (FIOCRUZ, 2020). O Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, 
por exemplo, em abril de 2020, discutiu a possibilidade do uso de contêineres para 
o enfrentamento à pandemia nos presídios (SANTOS et al, 2020). 

São adotadas, desse modo, políticas que interceptam os contatos entre presos e 
seus familiares dentro e fora dos estabelecimentos penais, pois incorrem na proibição 
de visitas familiares, de visitas íntimas e de advogados, que se traduzem na ausência 
de transparência nas administrações penitenciárias e na falta de comunicação dos 
presos com o mundo extramuros. Em suma, engendram um bloqueio às relações 
de provisão material e sexual existente entre os presos, e aqueles que constituem 
seus vínculos consanguíneos e socioafetivos, são cortadas, e a precarização a que os 
presidiários já estão submetidos é majorada (ANDRADE BARROS; REIS BARROS, 
2020). Esses elementos amplificam o isolamento sociofamiliar do preso, a perda 
de laços afetivos, a desagregação familiar, e, portanto, a privação e mitigação dos 
direitos fundamentais à pessoa humana; direitos estes já mitigados em situação 
de normalidade (FERREIRA, 2017).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No contexto da comunidade LGBTQI+ carcerária, porém, haja vista a 
vitimização socioafetiva característica e o estabelecimento de relações quase que 
unicamente entre os muros das prisões, as nuances pandêmicas ganham uma 
maior complexidade, haja vista a robustez do próprio encarceramento LGBTQI+.  

No entanto, é possível ponderar que, embora os prejuízos pareçam menos 
sensíveis, os riscos a essa população podem ser ainda mais acentuados. Afinal, os 
impactos da pandemia e das políticas públicas postas em prática encadeiam também 
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a alteração das relações entre os presos, e entre a administração penitenciária 
e os presos; o que implica a fragilização dos vínculos familiares estabelecidos 
e o aprofundamento da sensibilidade à ausência de relações socioafetivas ou 
consanguíneas. Assim, os direitos mínimos angariados pelos LGBTQI+ no interior 
das unidades prisionais, por meio das relações estabelecidas com outros presos/as, 
são, possivelmente, violados e os benefícios conquistados, certamente, bloqueados 
pelo novo cenário. 

As presas trans e travestis da Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes, 
em Fortaleza (Ceará), por exemplo, cujo acesso à hormonoterapia condiciona-se às 
suas relações familiares – isto é, os hormônios não são oferecidos pela instituição, 
mas devem ser levados por indivíduos extramuros –, terão suas identidades de 
gênero desrespeitadas pelas medidas de recrudescimento do aparato repressivo 
(NOVAIS; FERREIRA, 2019).

Assim, os efeitos da pandemia da Covid-19, que aprofundam os abismos 
social e culturalmente hierárquicos e a marginalização das massas (BUTLER, 2020), 
colocam os grupos socialmente vulneráveis e desatendidos, como a população 
LGBTQI+ carcerária, no centro da catástrofe e implica a ampla mobilização das 
relações que estabelecem no espaço prisional. Nesse processo, os vínculos familiares 
existentes são fragilizados, a sua ausência é intensificada e, assim, os direitos 
LGBTQI+ são sistematicamente violados. 

Desde os direitos fundamentais elencados pela Constituição Federal de 
1988 às proteções prescritas em legislações infraconstitucionais, como a Lei de 
Execução Penal e a Resolução Conjunta nº 1/2014, tem-se uma efetividade social 
obstada pelas políticas de recrudescimento do aparato prisional, e de abandono e 
desatendimento às vidas LGBTQI+ insertas nos estabelecimentos penais brasileiros 
no contexto pandêmico. 

Esse cenário, desse modo, denota dois fatos. Primeiramente, sua análise revela 
a violação permanente a que os dispositivos de privação de liberdade subjugam 
aqueles que os integram e expõe o caráter legitimamente “fora-da-lei” e à margem do 
direito das instituições prisionais, embora sejam legitimadas pela lei (WACQUANT, 
2003). Por outro lado, conquanto a própria noção de direitos humanos e direitos 
subjetivos insiram-se na correspondência a formas sociais necessárias à reprodução 
do capitalismo e de sua forma mercantil subjacente (MASCARO, 2017), percebe-se que 
é no direito e nos seus princípios axiológicos máximos, mesmo que de forma restrita, 
que exsurgem as possibilidades de redução dos danos da pandemia à população 
LGBTQI+ carcerária. São os princípios constitucionais valorativos que delineiam os 
caminhos a que o Estado Democrático de Direito deve seguir (SILVA, 1998).  

Nessa linha de intelecção, enquanto medida de caráter providencial e 
emergencial, para que as normas constitucionais e infraconstitucionais que 
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protegem aos presos LGBTQI+ sejam minimamente observadas, é preciso que o 
Poder Judiciário proceda o desencarceramento da população LGBTQI+ encarcerada. 
A população LGBTQI+, enquanto grupo-alvo dos processos de vitimização e 
conflitividade, constitui um latente e sensível grupo de risco – riscos estes sociais 
– ao contágio do novo coronavírus. Ora, o Conselho Nacional de Justiça, a partir 
da Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, estabeleceu a revisão de prisões 
daqueles que compõem os grupos de risco e daqueles encarcerados por crimes sem 
violência como um dos parâmetros de prevenção e combate à Covid-19. 

De outro modo, a pandemia e os seus efeitos, certamente, só reforçarão os 
efeitos da vitimização sociofamiliar e estatal nas prisões e, consequentemente, a 
dimensão produtiva do aparato penal: “a produção de vidas matáveis” (MALLART; 
GODOI, 2017, p. 27). Ressalte-se que já são 9.999 casos confirmados e 72 óbitos por 
Covid-19 no interior das unidades prisionais brasileiras (DEPEN, 2020); números 
estes que se revelam preocupantes se se considera a grande subnotificação que os 
cercam (FIOCRUZ, 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
  
Com base nos dados analisados, percebe-se que tanto as prisões como a 

família, enquanto instituições e formas adjacentes e sensíveis ao aparato social 
vigente e suas alterações, reproduzem opressões e estigmas estruturais. No interior 
desse processo, as experiências das pessoas LGBTQI+ com o espaço prisional, são 
constituídas por violências difusas: elas estão expostas não somente às políticas 
de inércia estatal e às condições degradantes e precárias do cárcere, mas também 
ao abandono familiar e à acentuação de sua posição à margem. 

Nesse contexto, o estudo expôs de que modo o quadro pandêmico e crítico, 
ao qual o mundo contemporâneo circunscreve-se, acentua as dinâmicas sociais do 
capital e, consequentemente, os elementos e contradições que constituem o cárcere 
e o seu vínculo com a instituição familiar, na conjuntura dos presos LGBTQI+. 
Logo, restou-se evidenciado que, esses fatores aliados implicam a amplificação 
da vulnerabilidade e da suscetibilidade desses indivíduos aos desdobramentos 
da situação histórico-concreta presente, o que se traduz na violação sistemática e 
contínua de seus direitos. 

Por fim, a construção teórica destacou a construção de políticas alternativas 
ao aprisionamento, como principais e únicos mecanismos judiciais de garantia e 
respeito aos princípios constitucionais e direitos infraconstitucionais que assistem 
à população LGBTQI+ carcerária, nos tempos de pandemia. 
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QUANDO OCORRE A RUPTURA DA ZONA SILENCIOSA: 
O VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS 

CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL

Thaíse Ribeiro Santos Lima1 
Luciana Santos Silva2

RESUMO
As interações sociais cotidianas reclamam uma tutela satisfativa e respeito ao 
princípio da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado 
Democrático de Direito, sobretudo quando se está diante de delitos de natureza 
sexual, nos quais o arcabouço probatório encontra limitações. Isto porque, 
constituem-se como tipos penais, normalmente, praticados na clandestinidade, 
sendo incomuns a existência de prova testemunhal e abundância de provas, em 
geral, para a condenação dos acusados. No entanto, tais provas não são inexistentes, 
pois a jurisprudência já reconhece o relevante valor probatório da palavra da vítima 
dentro do sistema de coesão processual. Sob essa égide, a tutela da Dignidade 
Sexual assume destaque na conjuntura atual e deve ser tratada com zelo e 
cautela, de modo que não decline para uma proteção insuficiente e nem avance 
para o excesso punitivista. Diante disso, o presente estudo, por meio da pesquisa 
bibliográfica e jurisprudencial, tem por escopo analisar o necessário e relevante 
destaque atribuído à palavra da vítima no processo penal, especificamente nos 
crimes contra a dignidade sexual: estupro e estupro de vulnerável. Nesse sentido, 
considera-se que a atividade probatória é inerente a efetiva prestação jurisdicional, 
devendo, o significativo valor diferenciado concedido à palavra das vítimas nos 
crimes sexuais, ser sopesado e vislumbrado com toda a cautela, tendo em vista a 
busca pela satisfatória aplicação do Direito Penal.
Palavras-chaves: Processo Penal; Ruptura do Silêncio; Tutela da Dignidade Sexual.

ABSTRACT
Daily social interactions demand satisfactory protection and respect for the principle 
of the dignity of the human person, one of the foundations of the Democratic Rule of 
Law, especially when faced with crimes of a sexual nature, in which the evidential 
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framework finds limitations. This is because they are constituted as criminal types, 
normally practiced in hiding, being unusual the existence of testimonial evidence 
and abundance of evidence, in general, for the conviction of the accused. However, 
such evidence is not lacking, since jurisprudence already recognizes the relevant 
probative value of the victim’s word within the system of procedural cohesion. 
Under this aegis, the protection of Sexual Dignity is highlighted in the current 
situation and must be treated with zeal and caution, so that it does not decline 
to insufficient protection and does not advance to punitive excess. Therefore, 
the present study, through bibliographic and jurisprudential research, aims to 
analyze the necessary and relevant emphasis given to the victim’s word in the 
criminal process, specifically in crimes against sexual dignity: rape and rape of 
the vulnerable. In this sense, it is considered that the evidential activity is inherent 
to the effective judicial provision, and the significant differentiated value given to 
the word of the victims in sexual crimes must be carefully weighed and glimpsed, 
in view of the search for the satisfactory application of the Criminal Law.
Key-words: Criminal proceedings; Break of Silence; Protection of Sexual Dignity.

INTRODUÇÃO

As interações sociais cotidianas reclamam uma tutela satisfativa e respeito 
ao princípio da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado 
Democrático de Direito, sobretudo quando se está diante de delitos de natureza 
sexual, nos quais o arcabouço probatório encontra limitações.

Isto porque, constituem-se como tipos penais, normalmente, praticados na 
clandestinidade, sendo incomum a abundância de provas para a condenação dos 
acusados. Nessa esteira, a palavra da vítima alcança o ponto central de atenção 
do processo penal, afirmando a responsabilidade do agente ao fortalecer outras 
provas já existentes. 

O giro no foco de atenção para alcançar a vítima permite a existência da prova 
nos delitos que ocorrem na clandestinidade, pois a jurisprudência já reconhece 
o relevante valor probatório da palavra da vítima dentro do sistema de coesão 
processual, o que auxilia na persecução da função social do processo penal ao 
disponibilizar meios e ferramentas para aplicação do Direito Penal.

Assim, a atividade probatória se apresenta como um meio para se alcançar 
a efetiva prestação jurisdicional. No sistema processual brasileiro vigora o livre 
convencimento motivado, através do qual o juiz possui liberdade para valorar as 
provas, decidindo, apenas, baseando-se naquelas existentes no processo. 

Além disso, o magistrado deve motivar sua decisão, expressando as razões 
de direito e de fato, sobre as quais está se decidindo, visando à manutenção da 
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coerência e coesão processual. Sob a égide da coerência e coesão processual, a 
tutela da Dignidade Sexual assume destaque e deve ser tratada com zelo e cautela, 
de modo que não decline para uma proteção insuficiente e nem avance para o 
excesso punitivista.

Nessa linha de intelecção, nos chamados crimes contra a liberdade sexual, 
que costumam ocorrer na clandestinidade, é evidente a necessidade de se valorar 
a declaração do ofendido, de acordo com o crime contra ele praticado, e de se 
considerar a dificuldade da transposição da barreira do silêncio que permeia os 
crimes sexuais, para garantir a satisfatória aplicação do Direito Material, através 
do processo penal.

OBJETIVOS

Diante da necessidade de conferir efetividade à tutela da Dignidade Sexual, 
o presente estudo tem por objetivo analisar a necessária importância conferida 
à palavra da vítima nos crimes contra a dignidade sexual, estupro, previsto no 
artigo 213 do Código Penal, e estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do 
mesmo diploma legal.

Ademais, oportuniza-se uma reflexão sobre a dificuldade da vítima em relatar 
o ocorrido e a relevância de assegurar destaque à sua palavra quando o silêncio 
se rompe ao mesmo tempo em que são considerados os interesses do acusado ao 
enfatizar que as circunstâncias colhidas ao longo da instrução devem ser somadas 
a palavra resistente e harmônica da vítima, mesmo sem testemunhas a confirmá-la.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nucci (2016) afirma que o Processo Penal possibilita a aplicação justa 
das normas sancionadoras, em consonância com os pressupostos do Estado 
Democrático de Direito, valorizando, sempre, a dignidade da pessoa humana. 
Nessa esteira, Alencar e Távora (2016) asseveram que, no processo, persegue-se a 
otimização de resultado, a verdade possível dentro daquilo que foi produzido nos 
autos, não havendo condenação na ausência de certeza da culpabilidade dos fatos.

Nesse desiderato, a perspectiva probatória sólida, isenta de suposições, é 
exigida, ainda que em face de crimes, como os de natureza sexual, cujo contexto 
fático dificulta a construção de provas, já que ocorrem em lugares ermos, sem 
testemunhas e, por muitas vezes, não deixam vestígios.

O entendimento já assentado no Superior Tribunal de Justiça corrobora 
a peculiaridade dos delitos contra a dignidade sexual, marcados pelo silêncio, 
pela aparente dificuldade probatória, mas que permite a configuração diante 
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da perspectiva probatória harmônica e sólida. Essa perspectiva é iniciada com a 
superação do silêncio e com o indispensável destaque conferido às palavras das 
vítimas, mesmo que em tenra idade.

Os crimes contra a dignidade sexual tutelam a dignidade e a liberdade 
sexual. A dignidade sexual é uma das espécies do gênero dignidade da pessoa 
humana, um dos princípios informadores do Estado Democrático de Direito, que 
vem para direcionar o foco de atenção do Direito: o ser humano, centro e fim de 
toda a atividade jurídica. 

Nesse sentido, Farias e Rosenvald (2015) discorrem que as normas são feitas 
para a pessoa e para a sua realização existencial, devendo garantir um mínimo de 
direitos fundamentais direcionados a promoção da vida com dignidade. Sendo o ser 
humano centro e fim de toda a atividade jurídica, não se podem basear condenações 
em perspectivas probatórias frágeis, assim como não se podem esvaziar o sentido 
e a importância da palavra da vítima no processo penal. É uma via de mão dupla, 
assegurando os direitos das vítimas e dos acusados.

Nesse diapasão, é defeso um olhar desatento sobre os crimes contra a 
dignidade sexual, em razão da gravidade da afronta ao bem jurídico tutelado, por 
isso a produção de provas nesses crimes, especificamente nos crimes de estupro 
e estupro de vulnerável, torna-se matéria relevante ao debate, em face da rara 
existência de algum documento do tipo imagem e da possibilidade de laudos 
médicos inconclusivos. 

Assim, o estupro, com redação dada pelo caput, do artigo 213 do Código 
Penal, caracteriza-se pelo constrangimento, empreendido mediante o emprego de 
violência ou grave ameaça, que pode ser dirigido a qualquer pessoa, para que tenha 
conjunção carnal ou para fazer com que a vítima pratique ou permita que com ela 
se pratique qualquer ato libidinoso. O consentimento da vítima descaracteriza a 
tipicidade penal, mas esse consentimento deve perdurar durante todo o ato sexual 
para ter esse condão.

Resta claro, que, se do contexto fático com violência e/ou grave ameaça, 
houve resistência, que também pode se configurar como o sério dissenso, isto é, 
o não da vítima conjugado com esse limite ultrapassado pelo agente, o tipo penal 
estupro deve ser materializado. Os obstáculos encontrados para a comprovação do 
delito são, dessa forma, amenizados pela palavra da vítima. Ademais, a própria 
classificação doutrinária oscila entre não transeunte, pois dependendo da forma 
como é praticado, poderá deixar vestígios, a exemplo do coito vagínico ou do sexo 
anal, caso contrário, será difícil sua constatação por meio de perícia, quando deverá 
ser considerado um delito transeunte. 

O estupro de vulnerável, com redação dada pelo caput e §1º, do artigo 217-
A do Código Penal, caracteriza-se pela prática da conjunção carnal ou outro ato 
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libidinoso com menor de catorze anos, ou com alguém que, por enfermidade ou 
deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou 
que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Além disso, há a 
configuração do tipo penal independentemente do consentimento da vítima ou 
do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Assim como 
o estupro, pode ser classificado em transeunte ou não transeunte, a depender da 
forma como é praticado.

Como se percebe, são delitos que podem ou não ser comprovados por meio do 
exame de corpo de delito, e, na sua impossibilidade, podem se valer da declaração 
da ofendida ou do ofendido, ancorada ou não em laudo psicológico, mas coesa com 
os demais elementos constantes nos autos, com a manutenção da assertividade 
e da linearidade. Isto porque, segundo Greco Filho (2013), estes crimes sexuais 
podem ser comprovados por qualquer objeto ou coisa que, em razão da linguagem 
simbólica, torna-se possível extrair a existência de um fato. 

MÉTODOS

Para análise da necessária importância conferida à palavra da vítima nos 
crimes contra a dignidade sexual: estupro e estupro de vulnerável, quando 
ultrapassados os espaços do medo e do silêncio, a construção teórica da pesquisa 
foi bibliográfica e jurisprudencial, tendo como fundamento a construção de uma 
reflexão crítica do tema.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo busca analisar o grande valor da declaração da vítima, desde que 
coesa com os demais elementos acostados aos autos, em razão da própria natureza 
dos delitos sexuais, pois na maioria dos casos não contam com testemunhas nem 
deixam vestígios. Para isso, foi realizada visita ao site do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) para acesso à notícia de 2016, Depoimento de vítimas de estupro e assédio sexual 
tem grande valor como prova, e ao instrumento de consulta sobre temas jurídicos 
relevantes, denominado Pesquisa Pronta. 

Na ferramenta Pesquisa Pronta, a partir do campo específico: Crimes contra 
a dignidade sexual. Palavra da vítima, podem ser visualizados 54 documentos que 
atestam o grande valor da declaração. Também, foi analisada a nota técnica 
apresentada, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), sobre Estupro 
no Brasil: uma radiografia segundo os dados da Saúde, para refletir o silêncio que permeia 
tais crimes. A partir da verbalização da agressão, a validade da declaração do 
ofendido ou da ofendida deve ser assegurada. Desse modo, a relevância atribuída à 
palavra da vítima nesses delitos pode ser visualizada nos julgados abaixo expostos.



244 ANAIS II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
 Governança Global, Progresso Econômico e Desenvolvimento Social
 Homenagem ao 75º Aniversário da Carta de São Francisco da ONU

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

[...] 1. ... a palavra da vítima tem grande validade como prova, 
especialmente porque, na maior parte dos casos, esses delitos, 
por sua própria natureza, não contam com testemunhas e sequer 
deixam vestígios (HC 47212/MT, Rel. Ministro GILSON DIPP, DJ 
de 13/3/06). [...]. (REsp 401028/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, 
Sexta Turma, DJe de 22/3/2010).
 [...] A negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de 
qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações 
prestadas pela vítima, as quais são roboradas pelos demais 
elementos probantes existentes no processo, inclusive declarações 
de diversas testemunhas dando conta do ocorrido, conjunto 
suficiente para manutenção do édito probatório. Cediço que nos 
crimes sexuais as palavras da vítima possuem especial valor 
probante, especialmente quando alinhadas aos demais elementos 
de prova amealhados aos autos. [...]. (STJ, AgRg no REsp 1661241/
MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE 11/03/2020). 

Além destes, corroborando a importância da palavra da vítima, o STJ (2016) 
afirma que o depoimento de vítimas de estupro ou de assédio sexual tem grande 
valor como prova em uma ação judicial, porque, na maioria dos casos, são praticados 
na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. Nessa linha de intelecção, a 
ausência de laudo pericial não afasta a caracterização de estupro, pois a palavra 
da vítima tem validade probante.

Na ferramenta Pesquisa Pronta, segundo o site do STJ (2016), é possível ter 
acesso a 114 acórdãos ao consultar o tema Valor Probatório da palavra da vítima nos 
crimes contra a liberdade sexual. Um desses acórdãos reconhece o relevante valor 
probatório da palavra da vítima, desde que esteja corroborada por outros elementos 
de prova dos autos, como no caso, em que é reforçada pelas declarações prestadas 
pelas demais testemunhas de acusação. 

Em outro acórdão, o STJ consolidou o entendimento de que, caso esses crimes 
sejam praticados contra crianças e adolescentes, justifica-se ouvir a vítima na 
modalidade do “depoimento sem dano”, por psicólogo ou assistente social, em sala 
especial, levando em consideração sua condição de pessoa em desenvolvimento e 
o princípio do melhor interesse da criança, a ser observado pela família, sociedade 
e Estado, em consonância com a Constituição da República Federativa do Brasil, 
a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança e o Estatuto da Criança e 
do Adolescente. 

Nesse desiderato, a Recomendação nº 33, de 23 de novembro de 2010, 
do Conselho Nacional de Justiça orienta os tribunais na criação de serviços 
especializados para escuta de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de 
violência nos processos judiciais, assegurando seus direitos de terem suas opiniões 
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devidamente consideradas, para que possa, através de técnicas multidisciplinares, 
extrair da criança ou adolescente uma narração mais detalhada e ao mesmo tempo 
humana, que não faça reviver o trauma ocorrido.

No entanto, não importa a faixa etária, de crianças até adultos, há um 
elevado índice de silenciamento, que se agrava quando se constata quem está por 
trás da ofensa à Dignidade Sexual. Segundo o IPEA (2014), crianças e adolescentes 
são 70% das vítimas de estupro. A pesquisa estima que no mínimo 527 mil pessoas 
são estupradas por ano no Brasil e que, destes casos, apenas 10% chegam ao 
conhecimento da polícia. Os registros demonstram ainda que 89% das vítimas 
são do sexo feminino e possuem, em geral, baixa escolaridade. Outro agravante 
da Nota Técnica é que, em geral, 70% dos estupros são cometidos por parentes, 
namorados ou amigos/conhecidos da vítima, o que indica que o principal inimigo 
está dentro de casa e que a violência nasce dentro dos lares.

Se adultos repousam na zona silenciosa, com a síndrome do segredo, em 
pessoas vulneráveis vítimas de abuso sexual, a situação se agrava, por isso é 
imprescindível o cuidado do sistema com uma abordagem multidisciplinar nos 
depoimentos para minimizar a revitimização. A palavra de vítimas em tenra 
idade é tão segura quanto maior o número de indicadores de abuso sexual em 
suas declarações, não menosprezando laços rompidos e até mesmo estabelecidos 
no ciclo da violência sexual.

Nesse sentido, não se pode desconsiderar, conforme Nucci (2016), a 
tendência natural que pessoas violentadas ou agredidas por entes queridos têm 
de minimizar ou desculpar, totalmente, o ataque sofrido. Geralmente, crianças 
ou adolescentes não conhecem outra realidade que não a situação de abuso, até 
mesmo desconhece a violência sexual, confundem o amor familiar, o que torna 
difícil a notificação às autoridades. 

Nucci (2016) acrescenta que a ânsia de permanecer com os seres amados 
contribui com o silêncio, é a situação enfrentada, muitas vezes, por mulheres 
agredidas por seus maridos, por filhos violentados por seus pais e, mesmo, por 
genitores idosos atacados ou enganados por seus descendentes.

Conforme, Bitencourt (2007), o silêncio do infante e, em consequência, o 
retardamento da denúncia decorrem, então, dos sentimentos de medo, culpa, 
vergonha, ignorância e tolerância que a vítima vivencia na sua rotina. Importante 
ressaltar que é difícil falar sobre a violência sexual, o dizer e o externar simbolizam 
reviver a situação novamente, há o temor da vítima em relatar aos familiares e às 
autoridades o corrido, por medo da punição, do julgamento, também, a sensação de 
insegurança e de incapacidade de proteção tanto dos adultos como das autoridades 
em protegê-la da violência de seu agressor.
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Nesse diapasão, quando a vítima fala, quando rompe a zona silenciosa, é 
indispensável à conferência de destaque e relevância no processo penal, ao mesmo 
tempo em que, como bem lembra Nucci (2016), cabe ao magistrado exercitar a sua 
capacidade de observação, de sensibilidade para captar verdades e inverdades, de 
buscar a coerência e a harmonia entre todas as circunstâncias colhidas ao longo 
da instrução.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Os delitos que deixam vestígios exigem a prova pericial para a conclusão da 
materialidade da infração, mas como ficou demonstrado ao longo deste estudo, 
os tipos penais estupro e estupro de vulnerável, a depender da forma como são 
executados, podem entrar no grupo de infrações que não deixam vestígios. Assim, 
na ausência de possibilidade da realização da prova pericial, há necessidade da 
existência de elementos probatórios harmônicos nos autos processuais.

Nesse contexto, em especial, a palavra da vítima assume posição de destaque, 
com grande valor probatório, pois é característica dos crimes sexuais, em geral, 
serem praticados de modo oculto, longe de público, afastando a possibilidade de 
existência de testemunhas. A declaração do ofendido, então, não viola as garantias 
do acusado quando vislumbrada dentro do sistema de coesão processual, a partir 
de uma minuciosa análise do julgador sobre o conjunto probatório, tendo em vista 
a efetiva aplicação do Direito Penal, atribuindo força à tutela jurisdicional.
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RESUMO
O processo de globalização compreende a interação de diversos fenômenos, dentre 
eles o econômico, político, social e cultural, os quais influenciam o ordenamento 
jurídico e as condutas corporativas. Os inovadores contornos da Lei Anticorrupção 
(Lei Federal nº 12.846/2013) como norma administrativa sancionadora e a posterior 
regulamentação trazida pelo Decreto Federal n. 8.420/2015, impulsionaram a 
adoção de mecanismos de integridade, com a análise periódica de riscos, auditoria, 
incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de 
conduta, e diretrizes com objetivo de prevenir, detectar e sanar irregularidades 
contra a Administração Pública, visando, uma mudança cultural nas organizações, 
onde as decisões são pautadas na ética e, originam uma responsabilidade 
corporativa de respeito aos direitos humanos previstos na Carta Magna.  Esse 
trabalho tem o objetivo de demonstrar que o Compliance tem papel de garantidor 
no desenvolvimento sustentável e sustentabilidade nas empresas, na promoção 
e gestão de conformidade ambiental, com fulcro na garantia de condutas que 
endossam a aplicabilidade de direitos coletivos através da metodologia bibliográfica, 
baseada nas literaturas nacionais e internacionais, com uma pesquisa qualitativa 
e método dedutivo. Diante dos diversos desastres ambientais ocorridos no Brasil, 
faz-se necessário debater sobre a aplicabilidade do programa de Compliance, a 
fim de aprimorar a gestão empresarial. Percebe-se que através das políticas de 
compliance e de boas práticas de governança corporativa pode-se criar uma nova 
cultura dentro das organizações – favorecendo a sustentabilidade e valorizando 
a responsabilidade social.
Palavras-chaves: Compliance; Sustentabilidade; Conformidade Ambiental.
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ABSTRACT
The globalization process comprises the interaction of several phenomena, among 
them the economic, political, social and cultural, which influence the legal system 
and corporate conduct. The innovative outlines of the Anticorruption Law (Federal 
Law 12.846 / 2013) as a sanctioning administrative rule and the subsequent regulation 
brought by Federal Decree no. 8,420 / 2015, boosted the adoption of integrity 
mechanisms, with periodic risk analysis, auditing, incentive to report irregularities 
and the effective application of codes of conduct, and guidelines in order to prevent, 
detect and remedy irregularities against Public Administration , aiming at a cultural 
change in organizations, where decisions are based on ethics and, originate a corporate 
responsibility to respect the human rights provided for in the Magna Carta. This 
work aims to demonstrate that Compliance has the role of guarantor in sustainable 
development and sustainability in companies, in the promotion and management 
of environmental compliance, with a focus on guaranteeing conducts that endorse 
the applicability of collective rights through the bibliographic methodology, based 
on in national and international literature, with qualitative research and deductive 
method. In view of the various environmental disasters that have occurred in Brazil, 
it is necessary to debate the applicability of the Compliance program, in order to 
improve business management. It is clear that through compliance policies and good 
corporate governance practices, a new culture can be created within organizations 
- favoring sustainability and valuing social responsibility.
Keywords: Compliance; Sustainability; Environmental Conformity. 

INTRODUÇÃO

Em razão dos recentes acidentes ambientais de grandes proporções ocorridos 
no Brasil nos últimos tempos, a sustentabilidade socioambiental foi posta em 
cheque. Devido a esses acontecimentos, novas formas de evitar desastres e 
garantir um desenvolvimento sustentável estão sendo implementadas pelas 
corporações, destacando-se o Compliance Ambiental. O presente trabalho tem por 
objetivo analisar ganhos de implantar um sistema de integridade, conformidade 
e estabelecimento de condutas éticas alinhadas aos demais pilares do próprio 
Compliance e da governança corporativa além de observar como ele assegura um 
desenvolvimento seguro e sustentável.

Os programas supracitados têm como finalidade a imposição de condutas 
éticas, entre empresas e setor público, evitando práticas corruptivas de suborno, 
venda de licenças, relatórios tendenciosos, entre outros. Assim, tragédias como os 
acidentes nas barragens ocorridas no Brasil que culminaram na perda de centenas 
de vidas podem ser evitadas. 
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Nesse espectro, considerando o momento atual, marcado por escândalos 
de corrupção e desastres ambientais envolvendo agentes públicos e privados, 
este trabalho demonstrará como os programas de Compliance podem contribuir 
a evitar, mitigar e responsabilizar os envolvidos em práticas ilícitas bem como 
fomentar o respeito e a não violação dos direitos humanos pelas organizações. A 
metodologia utilizada é a bibliográfica, com método dedutivo e com abordagem 
qualitativa, através de pesquisa bibliográfica baseada em legislações e literaturas 
nacionais e estrangeiras. 

OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho é discutir o papel do Compliance como 
ferramenta indispensável para garantir a conformidade ambiental, demonstrando 
como esse contribui para prevenção, detecção e remediação de ilícitos e assegurar o 
cumprimento das premissas constitucionais, vez que institui uma forma de gestão 
dentro das organizações. 

No tocante aos objetivos específicos: difundir as práticas de Compliance e 
sua necessidade nas organizações públicas e privadas; discutir acerca da função 
social do Compliance como garantidor do desenvolvimento sustentável e a 
sustentabilidade nas empresas; e promover gestão de conformidade ambiental, com 
fulcro na garantia de condutas que endossam a aplicabilidade de direitos coletivos.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
 
Estamos em um momento de mudanças de paradigma onde há maior 

preocupação com o meio ambiente. Tal conscientização vem ocorrendo após a 
constatação de que os recursos naturais que eram tidos como ilimitados na verdade 
estão em processo de escassez (FALCO, 2010).

Visando tratar o meio ambiente de maneira sustentável, chama atenção 
à existência dos mecanismos de Compliance, que seriam um conglomerado de 
procedimentos e regimentos legais e éticos que após sua implantação norteará a 
organização e os demais envolvidos na atuação correta nas relações comerciais 
(CANDELOURO et. al, 012).

Para que se fale em desenvolvimento sustentável é necessário que haja um 
dever de cuidado do meio ambiente distribuído entre o poder público, a esfera 
privada e a sociedade civil (RIBAS, 2019). No Brasil, a primeira Constituição que 
deu atenção ao meio ambiente foi a de 1988. O atual texto constitucional associa 
diretamente que o meio ambiente preservado e ecológico está ligado diretamente 
à manutenção da vida humana (AMOY, 2007).
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No cenário nacional o desenvolvimento sustentável foi trazido pela Resolução nº 
4.327 de 2014 diretrizes a serem seguidas de Responsabilidade Socioambiental pelas 
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil. O dispositivo ante citado tem como diretrizes alguns pilares utilizados no 
Compliance como a análise de riscos, avaliações prévias e controle contínuo, garantindo 
investimentos sustentáveis e seguros (GARBACCIO; LAGES, 2020).

MÉTODOS

Com vistas a aprofundar o tema, o método utilizado é o dedutivo que 
pressupõe uma cadeia de raciocínio e de premissas analisadas até uma ilação final. 
Por meio de uma abordagem qualitativa, busca-se aprimorar o conhecimento nas 
áreas de Compliance, meio ambiente e sustentabilidade, de maneira a fomentar 
discussões cada vez mais incisivas. 

Com esse viés, o trabalho trata-se de uma pesquisa descritiva, na medida em 
que explana a função social do Compliance como garantidor do desenvolvimento 
sustentável e a sustentabilidade nas empresas, e na promoção e gestão de 
conformidade ambiental; e também exploratória e bibliográfica, buscando 
contribuir para o desenvolvimento cada vez maior de pesquisas sobre o tema, 
com abordagem qualitativa, através do levantamento de legislações e literaturas 
nacionais e estrangeiras. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Compliance funciona como mecanismo de controle que permite gerenciar 
riscos e prevenir eventuais operações e atos ilegais, aumentando a segurança, 
trazendo credibilidade, concorrência e transparência as partes interessadas 
(stakeholders). Impulsiona resultados, aumenta os recursos na medida em que 
evita prejuízos com multas e cobranças judiciais. A conformidade da organização 
fortalece a marca no mercado. 

Através desse sistema de gestão eventuais desvios de conduta que viole a 
legislação ou as políticas das organizações, podem ser observados, minimizados 
e até mesmo evitados quando há um conhecimento prévio acerca daquele possível 
evento de risco.

Nesse contexto, legislador editou a Lei Federal nº 12.846/2013, que ressaltou a 
necessidade de maior preocupação das empresas em relação as suas ações vez que 
surgiu a figura da responsabilização objetiva, onde para sofrer às sanções impostas, 
a empresa não precisa ter autorizado aquele ato ilícito, restando evidenciado o seu 
benefício.
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A Lei Anticorrupção também estabelece distinções entre empresas negligentes 
no combate à corrupção e as que se esforçam para evitar e coibir ilícitos. Empresas 
que possuem políticas internas de Compliance individualizam condutas e podem 
ter as penas atenuadas.

É indispensável destacar a grande relevância de políticas Compliance dentro 
de uma empresa como um incentivo e, como resultado, a maximização dos lucros, 
tendo em vista que aumenta sua credibilidade e melhora sua imagem. Aumenta 
a competitividade, transparência e alocam-se menos recursos do que seriam 
utilizados na justiça tradicional, vez que ao trazer conformidade e integridade na 
gestão empresarial há aplicação efetiva dos preceitos constitucionais. 

Na Administração Pública, depreende-se a figura das Agencias Reguladoras 
que são criadas para garantir o interesse público, no entanto, em razão de práticas 
delituosas acaba sendo influenciada pelo mercado que regula.  Além de enfraquecer as 
fiscalizações e governos, proporcionam o desvirtuamento dos preceitos constitucionais, 
voltando-se para um mercado alicerçado no interesse privado, conseguindo um 
abrandamento e afrouxamento de normas no exercício das suas atividades, a fim de 
reduzir seus custos e aumentar o lucro empresarial (ANTONIK, 2016).

Observa-se que no cenário mundial o Brasil figura numa posição não 
favorável, sendo apontado como um país com um alto índice de corrupção, sendo 
um dos motivos à ausência de uma boa governança e transparência por parte do 
poder público (GOMES; OLIVEIRA, 2018).

No Brasil, normativos legais que tratam do combate à corrupção entre agentes 
públicos e o setor privado, fundamentam-se nos preceitos advindos com a Constituição 
Federal. O cumprimento da legislação deve sempre ser feita paralelamente com a 
interpretação constitucional e nunca de forma isolada. A corrupção é, notadamente, um 
fenômeno que traz diversos prejuízos e danos à sociedade, vez que viola os diversos 
direitos fundamentais assegurados na Carta Magna com capacidade de contaminar 
toda coletividade.  

A fim de se obter negócios mais seguros, éticos e sustentáveis um conjunto de 
critérios foi criado (PRINCÍPIOS DO EQUADOR, 2013). Tais princípios têm como 
diretrizes, pilares semelhantes aos de um programa de Compliance. Dentre os 
princípios estão análises de riscos; mecanismos de reclamação; monitoramento e 
transparência; avaliações socioambientais aplicáveis. Assim, há um alinhamento 
de conformidade e sustentabilidade. (GARBACCIO; LAGES, 2020).

Vivemos em uma sociedade moderna que exige das empresas um equilíbrio 
entre as atividades de consumos e exploração de mão de obra com as práticas de 
socioambientais. Todos os envolvidos direta e indiretamente nas organizações 
devem ser considerados em seu planejamento estratégico, em especial a sociedade.  
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As empresas cidadãs estão amparadas no tripé da sustentabilidade: desenvolvimento 
sustentável, responsabilidade social e gestão organizacional. (ANTONIK, 2016)

Para a autora Fernanda Luiza Fontoura de Medeiros (2013, p.45), a partir do 
processo de globalização, novas demandas surgiram transformando o Estado em 
Estado Socioambiental e Democrático de Direito. Dessa forma, se fez necessário 
buscar o equilíbrio entre o meio ambiente e o progresso social e o ambiental, 
pensando no bem estar das futuras gerações.

Nos dias atuais, os modelos de negócio são pautados na sustentabilidade 
ambiental e responsabilidade social corporativa, vez que abordam um caminho 
de valoração do ser humano, uma existência digna a toda sociedade e diversos 
princípios constitucionais que circundam a responsabilidade empresarial. 

O Estado Democrático de Direito passou a incluir a proteção aos direitos das 
próximas gerações, estabelecendo em seu art. 225, que todos têm direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (BRASIL, 1988)

É dever do Estado ainda construir uma sociedade solidária e a solidariedade 
só fará sentido se ela existir nos dias de hoje (SILVA SANCHES, p. 41).

Os princípios e garantias fundamentais devem incluir, portanto, o direito ao 
meio ambiente equilibrado com a proteção de animais não humanos de maneira 
a regulamentar as relações humanas e estabelecer limites de atuação estatal, em 
uma eficácia horizontal (SARMENTO, 2006, p.323). 

Por mais que o direito ao meio ambiente equilibrado não esteja previsto no 
art. 5º da Constituição Federal, entende-se que ele é um direito fundamental ao 
ser humano, uma vez que, o rol do artigo citado é exemplificativo e não taxativo 
(AMOY, 2007). 

Nesse contexto, os programas de Compliance devem assegurar que as 
empresas, no cumprimento de suas obrigações, estabeleçam como meta os preceitos 
constitucionais, promovendo uma gestão de risco eficaz, de modo a coibir eventuais 
danos ambientais que impactam a comunidade e futuras gerações. Devem, 
sobretudo, garantir que a atividade seja executada de forma equilibrada com os 
recursos disponíveis e proporcione dignidade aos envolvidos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nas exposições acima apresentadas, observa-se que os mecanismos 
Compliance são ferramentas de grande relevância ,que vem ocupando seu espaço 
nos diplomas legais brasileiros. Porém, no cenário ambiental ainda se faz necessário 
uma maior aperfeiçoamento e aplicação desses princípios, para que tragédias de 
tamanha magnitude como as já ocorridas possam ser evitadas.
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O meio ambiente não deve ser colocado em segundo plano, vez que, conforme 
previsto na Constituição Federal o direito ao meio ambiente equilibrado é um direito 
fundamental, exigindo assim da esfera pública, privada e da sociedade civil o seu 
desenvolvimento sustentável.

É necessário que as empresas assegurem o cumprimento de todas as normas 
e preceitos do ordenamento jurídico e devem, para isso, utilizar dos mecanismos 
disponíveis, à exemplo dos programas de Compliance, vez que funcionam como 
um sistema de gestão corporativo, pautado na ética, alinhando as suas diretrizes 
com os interesses da sociedades, tornando-se organizações sustentáveis.

O alinhamento dos princípios do Compliance e da Governança Corporativa se 
mostram necessários para que atos delituosos sejam evitados e que a sustentabilidade 
seja garantida. Conclui-se assim que o desenvolvimento sustentável é mais do que 
uma função ecológica, mas uma função essencial ao desenvolvimento humano.
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COVID-19 E JUSTIÇA RESTAURATIVA: 
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DISTANCIAMENTO SOCIAL. UMA ANÁLISE DA ATUAÇÃO 

DO PROJETO CORAÇÃO DE TINTA
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RESUMO
Diante do cenário que permeia em nossa sociedade, com a chegada do Novo 
Coronavírus, é notável as dificuldades surgidas devido ao distanciamento social, 
inclusive àquelas de questão emocional, visto que somos seres sociáveis e pouco 
acostumados com o isolamento.  Neste sentido, o presente estudo se dedica à 
realizar uma análise da atuação do Projeto Coração de Tinta quanto ao uso de 
técnicas da Justiça Restaurativa para oferecer apoio a diversos indivíduos durante 
o período pandêmico. 
Palavras-chaves: Justiça restaurativa; pandemia; cultura de paz; coração de tinta .

ABSTRACT
In view of the scenario that permeates our society, with the arrival of the New 
Coronavirus, it is remarkable the difficulties that arose due to social distance, 
including those of an emotional issue, since we are sociable beings and are not used 
to isolation. In this sense, this study is dedicated to carrying out an analysis of the 
performance of the Coração de Tinta Project regarding the use of Restorative Justice 
techniques to offer support to several individuals during the pandemic period.
Keywords: Restorative justice; pandemic; culture of peace; ink heart

1 Graduanda em Direito, integrante da Clínica de Direitos Humanos da Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia, integrante do Grupo de pesquisa Direitos Humanos, Democracia e Discurso Contra Hegemônico. 
Vice-presidente da Comissão Administrativa da Revista Científica do Curso de Direito da UESB. Bolsista 
CNPq pelo projeto Observatório das Cidades. E-mail: limasilvalidiane@gmail.com

2 Graduanda em Direito, integrante da Clínica de Direitos Humanos da Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia, integrante do Grupo de pesquisa Direitos Humanos, Democracia e Discurso Contra Hegemônico. 

3 Mestranda em Direito pela Universidade Federal da Bahia - UFBA. Especialista em Direito Penal e Processual 
Penal pelo Instituto Brasil de Ensino - IBRA. Especialista em Criminologia pela Faculdade de Paraíso do 
Norte - FAPAN/UNIBF. Pós-graduanda em Direitos Fundamentais e Justiça, com ênfase na linha de Justiça 
Restaurativa e Teorias Contemporâneas do Direito Penal pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
- UESB. Graduada em Direito pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB. Professora de 
Direito Penal e Jurisdição Constitucional da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista – FASAVIC. 
Coordenadora do Núcleo de Investigação e Produção Científica da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da 
Conquista – FASAVIC. Pesquisadora no Grupo de Estudos em Ciências Criminais – GeCrim FASA. E-mail: 
anapaula_sotero@hotmail.com



257

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

ANAIS II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
 Governança Global, Progresso Econômico e Desenvolvimento Social
 Homenagem ao 75º Aniversário da Carta de São Francisco da ONU

INTRODUÇÃO

Este trabalho resulta de pesquisa e análise acerca do trabalho que tem sido 
desenvolvido pelo Projeto Coração de Tinta, em especial àquilo que tem sido praticado 
ao longo dos meses de março à julho do ano de 2020: A aplicação de círculos on-lines.

Insta salientar que o projeto coração de tinta foi idealizado pela magistrada 
Janine Soares de Matos Ferraz e trata-se de um coletivo de pessoas vocacionadas 
e capacitadas para fomentar a construção da cultura de paz. A sua origem se deu 
mediante a constatação de que havia uma lacuna na atuação judicial no que se 
refere às dores humanas decorrentes do abuso de substâncias psicoativas ilícitas. E 
apesar da sua proposta inicial ser especificamente voltada à esta atuação, ao longo 
do tempo, partindo do pressuposto de que seria possível fazer uso das ferramentas 
de Justiça Restaurativa para além do âmbito penal, o projeto Coração de tinta 
começou a expandir a sua atuação. 

Neste sentido, o coletivo tem aplicado técnicas de construção de paz em 
ambientes diversos. Já tendo sido, por exemplo, ofertada a prática circular para 
policiais militares do estado da Bahia, população em situação de rua na cidade 
de Vitória da Conquista, estudantes da rede de ensino na cidade de Ipiaú, agentes 
penitenciários da cidade de Jequié, mulheres vítimas de assédio, graduandos de 
variadas instituições de ensino superior em Vitória da Conquista e servidores do 
Tribunal de Justiça da Bahia.

De tal modo, quando Kay Pranis, referência mundial em Justiça restaurativa, 
ofereceu ao Brasil a proposta para se aplicar “círculos de apoio em resposta 
ao distanciamento social”, enquanto mecanismo para lidar com as sensações 
decorrentes do período pandêmico através dos círculos em movimento, o projeto 
coração de tinta, já experiente, começou a aplicar processos circulares mediante o 
uso de plataformas virtuais.

Os círculos on-lines oferecidos pelo projeto Coração de tinta atendem 
diversos públicos e são agendados mediante contato prévio feito pelo perfil @
projetocoracaodetinta na rede social Instagram e foram amplamente divulgados, 
tendo sido noticiados pelo portal do Conselho Nacional de justiça e Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, além de terem sido abordados em live realizada pela 
Clínica de Direitos Humanos da Universidade Estadual da Bahia e no Webinário 
de Justiça Restaurativa, promovido pela Ordem dos Advogados, subseção Itabuna.  

OBJETIVOS

São objetivos gerais deste trabalho, discorrer sobre a prática circular enquanto 
ferramenta da Justiça Restaurativa e o seu uso enquanto fomento à pacificação. De 
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tal maneira, pretende-se de forma mais específica, analisar a atuação do projeto 
Coração de Tinta quanto à aplicação de círculos de apoio durante o isolamento 
social que decorre da pandemia Covid-19.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Segundo dispõe Kay Pranis, os processos circulares se realizam através 
do contar histórias trata-se de um momento de partilha no qual cada história 
contada, oferece uma lição. Assim, a prática circular pode ser aplicada em diversos 
contextos (PRANIS, 2010) vez que “se dão em processos comunicativos específicos 
para desenvolver inteligência emocional, apoio, comprometimento familiar, dentre 
outras finalidades, perseguindo se a compreensão dos direitos e deveres (BOYES-
WATSON e PRANIS, 2011 apud SANTOS, 2018). 

Ademais, considerando-se que “[...] na esteira da condição humana, frente à 
face do outro, as técnicas restaurativas possibilitam outros e inovadores caminhos 
para a humanização das relações coletivas.” (SANTOS, 2018, p.128). É completamente 
viável e perspicaz que se aplique a metodologia circular com o intuito de auxiliar 
indivíduos a lidarem com as suas emoções no período da Pandemia Covid-19.

Neste diapasão, informa o Conselho nacional de Justiça “os Círculos Virtuais 
de Apoio ao Distanciamento Social reúnem princípios, métodos e técnicas da Justiça 
Restaurativa, objetivando cuidar das pessoas e ajudá-las a enfrentarem o momento 
traumático que estamos vivendo.” (CNJ, 2020). 

MÉTODOS

Para fins de elaboração do presente trabalho, realizou-se pesquisa bibliográfica 
e documental mediante acesso ao Repositório Institucional da Universidade Federal 
da Bahia   UFBA, consulta a livros e sites do Conselho Nacional de justiça e do 
Tribunal de Justiça da Bahia. Para além disso, foram analisados os relatórios de cada 
círculo realizado. Esses mencionados relatórios foram feitos para envio ao Núcleo 
de Justiça Restaurativa de 2º grau do TJBA e disponibilizados pela idealizadora do 
projeto Coração de Tinta às autoras.

 Também foram analisados os depoimentos disponibilizados via instagram 
@projetocoraçãodetinta, pelos participantes dos círculos de construção de paz 
oferecidos pelo projeto ora mencionado. Dito isto, a metodologia adotada é a de 
natureza qualitativa e os seus resultados decorrem de reflexões e análises ora 
desenvolvidas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Até a finalização deste trabalho, o Projeto Coração de Tinta havia aplicado 
sessenta círculos, sendo que quarenta e nove foram de apoio em resposta ao 
distanciamento social e seis de diálogo para assuntos difíceis.

Quando da análise dos relatórios dos círculos, percebeu-se que os círculos 
foram feitos em média com quatro participantes, tendo sido facilitados por alguns 
dos integrantes do projeto, mas em sua grande maioria, pela dra. Janine Matos. 
Importante informar que facilitador é a pessoa capacitada que coordena as Sessões 
de Justiça Restaurativa, no caso em comento, trata-se do indivíduo que aplica os 
círculos. 

Outro ponto a ser observado é que os círculos quase sempre utilizaram 
a plataforma Hangouts, sendo que alguns poucos foram feitos mediante a 
plataforma Lifesize. E conforme consta nos relatórios, os círculos duraram em 
média 1:30h.

Observou-se que houve participantes de diversos estados e diferentes países. 
Tendo sido contabilizadas, por meio da presente pesquisa, 346 participantes. 
Notou-se que os feedbacks deixados pelos participantes foram sempre positivos, 
ressaltando que a adaptabilidade da técnica foi eficaz e que os círculos on-line 
geram conexão, conforto, auto-conhecimento, reflexão, acolhimento, esperança, 
restauração, sentimento de conciliação e sensação de pertencimento. 

Feitas as análises, considera-se que de fato é possível aplicar a técnica circular 
à variadas situações de forma bastante proveitosa. De tal modo, considera-se 
que a atuação do Projeto Coração de Tinta surtiu efeito e agregou não somente 
ao judiciário, mas à sociedade civil. Além disso, a aplicação de círculos on-
line colaborou para a expansão da técnica circular, visto que segundo consta 
nos relatórios, foram alcançadas também, pessoas que desconheciam a Justiça 
Restaurativa e as suas técnicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
  
Ante o exposto, ratifica-se que as técnicas de Justiça Restaurativa podem 

abarcar diversas situações, indo muito além das limitações do sistema penal. 
Assim sendo, conclui-se que os círculos on-line aplicados durante este período de 
isolamento decorrente da pandemia causada pela COVID-19, têm se apresentado 
como importante ferramenta de apoio e se apresenta como meio efetivo para 
auxiliar os indivíduos a lidarem melhor com o seu emocional e com as suas relações 
interpessoais. 
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Neste sentido, o Projeto Coração de Tinta e o Núcleo de Justiça Restaurativa 
do 2º Grau do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, devem ser referendados, 
visto que estão alcançando à sociedade de forma bastante positiva.
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RESUMO
A sociedade complexa expõe episódios atrelados aos desafios do direito frente à 
necessidade de posicionar-se face aos problemas ambientais, o passivo jurídico 
da exploração mineral de amianto é um dos desastres ambientais de grandes 
proporções que traz para o âmbito jurídico a necessidade da análise. Este trabalho 
objetiva, assim, identificar os desafios enfrentados pela ciência jurídica quanto ao 
aprofundamento deste debate na tentativa de elucidar o contexto em que esse conflito 
jurídico se encontra, especialmente em relação aos direitos já positivados, sua falta 
de efetividade e, sobretudo a necessidade de uma interpretação que assegure o 
garantismo constitucional na busca de assegurar os direitos fundamentais.  
Palavras-chaves: Direito Ambiental. Garantismo. Amianto.

ABSTRACT
La sociedad compleja expone episodios vinculados a los desafíos del derecho 
frente a la necesidad de posicionarse ante los problemas ambientales, el pasivo 
jurídico de la explotación minera de amianto es uno de los desastres ambientales 
de grandes proporciones que trae al ámbito jurídico la necesidad del análisis. Este 
trabajo objetiva, así, identificar los desafíos enfrentados por la ciencia jurídica en 
cuanto a la profundización de este debate en el intento de elucidar el contexto en 
que ese conflicto jurídico se encuentra, especialmente en relación a los derechos ya 
positivos, su falta de efectividad y, sobre todo la necesidad de una interpretación 
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que asegure el garantismo constitucional en la búsqueda de asegurar los derechos 
fundamentales. En el artículo concluye que el camino para tal propósito consiste en 
un aporte en la Teoría del Garantismo constitucional, se intensifique no preservando, 
por lo tanto, la supremacía de cualquiera que sea, sea   los poderes que puedan violar 
los Derechos Fundamentales en la promoción de su efectividad. La resolución de 
tal temática encuentra en la doctrina nacional y extranjera, cuyo análisis por la 
teoría garantista de Luigi Ferrajoli como camino viable para su resolución.
Keywords: Derecho Ambiental, Garantismo, Amianto

INTRODUÇÃO

Os grandes desafios para o século XXI estão atrelados ao debate das pautas 
vinculadas à causa ecológica, sua vasta compreensão das temáticas atreladas à 
sustentabilidade e o gerenciamento responsável do meio ambiente. Pretendendo 
explicar de forma clara e objetiva como a questão ambiental se insere em diversas 
áreas do conhecimento, cabendo também ao campo das Ciências Jurídicas, o debate 
e sua potencialidade, gerenciamento dos conflitos e contínua busca pela efetividade 
dos múltiplos princípios e instrumentos jurídicos.

No Brasil, o Direito Ambiental apresenta seus primeiros marcos teóricos na 
década de 1970 em um contexto sob a influência dos movimentos internacionais. A 
plataforma jurídica estava vinculada somente em procedimentosregulamentares 
específicos, como a vinculação do meio ambiente, somente nos processos 
de exploração dos recursos naturais, confundindo por vezes com questões 
fundiárias. 

Conclamando o Direito, como uma ciência social cuja vocação está situada na 
regulação da conduta humana, tem ante si uma problemática, uma complexidade 
reconhecida pelas diversos doutrinadores da área.  Partindo para análise da 
(des)regulação socioambiental, sobretudo com as constantes alterações legais no 
campo da exploração mineral. Esta por sua vez, desperta uma pluralidade de 
conflitos, sobretudo por envolver interesses contrapostos que polarizam o processo 
exploratório do potencial econômico e o seu impacto negativo gerado. 

Tal fenômeno desperta procedimentos que promovem a violência, a 
violação de direitos, as disputas judiciais, o surgimento de movimentos sociais 
– ocasionalmente vítimas do processo de despolitização e criminalização dos 
envolvidos- movimentos nacionais e internacionais que buscam minimizar os 
impactos. Envolvendo, portanto disputas sociais, antropológicas, políticas e 
econômicas, tendo como principal impacto a violação da harmonia ecológica e 
dos direitos fundamentais.  
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 Quando mensurados os efeitos do extrativismo mineral observa-se para a 
além dos impactos socioambientais facilmente perceptíveis no local de exploração 
(mina). Vale ressaltar, que ainda existem passivos oriundos de tempos pretéritos 
cujo impacto somente é sentido após décadas de exploração. Quando analisamos os 
efeitos da contaminação ambiental originária da exploração mineral sem dúvidas 
teremos que enumerar necessariamente as causas múltiplas e difusas, que tem 
incidido neste processo para que hoje se encontrem o seu passivo, este trabalho 
objetiva delimitar a análise do passive deixado pela do Amianto (asbesto).

A partir desta compreensão depreendemos que os problemas locais passaram 
a terum impacto global partido da interconexão holística da compreensão ambiental. 
O que nosremete a uma análise da sua aplicabilidade a partir de casos concretos de 
problemasambientais causados anteriormente a esta compreensão principiológica, 
a exemplo do passivoambiental gerado no caso da exploração de amianto em Bom 
Jesus da Serra – BA que extrapola o impacto no meio ambiente alcançado a vida 
dos múltiplos sujeitos que estiveram envolvidos na prática exploratória.

OBJETIVOS

Portanto, busca-se com esse trabalho, a compreensão e o acompanhamento 
da efetividade do direito em face da violação dos direitos fundamentais a partir 
da análise do caso concreto por meio de pesquisa documental. Apesquisa 
desenvolvida fundamenta-se nos pressupostos teóricos da análise jurídica a 
partir dadialética, realizando um cotejo crítico em relação às teorias causalísticas 
a partir daresponsabilização face ao dano ambiental causado. Compreendendo 
a aplicabilidade desseinstituto em face de tutela do Direito Ambiental e também 
sua capacidade de resolução deproblemas que não impactam somente os agentes 
envolvidos na ação.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Utilizando-se dos aportes da Teoria do Garantismo constitucional seja 
intensificado não preservando, portanto a supremacia de qualquer que seja os poderes 
que possam violar os Direitos Fundamentais na promoção da sua efetividade.  A 
resolução de tal temática encontra na doutrina nacional e estrangeira, cuja análise 
pela teoria garantista de Luigi Ferrajoli, como caminho viável para sua resolução.

MÉTODOS

O presente trabalho utiliza-se do raciocínio hipotético-dedutivo, por meio de 
pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, descritiva e exploratória. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Exploração Mineral de Amianto 

Remontando a importância de entender a origem histórica do processo 
analisado, se faz necessário conhecer os aspectos que fundamentam a demanda. O 
objeto que resultou a ação está situado em Bom Jesus da Serra, município brasileiro 
do estado da Bahia, com população segundo o censo de 2010 do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatísticas) de 10.597 habitantes. 

Seu processo de desenvolvimento econômico e fundação estão ligados com 
a exploração de amianto no início do século passado. Com a descoberta da mina 
de amianto, as atividades mineradoras duraram quase 30 anos. Vale ressaltar 
que foi a primeira mina do Brasil, tendo produzido milhões de toneladas de lã de 
amianto, e fazendo a exportaçãodesse minério para a França. Em específico, São 
Félix do Amianto foi à primeira mina de amianto brasileira permitindo o país 
tornar-se autossuficiente no consumo desse minério que outrora era matéria prima 
de importação.

Instalada, em 1937, em Bom Jesus da Serra, distrito do município de Poções, 
no sudoeste da Bahia, a mina foi explorada pela Sociedade Anônima Mineração 
de Amianto (Sama), a partir de 1939. Mas, apesar do desenvolvimento que levou à 
região, quandoencerrou suas atividades, em 1967, após o esgotamento das reservas, 
a Sama deixou um passivo socioambiental de grandes proporções. Como expõe o 
ativista ambiental ao analisar parte desse passivo deixado.

Porém, o impacto ambiental originário da exploração mineral não se 
limita ao processo de abertura e abandono da cava. Ainda coexiste o material de 
refugo originário do processo de exploração do minério que não tive sua devida 
acomodação, deixando ao redor da mina desativada as pilhas de rejeitos. Estes fatos 
ratificam a existência de um passivo ambiental deixado pela empresa que explorou 
a lavra. Porém, o que confere a esse processo o caráter de impacto de alto risco 
consiste no rompimento gerado pela sua composição físico-química e os efeitos 
do contato destes agentes com o corpo humano e suas traumáticas consequências. 

No aspecto de conquistas temporais, importantes decisões e ações foram 
obtidas. As de maiores destaques foram às seguintes: 1)1992: a aprovação da lei 
257 que sancionou o banimento do amianto na Itália - exploração e produção 
derivadas; 2)1997: sentença da Suprema Corte da Itália confirmando a condenação 
pela morte de um só operário e a prescrição de todos os outros casos e, 3) 2004: o 
Comitê Vertenza Amianto (Questão Amianto) de Csale apresenta uma volumosa 
denúncia contra os proprietários da A partir desses fatos, exige uma análise das 
consequências legais e também de como se comporta a legislação brasileira em 
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face da influência desses procedimentos. Com o banimento do mercado europeu 
e a necessidade de retomada de uma nova zona comercial, a indústria do amianto 
buscou novas saídas ou a retomada de atividades pretéritas. 

Wunsch Filho e Neves (2001) rememoram que embora a história mostre que 
durante o século passado a indústria de amianto, em colaboração com alguns 
líderes acadêmicos de medicina ocupacional, buscou desqualificar as evidências 
que gradativamente foram sendo demonstradas contra o uso do asbesto. 

Que os resultados das pressões públicas e das proibições legais impostas, a
exploração eutilização do asbesto foram descontinuada sem muitos países 
desenvolvidos. Um importante marco regulatório que englobou esta temática foi a 
Convenção n. 162 da OIT foi aprovada na 72ª reunião da Conferência Internacional 
do Trabalho, realizada em Genebra-Suíça, em 1986. Trazendo as especificidadesde 
regulamentar como deve ser o manejo e a utilização do asbesto com segurança. 
O ordenamento pátrio incorporou essa norma internacional por meio do Decreto 
Legislativo n. 51, de 25.8.89, aprovado pelo Congresso Nacional. 

Sua ratificação ocorreu em 18 de maio de 1990, tendo sido promulgada por 
meio do Decreto n. 126 de 22 de maio de 1991 que entrou em vigêncianacional 
no dia 18 de maio de 1991. Outro marco consiste na Lei n. 9.055/95 que trata 
sobre a vedação expressa, em todo território nacional, de alguns tipos de asbesto. 
Ao permitir substancias com ressalvas acaba considerando um equívoco por 
possibilitar interpretação dúbia. Embora tenhamos um posicionamento final do 
STF prol banimento, as consequências desse processo seguem movimentando o 
planejamento das associações e frentes de combate à extração e industrialização do 
amianto. Para onde nos conduz os impactos negativos?A sujeição à contaminação 
ambiental e a exposição aos elementos contaminantes seja ele do processo da 
exploração do minério consiste como uma violação aos direitos e garantias 
constitucionais gerando um impacto ambiental negativo. 

Nela percebemos nitidamente, que ao causar dano em sujeitos que não 
estavam envoltos no processo de extração constitui uma violação ao direito a 
vida, ao meio ambiente equilibrado, ao direito a saúde e tantos outros direitos 
fundamentais consolidados na nossa Constituição.

Do Homo Sacer ao Refugiado Ambiental

Dentro desta perspectiva correlacionamos com o sistema jurídico constitucional 
e os múltiplos conceitos de desenvolvimento sustentável que emergiram a partir do 
Art. 225 da Constituição Federal nos seus últimos trinta anos de validade por muitas 
vezes trazida como um aporte progressista no que tange a cumulatividade de conceitos 
socioambientais. 
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Tal reflexão nos leva questionar se a norma constitucional não tem 
materialidade por motivos que por hora parecem estar além do plano jurídico.  
Percepção esta compartilha por Nascimento (2014) em que o “Estado Democrático 
de Direito deve a sua culminância à perene relação entre democracia e direito. 
O direito surge neste âmbito como um vetor orientador para a realização da 
democracia, na medida em que cumpre ao mesmo tempo a função de ser um 
limitador do poder”. 

Ao analisarmos a existência desses sujeitos expostos ao amianto impossível 
não rememorarmos a abordagem crítica de Agamben em face de existência de 
vidas nuas uma vez que direitos inalienáveis estão sendo violados não só pelo 
Estado, mas também por instituições e impulsos externos, sobretudo no que tange a 
exploração econômica do beneficiamento do minério. Neste momento o avassalador 
desenvolvimento econômico (materialidade) a degradação a exploração da fonte 
material para geraçãode recursosprodutores de capital. 

Neste momento devemos nos atentar que do ponto de vista conceitual a 
compreensão de que a vida nua no entrelaçamento do estado de natureza sobre o estado 
civil sob o qual estamos sujeitos (toda a construção do sistema normativo e suas regras), 
portando a concepção de estado de exceção por sua vez está diretamente vinculado com 
a existência de um estado político que anteriormente lastreava o processo organizativo, 
podendo portando o homo sacer coabitar tanto nesse espaço cujo sistema legalista 
normativo se institui como também naquele cuja sua ausência é constatado. 

Sob uma perspectiva crítica deste sistema em crise, cabe ao Direito buscar 
caminhos para que possamos romper esta distopia de forma que venhamos 
a fortalecer o Estado Democrático de Direito com o objetivo de não criarmos 
por meio da estrutura do Estado um elemento legitimador dessas dissonâncias 
que comprometem conquistas e colocam sobtensão os pilares democráticos. Na 
perspectiva de alcançar soluções para este fenômeno no tópico a seguir buscaremos 
encontrar um paradigma jurídico na tentativa de equalizar as dissonâncias de 
forma que o Estado de Direito não seja legitimador de mutações. 

Simbiose: Garantismo como Chave de Resolução

Na busca por possíveis soluções para evitar que tal fenômeno não ganhe 
espaço, restabelecendo a devoção à lei e aos princípios ordem constitucional 
evitando assim violações. Retoma-se a preocupação com a realidade de forma o 
sistema jurídico constitucional seja correlato com desenvolvimento sustentável 
como principal aporte ao Direito Ambiental. Por sua vez, surge o Garantismo 
Jurídico como interconexãopor meio do paradigma constitucional e o compromisso 
para com a defesa real de um Estado Democrático de Direito. Uma vez sendo 
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o direito ao meio ambiente equilibrado um dos direitos fundamentais cuja 
amplitude e efetividade devem de ser preservadas como condicionante para a 
existência e sobrevivência humana viabilizando a saúde coletiva e possibilidade 
de condições de vida adequada para as presentes e futuras gerações.  

Desse modo, as concepções teóricas das direito propostas por Luigi Ferrajoli 
trazidas por meio de uma leitura amplificada da sua obra Direito e Razão,nos vale 
para construção crítica, analítica e, sobretudo por meio da sua perspectiva filosófica 
do Direito, servindo de bússola norteadora. Sendo esta ferramenta imprescindível 
para compreensão de que se faz necessário limitar o exercício arbitrário do poder- 
seja ele a serviço dos interesses públicos ou privados - a teoria garantista objetiva 
a real efetividade do ordenamento jurídico assegurando os direitos fundamentais 
já positivados uma vez que por vezes encontram-se ameaçados. 

A teoria garantista nos remonta a necessidade de que os princípios ambientais 
que estão atrelados devem ser levados a sério, uma vez que existem de um 
complexo aparato de garantias funcionais e institucionais, e é essa relação que 
faz o garantismo a outra face do sistema constitucional, vez que não se prende 
ao mero reconhecimento/ validade do aparato normativo, requer que dele exista 
uma real efetividade. 

Ao resgatarmos o caso já analisado verificado que não é suficiente que o 
Estado acolha os refugiados ambientais, mas que também evite que as empresa 
exploradoras do minério sejam limitada quanto ao seu poder de exploração quando 
este recai sobre princípios coletivos, vez que, não se pode creditar à apropriação 
individual de parcelas do meio ambiente sem o reconhecimento da existência de 
um impacto negativo que viola outras garantias que estão ligadas a realização 
social que por sua vez são invioláveis, inalienáveis, portanto indisponíveis. Tal fator 
remonta também os pilares dosistema democrático, cujo reconhecimento dar-se-á 
pela limitação da existência de poderes que sobrepõe direitos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O direito passa por gradativos processos de transformações. Assim, o direito 
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não pode ser visto 
isoladamente dentro do ordenamento jurídico, mas analisado à luz desse fundamento 
da República, envolvendo não apenas o direito de assegurar os recursos bióticos ou 
reparar possíveis danos ambientais, mas também o respeito à integridade física, 
psíquica e moral, sendo assegurado a todos o gozo de desfrutar da possibilidade de 
um futuro sustentável e solidário sobre o esteio da responsabilidade intergeracional, 
e não permitido um Estado Democrático de Direito impor condutas que atentem 
contra tal direito.
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Como se viu, a exploração mineral de amianto embora tenha sido legalmente 
banida ainda é capaz de promover a violação de princípios, podemos visualizar a 
ausência da efetividade de direitos e garantias fundamentais perante aqueles que 
dela foram vítimas e tornaram-se desassistidos pelo Estado. O Brasil assegurou 
a qualidade de vida como direito fundamental no art. 225° da sua Constituição 
Federal, concedendo os direitos sociais, econômicos e culturais no sentido de 
garantir a igualdade em sentido material entre os homens. E, por fim, os de terceira 
geração (ou dimensão) que são os direitos de solidariedade ou fraternidade. Perante 
a ausência da efetividade desses direitos podemos estar diante uma modalidade 
de homo sacerconforme teorizou Agamben(2002).

Da mesma forma, merece destaque a existência de cidadãos submersos a 
condição de vida nua quando estes estão desassistidos pelo Estado, ainda que 
tenhamos instrumentos legais positivando direitos, porém a parcela marginalizada 
e vítima de um sistema que os não reconhecem o que Sarlet (2017) categorizou 
como refugiados ambientais.Quando o Direito deveria garantir o acesso aos espaços 
coletivos. O Estado que deveria ser o guardião dos seus interesses difusos, depara 
com a impossibilidade de se impor condutas que obstruam o cidadão de espaços 
antes limitados, mas igualmente preparando para a preservação das futuras 
gerações e assim sucessivamente, estando disponível para o uso comum do povo, 
ou seja, pertencente à sociedade.

Diante do contexto, impossível não recorrer às proposições de Ferrajoli 
(2002), que movido pela utopia da construção de um sistema jurídico capaz de 
suprir as antinomias dos sistemas até então tidos como majoritários, teorizou o 
garantismo a partir de três significações e perspectivas: primeiramente delineou 
a construção de um Estado de Direito, por conseguinte a distinção do vigor das 
normas diferenciando o seu plano de validade e efetividade. 

Uma vez o Direito Ambiental continuamente questionado pela sua ausência de 
efetividade, seja pela ausência do Estado ou pelos abusos do setor privado, encontra 
no modelo garantista um caminho para satisfazer suas bases principiológicas 
percorrendo a necessidade de funcionamento não se limitando a condição de 
direito acessório ou dispensável, uma vez sendo direito fundamental indisponível, 
intransponível, portanto inviolável.

Não obstante, como se viu, o reconhecimento e procura continua pela 
consagração dos direitos difusos e coletivos, aqui foram evidenciadas pela busca 
de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, alcançando os múltiplos sujeitos 
afetados que ora poderiam ser sujeitos a interesses privados, porém quando 
possuem seus direitos fundamentais conclamados e reconhecidos, integram 
verdadeiramente o campo das relações sócio jurídicas, não ficando presos ao 
mero formalismo, mas sendo uma condição para o real reconhecimento do Estado 
Constitucional Garantista.
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MUNDO DO TRABALHO E MINERAÇÃO 
EM TEMPOS DE COVID-19

 Rikartiany Cardoso Teles1 

RESUMO
A presente pesquisa tem por escopo o mundo do trabalho da mineração em meio 
à crise sanitária atual; sendo a mineração uma das atividades econômica e laboral 
mais antigas do Brasil e do mundo. Segundo a OIT (Organização Internacional do 
Trabalho), a indústria extrativa é que mais oferece risco de acidente e até mesmo de 
vida, por ser a que menos oferece medidas de segurança aos trabalhadores, como 
o mais perigoso do mundo para se trabalhar atualmente. O mundo do trabalho, 
segundo a ótica do materialismo histórico dialético é baseado na exploração do 
homem pelo homem, nesse sentido a relação vida humana e não humana se 
deteriora à proporção que a natureza é destruída, no cenário de crise sanitária, 
a crise capitalista só se agrava e externa ainda mais suas contradições e poder 
autodestrutivo. Nesse sentido, tal trabalho chama a reflexão acerca da precariedade 
desse setor, principalmente nesse contexto de Covid-19, e seus impactos diretos na 
vida dos (as) trabalhadores (as).
Palavras-chaves: Capitalismo. Trabalho. Mineração. Pandemia. Direitos.

ABSTRACT
The present work aims at the world of mining work in the midst of the current 
health crisis; a mining company being one of the oldest economic and labor activities 
in Brazil and world. According to the ILO (International Labor Organization), an 
extractive industry that offers more risk of accident and even the same in life, 
because it offers less safety measures to workers, as the most dangerous world 
to work in today. The world of work, according to the perspective of dialectical 
historical material, is based on the exploitation of men by man, in relation to human 
and non-human life the proportion of nature destroyed deteriorates, without 
a scenario of health crisis, with capitalist crisis only worsens and external its 
contradictions and self-destructive power. In this sense, the work calls for reflection 
on the precariousness of this sector, especially in the context of Covid-19, and its 
direct impacts on the lives of workers.
Keywords: Capitalism. Job. Mining. Pandemic. Rights.

1 Graduada em Direito\UFAL. Email:rikartiany@gmail.com
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INTRODUÇÃO

A atividade minerária é essencial para que? E para quem? Ela não está sendo 
essencial para o conjunto das populações, para o conjunto da riqueza nacional 
e para os trabalhadores (que sustentam o país com sua força de trabalho), pois 
grande parte do que é produzido é exportado. A mineração é reforçada pelo 
modus operandi da lógica da produção desenfreada, do acumulo capitalista, da 
destruição dos corpos de trabalhadores da mineração; assim, cada vez mais se 
coloca a direita (empresários, multinacionais), sempre na contramão dos interesses 
dos trabalhadores desse setor. 

A manutenção das atividades pelo setor minerário em tempos de disseminação 
do coronavírus, coloca em risco a vida dos trabalhadores e operadores das minas, 
bem como os trabalhadores terceirizados, que continuam suas rotinas de trabalho 
normalmente, colocando em risco os colegas, seus familiares e as comunidades 
onde vivem ou que encontram em seu trajeto de trabalho, potencializadas pela 
ausência de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual), de reorganização da 
escala de trabalho e demais recomendações da OMS (Organização Mundial da 
Saúde). A responsabilidade em lidar com essa situação recai sobre as empresas e 
governo, pois estes impossibilitam ou dificultam a efetivação das recomendações 
da OMS diante de uma pandemia que tem matado milhares cotidianamente, no 
mundo do trabalho da mineração isso só é ainda mais potencializado. 

OBJETIVOS

O capitalismo transforma os bens naturais em mercadoria! Essa frase sintetiza 
bem as questões envolvidas nessa pesquisa. O prosseguimento do modo de 
produção capitalista, orientado, principalmente, pela potencialização dos lucros, 
conduz a uma crescente exploração, alienação e expropriação da força de trabalho, 
por um lado, e, por outro, à destruição da base de produção econômica, da fonte 
da riqueza, ou seja, da natureza. 

Segundo dados da CEPAL - Comissão Econômica para América Latina e 
Caribe (2020) grande parte dos conflitos sociais oriundos da apropriação de bens 
naturais que ocorreram nos últimos cinco anos têm relação com a mineração, a 
atividade extrativa, e destes, 35% têm relação com a mineração do ouro, que se 
produz a céu aberto, devasta a paisagem, contamina os recursos hídricos, expulsa 
populações camponesas deixando-as sem condições de reprodução, inclusive de 
subsistência, e isto tem gerado processos altamente conflitivos. (COELHO, 2015). 

Nesse sentido, o cerne dessa pesquisa é expor a contradição capitalismo x 
natureza x trabalho. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Segundo Marx (2011, p. 211), “a ligação entre o ser humano e a natureza 
é definida pelas relações de produção vigentes na sociedade”. Portanto, para 
compreender profundamente a complexidade da destruição ambiental é necessário 
analisar suas condições históricas, sociais e econômicas. No modo de produção 
capitalista tudo tende a ser transformado em mercadoria e o produtivismo é a 
tendência predominante. Nesse sentido, grande parte dos conflitos, como citado 
anteriormente, é ocasionado por questões envolvendo territórios, natureza e 
apropriação.

Nesse cenário a atividade extrativa acumula grandes crimes humanos e 
ambientais, a exemplo de Mariana- MG, Brumadinho-MG, Maceió- AL, tanto na 
vida dos atingidos pela mineração, quanto na dos trabalhadores, principalmente 
no atual cenário de Covid-19.

A mineração é uma das atividades econômicas e trabalhistas mais antigas 
do Brasil e do mundo. Elemento milenar, escravista e colonizador, com o intuito 
de enriquecer os países imperialistas, são históricas e incontáveis as denúncias 
referentes a trabalho escravo oriundo do setor minerário, principalmente de 
empresas, como é o caso da Anglo American, ocorrido em abril desse ano.

A OIT (2020) considera o setor de mineração (ferro, carvão, ouro, diamante 
etc.) como o mais perigoso do mundo para se trabalhar atualmente. Segundo esta, 
uma indústria extrativa que oferece mais risco de acidente e até mesmo a vida, 
por oferecer menos medidas de segurança aos trabalhadores. Além dos poucos 
ou inexistentes mecanismos de segurança, trabalhar em uma mina é quase uma 
garantia de seus direitos desrespeitados também em termos de piso salarial, jornada 
de trabalho e abusos físicos por parte de empregadores.

Segundo dados do AEAT (Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho) de 
2016, da Secretaria de Previdência, o setor da indústria extrativa mineral brasileiro 
mata 3 vezes mais que os outros setores, uma vez que a taxa de óbitos para todas as 
atividades naquele ano foi de 5,57 para cada grupo de 100 mil empregados formais 
no Brasil, e na mineração, essa taxa foi de 14,81 mortes.

Para que haja um meio ambiente de trabalho seguro, adequado e livre de 
riscos, é necessário que os tomadores de serviços assegurem “redução dos riscos 
inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança”, o que 
é muito difícil em meio a um cenário de pandemia internacional, principalmente 
se considerado a dinâmica e logística do trabalho mineral( minas subterrâneas, 
vestuários coletivos exposição a minérios causadores de doenças que possibilitam 
sistema imunológico e respiratório fragilizado).
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Nesse sentido, o Direito é um importante instrumento de controle social para 
respeito as normas que preservem a vida humana e não humana, da natureza e de 
trabalhadores do setor. O Direito da Mineração é um sistema amplo composto de 
microssistemas, que regulam o aproveitamento das riquezas minerais; já o Direito 
Minerário trata de aspectos regulatórios, cuja estrutura encontra-se embasada pela 
Constituição Federal e no Código de Mineração com sua legislação correlata, as 
regras de “compliance”, que devem ser ajustadas para a mineração, as regras do 
Direito do Trabalho específicas para o setor mineral, o Direito Ambiental com suas 
particularidades quando aplicado à mineração, a Tributação Mineral, as leis que 
regulam e obrigam a Administração Pública, as leis de distribuição de competência 
e de definição da estrutura dos órgãos etc. (ATHAIDE, 2017)

Lefebvre (1973) argumenta que o problema do “meio ambiente” é um problema 
que envolve todo o espaço, tanto a sua produção quanto a sua gestão, portanto 
o Direito não poderia estar distante dessa multidisciplinaridade de temas para 
buscar as soluções.

A mineração é uma realidade dada, no sentido de ser necessário, isso quer 
dizer que a questão aqui centrada é como minerar e o sistema econômico atual! 
Diante da égide cada vez maior da voracidade do capital e seu aspecto destrutivo, 
é urgente uma organização popular, um programa soberano de bens naturais. 
Nem todas as áreas devem ser mineradas, áreas livres de mineração, consulta as 
comunidades e população acerca de projetos mineradores, não geração de conflitos, 
tão latentes na realidade latifundiária brasileira. 

MÉTODOS

Fora utilizado o método teórico-prático, baseado no estudo de teóricos que 
estudam o assunto, analise de dados de institutos fidedignos, bem como estudo 
de caso.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A empresa Braskem, ligada ao Grupo Odebrecht, opera em Maceió desde 
1970 por meio da extração da Sal-gema, tal empresa mineradora ocasionou 
rachaduras e deteriorações em diversos bairros da capital alagoana (que sempre 
vem aumentando em vista dos relatórios atualizados de áreas atingidas). Possui 
41 unidades industriais espalhadas no Brasil, Estados Unidos, Alemanha e 
México, respondendo por 3,5% da produção global de resinas e atende a 70% da 
necessidade interna do mercado brasileiro. 
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A extração irresponsável e predatória de Sal-gema nas regiões (Pinheiro, 
Mutange, Bebedouro, Bom Parto, mas vem sendo constantemente atualizado, 
portanto, aumentando) de Maceió ocasionou desestabilização da estrutura das 
cavernas subterrâneas existentes e resultou em abalos sísmicos (2.5 na escala 
Richter), instabilidades no solo, erosões, afundamento, fissuras, rupturas e 
rachaduras em milhares de edificações, vias e logradouros públicos. Em 2018, após 
fortes chuvas e o citado abalo, as autoridades decidiram fazer algo, decretos de 
calamidade foram emitidos, mas ajuda as famílias afetadas não foram planejados, 
tão somente algumas poucas realocações. Segundo análise de relatório apresentada 
pela CPRM (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais), do Mapa apresentado 
pela Defesa Civil Municipal de Maceió (2020) e das reportagens publicadas nos 
jornais locais, fica externado e comprovado a responsabilidade da mineradora 
transnacional pelos danos materiais e morais causados aos milhares de moradores 
dos bairros mencionados. 

Centenas de moradores, famílias, de diversas idades (principalmente de 
idade avançada, visto que eram bairros tradicionais da capital) tiveram que sair 
de suas casas sob a ameaça de seus tetos caírem sobre suas cabeças! Essa realidade 
de verdadeiro terror ocasionou adoecimento mental, físico e danos morais e 
materiais incalculáveis, mas, monetizados em um Termo/Acordo entre a empresa e 
o Judiciário, sem a participação dos maiores afetados e interessados: os moradores 
dos bairros, como estes mesmo denunciaram. (MINISTÉRIO PÚBLICO, 2020). 

Ao analisar o acordo estabelecido, sem a participação e o aval dos moradores 
dos bairros lesados, o Poder Judiciário assegurou os interesses do capital e a 
continuidade dos processos de expropriação e expansão que perpassaram a 
história da referida transnacional. As multinacionais brasileiras a exemplo da 
citada Odebrecht (acusada e sentenciada por inúmeros casos de corrupção) servem 
a interesses internacionais e capitalistas, onde o único interesse é o lucro, em 
detrimento da vida humana e não humana (MINISTÉRIO PÚBLICO, 2020). 

No termo firmado pelas partes acima citadas, sem participação dos atingidos, 
visto que: a Braskem atua como avaliadora dos atuais valores dos imóveis (já 
desvalorizados pela própria empresa!), as áreas desocupadas passaram à condição 
de propriedade privada da Braskem. Já os empreendimentos de maior valor não 
entram no acordo, como hospitais, autarquias, fundações, concessionárias, não 
existindo, sequer, um plano indenizatório sobre tais imóveis.

O valor de 1,7 bilhão de reais, destinado a “indenizar “ (juridicamente 
falando, na verdade, é uma mera compensação, e o próprio acordo cita isso) os 
moradores, com um caráter meramente compensatório, dentro da medida e valor 
estabelecidos pela própria empresa (causadora dos danos), serve, tão somente 
como um investimento financeiro mediante a aquisição de imóveis que foram 
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desvalorizados pela empresa. O acordo na verdade é um negócio de investimento, 
não de responsabilidade civil – ambiental. O judiciário abriu mão dos danos 
materiais e morais (dos moradores e do próprio governo) causados pela Braskem 
sem perguntar aos afetados se eles aceitam tamanha expropriação de seus direitos. 

Os trabalhadores da Sal-gema perderam seus direitos ou foram demitidos 
para serem recontratados com baixíssimos salários. Enquanto a Braskem afetou 
negócios de diversos bairros, como é o caso do Pinheiro, que segundo dados do 
Fecomercio era mais de 20 mil postos de trabalho afetados (CADA MINUTO, 
2020.p.1). Em meio a pandemia, moradores de diversos bairros não tem segurança 
domiciliar, sendo essa a máxima nesse momento, “fique em casa”, mas para essas 
pessoas fica a pergunta “que casa?”. Mesmo no cenário atual, tal acordo não fora 
efetivado pela empresa, ou seja, se os moradores não possuem condições próprias 
de se mudar, tem que permanecer em casa (pois é o local mais seguro na pandemia), 
com o risco de morrer pelo vírus ou por desmoronamento.

Portanto, o propósito principal da Braskem em Alagoas não é oferecer emprego 
e condições dignas de trabalho aos moradores desempregados ou subempregados, 
mas perseverar no processo de expropriação das riquezas naturais com baixíssimo 
custo e aprofundar a exploração da força de trabalho, com a precarização e a 
terceirização que marcou o processo de passagem da Sal-gema para a Braskem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

  Definir a mineração como atividade essencial no contexto da pandemia não é 
uma exclusividade do Brasil, também foi feito no Chile, Colômbia e Equador. Países 
com economia de base extrativa, cujos governos passam por crises de legitimidade 
depois dos intensos protestos dos últimos anos, sendo este um cenário internacional. 
Mas a mineração é realmente essencial nesses termos, diretrizes, quais minerais e 
em qual quantidade?

A mineração teve uma participação 0,66% no PIB brasileiro, 70% e 90% dos 
principais minérios extraídos no Brasil (ex. ferro, cobre, ouro, manganês) são 
exportados, pouco contribuindo para o combate à COVID-19 no país, já existem 
estoques acumulados nos pátios das empresas, permitindo assim uma redução da 
extração mineral durante a fase crítica da pandemia. A essencialidade da produção 
de todos os minérios antes produzidos, pois a matéria–prima para equipamentos 
de saúde é essencial, para joias não.

Nesse cenário, desnecessário a mineração nos moldes atuais no contexto 
de pandemia, deve-se levar em consideração a dificuldade de se garantir o 
distanciamento social em dormitórios, refeitórios, ônibus e no interior de minas 
subterrâneas. A decisão de manutenção de uma atividade econômica durante uma 
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pandemia é colocar em risco a vida dessas pessoas e de seus familiares, portanto 
uma decisão que deve ser séria e bem planejada. 

Portanto, é visível que a prioridade do governo e das empresas mineradoras 
não é a proteção da vida e da saúde dos trabalhadores e suas famílias, devendo essa 
ser a prioridade nesse momento, pois o lucro não vem antes da vida. Dessa forma, 
o debate sobre a essencialidade de algumas atividades minerais deveria ter sido 
feito com os sindicatos, as secretarias de saúde e as lideranças comunitárias dos 
municípios da mineração, principalmente. Isso permitiria planejar uma redução 
controlada e temporária da atividade mineradora baseada na definição de escalas 
e ritmos de extração, regulação de estoque, planos remunerados de capacitação 
dos trabalhadores que ficassem em casa e apoio às pequenas e médias empresas 
mineradoras, evitando, assim, o grande número de contágio que a cada dia cresce, 
e tantas vidas ceifadas. 
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FAVELIZAÇÃO E MORADIA DIGNA: 
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RESUMO
No Estado Democrático de Direito, a moradia constitui um direito social fundamental 
previsto na Constituição Federal de 1988. Por outro lado, a Urbanização Brasileira 
decorreu da supervalorização do solo urbano e formação de espaços sociais 
antagônicos, que impera a desigualdade social. A especulação imobiliária aumentou 
acentuadamente, o que dividiu as cidades entre setores de grande prestígio social 
e centros urbanos de baixa garantia econômico-social. Dessa forma, questiona-se: 
em que medida o direito social à moradia tem sido efetivado a todos os cidadãos 
que necessitam de uma habitação para viver em comunidade? Para responder 
a tal indagação, busca-se apresentar uma breve análise acerca do processo de 
urbanização do solo urbano no Brasil e seus reflexos na construção de espaços 
sociais antagônicos. Para mais, procura-se investigar as nuances que operam nas 
comunidades brasileiras, que foram construídas de forma irregular, mas que o 
Estado se omitiu na prevenção desse problema social. Nesse sentido, analisa-se 
a aplicabilidade do direito social à moradia em igualdade a todos os cidadãos, 
notadamente no atual cenário de crise epidemiológica provocada pelo Covid-19 e 
vivenciada de forma global. O espaço urbano imprime em sua paisagem as marcas 
da desigualdade social, principalmente no acesso à moradia, pois as pessoas com 
maior poder aquisitivo dominam os espaços de prestígio social e o Estado nada 
tem feito para mudar essa realidade. Para o desenvolvimento da pesquisa, utilizou-
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se a investigação bibliográfica e exploratória, por meio de revisão teórica na área 
interdisciplinar entre Direito e Urbanismo, especialmente a partir do conceito de 
Fetichismo da Mercadoria, proposto por Karl Marx na obra “O Capital”. Assim, 
espera-se tornar essa pesquisa de fundamental importância na construção do 
pensamento democrático moderno, bem como revelar a discrepância social de 
moradia entre as classes sociais.
Palavras-Chaves: Direitos fundamentais; Direito à moradia; Urbanização; Covid-19; 
Produção do espaço urbano. 

ABSTRACT
In the Democratic State of Law, housing is a fundamental social right provided for 
in the 1988 Federal Constitution. On the other hand, the Brazilian Urbanization 
resulted from the overvaluation of the urban soil and the formation of antagonistic 
social spaces, which reigns the social inequality. Real estate speculation increased 
sharply, which divided the cities between sectors of great social prestige and urban 
centers of low economic and social guarantee. Thus, the question is: to what extent 
has the social right to housing been realized for all citizens who need housing to 
live in a community? To answer this question, a brief analysis of the urbanization 
process in Brazil and its effects on the construction of antagonistic social spaces is 
presented. Furthermore, it seeks to investigate the nuances that operate in Brazilian 
communities, which were built in an irregular manner, but which the State has 
omitted to prevent this social problem. In this sense, we analyze the applicability 
of the social right to housing in equality to all citizens, especially in the current 
scenario of epidemiological crisis caused by Covid-19 and experienced globally. 
The urban space imprints on its landscape the marks of social inequality, especially 
in access to housing, since people with greater purchasing power dominate the 
spaces of social prestige and the State has done nothing to change this reality. 
For the development of research, bibliographic and exploratory research was 
used, through theoretical revision in the interdisciplinary area between Law and 
Urbanism, especially based on the concept of Merchandise Fetishism, proposed by 
Karl Marx in “O Capital”. Thus, it is hoped to make this research of fundamental 
importance in the construction of modern democratic thought, as well as to reveal 
the social discrepancy of housing among social classes.
Keywords: Fundamental rights; Right to housing; Urbanization; Covid-19; 
Production of urban space.

INTRODUÇÃO 
 
A Constituição Federal de 1988 consagrou a moradia como um direito social 

fundamental (caput do art. 6º). Essa previsão foi possível com a promulgação da 
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Emenda Constitucional n. 26 de 2000. Percebe-se, então, que esse direito foi 
constitucionalizado recentemente, mas, antes mesmo da sua previsão formal, era 
considerado um direito fundamental necessário à luta pela sobrevivência humana 
(CUNHA JÚNIOR, 2019, p. 649-651).

E como qualquer outro direito, a moradia perpassou por diversas 
transformações ao longo da história. Isso porque a sociedade foi construída a partir 
de camadas sociais distintas onde o poder aquisitivo selecionava o perfil de cada 
cidadão para determinado espaço urbano.

Nesse sentido, o processo de urbanização do solo se desenvolveu com base 
na representação econômica de cada cidadão brasileiro, que possuía condições 
de adquirir parcela do solo por um preço volumoso. E assim nascia os bairros de 
grande prestígio social (WEBER, 2013, p. 16-29).

Esses setores migraram para a alta especulação imobiliária, tendo em vista 
que o solo passou a ser usado como moeda de grande circulação de valores, 
tornando-o um objeto de mais-valia em poder das pessoas com poder econômico 
avantajado. Tudo isso reflete o fetichismo da mercado, termo proposto por Karl 
Marx em “O Capital”.

A outra parte da população, aquela que trabalhava diariamente para garantir 
o mínimo existencial, ficou à mercê dos bairros periféricos e afastados dos centros 
urbanos. Ainda, outras pessoas sem condição alguma de adquirir um terreno 
urbano, migraram para setores ainda mais afastados e de difícil construção, 
desencadeando, então, o processo de favelização.

As favelas refletem a desigualdade socioespacial, econômica e racial presente 
no Brasil, bem como a inefetividade do direito social à moradia digna, tendo em 
vista que o Estado ora omite na prestação desse direito, ora cria mecanismos que 
levam a segregação residencial e à sua ratificação.

Necessário para garantir o mínimo existencial, a moradia é um bem jurídico 
indispensável a vida em comunidade. Contudo, constitui uma das formas de 
retratar a desigualdade social, na medida em que muitas pessoas carecem da tutela 
estatal, o que faz recorrer a medidas contraindicadas pelos urbanistas: a expansão 
das comunidades.

E no estado atual de calamidade pública provocado pelo Covid-19, essa 
população esquecida pelo Estado é a principal atingida pelos efeitos do vírus, tendo 
em vista a escassez de postos de saúde e hospitais públicos nas grandes comunidades, 
bem como os fatores de higidez que disseminam rapidamente o contágio.

Portanto, feitas essas pontuações acerca do direito social fundamental à saúde, 
bem como do processo de constituição do solo urbano, notadamente das grandes 
comunidades, passaremos a constatação acerca dos objetivos analisados, buscando 
cultivar uma visão humanitária em tempos de pandemia.
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OBJETIVOS 

Diante do estabelecimento dos direitos sociais fundamentais na Constituição 
Federal de 1988, objetiva-se analisar a aplicabilidade do direito social à moradia 
em igualdade de promoção para todos, bem como refletir em como esse direito 
ainda carece de tutela estatal.

Nesse contexto, pretende-se abordar a realidade social dos indivíduos 
diagnosticados com o Covid-19, notadamente os moradores das grandes favelas, 
que sofrem com a contaminação em massa. Bem assim, analisa-se o processo de 
construção do espaço urbano, que tem gerado a constituição de espaços sociais 
antagônicos e a especulação imobiliária dos centros urbanos de grande prestígio, 
bem como a superpopulação do solo nas grandes favelas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 
A conjuntura econômico-social do solo urbano brasileiro, resultado de um 

longo processo histórico de urbanização, marcado pela segregação e desigualdade 
social, se apresenta de forma complexa na atualidade. 

É que a produção, e consequente apropriação do espaço urbano, está 
relacionado à alta valorização do solo, tendo modificado a forma de produção do 
espaço social, mesmo quando esse espaço é produzido pela própria sociedade, que 
se faz de forma desigual (SANTOS, 1996).

A disputa pelo solo urbano de localização privilegiada tem construído espaço 
sociais antagônicos, nos quais imperam a máxima do poder econômico. E o Estado, 
que ao menos deveria resguardar os direitos de pessoas com menor poder aquisitivo 
participar da construção do espaço urbano, tem se omitido há décadas.

David Harvey (2006), destaca que os diversos agentes sociais produzem e 
modelam os espaços urbanos, sendo esse processo de produção do espaço fruto de 
ações articuladas e contraditórias, baseado nas exigências do modo de produção 
capitalista. 

Os diferentes agentes sociais consistem basicamente na população rural, 
na urbana, que se subdivide em classes sociais de diferentes prestígios sociais 
e naqueles sem poder aquisitivo algum, bem como no Estado, presentado pelos 
órgãos de comandos estatais que ditam as regras da urbanização. Regras apenas 
arquitetônicas, porque no quesito justiça social, deixa a mercê. 

Lefebvre (1976, p 44-45) destaca que “o espaço é um instrumento político 
intencionalmente manipulado”. A manipulação intencional dos espaços urbanos 
demostra o quanto o solo é estruturado de forma desigual, em que os grupos sociais 
de baixa renda são excluídos do processo de construção.
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É importante ressaltar que essa manipulação recebe tutela do Estado, na 
medida em que este se omite do enfretamento de um problema social que assola 
o Brasil desde a colonização: a desigualdade social.

Com o investimento maciço no setor habitacional, percebe-se que o direito 
à moradia tornou-se sinônimo de mercadoria, como afirma Raquel Rolnik, em 
entrevista fornecida ao Jornal Brasil de Fato ao pontuar que “A mudança de 
paradigma é que a moradia se transformou em um setor econômico, mais do que 
numa política social. Passa-se a enxergar o setor da produção residencial como uma 
das novas fronteiras de expansão do capital financeiro” (ROLNIK, 2016). 

O Fetichismo da Mercadoria, termo proposto por Karl Marx na obra “O 
Capital”, é claramente relacionado ao problema social da moradia, na medida em 
que o solo urbano é visto como um objeto puramente econômico que desconsidera 
todo o contexto histórico de luta das pessoas por um espaço habitacional, sendo 
um fetiche da mercadoria para expansão do capital financeiro (MARX, 1994, p.81).

É nesse sentido que o fetichismo da mercadoria do solo urbano revela o 
quanto é cada vez mais difícil uma pessoa de baixa renda conseguir adquirir um 
terro para fins de moradia, notadamente em bairros mais próximos dos centros 
urbanos. A alta especulação imobiliária deixa os bairros privilegiados nas mãos 
dos grandes agentes econômicos. 

A valorização do solo urbano, sendo o solo uma mercadoria (CARLOS, 
2017), aliado a acumulação do capital, faz com que o custo seja elevado tanto para 
a aquisição de um lote, quanto para a construção em si. Isso acaba sendo uma 
conquista de uma parcela reduzida da sociedade, ocasionando, assim, a formação 
de espaços sociais antagônicos. 

Assim, a única saída para as pessoas de pouco ou nenhum poder aquisitivo 
é migrar para locais sociais indesejáveis, gerando, assim, a construção de 
grandes favelas que não seguem as normas básicas de desenvolvimento urbano 
(CERQUEIRA, 2020). 

Nessa perspectiva, na atual crise epidemiológica causada pelo Covid-19, esse 
problema de desigualdade social no processo de construção do solo urbano ganha 
novas proporções ainda maiores. Isso porque as grandes favelas apresentam uma 
formação irregular do solo, na medida em que as casas são muito próximas umas 
das outras, o que dificulta a circulação do ar e facilita a transmissão do vírus. 

Para mais, a quantidade de pessoas que habitam o mesmo solo contribui 
para o aumento do número de casos da doença. Ao tratar do sistema de saúde nas 
comunidades, Cerqueira (2020) avalia que:

A saúde é um problema de milhões de moradores da periferia, 
favelas e comunidades cujas populações compartilham áreas de risco 
e precariedade. Neste quadro dramático, a garantia da assistência 
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médica universal e gratuita, na maioria das vezes, não passa de 
compromisso formal das autoridades, alheias ao contexto crítico 
do acesso aos serviços de saúde. Admitindo que nem todos serão 
atendidos (...) Pode-se afirmar que dificilmente os usuários terão suas 
demandas e/ou expectativas plenamente atendidas.

Para mais, como exercício foucaltiano, é importante analisar o lugar em que 
a sociedade e os sujeitos se encontram para compreender o que se construiu e os 
processos que se moldaram. A desigualdade social e o descaso com as pessoas 
socialmente desfavorecidas, são marcas das relações de saber e poder que perpassa 
pela sociedade há anos (FOUCAULT, 1979, p. 103-110).

MÉTODOS 

O estudo investigou a problemática central do processo de urbanização do 
solo urbano, sob a ótica da desigualdade social que levou a construção das grandes 
favelas, por meio da utilização de pesquisa bibliográfica e exploratória, bem como 
o uso de artigos acadêmicos que dialogam com a temática. 

Para tanto, foi utilizado o método indutivo, pois se buscou, por meio da 
explanação de teorias e artigos de leis, chegar a um raciocínio lógico dos fatores que 
contribuem para o problema central: o fetichismo da mercadoria do solo urbano 
que levou a alta especulação imobiliária.

Assim, a escolha desse tipo de abordagem partiu do interesse de analisar as 
garantias constitucionais sobre o direito à moradia, bem como a sua correlação 
com a urbanização das cidades e as consequências da desigualdade social durante 
a crise epidemiológica causada pelo Covid-19.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Bem necessário à sobrevivência humana, a moradia recebeu tutela 
constitucional a partir do ano de 2000, com a promulgação da Emenda Constitucional 
n.26. Assim, o Estado tratou esse direito com um mandamento fundamental social 
a toda população. Mas o processo de urbanização revelou o quanto essa garantia 
ainda é uma promessa a ser cumprida.

Ao observar a produção do espaço urbano, percebe-se que este evidencia 
a complexidade na sua formação, em que a segregação e a desigualdade social 
foram brutamente percebidas mediante o agravamento da crise na saúde pública, 
causada pelo Covid-19.

Em 2009, o Governo Federal aprovou o Programa “Minha Casa Minha Vida”, 
com a finalidade de reduzir o déficit habitacional e de minimizar a desigualdade 
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social. O programa iniciou-se com o objetivo de distribuir mais de três milhões de 
unidade habitacionais, modificando e transformando as cidades, no entanto, sua 
inserção afirmou como a urbanização brasileira é excludente e precária (ROLNIK 
et al, 2015). 

Isso porque o programa retirou as pessoas de baixa renda dos grandes centros 
urbanos de fácil transição, e os colocaram em setores totalmente afastados das 
cidades, o que dificultou ainda mais o gozo dos demais direitos sociais: o transporte, 
a educação, o trabalho, entre outros.

Ou seja, o Estado buscou “solucionar” um problema de exclusão social 
excluindo de verdade os contemplados pelo programa, que foram retirados das 
cidades. Isso revela o quanto o Poder Público tem sancionado a desigualdade social, 
tendo em vista que as grandes cidades ainda possuem espaços de maior prestígio 
social e econômico que poderiam ser utilizados para a execução do programa. 

As medidas preventivas em combate ao vírus demonstraram que o acesso à 
moradia, serviços, água encanada, coleta de lixo, saneamento básico, equipamentos, 
dentre outros, é consumido por uma parcela reduzida da população brasileira, não 
sendo de acesso a todos de forma igualitária.  Barbosa e Teixeira (2020) ressaltam 
que a desigualdade é percebida claramente nas favelas e comunidades, por conta 
da omissão do papel social do Estado nessas localidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A menção do valor de uso refere-se à dimensão utilitária do espaço urbano, 
que o torna um valor de uso para a sociedade.  Para Marx, o valor de uso constitui 
a base material do valor de troca. Nenhum produto torna-se mercadoria se não 
tiver alguma utilidade, qualidade que confere a especificidade do valor de uso.

Ao levantar o valor de uso na produção habitacional, nota-se que a moradia 
não deveria ser produzida imediatamente para o mercado, mas para a subsistência. 
As disfuncionalidades urbanas, tais como a segregação, favelização e os corolários 
que a acompanham, é amparado por um quadro jurídico e operacional onde a 
estrutura de institucionalidade do Estado ou a instrumentalidade de seu poder é 
hegemonizada pelos grandes grupos dominantes. 

A pandemia só evidenciou as desigualdades já existentes, fruto do processo 
de urbanização brasileiro. Aqui o debate em torno do combate ao Coronavírus 
esbarra na emergente agenda das políticas públicas e por sua vez, políticas de 
moradia digna e justa. 

Procurou-se mostrar nessa pesquisa, de forma sintetizada, que a lógica do 
capital provoca mudanças significativas no espaço urbano, o que ocasionou a 
desigualdade social existente nas cidades, principalmente, no quesito moradia.
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O direito à moradia, constitucionalmente previsto na Carta Política de 1988, 
ainda é um sonho a ser conquistado por muitos, sendo a habitação sinônimo 
de mercadoria, que continua sendo um bem caro a ser adquirido, por conta dos 
preços elevados dos terrenos, estratégia da especulação imobiliária e pelo custo 
da construção. 
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A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE NOS CRIMES 
TRIBUTÁRIOS E A SELETIVIDADE PENAL: 

UMA DISCUSSÃO SOBRE O HC Nº 362.478 DO STJ

Rafael Matos Santos 1 
Thaiane Dutra Luz Costa 2

RESUMO
Neste trabalho discutimos a extinção da punibilidade nos crimes tributários, 
levando em consideração o HC 362.471 do STJ, tendo em vista o atual cenário 
carcerário. Assim, o nosso objetivo foi questionar se há um tratamento desigual, do 
ponto de vista da legislação criminal, no que diz respeito ao tratamento dispensado 
aos diferentes sujeitos ativos de crimes a depender da condição financeira/social. 
Para tanto, analisamos a tipificação dos crimes que estatisticamente são cometidos 
em sua maioria por uma população de menor poder aquisitivo e os crimes que 
estatisticamente são cometidos em sua maioria por uma população de maior poder 
aquisitivo. Nesse sentido, identificou-se uma violação ao Princípio Constitucional 
da Isonomia, bem como, por meio da análise do voto do HC indicado, discutimos, 
sem pretender esgotar o tema, as razões de uma seletividade penal no sistema 
brasileiro. Logo, por intermédio de dados estatísticos e do estudo da Teoria do 
Labeling Approach, observamos que o Estado cria Leis e as aplica de maneira desigual 
a depender das condições socioeconômicas do autor do delito.
Palavras-chaves: Teoria do Labeling Approach. HC 362.471 do STJ. Seletividade 
penal. Direito Penal. 

ABSTRACT
In this paper we discuss the extinction of punishment in tax crimes, taking into 
account HC 362.471 of the STJ, in view of the current prison scenario. Thus, our 
objective was to question whether there is unequal treatment, from the point 
of view of criminal legislation, with regard to the treatment given to different 
active subjects of crimes depending on the financial / social condition. For that, 
we analyzed the typification of crimes that are statistically committed mostly 
by a population with less purchasing power and the crimes that are statistically 
committed mostly by a population with higher purchasing power. In this sense, a 
violation of the Constitutional Principle of Isonomy was identified, and, through 
the analysis of the vote of the HC indicated, we discussed, without intending to 
1 Autor. Advogado. Pós-Graduando em Advocacia Extrajudicial e Direito Empresarial. Diretor de 
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exhaust the topic, the reasons for a criminal selectivity in the Brazilian system. 
Therefore, through statistical data and the study of the Labeling Approach Theory, 
we observed that the State creates laws and applies them in an unequal manner 
depending on the socioeconomic conditions of the offender.
Key-words: Labeling Approach Theory. HC 362.471 of the STJ. Penal selectivity. 
Criminal Law.

INTRODUÇÃO

Neste trabalho, a partir da análise do HC 362.478 do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), analisamos a possibilidade de extinção da punibilidade do crime 
tributário a qualquer tempo. Muito embora a sonegação de imposto seja considerada 
uma conduta penalmente típica, o legislador pátrio editou algumas leis para 
facilitar o pagamento de dívidas tributárias contraídas pelo cidadão. Em 1995, o STJ 
pacificou o entendimento de que o parcelamento do débito tributário equivaleria 
ao seu pagamento, tendo, como consequência, a extinção da punibilidade. 

No entanto, a extinção da punibilidade apenas poderia ser declarada se 
houvesse o integral pagamento da dívida e desde que tal pagamento ocorresse 
antes do recebimento da denúncia. Com a entrada em vigor da Lei nº 10.684/2003, o 
legislador decidiu ampliar o rol de possibilidade de extinção do jus puniendi estatal, 
não mais fixando um prazo para que ocorresse o pagamento, sendo consolidado o 
entendimento de que o pagamento poderia ocorrer antes ou depois do recebimento 
da denúncia.

Ao analisar a Lei nº 10.684/2003, o STJ entendeu que, tendo em vista a não 
fixação de um prazo legal para que seja extinta a punibilidade, uma vez estando 
o contribuinte em dia com o Fisco, o Estado não mais teria interesse em atribuir 
uma pena restritiva de liberdade, vez que a arrecadação fora satisfeita, ampliando, 
portanto, a extinção da punibilidade com o pagamento do débito tributário a 
qualquer tempo. 

Wermuth (2015) aponta que o sistema penal brasileiro trata de forma 
desigual sujeitos que praticam certas espécies de crimes, visto que, o Estado 
traz uma herança histórica do período escravagista, o que faz com que ele trate 
a população hipossuficiente de forma discriminatória desde à criminalização de 
certas condutas à diferença de pena até a execução da pena. A título de exemplo, 
destacamos que o furto (crime relacionado ao patrimônio e de maior incidência 
autoral pela população hipossuficiente) não possui extinta a sua punibilidade 
com a devolução do bem após o oferecimento da denúncia. Já a extinção da 
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punibilidade nos casos de sonegação (crime contra a ordem financeira, e com 
maior incidência dentre a população com maiores condições financeiras), é 
possível mesmo após a denúncia. 

Nesse sentido, nesse trabalho, questionamos: Tendo como referência a decisão 
constante do HC 362478, e a possibilidade de extinção de punibilidade aos crimes 
tributários com o pagamento do tributo, é possível falar em seletividade penal na 
legislação penal-tributária brasileira no que tange às condições socioeconômicas 
do sujeito ativo? Os princípios constitucionais e penais são afrontados? 

Assim, neste trabalho, tendo por base o HC nº 362478 discutimos como o 
sistema penal brasileiro é seletivo na tipificação e tratamentos processuais dos 
crimes que têm como alvo os indivíduos mais pobres quando se considera aqueles 
socialmente favorecidos. 

OBJETIVOS

Na presente pesquisa, teremos como objetivo geral: demonstrar a existência 
de uma criminalização seletiva através do HC 362.478 do STJ. Ainda, temos como 
objetivos específicos: a) estabelecer as diferenças de tratamento entre os crimes 
cometidos pela população de menor poder aquisitivo e os crimes de colarinho 
branco; b) identificar violação ao princípio da isonomia.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Cifali e Azevedo (2017), no que diz respeito as transformações das políticas 
criminais nos governos de esquerda, demonstram que houve o endurecimento das 
leis penais, no entanto, sem que essas legislações fossem criadas majoritariamente 
à população vulnerável. Assim, a população penal seria composta, em sua maioria, 
de pessoas menos favorecidas. 

Segundo Bitencourt (2013), o que corrobora as ideias de Correa (2018), o bem 
jurídico tutelado no crime tributário é o próprio sistema tributário, restando evidente 
que a ocorrência desse tipo de delito lesa, principalmente, a administração pública, 
em especial o erário público, uma vez que há sérios prejuízos na arrecadação 
dos tributos, gerando, assim, déficit na organização dos gastos Estatais, ferindo a 
comunidade como um todo. 

Ademais, Silva (2019) e Wermuth (2015) complementam seus estudos no que 
diz respeito à criminalização, apontando que o delito e a criminalidade começam 
a ser enxergados como um rótulo, uma etiqueta, recaindo a punição em apenas 
parte das pessoas e em parte dos crimes. 
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MÉTODOS

O método de abordagem utilizado foi sistemático, pela necessidade de análise 
dos princípios constitucionais e os princípios penais do ordenamento jurídico 
brasileiro, bem como uma análise comparativa da extinção de punibilidade de 
relativa aos crimes tributários e aos demais crimes constantes no ordenamento 
jurídico brasileiro. O procedimento instrumental utilizado neste trabalho foi o de 
revisão bibliográfica. Assim, o trabalho apresenta uma pesquisa qualitativa quanto 
à abordagem; aplicada quanto à natureza; explicativa, quanto aos objetivos; estudo 
de caso, quanto aos procedimentos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A legislação pátria criou crimes específicos para penitenciar a prática de não 
arrecadação correta dos tributos. A exemplo disso está o art. 168-A (Apropriação 
Indébita previdenciária) e 337-A (A sonegação de contribuição previdenciária) 
presentes no Código Penal, bem como o art. 1 e 2 da Lei de Crimes Contra a Ordem 
Tributária, Lei nº 8.137/90.

É importante esclarecer que a simples falta de pagamento de tributos não 
incide crime tributário. A conduta delituosa é percebida quando o contribuinte 
busca de alguma forma induzir o Estado a erro sobre o fato gerador, por meio de 
ato ilícito ou fraudulento, fazendo com que o valor devido seja reduzido ou até 
mesmo não paga. Percebe-se, que a conduta que busca ser evitada e punida é a 
má-fé do contribuinte.

Para que seja analisado a legitimidade dos crimes tributários é de suma 
importância que se observe o bem jurídico protegido pelos tipos penais. Uma vez 
que se isola o bem jurídico é possível enxergar se há fundamento na utilização do 
direito penal em face da matéria tributária.

Percebe-se, então, que não se deve decorrer da simples discricionariedade 
do legislador para a criação de novos delitos. É imperioso evidenciar que a falta 
de observação aos critérios materiais para criação de tipos penas traz severas 
consequências no âmbito social. Exemplo notório acerca da temática é extraído 
do regime militar brasileiro e do Nazismo na Alemanha, em que se criava 
crimes vagos e ficava à interpretação do aplicador, gerando deveras atentados 
à democracia e à liberdade. Nesse ínterim, percebe-se a essencialidade de se 
criar freios e contrapesos para a criação de tipos penais, impedindo assim que 
arbitrariedades sejam cometidas pelo Estado, desde a criação de tipos penais, e, 
que o mesmo não seja utilizado de forma opressiva em face do cidadão, conforme 
indica Roxin (2009).
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No entanto a esfera penal pode ser observada sob diferentes óticas, a depender 
da sistemática política do qual um Estado soberano organiza a forma de se relacionar 
com os indivíduos pertencentes a um determinado local, bem como o modo de 
exercer o domínio sobre eles. Destarte, o Direito Penal pode ser estruturado tendo 
em vista uma concepção autoritária de soberania, com fundamentos ditatoriais e 
como forma de perseguição a inimigos do sistema jurídico, ou a partir da ideia de 
democracia, como instrumento de controle social corroborado e limitado através 
do consenso obtido entre os cidadãos de um determinado local.

Tendo como base a Constituição de 1988, o sistema instituído no Brasil aponta 
para o dever de o Direito Penal ser concebido através de uma concepção democrática 
de Estado. O exercício do ius puniendi deve estar pautado no consenso democrático, 
de acordo os interesses da sociedade, protegendo bens jurídicos fundamentais para 
se alcançar uma justiça igualitária.

 No entanto, há corrente que afirma que somente os bens jurídicos indispensáveis 
para o desenvolvimento da pessoa humana é que possuem fundamento para serem 
tutelados pela esfera penal. Por outro lado, outro seguimento leciona que apenas 
o patrimônio do Estado é bem jurídico nos crimes tributários. Conforme indica 
Correa (2018) é indispensável reconhecer que não teria fundamento constitucional 
para a criminalização, por exemplo, da sonegação fiscal, vez que o Brasil, como 
consignatário da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e o artigo 5º da 
CF proíbem a prisão por dívida.

Ainda segundo Correa (2018), é possível afirmar que o bem tutelado, na 
verdade, é o próprio sistema tributário, reconhecendo a existência de um bem 
jurídico difuso havendo a possibilidade de proteção penal, considerando a 
inexistência de meios administrativos para proteção eficaz, necessitando, inclusive 
de proteção preventiva.

Os crimes contra a ordem tributária, elencados na Lei nº 8.137/90 devem ter 
sua interpretação pautada na proteção de um bem jurídico determinado: a ordem 
tributária, atividade administrada pelo Estado, com personificação através da 
Fazenda Pública dos entes estatais (Municípios, Estados, Distrito Federal e a União), 
fundamentada na arrecadação de tributos a fim de gerir benefícios à sociedade, 
com fundamento também na Constituição Federal, nos seus artigos 145 a 169, tendo 
caráter de bem jurídico supraindividual (BITTENCOURT, 2013).

É possível observar duas correntes que lecionam acerca do bem jurídico 
tutelado nos crimes tributários: uma possuindo posturas patrimonialistas e 
outa com pensamentos funcionais. Para a primeira, o objeto jurídico nos delitos 
tributários é o patrimônio da Fazenda Pública, mencionado pelos doutrinadores 
como erário e arrecadação tributária, ou seja, é o dinheiro dos cofres públicos. Já 
quando se aceita a ótica funcional se entende que o bem jurídico protegido nos 
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crimes contra a ordem tributária está relacionado à obrigatoriedade de pagamento 
dos tributos, haja vista as necessidades coletivas, considera-se, portanto, que 
os tributos arrecadados pelo Estado devem ser revertidos em prol da própria 
sociedade. 

Os crimes tributários ferem diretamente a administração pública, 
principalmente no que tange ao erário público uma vez que prejudica a arrecadação 
de tributos e, consequentemente, gera déficit na gestão dos gastos do ente Estatal 
e, consequentemente, na prestação dos serviços estatais. Dessa forma, com o 
cometimento de um crime tributário, o sujeito ativo está lesando o próprio Estado.

Inicialmente, insta informar que para se chegar ao conceito de seletividade 
penal, ou seleção criminalizante, é imperioso entender que a criminalização se 
desenvolve em duas etapas: criminalização primária e a criminalização secundária.  
A criminalização primária é o ato de editar leis penalizadoras a fim que seja atingido 
apenas determinadas pessoas. Observa-se, tal como indicado por Zaffaroni (2013), 
portanto, que a seletividade se manifesta no âmbito legislativo.

A primeira problemática surge em razão do legislador pátrio não se atentar 
aos princípios penais ao utilizar o Direito Penal. Em regra, o poder de punir estatal 
deveria ser última fonte de controle social e tem sido utilizado como meio coercitivo 
a fim de legitimar atrocidades estatais.  Nesse ínterim, é notório a proliferação de 
uma política criminal punitiva e populista, ou seja, um Direito Penal que pune 
uma massa específica. 

Já a criminalização secundária é o ato de punir determinada classe social, 
em outras palavras “a ação punitiva exercida sobre pessoas concretas”. Ao realizar 
a criminalização primária, é legitimado a atuação dos agentes de criminalização 
secundária (polícia, juízes, promotores, agentes penitenciários). 

De acordo o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen), 
sistema ligado ao Ministério da Justiça, atesta que a grande massa encarcerada é 
composta por homens, jovens, negros e pobres, boa parte aprisionados por crimes 
contra o patrimônio, representando 49,1% do total de condenados presos. Ademais, 
de acordo a pesquisa 25,3% se refere a crimes relacionados à Lei de Drogas; 
11,9% abrangendo os crimes contra a pessoa, 5,6% relacionados ao estatuto do 
desarmamento; 3,9% preenchidos de aprisionados condenados por crimes sexuais 
(AZEVEDO e CIFALI 2017).

Assim sendo, com base nos dados informados, percebe-se que os crimes 
envolvendo a Ordem Tributária sequer compões os dados estatísticos. É importante 
esclarecer que, em regra, o sujeito ativo de crimes tributários são pessoas de alto 
poder aquisitivo. Em contrapartida, o autor de crimes contra o patrimônio é aquele 
que, muitas vezes está à margem da sociedade, sem oportunidade de emprego, 
saúde, educação, lazer e segurança.



294 ANAIS II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
 Governança Global, Progresso Econômico e Desenvolvimento Social
 Homenagem ao 75º Aniversário da Carta de São Francisco da ONU

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

 Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça decidiu no HC 362.478 que, em 
que pese tenha havido o trânsito em julgado, o pagamento a qualquer tempo poderá 
beneficiar o agente, extinguindo a punibilidade. Fundamenta-se, no entanto que a 
Lei 10.684/03 não define marco temporal e, não caberia ao Poder Judiciário decidir 
com base em um limite que não existe. 

Portanto, se no histórico das leis que regulamentam o tema o 
legislador ordinário, no exercício da sua função constitucional e de 
acordo com a política criminal adotada, optou por retirar o marco 
temporal previsto para o adimplemento da obrigação tributária 
redundar na extinção da punibilidade do agente sonegador, é vedado 
ao Poder Judiciário estabelecer tal limite, ou seja, dizer o que a Lei não 
diz, em verdadeira interpretação extensiva não cabível na hipótese, 
porquanto incompatível com a ratio da legislação em apreço. E, assim, 
não há como se interpretar o artigo 9º, § 2º, da Lei 10.684/2003 de outro 
modo, senão considerando que o adimplemento do débito tributário, a 
qualquer tempo, até mesmo após o advento do trânsito em julgado da 
sentença penal condenatória, é causa de extinção da punibilidade do 
acusado. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. HABEAS CORPUS: 
362478. Relator: Ministro Jorge Mussi. p.10 São Paulo. 2017.) 

Em oposição, observa-se, porém, o sujeito ativo que infringe uma norma 
relacionada aos crimes contra o patrimônio em caso de devolução do bem, não 
tem a pena extinta. No voto daquele habeas corpus, o Ministro Jorge Mussi, relator 
do aludido Remédio Constitucional afirmou que, “uma vez em dia com o Fisco, o 
Estado não teria mais interesse em atribuir-lhe uma reprimenda corporal em razão 
da sonegação verificada”. Vislumbra-se, pois, de forma transparente a expressão 
da seletividade penal no mencionado HC. A decisão do referido writ é equiparada 
a prescrição da pretensão executória, situação esta não encontrada nos crimes 
relacionados ao patrimônio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com fulcro nos dados estatísticos se referindo aos dados do sistema 
carcerário relacionado a conduta delitiva dos detentos, e considerando-se a 
teoria do Labelling Approach, conclui-se que há completa violação ao princípio 
Constitucional da isonomia.

Assim sendo, observamos a existência uma criminalização seletiva no Brasil, 
que age desde a criação das Leis nas casas legislativas, até a sua aplicação por 
delegados, juízes, Ministério Público. Tem-se, portanto, sujeitos selecionados que 
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serão alvos da atuação do Direito Penal, em que o principal ponto é a condição 
socioeconômica.

O HC em comento é expressão da seletividade penal vez que, em regra, 
o sujeito ativo de um crime tributário é uma pessoa com deveras condições 
financeiras, tendo instrução e melhores oportunidades. Não se observa, porém, a 
extinção do delito quando, por exemplo, o sujeito que furtou uma bicicleta a devolve. 
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DESCOLONIZAÇÃO E NOVO CONSTITUCIONALISMO: 
PASSOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CULTURA DE 

DIREITOS LATINO-AMERICANOS

Rosa Lima de Araújo Castro1 
Sérgio Urquhart de Cademartori 2

RESUMO
Após sofrer com árduos processos de colonização, vários países da América Latina 
ainda lutam para se (re) organizar de forma autônoma e legítima. Com a retirada 
das potências estrangeiras, ficou o déficit legislativo, econômico e cultural. Neste 
contexto, percebe-se a influência advinda do eixo europeu em diversos cenários 
sociais, importamos conceitos jurídicos tentando replicar um modelo que já não 
atende às demandas locais. Com a descolonização algumas alternativas vêm sendo 
construídas, o novo constitucionalismo surge como uma esperança de emancipação 
e exercício da soberania. Porém, o caminho ainda é longo para vivenciarmos de 
fato a plenitude de um Estado Democrático de Direito e a construção efetiva de 
uma cultura de Direitos Fundamentais.  
Palavras-chaves: Novo constitucionalismo; Direitos Fundamentais; América Latina; 
Descolonização.

ABSTRACT
After suffering from arduous colonization processes, several Latin American 
countrie still struggling to organize themselves in an autonomous and legitimate 
way. Since we had the withdrawal of foreign powers, there was a legislative, 
economic and cultural deficit. In this context, the influence of the European axis is 
perceived in different social scenarios, we import legal concepts trying to replicate 
a model that no longer meets local demands. From decolonization some alternatives 
are being built, the new constitutionalism appears as a hope for emancipation 
and exercise of sovereignty. However, there is a long path to really experience the 
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Faculdade Independente do Nordeste (FAINOR). Pesquisadora no Grupo Ser Tão - Núcleo Baiano de Direito 
e Literatura. Email: castroguerra.rosa@gmail.com
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fullness of a Democratic State of Law and the effective construction of a culture 
of Fundamental Rights.
Key-words: New constitutionalism; Fundamental rights; Latin America; 
Decolonization. 

INTRODUÇÃO

O Direito apresenta forte viés emancipatório, isto vincula diretamente a 
descolonização das nações à sua existência legítima. O povo que consegue se gerir, 
elaborando suas próprias normas demonstra sua força e reafirma sua soberania. 
Aliás, um dos pontos fulcrais para a existência desta é a autogestão. No entanto, 
verificando a história da América Latina, percebe-se que a participação popular 
na confecção de leis é um movimento tardio, surgido no início do século XX e 
ainda em estado latente. Então, conclui-se que a mera existência de Leis escritas, 
não garante a emancipação de um povo.

Durante o processo de colonização, restringindo o olhar ao Brasil, importamos 
conceitos teórico-doutrinários e normas de países do eixo europeu. Vivemos sob a 
égide das Ordenações Filipinas por séculos, compilado jurídico elaborado por Felipe 
I de Portugal em 1525. Seus efeitos repercutiram em matéria Cível até o advento 
do Código de 1916. Já na seara penal as sequelas foram sentidas até a criação do 
Código Criminal de 1830, sancionado por D. Pedro.

O processo de colonização foi marcado pela aniquilação dos valores locais 
e inserção dos costumes dos opressores. No Brasil e por toda América Latina, 
eliminando a cultura indígena, os colonizadores impunham seu regime jurídico 
politico econômico, construindo uma sociedade escravocrata, capitalista, patriarcal. 
Uma sociedade monofacetada.

O eixo Norte-europeu procurou reduzir o valor dos grupos que aqui 
habitavam, legitimando seu discurso na ausência de um regime econômico local e 
de uma religião (cristã), chamando-os de silvícolas, povos “sem alma”. É usual num 
processo de dominação animalizar o oponente, reduzindo a zero sua dignidade,  
subjugando-o em todos os níveis do seu ser.

Com a retirada das potências estrangeiras restou o déficit legislativo, cultural, 
econômico, político e social, inerente a uma terra explorada. A emancipação não é 
um processo automático, anos de dominação não são apagados com a proclamação 
da “Independência” do Brasil em 1822, por Pedro I. Ficam as marcas, a soberania 
plena chega através de longo processo histórico.

O Direito possui papel principal na construção de uma sociedade participativa, 
justa e igualitária. A discussão teórico-científica possui relevância social já que em 
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um Estado Democrático de Direito cabe à academia e aos cidadãos transformar a 
realidade posta. 

OBJETIVOS

Procura-se definir como se deu o processo de descolonização, quais os efeitos 
se perpetuam até a contemporaneidade no âmbito jurídico e por fim quais medidas 
estão sendo adotadas para o pleno exercício dos Direitos na América Latina. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Como referencial teórico principal utilizaremos Raimundo Faoro e Eduardo 
Galeano para história do Brasil. Marcelo Andrade Catonni Oliveira, Sérgio 
Cademartori e José Alberto Miranda  tratando do Novo Constitucionalismo. Milton 
Santos  será utilizado para as áreas de geopolítica e sociologia. Enzo Bello como 
referência no que se refere à descolonização. Ramón Grosfoguel  e Castro-Gómez  
abordando a influência cultural europeia na sociedade Latino Americana.

Os conceitos-chave trabalhados neste artigo são a descolonização e o novo 
constitucionalismo. Para correta compreensão do tema há que se abordar também, 
de forma premente, a formação de uma cultura de direitos humanos nos países 
“marginalizados”. 

Para “colonizar” um país há que se instaurar a dominação total do povo que ali 
habita. Com esta finalidade, aniquilam-se culturas, são estabelecidos novos padrões 
e crenças, difundem preconceitos. No Brasil especificamente, será expurgado todo 
aquele que não for cristão, católico, branco, trabalhador (entendido aquele que 
produz riqueza, consome, e tem propriedades).

A descolonização não se finda com a retirada das potências estrangeiras, nem 
muito menos com a instituição de regime político democrático e voto direto. Estas 
são apenas as etapas iniciais. Faz-se necessário descolonizar o saber, descolonizar 
a cultura e o Direito.

Descolonizar perpassa pelo processo de resgate das culturas ancestrais, 
excluídas durante a colonização.  É quase como a paleontologia, uma tarefa árdua 
de redescobrir caminhos antigos para (re) construir nossa identidade como povo, 
fortalecer nossos princípios para melhor compreender e solucionar os problemas 
da atualidade.

O novo-constitucionalismo é um movimento crescente, visto em alguns países 
Latino-Americanos, que procura valorizar a identidade regional e instituir Direitos 
Fundamentais respeitando as peculiaridades de cada região.
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As constituições equatoriana(2008) e boliviana(2009) são exemplo de texto 
normativo elaborado neste contexto do Novo Constitucionalismo, contando com 
instituição de um tribunal constitucional plurinacional, com a integração da jurisdição 
ordinária com as tradições indígenas e camponesas. Conforme Marcelo Andrade 
Cattoni Oliveira consolida uma nova forma de democracia popular e participativa.

MÉTODOS

A investigação será feita através da pesquisa bibliográfica. Pretende-se 
validar a hipótese de que em todas as áreas ainda sofremos com as influências 
dos colonizadores. Seja no ambiente acadêmico, na feitura de Leis, nas relações 
econômicas, nos costumes e na moral, ainda padecemos do problema da falta de 
validação institucional da identidade cultural. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para solução dos problemas levantados são apontados alguns caminhos, 
já adotados em países vizinhos (Bolívia, Equador) na construção efetiva de uma 
sociedade Democrática de Direitos, com a participação popular e reconhecimento 
dos valores indígenas e locais. 

O conceito primordial que devemos construir para concretização dos 
Direitos Fundamentais na América Latina é a cidadania. Já está comprovado que 
a importação desmedida (e irrefletida) de termos teóricos estranhos a nós, não 
atende às nossas necessidades peculiares.

Há que se falar também na construção de uma cultura de Direitos 
Fundamentais, isto perpassa pela transformação não apenas das normas, mas 
também da linguagem. O poder contido na liberdade de expressão deve ser 
exercido plenamente pelo seu titular, o povo (brasileiro). A universalização de 
direitos por vezes não atende a demandas peculiares de um determinado local, 
daí a necessidade de cunhar valores próprios. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para finalizar, importante ressaltar também que sem mudança no regime 
econômico não alcançaremos mudanças no cenário social. O Direito não pode nem 
deve dar conta de tudo. Funciona como o mito de Sísifo, sem reformas políticas e 
econômicas, estaremos nos dedicando a uma tarefa interminável. Este é o castigo 
se nos limitarmos a uma visão romântica de que o novo constitucionalismo seria 
a solução. 
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O novo constitucionalismo é sim um grande passo para mudança, mas 
sozinho não pode transformar o prejuízo vivido por séculos. Lembrando que 
no Brasil ainda não passamos por um movimento de mudança constitucional 
profunda. Que nossa Constituição de 1988 tem um texto primoroso, mas que 
padece de efetividade devido ao cenário político, cultural e econômico em que se 
encontra inserida. 

Deve haver reformas sociais e políticas. O acesso ao judiciário deve ser 
facilitado com o fortalecimento de instituições como a defensoria pública e a ordem 
dos advogados. Formas alternativas devem ser fomentadas, práticas como a justiça 
restaurativa, os núcleos de conciliação e balcões de acesso à justiça. 

O Direito à liberdade de expressão, arduamente conquistado, se traduz em 
verdadeiro poder-dever. Concede-nos possibilidade de fala, mas também impõe 
responsabilidade de construir uma sociedade mais justa. O novo constitucionalismo 
possibilita a inserção de todos no exercício pleno desta garantia. 
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DISCURSOS QUE INVOCAM POSIÇÃO DE PODER 
E A SUA RELAÇÃO COM A NECROPOLÍTCA
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RESUMO
Esse resumo objetiva demonstrar uma análise dos discursos invocativos de poder 
proferidos por agentes públicos do Estado brasileiro, tendo como base as ideias 
de Paul-Michel Foucault em sua obra “Microfísica do Poder.”, com o intuito de 
investigar as suas origens, consequências e possível relação com a necropolítica. 
Os resultados parciais demonstraram que o poder invocado é o que Foucault 
classificou como descentralizado, dentro do contexto social, permitindo que seu 
uso aconteça em todos os níveis sociais. Ao utilizar essa concepção de poder, os 
agentes públicos muniram-se do sentimento de superioridade em detrimento do 
sentimento republicano, para buscar  distanciamento da coletividade e justificativa 
para infringir as regras impostas a toda sociedade. Ademais, percebeu-se que em 
dois desses discursos há a atuação da necropolítica, e a relação estreita entre essa 
política de morte e o sistema econômico capitalista.
Palavras-chaves: Discurso; Poder; Necropolítica; Direitos. 

ABSTRACT
This brief research aims to demonstrate an analysis of the invocative speeches of 
power declared by public agents of the Brazilian State, based on the ideas given by 
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Paul-Michel Foucault in his work “Microphysics of Power.”, investigating its origins, 
consequences, and proximity to necropolitics.  The partial results showed that the 
power invoked is what Foucault classified as decentralized within the social context, 
allowing its users on all social levels. When using this conception of power, public 
agents armed themselves with the feeling of superiority to the detriment of the 
republican consciousness and sought distance from the collectivity and justification 
for breaking the rules imposed on the whole society. Furthermore, two of these 
speeches indicated the role of the necropolitics and the close relationship between 
this death politics and the capitalist economic system.
Key-words: Speech; Power; Necropolitics.

INTRODUÇÃO

Paul- Michel Foucault (1926-1984), foi um filosofo francês que buscou a 
genealogia de grandes assuntos afetos à humanidade, como a loucura, a sexualidade 
e o poder. Acerca deste último, o filósofo escreveu o livro “A microfísica do poder”, 
trata-se de uma coletânea de textos produzidos por ele durante sua trajetória 
acadêmica e profissional, e versam, além do poder, sobre temas como a sexualidade, 
a loucura, as prisões, dentre outros (ZEIN, 2017).

Na referida obra, o autor discorreu sobre diferentes dimensões do poder. 
Há o poder soberano, a partir da formação dos Estados Nacionais, embasado na 
soberania jurídica política, cuja origem teria passagem pelas monarquias e sistema 
feudal. Outra forma discutida é a disciplinar, esta possui validade sistêmica e está 
presente nas instituições, como nas prisões, bem como em outros laços de vigilância 
da sociedade (FOUCAULT, 2013).

Soma-se a esses o poder que é para Foucault muito importante para a 
construção do conhecimento, o biopoder. O seu foco deixa de estar somente nas 
relações intersubjetivas e se capilariza no cotidiano. A sua concepção associa-se 
às ações para a existência biológica da humanidade, “sendo que a vida e a morte 
passam a estar tematizadas no poder e, especialmente, para a política” (ZEIN, 2017 
apud LOURENÇO, 2009).

Sob a égide do contexto social, esse filósofo rejeita a ideia clássica de poder, 
ou seja, aquela que o defini como pertencente ao Estado, porquanto o entende não 
como propriedade exclusiva, mas algo que se exerce dentro de um corpo social; 
portanto, estará em todos os níveis de relações sociais. Sendo assim, as relações 
entre os homens são percebidas como relações de poder, que existem em todos os 
níveis de modo minorado por essas relações e por elas organizado, em suma, existe 
entre elas a “microfísica do poder.” (DELLAGNEZZE, 2015)
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Desse modo, o poder está diluído entre todos os componentes sociais, e cada 
um deles pode exercê-lo; logo, o Estado seria apenas a ponta mais visível nessa 
relação, mas não a única instância. Assim, Foucault encerrou a sua centralização na 
figura do Estado, visto que tal privilégio também é experienciado pela sociedade 
(DELLAGNEZZE, 2015).

Ato contínuo ao estudo do poder na esfera social, é indispensável conhecê-lo 
de acordo com o dicionário de filosofia, porquanto este informa que a palavra poder, 
seja pelo indivíduo ou instituição, se define como “a capacidade de este conseguir 
algo, quer seja por direito, por controle ou por influência. O poder é a capacidade 
de se mobilizar forças econômicas, sociais ou políticas para obter certo resultado 
[...]” (FERREIRINHA, 2010 apud BLACKBURN, 1997). Muito embora, esse poder 
possa ser exercido de forma consciente ou não, e/ou, frequentemente, exercido de 
forma deliberada.

Há muito tempo a sociedade tem presenciado a face negativa desse poder 
descentralizado, integrado nas relações sociais, utilizado como forma de controle, 
exercido de maneira consciente, com a finalidade de obter vantagens entendidas como 
exclusivas de pessoas que, parafraseando George Orwell em sua obra ‘A Revolução 
dos Bichos’, “ são mais iguais que outras”. A forma mais atual dessa percepção, 
veiculada pelas mídias, tem sido a de discursos de agentes públicos invocando a 
sua posição social de poder como forma de ora burlar regras sanitárias impostas à 
coletividade, ora justificar práticas abusivas ou mesmo violentas.

O estudo do discurso que invoca o poder social é importante para se conhecer 
a maneira como uma posição subjetiva é exercida, suas intenções e impactos na 
vida daqueles que sofrem a sua imposição (SILVA 2018). Tal controle pode ter efeitos 
catastróficos de alcance ilimitado, refletindo em ações de necropolítica que ameaçam 
direitos de uma coletividade determinada, pois no presente estudo foram observados 
discurso de agentes públicos, representantes do Estado.

OBJETIVOS

O objetivo dessa produção consistiu na análise de discursos de invocação 
do poder social, por agentes públicos, entendendo esse poder pela perspectiva 
Foucaultiana, com a finalidade de conhecer suas origens, consequências, e uma 
possível relação com a Necropolítica.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo qualitativo descritivo, baseado na leitura de obras 
e artigos científicos que se propuseram à investigação do discurso de poder, da 
microfísica do poder proposta por Foucault, e da necropolítica. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

O pensamento social pode ser expresso não apenas pelo ato de comunicação 
oral, mas também em toda “institucionalização simbólica que organiza a relação 
com o outro e institui representações que garantem os laços com esse outro”. O 
discurso pode ser entendido como organização e produção de informação em 
linguagens na intenção de tornar compreensível e caracterizar “intenções, desejos, 
crenças e convicções, modos de ser e atuar no mundo” (COELHO, 2015 apud 
ALONSO,1998). 

O discurso organizacional configura-se, pois, como um conjunto organizado 
de textos e imagens que manifestam algo a respeito de quem o produz ou o emite. 
De acordo com Coelho (2015), os discursos organizacionais ganham a forma de 
textos- verbais, visuais, audiovisuais, e têm como finalidade conquistar a confiança 
dos clientes e do público em geral.

Nessa perspectiva, serão apresentados 3 discursos que evidenciam o exercício 
do poder dentro do contexto social, e em seguida serão discutidas as possíveis 
razões para o modo com que são utilizados, bem como as suas consequências. Essas 
comunicações expressaram-se tanto na forma oral, quanto não oral, mas ambas 
dotadas de uma carga simbólica que permitiu a compreensão das intenções dos 
seus emissores e dos seus riscos. 

O primeiro discurso a ser mencionado é de um desembargador do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo. Este, ao ser flagrado em via pública sem fazer o 
uso da máscara facial, regra imposta a todos os brasileiros em virtude da pandemia 
provocada pelo COVID-19, foi orientado pelo guarda civil municipal que fizesse tal 
uso. O desembargador, valendo-se da sua autoridade judicial, negou-se a cumprir 
a regra justificando que o uso da máscara não seria necessário naquele momento, 
e que não a utilizou em outras ocasiões semelhantes (GLOBO, 2020).

O segundo discurso é não verbal, foi emitido por um policial durante uma 
abordagem na zona sul de São Paulo, e consistiu na imobilização de uma mulher 
negra por meio da compressão de sua região jugular realizada pelo peso corporal do 
agente de segurança pública. Trata-se de uma conduta atécnica, não recomendada, 
e que oferece alto risco de morte ao sujeito imobilizado, e que por ter sido praticada 
por um representante do Estado, emite sinais de que ações de política de morte 
estão acontecendo (FOLHA, 2020).

O terceiro discurso foi proferido pelo Ministro interino da saúde, e o seu 
conteúdo corresponde à desobservância das orientações fornecidas pelo Comitê 
Técnico da pasta da saúde. As recomendações apontavam a desnecessidade de 
compra de mais comprimidos de cloroquina, cuja eficácia para o tratamento 
da COVID-19 já havia sido descartada pela OMS; e, a necessidade de compra 
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de medicamentos realmente importantes para o tratamento dos pacientes 
hospitalizados pelo novo coronavírus, porque algumas regiões do país já relatavam 
escassez. Dentre esses fármacos estão os essenciais para a técnica de entubação, 
como alguns analgésicos e sedativos, estes compunham uma lista com 267 insumos 
hospitalares com alto risco de desabastecimento (GLOBO, 2020).

Todos esses discursos carregam em seu âmago o vexatório questionamento 
do “Você sabe com que está falando?”, algo cuja origem ainda é desconhecida, 
mas a ausência de um sentimento, que será abordado, pode estar associada à sua 
existência tão vívida na sociedade brasileira. Dessa maneira, a discussão acerca dos 
discursos alhures inicia-se pela discussão acerca do que é República, mas não pelo 
seu sentido enquanto forma de governo, e sim pelo seu conceito epistemológico 
(SOUSA, 2001). 

A  origem da palavra “República” vem do latim res publica que significa 
“coisa pública”, “coisa do povo”, e viver com esse sentimento significa dizer 
que toda a sociedade é coordenada pela supremacia do interesse comum 
sobre qualquer interesse individual, ou seja, preza-se pela valorização do que 
pertence a todos os cidadãos e não pelo que pertence a um número específico 
deles (MACHADO, 1995).

Entretanto, falta ao brasileiro essa consciência republicana, visto que há 
sempre o desejo pela separação entre os “diferentemente iguais”, e assim, acontece, 
sob o sentimento de superioridade, a delimitação entre o cidadão “comum” e 
os “especiais”, seja pela origem social ou formação profissional, seja pela cor da 
pele. Porquanto a percepção de comum na cultura brasileira é de algo atrelado ao 
sofrimento, à escassez, ao vergonhoso, até mesmo à ideia de criminalidade, como 
demonstram as chamadas jornalísticas quando se referem ao branco e rico como 
estudante suspeito de venda de drogas ilícitas, e ao jovem negro como traficante. 
Exemplifica-se também, com pessoas de classes sociais menos vulneráveis que, 
quando questionados, respondem nunca ter utilizado o Sistema Único de Saúde 
(SUS), porque tal sistema é para pobres.

Nessa perspectiva, percebe-se que nas primeiras duas narrativas o poder 
fez as vezes de um elemento de proteção, e de cisão entre o “eu” e os “outros”, 
por isso a invocação do cargo profissional que ocupam – “sou desembargador, 
tenho autoridade, e você não tem; sou policial, agente do Estado, e você apenas 
uma mulher ”- bem como a justificativa para, no primeiro caso, infringir lei por 
entender-se acima dela; e, no segundo caso, justificativa do uso da violência. Em 
ambos os casos, inclusive no terceiro que será abordado em seguida, a utilização do 
poder esteve despida do sentimento republicano; sendo assim, interesses/intenções 
individuais foram privilegiadas ocasionando consequências sentidas pelo coletivo, 
caracterizadas pela grave violação a direitos humanos como a dignidade, a vida, 
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a igualdade de direitos, a segurança social, além do direito à confiança na ordem 
presente em um Estado Democrático de Direitos (SOUSA, 2001).

Em relação ao terceiro discurso, clara omissão das ações de viabilização de 
insumos médicos e hospitalares para os serviços de assistência da rede SUS, cabe 
ressaltar a sua relação direta com a necropolítica, termo cunhado pelo filósofo e 
cientista social camaronês Achille Mbembe, em sua dimensão referente à “destruição 
material dos corpos e populações humanos julgados como descartáveis e supérfluos” 
(HILÁRIO, 2016 apud MBEMB, 2006). Esses corpos considerados como supérfluos 
são idosos, negros, e indígenas, dependentes do sistema público de saúde, e que mais 
sofrem com o descaso das autoridades públicas de saúde e do governo federal, pois 
dentre outros fatores, considera-os como vidas sem valor de troca.

De acordo com as palavras de Hilário (2016), considerando o contexto da 
pandemia do COVID-19, em termos de política, infere-se que tal discurso traduz 
a passagem da biopolítica para uma necropolítica, ou seja, a política não está mais 
voltada para a produção da vida, mas para a sua aniquilação em larga escala. Sob o 
espectro do sentimento pouco/ nada republicano, e muito capitalista, os indivíduos 
passam a ser percebidos como excesso, “pois já não são mais rentáveis, não são 
mais requisitados a dispenderem sua força de trabalho no interior de um processo 
produtivo amplo. Muito pelo contrário, são expulsos e jogados no mercado informal 
e precário, nas margens da cidade etc.”

O autor supracitado trouxe para os seus estudos os postulado de MBEMB 
(2006) e explica que para este último a necropolítica, durante um período de crise 
estrutural, é uma política adequada ao capitalismo, pois atende aos seus objetivos na 
medida em que, a “questão social já não é mais solúvel no interior das instituições 
sociais capitalistas, a sua consequente militarização e barbarização aparece como 
modelo de gestão possível”. Esse modelo é uma estratégia de manutenção de um 
estado caótico, entendido como insuperável devido ao caráter permanente da crise 
estrutural, e por não haver, temporalmente próxima, uma nova forma estrutural 
de sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A origem dos discursos que invocam o poder como modo de afastar-se do 
comum, infringir regras e fazer com que os interesses particulares se sobreponham 
aos coletivos, é desconhecida, mas pode ter motivação na ausência do sentimento 
republicano. Diante dessa ausência, o poder do contexto social proposto por 
Foucault como descentralizado, e emanado em todos os níveis sociais torna-se capaz 
de produzir consequências gravosas, principalmente para a parcela da população 
considerada como o todo indivisível, como o “comum”.
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Essas consequências consistem na violação de direitos humanos de maneira 
direta, bem como por meio de ações de política de morte, ou também chamada 
de necropolítica. Esta pôde ser visualizada no segundo e terceiro discursos, pois 
são capazes de provocar “destruição material dos corpos e populações humanos 
julgados como descartáveis e supérfluos”, quer seja pela origem social, cor da pele, 
gênero, ou pelos ideais econômicos incentivados pelo capitalismo.

A relação entre necropolítica e capitalismo é percebida uma vez que, vive-se 
em uma época histórica na qual a própria base do sistema, “o trabalho vivo como 
base da produção de mercadorias, é minada pelo desenvolvimento das forças 
produtivas que constitui a dinâmica base de sua manutenção. A partir da segunda 
metade do século XX, o capitalismo entrou numa fase de crise mundial e colapso” 
(HILÁRIO, 2016 apud KURZ, 1993). 

Para a visão econômica, isso significa que sua principal fonte, o trabalho, 
“torna-se dispensável devido ao aumento da composição orgânica do capital e 
aumento da maquinaria”. Consequentemente, opta-se por manter em funcionamento 
“a débil produção de valor às custas da barbarização dos laços sociais” (BLANK, 
2014). Em termos políticos, tal opção traduz a passagem da biopolítica para uma 
necropolítica, pois a política não está mais voltada para proteção da vida, mas para 
ações que possam destruí-la amplamente, uma vez que os indivíduos passam a ser 
considerados como massa não rentável aos interesses do capital (HILÁRIO, 2016).

De fato, o conteúdo e as consequência desses discursos são graves, eles 
refletem, dentre outras questões, a crescente desvalorização da vida humana, e 
da vida em sociedade. Contudo, os discursos de poder não são a causa desses 
problemas, mas sim sintomas, assim como a falta de sentimento republicano 
na sociedade brasileira. As soluções para essas ações de políticas de morte são 
complexas, mas certamente perpassam pela reavaliação do sistema econômico 
vigente, possível motivo das mazelas discutidas, pois é caracterizado por um 
capitalismo extremamente agressivo e incapaz de conversar com questões sociais.
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RESUMO
O presente trabalho analisa, sob a ótica do conceito de lawfare, e das normas do 
Direito Internacional Público, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de 
negar o registro de candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva às 
eleições presidenciais de 2018, o qual afirmou a inelegibilidade do requerente frente 
a incidência de lei interna nº 135/2010 (“Lei da Ficha Limpa”), arredando norma 
internacional respectiva, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos/1966, 
que assegura o exercício dos direitos políticos de Lula até o esgotamento dos 
recursos internos do processo criminal em que o mesmo seja réu. Ao examinar-se 
os argumentos de (in)compatibilidade jurídica, conclui-se que o TSE, em sede de 
acórdão, nega a “tese da supralegalidade” dos tratados internacionais de direitos 
humanos, afirmada pelo Acórdão 466.343/SP do STF e confirmada em larga 
jurisprudência, além de negar a proteção aos direitos políticos do requerente, 
condutas que confirmam a prática de lawfare, ou seja, uso estratégico do direito 
para fins de deslegitimar, prejudicar ou aniquilar o “inimigo” político em certame 
eleitoral, colocando em risco a democracia brasileira e os direitos fundamentais 
conquistados. 
Palavras-chaves: Lawfare; Direito Internacional; Direitos Políticos; Tese da 
Supralegalidade. 

ABSTRACT
The present work analyzes, from the perspective of the lawfare concept, and the 
rules of Public International Law, the decision of the Superior Electoral Court (TSE) 
to deny the registration of candidacy of former President Luiz Inácio Lula da Silva 
to the 2018 presidential elections, which affirmed the applicant’s ineligibility in view 
of the incidence of internal law No. 135/2010 (“Clean Record Law”), changing the 
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respective international standard, International Covenant on Civil and Political 
Rights/1966, which ensures the exercise of Lula’s political rights until the exhaustion 
of domestic remedies in criminal proceedings in which he is a defendant. When 
examining the arguments of (il)legal compatibility, it is concluded that the TSE, in a 
judgment, denies the “supra-legality thesis” of international human rights treaties, 
affirmed by STF Judgment 466.343/SP and confirmed in broad jurisprudence, in 
addition to denying protection to the applicant’s political rights, conducts that 
confirm the practice of lawfare, that is, strategic use of the law for the purpose 
of delegitimizing, harming or annihilating the political “enemy” in an election, 
putting at risk the Brazilian democracy and the fundamental rights conquered.
Key-words: Lawfare; International Law; Political Rights; Supra-Legality Thesis.

INTRODUÇÃO

O lawfare consiste em uma “tática de guerra” em que se empregam manobras 
jurídico-legais de manipulação legal para que se obtenham objetivos políticos, 
econômicos ou militares (ROMANO, 2017).

De acordo com o Código Eleitoral brasileiro, cabe ao Tribunal Superior 
Eleitoral “processar e julgar o registro e a cassação de registro de partidos políticos, 
dos seus diretórios nacionais e de candidatos à Presidência e vice-presidência da 
República”.

Por esta razão, foi depositado em 2018, frente ao TSE, requerimento de registro 
de candidatura do candidato Luiz Inácio Lula da Silva ao cargo de Presidente da 
República pela coligação “O Povo Feliz De Novo”, registro de candidatura 11532.

Diante da existência de condenação criminal prévia do requerente por órgão 
colegiado em segunda instância, definida como causa de inelegibilidade pela Lei 
Complementar nº 135/2010 (“Lei da Ficha Limpa”), foi protocolada pela defesa de Lula 
uma Comunicação Individual ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, com o fim de 
garantir o cumprimento do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos/1966, 
na espécie, o exercício de seus direitos políticos. Se bem que o Comitê tenha emitido 
medida cautelar em favor da parte, ou seja, a suspensão da inelegibilidade e o direito 
de candidatura do requerente até que houvesse trânsito em julgado do processo 
crime, não foi como decidiu o Relator do respectivo Processo de registro.

Segundo o Ministro Luís Roberto Barroso, o requerente estaria inelegível 
por incidência da lei interna, Lei Complementar 135/2010, “Lei da Ficha Limpa”, 
ao tempo em que estaria arredada a norma internacional, Pacto Internacional de 
Direitos Civis e Políticos/1966, em vigor, bem como, a decisão em sede de medida 
cautelar emitida pelo respectivo Comitê, também com fulcro naquele direito 
internacional.
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Dessa forma, o acórdão nega a “tese da supralegalidade”, adotada pelo 
Supremo Tribunal Federal (RE 466.343-2009), pela qual os tratados internacionais 
de direitos humanos em vigor anteriormente a 2004, sobrepõem-se à legislação 
interna, independente do quórum de aprovação pelo Congresso Nacional. No 
caso concreto, tal decisão privou o requerente de exercer seus direitos políticos, 
materializados no indeferimento do registro da candidatura 11532, e na suspensão 
do direito de concorrer ao pleito eleitoral para a Presidência da República de 2018.

OBJETIVOS

O trabalho objetiva definir o conceito e descrever as estratégias de atuação 
do lawfare, sua utilização como prática política e sua relação do mesmo com o 
ativismo judicial, além de identificar na solução do tribunal julgador (TSE), que 
indeferiu o registro de candidatura (11532), o arredamento da norma internacional, 
bem como a “tese” (da supralegalidade”) aplicável aos tratados internacionais de 
direitos humanos em âmbito interna, como exemplo daquela conduta.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O termo lawfare surgiu de forma mais popular em 2001 por meio da 
caracterização que o coronel estadunidense Charles Dunlap fez das sanções legais 
sofridas pelos Estados Unidos na guerra contra o Iraque. Todavia, o termo foi 
posteriormente ressignificado e atualmente o que se entende por lawfare é um 
fenômeno complexo, multifacetado e que ocupa um lugar central na reflexão sobre 
as democracias constitucionais contemporâneas, nas medida em que é capaz de 
abalar o Estado de Direito (ZANIN MARTINS; ZANIN MARTINS; VALIM, 2019).

Compreendido como o uso violento do poder inerente à lei para se obter 
resultados políticos, ou seja, o uso abusivo do sistema jurídico para afastar um 
adversário em substituição aos métodos eleitorais tradicionais (COMAROFF; 
COMAROFF, 2008), é amplamente apresentado como tática implementada 
por potências econômicas contra Estados ou grupos que ameacem, de alguma 
maneira, os interesses do setor público-privado, e que, portanto, utilizam-se do 
poder midiático para legitimar o uso do direito para a obtenção de fins políticos 
(ROMANO, 2017).

Fazendo uso de ferramentas como o discurso de que o clientelismo e a 
corrupção são fatores inerentes as condições débeis e frágeis da política da região, 
a prática fomenta condutas de despolitização dos países periféricos, à medida que 
induz a população a desconfiar da sua rede política e dos seus representantes, 
além de objetivar a restauração da ordem e estabilidade neoliberal por uma via 
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aparentemente legal, ainda que o processo seja violento e capaz de gerar verdadeiros 
estados de exceção.

É também utilizado o princípio da observância do direito internacional em 
relação ao direito interno, presente no art. 27 da Convenção de Viena de 1969, o 
qual determina que “uma parte não pode invocar disposições de seu direito interno 
como justificativa para o não-cumprimento do tratado”, ou seja, a boa-fé exigida 
pela relação dos Estados com seus compromissos internacionais, e positivada no 
art. 26 da mesma Convenção, se concretiza pela postura de devida observância por 
parte do Estado para com o texto que escolheu se obrigar. Essas disposições são aqui 
aplicadas ao conteúdo do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos/1966, 
art. 2 e 26, bem como em relação aos arts. 1 e 2 do Protocolo ambos ratificados pelo 
Estado brasileiro através os Decretos Legislativos n° 226 de 1991 e nº 311 de 2009, 
respectivamente.

A “tese da supralegalidade” dos tratados internacionais de direitos humanos, 
que estabelece o status supralegal dos tratados internacionais em matéria de direitos 
humanos, em vigor no ordenamento interno, antes da Emenda Constitucional nº 
45/2004. A “tese da supralegalidade” consiste no reconhecimento da supremacia 
do tratado internacional que não atingiu o quórum de Emenda Constitucional em 
relação a legislação infraconstitucional.  A tese prevaleceu na jurisprudência do 
STF por meio da decisão do RE 466.343-2009, sobre a legalidade da prisão civil do 
depositário infiel em face do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e da 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica).

MÉTODOS

Nesse estudo será utilizada a metodologia jurídica, com enfoque para o 
método observacional que difere do experimental, porque nesse estudo o cientista 
observa algo que acontece ou já aconteceu (GIL, 2008). Será utilizada uma pesquisa 
descritiva, em que o pesquisador apenas registra e descreve os fatos observados, no 
caso concreto, três níveis de descrição deverão ocorrer: a) o discurso de formação do 
conceito de lawfare, enfocando sua origem e a prática nas relações internacionais 
nos últimos anos; b) o conjunto de argumentos utilizados como fundamentação 
na decisão em segunda instância do Processo nº 0600903-50.2018.6.00.0000  que 
indeferiu a candidatura de n. 11532, compreendidos em: b1) aplicação do direito 
internacional em vigor no ordenamento jurídico brasileiro, segundo o cumprimento 
do princípio da observância do direito internacional (art. 27 Convenção de Viena 
de 1969); b2) aplicação do direito interno brasileiro e da “tese da supralegalidade”, 
relativa a hierarquia normativa dos tratados internacionais de direitos humanos 
e a prevalência sobre normas internas (in casu Lei Complementar n. 135/2010).
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Para tanto, será utilizada a pesquisa documental de normas, internas e 
internacionais, bem como quaisquer materiais que não receberam ainda um 
tratamento analítico ou que podem ser reelaborados de acordo com os objetivos 
da pesquisa. A técnica utilizada será a da documentação indireta (BITTAR, 2007), 
que ocorre mediante a coleta de dados, restringindo-se aos documentos escritos. Já 
a pesquisa bibliográfica, abrange toda a bibliografia já tornada pública em relação 
ao tema do estudo, desde livros, artigos científicos, jornais e revistas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Lawfare consiste em uma tática de guerra em que se empregam manobras jurídico-
legais de manipulação legal para que se obtenham objetivos políticos, econômicos ou 
militares (ZANIN MARTINS; ZANIN MARTINS; VALIM, 2019), visando a ordem e 
estabilidade neoliberal por uma via aparentemente legal, ainda que o processo seja 
violento e capaz de gerar verdadeiros estados de exceção, além de fomentar condutas 
de despolitização dos países periféricos, à medida que induz a população a desconfiar 
da sua rede política e dos seus representantes (ROMANO, 2017).

Esta estratégia é composta de dimensões e mecanismos que auxiliam na 
concretização do objetivo político visado, a exemplo do ativismo judicial, como 
mostra o trecho:

O lawfare, notadamente o lawfare de natureza política, é permeado de 
um ativismo judicial que busca no ‘combate a corrupção’ uma de suas 
justificativas prediletas e do qual derivam profundas distorções na 
dinâmica democrática pela fraudulenta santificação e demonização 
de atores políticos (ZANIN MARTINS; ZANIN MARTINS; VALIM, 
p. 32, 2019).

O panorama político atual da América Latina sugere que se está diante de 
uma nova forma de guerra híbrida, na qual seus efeitos já estão sendo percebidos 
diante de crises de instabilidade democrática em diversos países do continente.

É sob essa ótica que se analisa o acórdão que negou, com base no critério de 
inelegibilidade estabelecido pela “Lei da Ficha Limpa”, o registro de candidatura 
do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tal decisão foi de encontro a medida 
cautelar emitida pelo Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações 
Unidas, a qual suspendia a inelegibilidade e garantir o direito de candidatura do 
requerente até que houvesse trânsito em julgado do processo criminal em que o 
mesmo era réu. A medida era fundamentada no Pacto de Direitos Civis e Políticos, 
tratado internacional de direitos humanos ratificado pelo Brasil e devidamente 
internalizado no ordenamento por meio dos procedimentos internos.
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A decisão criou conflito em relação às normas fundamentais do Direito 
Internacional Público, como a proibição de invocar direito interno para fundamentar o 
descumprimento de um tratado internacional, prevista nos artigos 27 e 46 da Convenção 
de Viena de 1969, também ratificada e devidamente internalizada no Brasil.

Nesse sentido, a tese da supralegalidade foi subvertida, de forma que o acórdão 
lida com o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos como se, internamente, 
fosse hierarquicamente compatível à Lei da Ficha Limpa, quando na verdade o 
tratado internacional em questão possui posição superior a Lei Complementar nº 
135/2010 no ordenamento interno. Essa hierarquia se determina justamente no 
sentido de proteger os direitos humanos e evitar a produção de efeitos jurídicos 
como os do acórdão estudado. Sobre o tema:

Conferir aos tratados internacionais de direitos humanos a status de 
direito ordinário não só legitima o Estado signatário a descumprir 
unilateralmente acordo internacional, como ainda afronta a ideia 
de Estado Constitucional Cooperativo e inviabiliza o tutela dos 
direitos humanos em nível supranacional. (SARLET; MITIDIERO; 
MARINONI, 2018, p. 1402)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos estudos conclui-se que o uso do lawfare pelo Poder Judiciário 
implicou num enorme retrocesso das instituições democráticas e institutos de 
direitos humanos, visto que politizou-se o direito, enfraquecendo a independência 
judicial, essencial para o equilíbrio e separação dos poderes que legitimam e 
estruturam a existência e a validade do próprio estado democrático de direito.

No mesmo sentido, arredar o direito internacional em vigor no ordenamento 
interno e “negar respeito à decisão do Comitê equivale a retirar-se da esfera 
de integridade das Nações Unidas, somando-se a um conjunto de países que 
desprezam os direitos humanos.” (RAMOS, 2018). Nessa esteira, para fazer ver 
efeitos do lawfare, o Tribunal impõe contradição entre a própria “tese vencedora” 
do Supremo Tribunal Federal, em sede de hierarquia constitucional de normas 
(“tese da supralegalidade” para tratados internacionais de direitos humanos), e a 
decisão do Tribunal especializado eleitoral, o que produziu como efeito: a exclusão 
do principal candidato às eleições presidenciais de 2018.
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A DISSOLUÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
FRENTE AO ESTADO DE EXCEÇÃO PELA ÓTICA DE 

GIORGIO AGAMBEN

Andressa Dias Filadelfo1 
  Daniel Nery da Cruz2

RESUMO
O tema deste trabalho concentra-se na emergente pauta da discussão dos Direitos 
Fundamentais frente ao Estado de Exceção, ou seja, a questão da falha democrática 
vivida no Estado tido em sua gênese como Democrático de Direito. Dentro 
desta análise, verificaremos ainda o paralelo que podemos traçar entre Direitos 
Fundamentais dos cidadãos com o modelo estatal em vigor, instaurado de maneira 
permanente e totalitária. Será esclarecido como o Estado de Exceção se desenvolve 
numa esfera tipicamente democrática e libertária e quais as consequências para os 
cidadãos. O principal referencial teórico é a obra de Giorgio Agamben que tem como 
fio condutor a profanação de uma esfera jurídica viciada e autenticadora de um 
Estado que administra e captura a vida humana em detrimento do poder soberano. 
A vida pode, então, ser manipulada e despida de seus direitos fundamentais a 
qualquer momento, pois a política interpretada como biopolítica, funciona numa 
estrutura de inclusão/exclusão em que a exceção se faz regra, entra na normatização.
Palavras-chaves: Biopolítica; Direitos; Estado; Exceção.

ABSTRACT
The theme of this work focuses on the emerging agenda for the discussion of 
Fundamental Rights vis-à-vis the State of Exception, that is, the question of the 
democratic failure experienced in the State seen in its genesis as a Democratic Law. 
Within this analysis, we will also verify the parallel that we can draw between 
Fundamental Rights of citizens with the state model in force, established in a 
permanent and totalitarian way. It will be clarified how the State of Exception 
develops in a typically democratic and libertarian sphere and what the consequences 
are for citizens. The main theoretical reference is the work of Giorgio Agamben whose 
main thread is the desecration of an addicted and authenticating legal sphere of a 
State that manages and captures human life at the expense of sovereign power. Life 
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can then be manipulated and stripped of its fundamental rights at any times as the 
policy interpreted as biopolitics, work is an inclusion/exclusion structure in which 
the exception becomes the rule, enters the norm.
Key-words: Biopolitics; Exception; Rights; State.

INTRODUÇÃO
 
A problemática da eminente dissolução dos Direitos Fundamentais em um 

Estado de Exceção fruto de um paradigma de governo que legitima o esfacelamento 
dos direitos inalienáveis do ser humano proporciona a questão da falha democrática 
vivida no Estado tido em sua gênese como Democrático de Direito. 

Esta investigação levanta a seguinte querela: Como garantir a proteção 
legal dos direitos sendo que há um paradoxo interno ao próprio Estado Nacional, 
de modo que o ocaso deste implica necessariamente a obsolescência daqueles 
(direitos)? Vivemos num Estado dito como democrático, mas este faz de manobra 
política a exceção que a própria Carta Magna assegura em seu texto legal. O que 
seria excepcional torna-se prática rotineira, em um estilo de governo que Giorgio 
Agamben deixa claro não ser novidade, mas sim, conduta presente desde os tempos 
mais remotos. Agamben (2007, pp.12 e 13), aponta o Estado Nazista como exemplo 
desse modelo de governar, onde Hitler promulgou o Decreto para a proteção do 
Povo e do Estado, o qual suspendia os artigos da Constituição de Weimar relativos 
às liberdades individuais. Cria-se um Estado de emergência permanente, ainda que 
não declarado tecnicamente, tornando-se hoje uma prática essencial dos Estados 
contemporâneos, inclusive democráticos.

OBJETIVOS

Abordar as considerações de Giorgio Agamben e suas consequências 
filosóficas e jurídico-políticas acerca do Estado de Exceção, analisando as profundas 
mutações das sociedades como um tudo, enfatizando suas formas de governo. 
Verificar ainda a problemática existente da falta de uma democracia atuante em 
um Estado Democrático de Direito confrontando-se com esse novo paradigma de 
governo estabelecido através do Estado de Exceção.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Carl Schimitt trata sobre o Estado de Exceção em 1922 na sua obra Politisehe 
Theologie, onde deixa evidente o soberano como aquele que decide sobre o Estado 
de Exceção. Contudo, a falta de uma teoria sobre o assunto, cria a possibilidade 
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de um vazio temático e vários autores passam a defender tão somente o Estado 
de necessidade como ponto primordial do Estado de Exceção. De Martino, por 
exemplo, defende em 1973 que o assunto deveria ser debatido na esfera polítcia 
e não constitucional; Saint-Bonnet em 2001 e Fontana em 1999 trazem a ideia de 
desequilíbrio entre o Direito Público e o fato político, fazendo um paralelo com a 
guerra civil, insurreição e resistência.

Além disso, outra face a ser discutida na pesquisa é a questão da biopolítica 
para compreensão do Estado de Exceção. O termo apareceu pela primeira vez na 
obra O Nascimento da Medicina Social, em 1974 por Michael Foucoult. Em seguida, 
Judith Revel amplia os conhecimentos sobre o tema, amplia os conceitos sobre 
biopoder e biopolítica. Hoje, trazemos a tona essas discussões analisando os 
diferentes sentidos de biopolítoca para os autores aqui trabalhados: Foucoult e 
Agamben. O primeiro concebe a biopolítica como sendo um dispositivo estratégico 
existente desde o capitalismo, a partir do século XVII e XVIII. Já Giorgio Agamben, 
traz a ideia de que a política sempre foi biopolítica.

Esposito traz a noção de biopolítica em sua obra Bios: biopolítica e filosofia, 
como sendo uma ciência muito difundida na contemporaneidade, relacionando os 
problemas da prática governamental. Por que uma política da vida (biopolítica) 
ameaça continuamente traduzir-se em uma prática de morte (tanatopolítica)? Esse 
é o questionamento estabelecido na obra e que pretendemos relacionar ao Estado 
de Exceção.

Ressaltando nossa crítica ao mau uso do mecanismo do Estado de Exceção, 
Dante, em De Monarchia, diz que Roma conseguiu dominar o mundo através do 
Direito e não da violência, pois fica evidente a lacuna que o Direito deixa em aberto 
para tais condutas governamentais se instaurarem. Confunde-se desde a época 
mencionada aos dias atuais os atos do Poder Executivo com aqueles que seriam 
privativos ao Poder Legislativo, sendo esta uma característica primordial do Estado 
de Exceção.

O referencial teórico que utilizado para compreensão e reflexão a respeito 
do questionamento produzido será a obra Estado de Exceção do grandioso autor 
Giorgio Agamben. Esta oferece um panorama filosófico-político dos novos tempos, 
demonstrando a instabilidade política em que vivemos sobre um novo paradigma 
de governo. Faz essa análise perpassando por outras modalidades consideradas 
também como um Estado de Exceção (Expansão Romana, Revolução Francesa, 
Estado Nazista, etc). Menciona a confusão entre os Poderes enquanto o Executivo 
tenta abarcar para si todas as alçadas necessárias para se manter absoluto; a força-
de-lei surge contemplando o vazio jurídico onde o Estado suspende a aplicabilidade 
do ordenamento, vislumbrando, contudo, amparo legal; uma zona de anomia.
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Agamben conclui observando o objetivo central da pesquisa, demonstrando a 
ficção democrática em que nos vemos ser governados. O Estado de Exceção torna-
se uma estrutura jurídico-política imposta.

MÉTODOS

Tratando-se de uma pesquisa eminentemente teórica, o método utilizado 
foi a revisão da literatura levantada sobre a problemática e o questionamento 
feito, acompanhando do procedimento analítico, crítico e reflexivo, onde o tema 
será abordado e construído com base nas obras que possibilitarão uma produção 
coerente, capaz de esclarecer os problemas levantados.

As fontes foram criteriosamente selecionadas para estudo permitindo que o 
pesquisador possa contribuir pessoalmente sobre o tema. Orienta-se esta pesquisa, 
enriquecendo a abordagem temática, conscientes da magnitude do tema, a fim de 
que se amplie conhecimentos e os transmita.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após análise minuciosa do material bibliográfico constata-se que os direitos 
sagrados ou inalienáveis do homem tem uma ambiguidade em sua própria 
formulação desde 1789 na França e que é possível a partir de uma investigação 
biopolítica, repensar conceitos fundamentais que representaram até o momento 
os sujeitos do político, ou seja, povo soberano, trabalhadores, cidadão com seus 
direitos, para reconstruir uma nova postura político-jurídica pelo esclarecimento 
do Estado de Exceção.

Carl Schimitt trata sobre o Estado de Exceção em 1922 na sua obra Politisehe 
Theologie, onde deixa evidente o soberano como aquele que decide sobre o Estado 
de Exceção. Contudo, a falta de uma teoria sobre o assunto, cria a possibilidade 
de um vazio temático e vários autores passam a defender tão somente o Estado 
de necessidade como ponto primordial do Estado de Exceção. De Martino, por 
exemplo, defende em 1973 que o assunto deveria ser debatido na esfera política 
e não constitucional; Saint- Bonnet em 2001 e Fontana em 1999 trazem a ideia de 
desequilíbrio entre o Direito Público e o fato político, fazendo um paralelo com 
a guerra civil, insurreição e resistência. O esclarecimento pretendido abrange a 
análise sistêmica do Estado de Exceção instaurado numa perspectiva histórica até 
a atualidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Com tudo que se menciona, percebemos a zona de incerteza criada, uma 

autonomia limitada a um Poder extremamente totalitário, o qual detém em suas 
próprias mãos um ordenamento jurídico ineficiente, o qual deixa lacuna para que 
se instaure um Poder absoluto sobre a população que vive aspirando uma liberdade 
até então inalcançada. 

O Direito passa a ser considerado um atalho com lacunas que proporcionam 
a concretização desses estilos de governar. Suspende-se o Direito e aplica-se aquilo 
que mais convém, fazendo surgir um vazio jurídico, criando um sentimento de 
total desamparo aos cidadãos. Vê-se a nudez do indivíduo, desamparado pelos 
direitos e garantias fundamentais, como é citado por Laurent Dubreuil (DE LA VIE 
DANS LA VIE): “sur une étrange opposition entre zôê et bios , p.02): “Ces phrases 
de Giorgio Agamben ouvrent Le Pouvoir souverain et la vie nue.”

Enfim, nota-se que há uma clara conexão entre as reflexões jurídicas e políticas 
pela qual denominamos biopolítica que é de suma importância para entender o 
cenário contemporâneo. A política da captura da vida humana atrelada ao uso 
desmedido do biopoder é a grande ameaça da contemporaneidade. Impedir que 
uma ditadura constitucional se instaure de maneira permanente é poder/dever de 
uma sociedade vestida pelo Estado Democrático de Direito.

Tripudiar os direitos inalienáveis do homem é efeito basilar do Estado de 
Exceção. Sentir seu esfacelamento e o enfraquecimento do estilo democrático de 
governo é de suma importância para que as nações ultrapassem os olhos do que 
é possível ser visto para aquilo que está mascarado abaixo de um viés técnico, 
necessário, excepcional.
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DOCILIDADE NO CÁRCERE: UMA DISCUSSÃO SOBRE A 
SUBJETIVIDADE DOS PRESOS E A FINALIDADE DAS PENAS
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RESUMO 
A presente incursão teórica aborda a docilidade e o processo de disciplinarização 
nas prisões, partindo da premissa de que o ideal ressocializador que nasce com 
a prisão moderna, e se consolida como finalidade primordial declarada para as 
penas, não reflete a realidade do cárcere. Para tanto, conceitua as finalidades 
formais da pena privativa de liberdade corroborando que o sistema prisional não 
oferece condições para cumprir seus propósitos de retribuir, prevenir e reintegrar. 
De maneira oposta, o cumprimento da pena é um processo de eliminação da 
subjetividade dos encarcerados, uma violência simbólica que atinge a própria 
substância da condição humana, a individualidade existencial. Neste âmbito, 
conclui que a as finalidades da pena corrompem-se em efeitos reversos, isto é, 
eliminam a subjetividade do preso e distanciam-no da condição de humano, além 
de não alcançar a ressocialização como objetivo declarado da prisão, bem como é 
incapaz de contribuir para a inibição da delinquência.
Palavras-chaves: Cárcere; Disciplinarização; Docilidade; Direitos Humanos; 
Ressocialização.

ABSTRACT

This theoretical incursion addresses the docility and disciplinarization process 
in prisons, starting from the premise that the resocializing ideal that is born 
with the modern prison, and consolidates as a primary purpose declared for the 
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sentences, does not reflect the reality of the prison. For this, conceptualizes the 
formal purposes of the custodial sentence corroborating that the prison system does 
not offer conditions to fulfill its purposes of retribution, prevent and reintegrate. 
On the other hand, the execution of the sentence is a process of elimination of the 
subjectivity of the incarcerated, a symbolic violence that reaches the very substance 
of the human condition, existential individuality. In this context, this research 
concludes that the purposes of punishment are corrupted into reverse effects, that 
is, they eliminate subjectivity of the prisoner and distance him from the human 
condition, in addition to not achieving the rehabilitation as a declared objective of 
the prison, and is unable to contribute to the inhibition of delinquency.
Key-words: Prison; Disciplinarization; Docility; Human Rights; Resocialization.

INTRODUÇÃO 

Historicamente, a punição sempre se apresentou como consequência de uma 
conduta reprovável. Na Idade Antiga, o cárcere denotava uma garantia manter o 
sujeito sob domínio, processo punitivo que se baseava no tormento físico. Na Idade 
Média, aprisionava-se para conservar aqueles que seriam submetidos a castigos 
corporais e à pena de morte: os suplícios. Na Idade Moderna, entretanto, filósofos e 
teóricos do direito trouxeram à lume o protesto contra os suplícios e a necessidade 
de se punir em consonância com o consagrado due process of law. Assim, o direito 
de punir deslocou-se da vingança, seja ela privada, seja divina ou pública, à defesa 
da sociedade. A punição passou a constituir-se em um método e uma disciplina. 
Teoricamente, eliminou-se da prisão o seu caráter de humilhação moral e física do 
sujeito e à lei penal passou a se propor a uma função de prevenção do delito e da 
readaptação do criminoso. Neste ensejo, o sistema prisional foi idealizado como 
um mecanismo eficiente de adestramento social daqueles sujeitos que possuíam 
alguma conduta desviante, uma vez que, formalmente, seu objetivo é retribuir à 
sociedade as consequências do delito, prevenir a reincidência e torná-los aptos a 
retornar ao convívio social. 

Não obstante, o que nos ocupa nesta pesquisa é a análise do cárcere nos 
moldes do sistema prisional moderno entendido como instituição que constrói 
uma sociedade disciplinar, adestrando e produzindo coletivamente corpos dóceis e 
elidindo a subjetividade dos apenados. Para Foucault (1987), a finalidade da prisão 
deixou de ser então o de causar dor física e o objeto da punição deixou de ser o 
corpo para atingir a alma do infrator. A prisão torna-se como pena privativa de 
liberdade e constitui em uma nova tática da arte de fazer sofrer.
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OBJETIVOS

Esta pesquisa destina-se a discutir a finalidade da pena por um prisma que 
observe sua verdadeira ineficácia. Além disso, propõe se a questionar a eficiência 
do sistema punitivo diante de uma dicotomia: Se a pena privativa de liberdade 
contribui para dirimir a criminalidade e inibir o retorno à delinquência ou para 
docilizar os corpos que compõem o cárcere. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Fundamentada substancialmente nos preceitos da docilização dos corpos 
de Foucault, a discussão alude a citações e excertos do livro Vigiar e Punir, 
Foucault (1987), obra indispensável para o entendimento do funcionamento das 
instituições prisionais, a fim de delinear um escopo filosófico sobre a violência 
causada à subjetividade dos encarcerados e as consequências dessa violação a sua 
dignidade humana. Corroborando com essa ideia, a pesquisa respalda-se na obra 
de Cesare Beccaria (1784), Dos Delitos e Das Penas, para elucidar as finalidades da 
pena privativa de liberdade, bem como na teoria de Donald Clemmer (1940) sobre 
a prisionarização, isto é, a submissão dos apenados à condicionamentos sociais 
intramuros. Nessa perspectiva, a incursão teórica encontra amparo na antropóloga 
Maria Teresa Caldeira no que se refere ao desinteresse social na política dos direitos 
humanos e de humanização dos presídios, vez que os presos são colocados quase 
que fora da humanidade. Ainda, clássicos russos como Dostoiévski endossam a 
discussão filosófica sobre a saúde psicológica de um interno. Aqui, se destaca a 
obra “Memórias da casa dos mortos”, a qual retrata em minúcias as mais diversas 
filosofias que perpassam na mente de um encarcerado.

MÉTODOS 

A metodologia aplicada nesta pesquisa é qualitativa, com fundamento em 
referências teóricas e literárias.

DISCUSSÃO

 Sistematicamente, entende-se que o crime provoca um mal, acima de 
tudo, à sociedade, pois representa um rompimento com as leis instituídas por 
intermédio do contrato social. Tendo em vista que a sociedade é regida por um 
contrato social, ou seja, por normas que possibilitem a convivência com segurança 
e cuja obediência é condição sine qua non para a preservação dessa sociedade, uma 
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vez que um indivíduo rompe com esse contrato, funda-se o direito de punir. Em 
“Dos Delitos e das Penas”, Cesare Beccaria (1784) reforça esse pensamento. Daí 
emerge o escopo para a existência da pena: o Estado, como representante de toda 
a sociedade ligada pelo contrato social, deve, em seu nome, impor aos infratores 
uma justa retribuição ao mal causado. A justa retribuição é a pena, cujo objetivo é 
evitar que o criminoso repita novas infrações e inibir que outros cidadãos violem 
as leis criadas socialmente. A pena tem, assim, um caráter de defesa social e, até 
por isso, não poderia ter como finalidade apenas a punição e a prevenção de novos 
delitos. Deveria possibilitar primordialmente a recuperação ou ressocialização do 
infrator, o que o tornaria apto a regressar ao convívio social comportando-se dentro 
dos padrões instituídos.

Categoricamente, o objetivo do sistema prisional atual é proporcionar 
condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Disso 
decorre que, para cumprir este propósito, a prisão priva o individuo de liberdade 
e retira-o das relações socialmente significativas, na tentativa de que ele possa 
aprender através do isolamento a não reincidir. 

Ocorre que, embora a pena se finque na premissa de retribuir e prevenir (em 
especial, como prevenção especial positiva, ressocializar) a realidade do cárcere 
não oferece condições para que essas finalidades se cumpram, vez que a instituição 
prisional submete os apenados à condicionamentos sociais intramuros, assimilando 
os hábitos, costumes e imposições carcerárias, em um processo disciplinar que 
desorganiza a personalidade, deforma o caráter, degrada o comportamento e afasta 
os indivíduos dos padrões de conduta social extramuros. A esse processo, a teoria 
de Donald Clemmer (1940), em “The Prision Comunity”, chama de prisionarização. 

Na pena privativa de liberdade, esse processo se evidencia desde a entrada do 
indivíduo na penitenciária. São-lhe retirados os documentos, os objetos pessoais, 
as roupas e dá-lhe um uniforme idêntico ao dos demais. Ao aprisionado é retirada 
a autonomia de fazer escolhas. A partir daí, ele está subordinado à direção do 
estabelecimento, aos agentes, às normas, aos horários de higiene, de comer, dormir, 
às revistas, à hierarquia interna, etc. Somado a isso, o convívio no cárcere é marcado 
por rebeliões, superlotação, tráfico e violência sexual. As prisões atuais também 
não respeitam requisitos como a salubridade do ambiente ou a devida estrutura 
arquitetônica com área mínima de seis metros quadrados de cada unidade celular. 
Enfim, o Estado é falho em garantir a segurança e a integridade dos presos, que, 
muitas vezes, sujeitam-se à hierarquia de líderes dentro do presídio, principalmente 
aos que comandam facções criminosas.  

Ademais, entre outros problemas do sistema prisional, a falta de colônias 
e casas de albergado leva a uma distorção na forma progressiva de execução, ou 
seja, as etapas de regime semi-aberto e aberto estão sendo sacrificadas, o que leva 
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o condenado a cumprir pena em estabelecimento diverso daquele preconizado na 
sua pena ou a continuar em regime fechado, embora tenha direito à progressão. 
Torna-se, portanto, inexequível o inciso XLVIII, do artigo 5º da Constituição 
Federal, que determina o cumprimento da pena em diferentes estabelecimentos, 
a depender da natureza do delito ou outras situações, como a idade ou o sexo do 
condenado. Na prática, é inexistente um método que individualize o cumprimento 
das penas, significando a aplicação justa do tratamento dado ao preso, de acordo 
com a subjetividade do indivíduo encarcerado. 

Diante disso, a penitenciária é, de fato, um lugar que (des)individualiza. Como 
instituição disciplinar, é pensada em volta do seu potencial para exercer o seu poder, 
que é o de confinar e restringir a liberdade, com o fito de ressocialização do apenado. 
No entanto, é latente a ineficácia dos mecanismos utilizados nas prisões para garantir 
tal desiderato, em que pese que na realidade, o cumprimento da pena é um processo 
de eliminação da subjetividade dos encarcerados, uma violência simbólica que atinge 
a própria substância da condição humana, a individualidade existencial, bem como 
vilipendia direitos humanos e fundamentais do preso, por exemplos a individualização 
da pena e a integridade física e moral, previstos no artigo 5°, incisos XLIX e XLVI do 
texto constitucional. 

Essa violência velada anula as pulsões individuais dos presos por meio de 
um processo já denunciado por Foucault (1987) em “Vigiar e Punir”, que é o de 
docilização dos corpos. A tônica da obra é baseada nas formas microfísicas do 
poder instituídas nessas instituições, sendo as mais evidentes delas as normas 
internas, os horários estabelecidos para o exercício de obrigações, dentre outras 
relações de poder que, no decorrer do tempo permanecido nessa determinada 
instituição, produzem um enquadramento físico e psíquico dos indivíduos. Nesse 
sentido, infere-se que o propósito dessas instituições reside na uniformização e no 
adestramento de seus componentes, visto que um indivíduo sem subjetividade é 
mais suscetível à disciplinarização. 

Iluminando a questão com o apoio da filosofia, é possível e necessário 
observar o caráter perverso da redução em relação à subjetividade humana. 
Trata-se de um processo que avilta contra a própria vida, pois esta se constrói e 
se ramifica a partir dos pilares da individualidade e da subjetividade, conceitos 
que dão forma ao ser. Desse modo, negar a pessoalidade do preso extrapola a 
finalidade de ressocialização da pena, e passa a invadir de forma violenta a saúde 
psicológica do apenado. 

Palco de produções literárias atemporais, o cárcere nos é apresentado 
como um ambiente inóspito, ominoso e cinza. Cuida-se de um traço comum nas 
obras “Recordações da casa dos mortos” (Dostoiéviski, 1861), “De profundis” 
(Oscar Wilde, 1897) e “O último dia de um condenado a morte” (Victor Hugo, 
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1897) o caráter opressivo das prisões, seu perfume insalubre e sua arquitetura 
depressiva. Endossando a teoria foucaultiana, o corpo desses livros nos revela a 
degradação humana à que são submetidos seus habitantes, e a perda gradual da 
sua subjetividade frente ao cenário regulamentador da instituição prisional. Os 
relatos se confundem em descrições de um sentimento apático e inerte em relação 
às pulsões da vida, em sucessivas chicotadas direcionadas à esperança que tenta 
permanecer de pé, ou seja, a instituição prisional parece se distanciar em demasia 
de sua finalidade primeira, a ressocialização, e se aproximar de um ambiente 
destinado a simplesmente retirar os transgressores da sociedade e cercá-los por 
muros altos para docilizar seus corpos.  

É força destacar que esse processo de disciplinarização dos presos é 
fundamentado num baluarte técnico de detalhada elaboração, no qual é pensado 
desde a sua constituição arquitetônica até o estabelecimento de rotinas diárias com a 
intenção de determinar com precisão a movimentação dos internos. A fim de aclarar 
esse modelo de vigilância próprio das instituições prisionais, pode se observar no 
trecho a seguir como esse processo é desenvolvido: “A disciplina “fabrica” indivíduos;  
que toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos de 
seu exercício [...]. O sucesso do poder disciplinar se deve sem dúvida ao uso de 
instrumentos simples: o olhar hierárquico, a sanção normalizadora e sua combinação 
num procedimento que lhe é específico, o exame.” (FOUCAULT, 1987, p.143). As técnicas 
da vigilância escalonada e da sanção que normaliza se unificam na produção da 
tecnologia do “exame”, que produz efeitos de controle normalizante e uma vigilância 
que permite qualificar, classificar e punir. É uma tecnologia sofisticada na qual poder 
e saber se superpõem e se imbricam profundamente. “No coração dos processos de 
disciplina, ele manifesta a sujeição dos que são percebidos como objetos e a objetivação 
dos que se sujeitam” (ibidem, p.154). 

Assim, eliminar a subjetividade do preso é distanciá-lo da condição de 
humano merecedor de tratamento digno, e reificá-lo, ou seja, subtrair sua 
individualidade e aproximá-lo do conceito de coisa, o que termina por influenciar 
o olhar social sobre esses indivíduos, fomentando o desinteresse social pela 
realidade dessa população carcerária. A política dos direitos humanos e de 
humanização dos presídios prejudica-se, vez que para a maioria da sociedade, os 
presos são colocados quase que fora da humanidade (TERESA CALDEIRA, 1991). 
Assim, uma vez desumanizados, não há o interesse em se garantir a dignidade 
humana dessas pessoas. Se observarmos, a maioria dos detentos são indivíduos 
socialmente marginalizados que, ao saírem das prisões, regressam a uma sociedade 
marginalizada e acabam retornando ao cárcere.

Diante dessa realidade, as finalidades da pena corrompem-se em efeitos 
reversos. Aludindo ainda à Foucault (1987), a prisão é um espaço de contradição 
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por produzir delinqüência enquanto busca a ressocialização e, assim, ao invés de 
alcançar a ressocialização como objetivo declarado da prisão, ela só é capaz de 
contribuir para a:

[...] manutenção da delinqüência, na indução do interno a se tornar 
reincidente; ela transforma o infrator ocasional com seus pequenos 
delitos e ilegalidades em delinqüente habitual; a organização da 
“sociedade do cárcere” ajuda a promover a solidariedade entre os 
internos para o mundo do crime e da delinqüência. (FOUCAULT, 
1997, p. 240). 

Estatisticamente, dados do Conselho Nacional de Justiça, datados do ano 
de 2014, apresentam o índice de reincidência brasileiro na escala de 70%. O 
levantamento teve o escopo nos egressos do sistema penitenciário comum. Esse 
quadro é constituído devido aos efeitos reversos da finalidade da pena, ou seja, 
a manutenção da delinquência é um reflexo da ineficácia do esquema punitivo 
que está estabelecido. Não obstante, as instituições produzem um véu sobre essa 
ineficácia, e, aliado a narrativa do Estado punitivista, nos convencem de que o 
recrudescimento das leis penais e a severidade das penas será a viga mestra para, 
por fim, diminuir a delinquência e garantir a segurança pública. Nessa entenda, 
o cárcere abandona a sua finalidade fundamental, que é a reeducação do preso 
para isolar indivíduos que estão aquém da sociedade. A reprimenda deixa de ter 
um papel retributivo e educador para isolar aqueles que são indesejáveis para a 
comunidade. Isso faz com que o tema seja abordado tibiamente, e não produzindo 
intervenções eficientes no ímpeto da eficácia dos sistemas penitenciários. Daí 
reside o fracasso do sistema penitenciário: é ineficiente na sua função de punir 
e inibir o crime e, como consequência, em ressocializar, já que não reeduca para 
este fim.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como se vê, a docilidade no cárcere é produzida por um processo intensamente 
elaborado de disciplinarização dos internos, o que subtrai sua individualidade e 
sua autonomia subjetiva, que é seu próprio ser. Envolvidos por teias invisíveis das 
instituições penitenciárias, os presos são docilizados e condicionados à vida na prisão 
e são distanciados de sua essência gregária e sociável inerente a todo ser humano. 

Ceifada sua subjetividade, e, portanto, seu “eu”, o preso não encontra no 
cárcere a redenção nem a instrução necessária para a ressocialização, o que é 
oferecido não passa de uma experiência de confinamento e a coisificação na sua 
totalidade. Assim enfatiza Hannah Arendt: 
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[...] Porque destruir a individualidade é destruir a espontaneidade, 
a capacidade do homem de iniciar algo novo com os seus próprios 
recursos, algo que não possa ser explicado à base de reação ao 
ambiente e aos fatos. Morta a individualidade, nada resta senão 
horríveis marionetes com rostos de homem, todas com o mesmo 
comportamento do cão de Pavlov, todas reagindo com perfeita 
previsibilidade mesmo quando marcham para a morte [..]. (ARENDT, 
1951). 

Após esse processo, o indivíduo é reinserido ao convívio social, para o 
qual, supostamente, está apto. Contudo, como foi supracitado, esse retorno é 
acompanhado de uma provável reincidência, e o processo torna a se repetir sem 
produzir o efeito capital, a ressocialização. 

Com isso, a narrativa que se apresenta revela um cenário de medo e 
insegurança, responsável por levantar argumentos em torno do recrudescimento 
das leis entre outros projetos punitivistas e encarceradores para intensificar a força 
no trato das questões penitenciárias. Dessa forma, o problema central é velado e 
a atenção social é direcionada para as políticas de repressão, como o aumento da 
força policial, o cerceamento das liberdades e a reificação dos delinquentes não 
promove eficácia. 

Por derradeiro, é patente afirmar que as instituições prisionais têm abordado 
o cárcere de maneira equivocada, apontando para o controle coercitivo do 
indivíduo e as formas de fazê-lo. Sua atividade direciona-se a uma coerção sobre o 
indivíduo, visando atingir a punição imediata sem enxergar a futura reintegração 
do indivíduo, assim, comportando-se como uma miopia nas políticas públicas e 
distanciando-se dos princípios que deveria nortear essas discussões: a garantia 
dos direitos fundamentais e da dignidade humana dos presos, a reeducação e a 
inibição da reincidência criminal. 
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O FENÔMENO DA AMPLA RELATIVIZAÇÃO 
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RESUMO
O presente artigo inscreve-se no âmbito da violência contra a mulher, voltado 
principalmente à violação do seu direito à imagem e à privacidade. Partindo do 
pressuposto de que a sociedade brasileira é notadamente marcada pela herança 
colonial – arraigada pelas características patriarcais e machistas, aborda as principais 
formas de lesão à intimidade que o gênero feminino enfrenta, desde o uso da sua 
imagem sem a devida autorização, até o compartilhamento ou vazamento de fotos 
íntimas, todos no intuito de ofender, difamar e prejudicar. Trata-se de uma conduta 
que é comumente praticada, fato que gera o fenômeno da naturalização e aceitação 
dessa prática e, consequentemente, ocasiona o processo de relativização de uma 
garantia constitucional que deveria ser preservada. Portanto, essa incursão teórica 
se propõe à análise dos impactos que o desrespeito ao direito à imagem provoca na 
vida das mulheres e suas consequências práticas, bem como as diferentes formas 
que as vítimas podem procurar uma indenização decorrente do dano sofrido pela 
referida violação, além da busca do efetivo resguardo dessa garantia fundamental.
Palavras-chave: Direito à imagem; relativização; violação; mulheres.  
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ABSTRACT
This article falls within the scope of the violence against women, mainly aimed at 
the violation of their right to image and privacy. Starting from the assumption that 
the Brazilian society is notably marked by colonial heritage – rooted in patriarchal 
and sexist characteristics, addresses the main forms of injury to intimacy that 
women face, from the use of their image without proper authorization, to the 
sharing or leakage of intimate photos, all with the intention of offending, defaming 
and harming. It is a conduct very practiced, which generates the phenomenon of 
naturalization and acceptance of this practice and, consequently, causes the process 
of relativization of a constitutional guarantee that should be preserved. Therefore, 
this theoretical incursion proposes to analyze the impacts that disrespect to the 
image right causes in the women lives and its practical consequences, as well as the 
different ways that victims can seek compensation due to the damage suffered the 
said violation, in addition to the search for effective protection of this fundamental 
guarantee.
Key-words: Image right; relativization; violation; women. 

INTRODUÇÃO

O direito à imagem é um direito personalíssimo, isto é, trata-se de um direito 
atrelado à dignidade da pessoa humana, sendo, pois, intransmissível, irrenunciável, 
imprescritível. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, em seu 
artigo 5º, inciso X, estabelece serem “invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra 
e a imagem das pessoas”. Outrossim, o Código Civil traz em seu texto normativo 
um capítulo específico acerca dos direitos da personalidade. Ambos dispositivos 
preveem consequências para os casos de violação desse direito. 

Há que se falar também em uma característica peculiar do direito à imagem: 
o caráter absoluto. Conforme preleciona Pablo Stolze (2019), o caráter absoluto dos 
direitos da personalidade se materializa na sua oponibilidade erga omnes, irradiando 
efeitos em todos os campos e impondo à coletividade o dever de respeitá-los. Refere-
se a um direito de amplitude geral, cuja proteção deve ser assegurada pelo Estado 
e a garantia respeitada por todos. 

Sabe-se que existem exceções ao direito à imagem, ou seja, situações em 
que o Direito prevê a possibilidade de utilização da imagem independentemente 
da autorização de seu titular, quais sejam: imagens obtidas em locais públicos, 
acessíveis ao público em geral ou de uso coletivo; imagens de pessoas públicas 
notórias (artistas, atletas e políticos); imagens de elevado interesse público, como 
as que são veiculadas em notícias que cobrem acontecimentos relevantes em 
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determinada região. Haja vista, tais limitações não abrangem pessoas físicas 
comuns, especialmente mulheres.

Em tempos de modernidade líquida, cujas relações interpessoais são frágeis 
e fluidas, ocorre o chamado fenômeno da relativização do direito à imagem. Trata-
se da ocorrência da substituição de um direito que, a princípio, deveria possuir o 
caráter absoluto e passa a ser relativizado, ainda mais especificamente quando se 
trata de mulheres e a imagem (papel) que elas possuem para a sociedade. 

Guy Debord, há mais de meio século, no ano de 1967, em seu livro “A Sociedade 
do Espetáculo”, já afirmava: “O espetáculo é ao mesmo tempo parte da sociedade, 
a própria sociedade e seu instrumento de unificação. [...] O espetáculo não é um 
conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediatizada por 
imagens”. À vista disso, pode-se afirmar que a identidade social da mulher, assim 
como a do homem, é construída através da atribuição de diferentes papéis, que a 
sociedade espera ver cumpridos pelas diferentes categorias de sexo. Tal concepção 
reforça, naturaliza e faz permear a imagem que a população espera que a mulher 
transpasse. 

A mulher “dona-de-casa” até a mulher objeto sexual – vislumbradas 
principalmente pelos meios de comunicação de massa, tratam-se de arquétipos 
femininos que quando veiculados de maneira oposta ao que é imbuído pela 
sociedade, ocasionam uma grave violação ao direito à imagem que as mulheres 
possuem, seja com o uso indevido, seja com o compartilhamento sem autorização, 
ou até mesmo com a prática dos crimes de injúria e difamação.

OBJETIVOS

Objetiva-se com esta pesquisa compreender como a identidade visual que a 
sociedade anseia ver na mulher pode contribuir para a violação do seu direito à 
imagem, relativizando um direito absoluto garantido pela Magna Carta e outros 
dispositivos normativos do ordenamento jurídico brasileiro, bem como os efeitos 
que o descumprimento e desrespeito desse direito podem gerar e as diferentes 
formas que as vítimas podem recorrer à jurisdição para que sejam indenizadas e 
os infratores, punidos.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

“A discriminação contra a mulher no Brasil é socialmente construída para 
beneficiar quem controla o poder econômico e político. E o poder é macho e é 
branco”. Essa frase refere-se a um trecho da obra “O Poder do Macho”, da professora 
e socióloga Heleieth Saffioti (2001), cujos estudos demonstram como a violência de 
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gênero está enraizada no Brasil e as diversas formas que ela pode se apresentar e 
prejudicar quem a enfrenta cotidianamente. 

Uma das formas de violência contra a mulher impregnadas estruturalmente 
no brasileiro refere-se à lesão ao direito à imagem e à privacidade, direitos que, 
de certa forma, abarcam incalculáveis outros direitos. O doutrinador Pablo Stolze 
(2019) traz em seus ensinamentos que o direito à imagem é um direito que possui 
caráter absoluto, no sentido de que está preservado em todos os campos do Direito 
e impõe à coletividade o dever de respeitá-lo. 

Todavia, decorrente da naturalização do machismo social, o direito à imagem 
das mulheres é amplamente relativizado, tornando-o “algo” cuja preservação 
passa a ser obrigatória apenas em casos excepcionais, haja vista que no aspecto 
da violência de gênero, as mulheres dão causa ao resultado danoso e no lugar de 
vítimas, transformam-se em culpadas.

MÉTODOS

Para realizar esta pesquisa, tomou-se como base a concepção de dominação 
que o patriarcado possui e os reflexos negativos que provoca nas mulheres 
lecionados por Saffioti (2001), em adição a uma breve análise crítica de como as 
mulheres são transfiguradas em objetos e têm seu direito personalíssimo à imagem 
violado. Portanto, o método utilizado foi essencialmente a pesquisa bibliográfica, 
por meio de diversos estudos de livros, notícias e artigos científicos relacionados à 
temática da discriminação contra a mulher, mais especificamente voltado à violação 
do seu direito à imagem e o processo de naturalização que essa violação permeia 
na sociedade brasileira.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O sociólogo Gilberto Freyre (1933), na obra “Casa Grande e Senzala”, afirma 
que o brasileiro é, historicamente, influenciado pela figura patriarcal do homem 
branco e católico, e que esse padrão seria capaz de motivar o preconceito. Nesse 
sentido, o Brasil ainda fomenta a violência e discriminação contra a mulher, a partir 
do processo de naturalização de uma suposta inferioridade do sexo feminino, fato 
que contribui e nutre a relação assimétrica e de dominação existente. 

Geralmente, a mulher é associada a valores como emoção, fragilidade, 
delicadeza, sentimentalismo. Esses traços de personalidade são adquiridos ao longo 
do processo de socialização, e tornam-se, de certo modo, o que a cultura de uma 
sociedade espera e deseja que a mulher seja. 
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É exageradamente frequente o que ocorre quando uma mulher posta uma 
foto em suas redes sociais. Se ela postar uma foto com o corpo visível, receberá 
diversos comentários pejorativos do tipo “exibida, vulgar, só quer atenção”. 
Entretanto, quando ocorre o vazamento de fotos íntimas da mesma mulher, tem-se 
uma quantidade imensa de compartilhamentos e visualizações.

As mesmas pessoas que promovem a disseminação de comentários negativos 
quando uma mulher, no exercício do seu direito à liberdade, posta uma foto com 
o corpo à mostra nas redes sociais, com a justificativa de que “mulheres direitas 
não postam fotos assim”, são as mesmas pessoas que compartilham fotos íntimas 
vazadas, com o argumento de que “se não quisesse que ninguém visse, não tiraria 
ou não deixaria ninguém tirar”. 

Verifica-se, doravante, o fenômeno da relativização do direito à imagem 
das mulheres. Um direito que, a priori, deveria ser resguardado, gera uma grave 
violação fundamentada na desculpa socialmente construída de que as mulheres 
devem ser recatadas e, a partir do momento que decidem ser o que desejarem, 
devem assumir o risco de qualquer consequência, ainda que seja a prática de um 
crime contra sua honra subjetiva. 

A passividade e aceitação por parte da sociedade quando o direito à imagem 
de uma mulher é violado reflete a imensa dimensão que as raízes patriarcais ainda 
refletem no século XXI. Trata-se de um exemplo de vingança privada, cujo anseio 
é que a mulher realmente mereça ser punida quando não se agregue e passe a 
imagem do que é socialmente desejável. 

Essa atitude significa expor, de uma das formas mais humilhantes e 
degradantes possíveis, tudo que o ofensor possui para atingir a imagem que a 
mulher tem de si e que a sociedade tem dela. “Tá vendo, é essa aí que vocês devem 
conhecer de verdade!” – é uma fala absurdamente comum de se falar e de se escutar 
em rodas de conversa, todas as vezes que uma mulher tem a sua intimidade violada 
e exposta, muitas vezes de uma pessoa que, no momento do ato, demonstrava ser 
confiável.

O consentimento para a captação de imagens não é consentimento para 
publicação das mesmas. Trata-se de um dano indenizável, cujas consequências 
podem repercutir em absolutamente todos os aspectos da vida da vítima, 
desde a perda do emprego até mesmo à prática de suicídio, bastante comum em 
adolescentes. Quando uma mulher tem sua intimidade exposta, não é apenas o 
direito à imagem que é lesionado, mas também o direito à liberdade de ir e vir, pois 
a humilhação é tão imensa que as vítimas costumam retrair-se em casa, além do 
direito ao esquecimento, tendo em conta que situações de quebra de privacidade 
são memórias carregadas eternamente ao redor de quem sofreu o dano.
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Diante disso, ainda que o direito à imagem seja um direito absoluto e 
autônomo, que se enquadra no rol dos direitos personalíssimos, quando da sua 
violação, deve-se recorrer sempre à garantia constitucional de que é assegurado 
o direito a indenização pelo dano moral e material. No âmbito do Direito Civil, 
fala-se que a opção prioritária é pela tutela preventiva, isto é, cabe a indenização 
compensatória em razão do dano extrapatrimonial, para os casos em que o dano 
já ocorreu (como na situação do compartilhamento de imagens íntimas sem 
autorização). O dano é presumido pela simples violação ao bem jurídico tutelado. 

É mister salientar a importância de notificar a área penal no que tange o 
desrespeito ao direito à imagem. Como já fora supramencionado, a violação desse 
direito pode decorrer da prática de crimes, sejam eles crimes de injúria ou de 
difamação, cujas penas de detenção podem variar de um a seis meses – para injúria, 
e de três meses a um ano – para difamação. 

Ademais, faz-se necessário enfatizar também o advento da Lei n° 12.737/2012, 
mais conhecida como Lei Carolina Dieckmann, de 30 de novembro de 2012. Essa 
lei dispõe acerca da tipificação criminal de delitos informáticos, mas no que 
tange à perspectiva abordada neste artigo, trata-se de uma inovação legislativa 
que busca responsabilizar e proteger aquelas mulheres que têm seus dispositivos 
informáticos invadidos (“hackeados”) e, como consequência, dados confidenciais 
e fotos íntimas vazadas.

A pena para quem pratica essa infração penal pode variar de uma detenção, 
de três meses a um ano e multa, até a pena de reclusão, de seis meses a dois anos e 
multa, se da invasão do dispositivo informático resultar a obtenção de conteúdo de 
comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações 
sigilosas. 

Tanto o compartilhamento de fotos íntimas que a própria vítima enviou para 
o infrator ou deixou que ele tirasse em um momento particular, quanto a invasão 
do dispositivo com o objetivo de tomar posse de fotos e distribuí-las ou até mesmo 
de invasão do dispositivo para capturar imagens – através de câmeras de celulares 
ou webcams de notebooks e computadores, referem-se à chamada pornografia de 
vingança. Essa expressão, derivada do inglês revenge porn, caracteriza-se como a 
distribuição de imagens sexualmente gráficas de indivíduos sem o seu consentimento, 
cujo conteúdo pode ser utilizado no intuito principal de prejudicar a vítima. 

Nota-se que o animus do transgressor é o de utilizar-se do direito à liberdade 
e à imagem que as mulheres possuem para constrangê-las ou até mesmo forçá-las a 
fazerem o que desejar. A relativização desse direito é marcada pelo reconhecimento 
social de que a mulher não cumpriu com o papel (imagem) que deveria passar e, 
por isso, deve ser responsabilizada por suas ações, ainda que através de coações, 
chantagens e humilhações.
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De qualquer modo, o agente violador deve ser denunciado e responsabilizado, 
tanto criminalmente quanto na área cível. É extremamente necessário que todas as 
vítimas dos crimes supramencionados compareçam até uma delegacia e denunciem, 
até mesmo nos lugares que não contem com uma delegacia especializada em crimes 
virtuais, pois é responsabilidade da autoridade policial averiguar e investigar a 
situação. Além disso, nos casos em que não seja possível a vítima arcar com os 
custos de um processo por meio de um advogado, existe a assistência jurídica 
gratuita, na figura da defensoria pública, presente em todos os estados do Brasil. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os indivíduos possuem a faculdade de usar a própria imagem 
e reproduzi-la, bem como de impedir que terceiros o façam, indevida ou 
injustificadamente. O direito à imagem está atrelado à própria existência de um 
indivíduo e, com isso, pode refletir os pressupostos básicos de convivência entre as 
pessoas e da vida em sociedade. Portanto, a partir do momento que uma mulher 
tem o seu direito à imagem lesionado, principalmente referente à sua privacidade, 
ocorre um dano imenso não só para ela, mas para toda sociedade, que contribui 
para perduração do machismo estrutural. 

A imagem atributo, consoante os ensinamentos Rosenvald (2020), são as 
características de identificação social da pessoa, ou seja, a imagem projetada através 
dos comportamentos habituais de alguém. A partir disso, pode-se inferir que a 
coletividade, hodiernamente, sente que possui o direito de julgar e reprovar uma 
mulher devido à imagem que ela passa, desde que não adequada ao socialmente 
aceito, fato que demonstra, mais uma vez, a resistente herança patriarcal marcada 
no Brasil.

Destarte, o fenômeno da relativização do direito à imagem refere-se, 
principalmente, à conduta da sociedade que condena uma mulher quando tem esse 
direito violado, ao invés lutar pela garantia efetiva do mesmo e ajudá-la a buscar 
os direitos podem resguardá-la. Os efeitos da lesão desse direito são irreparáveis, 
contudo, mais do que nunca, é de indubitável importância que o meio social 
compreenda e reflita como a discriminação contra mulher, em suas diversas formas, 
prejudica todos os envolvidos – incluindo os homens, para que assim, seja possível 
lutar por um lugar menos desigual e mais justo.
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RESUMO
A superação da desigualdade de gênero no exercício da política no Brasil é um fator 
determinante para a efetivação da democracia, da justiça desenvolvimento social. 
Durante um longo período da história, o exercício da cidadania fora negado às 
mulheres e, ainda que exista avanços, muito ainda precisa ser feito na reafirmação 
da representatividade feminina. A presente pesquisa tem por objetivo analisar o 
panorama da atividade legislativa brasileira voltada para o avanço do Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável nº 5 (ODS 5) da Agenda 2030 da ONU, que pretende 
atingir maior igualdade entre os gêneros e promover o empoderamento de mulheres 
e meninas ao redor do mundo. Trata-se de buscar novas discussões, no âmbito do 
Poder Legislativo, para além da Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições), que seja capaz 
de pensar mecanismos legais de efetivação plena da participação de mulheres e 
oportunidade de liderança nas organizações partidárias, em consonância com o 
indicador 5.5 do ODS 5 da Agenda 2030. A natureza da pesquisa é quali-quantitativa, 
o método de abordagem é dedutivo, sendo a técnica bibliográfica e exploratória, 
sedimentados na finalidade básica da investigação. As conclusões indicam que 
os Projetos de Lei (PL) nº 1.541/2019, 1.984/2019 e 2.235/2019 são importantes 
coadjuvantes no processo de mudança de paradigma da representação feminina 
na política partidária brasileira. 
Palavras-chave: Desenvolvimento Social; Igualdade de Gênero; Política Brasileira; 
Representatividade Feminina.

RESUMEN
La superación de la desigualdad de género en el ejercicio de la política en Brasil es un 
factor determinante para la efectividad de la democracia y la justicia social. Durante 
un largo período de la historia, el ejercicio de la ciudadanía había sido negado a 
las mujeres y, aunque hay avances, queda mucho por hacer en la reafirmación de 
la representatividad femenina. Esta investigación tiene como objetivo analizar el 
panorama de la actividad legislativa brasileña dirigida a avanzar el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 5 (ODS 5) de la Agenda 2030 de la ONU, que tiene como 
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objetivo lograr una mayor igualdad de género y promover el empoderamiento de 
las mujeres y las niñas alrededor del mundo. Se trata de buscar nuevas discusiones, 
dentro del alcance del Poder Legislativo, además de la Ley 9.504 / 1997 (Ley de 
Elecciones), que puede pensar en mecanismos legales para la plena efectividad de la 
participación de las mujeres y la oportunidad de liderazgo en las organizaciones del 
partido, en en línea con el indicador 5.5 del ODS 5 de la Agenda 2030. La naturaleza 
de la investigación es cualitativa, el método de enfoque es deductivo, y la técnica 
bibliográfica y exploratoria se basa en el propósito básico de la investigación. Las 
conclusiones indican que el Proyecto de Ley (PL) No. 1,541 / 2019, 1,984 / 2019 y 
2,235 / 2019 son asistentes importantes en el proceso de cambiar el paradigma de 
la representación femenina en la política de partidos brasileña. 
Palabras clave: Igualdad de género; Representación femenina; Política brasileña; 
Desarrollo Social.

INTRODUÇÃO

A Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), pacto global firmado 
entre seus 193 Estados-Membros, ao estabelecer 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), propõe alternativas para a promoção da sustentabilidade, 
erradicação da pobreza e comprometimento com os direitos humanos. As 169 metas 
estabelecidas nos 17 ODS estão sedimentadas na indissociabilidade entre a ordem 
econômica, ambiental e social, que devem ser consideradas nos próximos anos, 
com foco na radical e necessária transformação do mundo. Assim, faz-se salutar a 
atuação do Poder Público e da sociedade civil, organizações não governamentais 
(ONGs), entidades de classe e, inclusive, dos partidos e representações políticas 
nesse processo de difusão da Agenda no Brasil.  

Um mundo sem entraves jurídicos e políticos para a plenitude da igualdade 
de gênero, seja no Brasil, seja em qualquer outro lugar no mundo, nada mais é 
do que um instrumento de promoção do desenvolvimento social e humano. A 
democracia, tanto na perspectiva macro quanto na perspectiva micro, se faz pela 
via representativa ou pela participação direta e isso, inclusive, tem por fundamento 
um dos primados básicos do Estado Democrático de Direito: o pluralismo político. 
Assim, a discussão está alicerçada na necessidade de criação de mecanismos 
normativos que efetive a representação político-partidária feminina para que, de 
fato, a sociedade brasileira possa contar com o aparato estatal na busca por coibir 
“candidaturas laranjas’, fraudes e a supressão da inexpressividade das pautas 
promotoras da igualdade de gênero na política. 
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OBJETIVOS

A presente pesquisa objetiva investigar a atividade legislativa no âmbito do 
Congresso Nacional, em prol do combate a fraudes nas cotas de gênero para pleito 
eletivo, possíveis caminhos para a paridade entre homens e mulheres no registro 
de candidaturas e, sobretudo, propostas que tendem a viabilizar a isonomia na 
composição do Legislativo. 

A sociedade brasileira tem-se demonstrado cada vez mais preocupada com 
as recorrentes denúncias das chamadas “candidatas-laranja”, ou seja, aquelas 
candidatas que não realizaram efetivamente a campanha eleitoral, mas tiveram 
seus nomes colacionados pelos partidos para transparecer conformidade com a 
legislação no que tange à cota partidária. 

Portanto, compreender atuação legislativa no propósito avançar nas questões 
de gênero político-partidário, constitui reflexão salutar que, em âmbito global é a 
grande preocupação do ODS 5 da Agenda 2030 da ONU.   

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A luta pela igualdade de gênero é antiga, tendo como um de seus marcos 
iniciais a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, datada de 1791 (USP, 
2020). A ideia de igualdade trazida em referida declaração decorre do fato de que 
a mulher nasce livre e vive em igualdade de direitos com o homem, ´de modo que 
as diferenças sociais somente são admitidas quando em benefício ao bem comum 
(GARCÍA, 2012). 

O atual estágio da desigualdade de gênero advém de uma construção histórica, 
já que “possui em sua essência valores morais machistas e patriarcais, derivados 
de nossa colonização, mas que se mantém até os dias atuais” (CHAVES; GUERRA; 
BASTOS, 2019), o que permite pensar na sua arraigada existência estrutural. 
Aplicando essa lógica na realidade política brasileira, é fato que diversas variáveis 
influenciam na participação política feminina constituindo-se obstáculos que 
implicam na “sub-representação política” (DE MORAES et al, 2014), fenômeno que 
deve ser combatido pelas instituições democráticas.  

Assim, a atividade legislativa precisa ser coerente com preceitos-base da 
democracia brasileira no sentido de reforçar o exercício da cidadania pautada no 
pluralismo político. Buscar a efetiva participação das mulheres na política não 
deve ser vista somente como uma questão de justiça, trata-se de “uma  questão 
estruturante da própria ideia de democracia e origem de uma agenda de  políticas  
que  pode  beneficiar  não  só  as  mulheres  como  toda  a sociedade” (MELO; 
THOMÉ, 2018).
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 Estudos a existência de “alto grau de correlação entre países com maior 
qualidade democrática e quantidade de mulheres ocupando assentos nos 
parlamentos” (DE MORAES et al, 2014), o que fortalece a necessidade do Estado 
brasileiro ressignificar valores sociais incompatíveis com o atual estágio de direitos 
sociais e políticos, com vistas no ideal de democracia plural e paritária. 

Neste sentido, o ODS 5 da Agenda 2030 da ONU se apresenta como um 
importante passo na busca por envolver a comunidade global na necessidade de 
efetivar a atuação e liderança plena das mulheres no campo político. A relação 
entre seus indicadores e a atividade legislativa no âmbito do Congresso Nacional 
constitui caminho importante na reparação da sub-representação feminina nos 
espaços políticos de deliberação.    

MÉTODOS

Trata-se de pesquisa aplicada, com natureza quali-quantitativa, considerando 
dados da meta 5.5 do ODS 5 da Agenda 2030 da ONU, que sistematiza informações 
sobre a proporção de cadeiras ocupadas por mulheres no parlamento e em governos 
locais, a fim de identificar a situação participativa e de liderança das mulheres na vida 
política. O método de abordagem é dedutivo porque parte da constitucionalização 
do tema para compreender fenômenos de íntima ligação à atuação legislativa 
em busca de maior representatividade feminina sem deturpações e fraudes, em 
consonância às metas do ODS 5. Assim, a técnica de pesquisa é bibliográfica para 
a abordagem teórica e exploratória, com vistas a proporcionar maior familiaridade 
com o assunto e construção de hipóteses sobre o porvir da participação feminina 
nos espaços de atuação política com base na atividade legislativa.   

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Importante destacar alguns resultados alcançados preliminarmente no 
atual estágio da investigação. A atividade legislativa no Brasil caminha no 
sentido contrário à PL 1.256/2019, considerando que o seu relator na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), senador Fabiano Contarato (Rede-ES), apresentou voto 
contrário ao projeto, com apoio da bancada feminina (AGÊNCIA SENADO, 2019). 
Ademais, outros projetos estão em discussão no Congresso, podendo iniciar um 
debate ainda mais profícuo quanto à questão de gênero na representação política. 
Um deles é a PL 1.984/2019, que visa instituir a paridade entre homens e mulheres 
em candidaturas lançadas pelos partidos e coligações para o pleito legislativo 
(Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais). 
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Outra importante proposta em discussão é o PL nº 1.541/2019, de autoria da 
senadora Mailza Gomes (PP-AC), o qual propõe “aperfeiçoar a legislação eleitoral 
no combate à fraude à cota de gênero” (BRASIL, 2019), o que configura importante 
passo na busca por maior apuração e rigor no cumprimento das normas eleitorais 
voltadas para efetivar a simetria de gênero na política. Frisa-se também o PL nº 
2.235/2019, de autoria do senador Luiz do Carmo (MDB-GO), que objetiva substituir 
a reserva mínima de candidaturas por sexo pela “reserva de um número de cadeiras 
para cada sexo, para avançarmos no sentido de uma composição dos Legislativos 
mais isonômica no que diz respeito ao sexo de seus integrantes” (BRASIL, 2019). 
São propostas sintonizadas com o ODS 5 da Agenda 2030 da ONU, cujo trâmite 
precisa se acompanhado por toda a sociedade brasileira. 

Diante desse cenário, questiona-se como a “Casa do Povo”, enquanto espaço que 
materializa a ideia de democracia representativa sob a égide do Estado Democrático 
de Direito, pretende enfrentar a ameaça real contida na PL nº 1.256/2019? A atuação 
do Poder Legislativo está em consonância ao ODS 5 da Agenda 2030? Existe esforço 
legislativo para a institucionalização de quantitativos paritários entre homens e 
mulheres em mandatos legislativos? E quanto aos indícios de fraudes nas cotas 
eleitorais, a atuação do Congresso caminha no sentido de avançar ou retroceder 
nesse aspecto de relevante interesse social? São questões que a presente pesquisa 
pretende responder.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao abordar a situação mundial, sob o ponto de vista panorâmico, a Agenda 2030 
reconhece que “a desigualdade de gênero continua a ser um desafio fundamental” 
(ONU,2015), já que seus reflexos atingem todos os setores da sociedade, sobremaneira 
nas instituições democráticas. Assim, a Agenda “promete sociedades mais pacíficas 
e inclusivas” (ONU, 2015), cuja garantia plena de participação e efetiva atuação das 
mulheres, bem como igualdade de oportunidades para o exercício da liderança em 
todos os níveis da vida política, econômica e pública, uma meta em conformidade 
com os preceitos democratizantes e fundamentais da Constituição de 1988. 

É importante compreender que há anos, a narrativa que se constrói no campo 
da política e da representatividade, compreende por “imprescindível e vital, no 
mundo e no Brasil a ampliação da efetiva participação das mulheres na vida 
política, não apenas como eleitoras, mas principalmente como ocupantes eleitas 
de todos os cargos” (MIRANDA, 2011). Isso porque, ainda que exista avanços na 
seara política e eleitoral em prol da mitigação das diferenças perpetuadas por 
questões de gênero historicamente constituídas, esses direitos estão sob constante 
ameaças. Prova disso, na contramão da ideia de isonomia, tramita no Congresso 
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a PL nº 1.256/2019, do senador Angelo Coronel (PSD-BA) que objetiva elidir cotas 
partidárias para mulheres, o que configura flagrante tentativa de supressão do 
debate que se pauta pela democracia, sob o crivo da discriminação e do machismo. 
Na justificação do projeto, apontou-se que “a participação de mulheres nas últimas 
eleições não se mostrou diferente do patamar histórico” (BRASIL, 2019).  

Em suma, a representatividade é, sobretudo, formar “condições para que 
assuntos relevantes em matéria dos direitos das mulheres e dos negros tenham 
visibilidade nas esferas públicas decisórias, especialmente porque se trata de grupos 
historicamente sub-representados” (RIOS; PEREIRA; RANGEL, 2017). Portanto, o 
exercício da atividade legislativa deve ser no sentido de assegurar e fortalecer a 
representatividade mediante cota de gênero no sistema eleitoral, além de buscar 
caminhos para coibir fraudes e corrupções intrapartidárias.
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INTRODUÇÃO

Para Mumford (2004), a cidade desde seus tempos primórdios se consolidou 
como um local de desigualdades socioeconômicas. Ser de família nobre, camponesa 
ou escrava delegava o status que cada qual deveria reproduzir na sociedade, logo, 
apresentava os aspectos de configuração habitacional de cada um, revelando 
desse modo, as profundas distâncias que poderiam existir entre pessoas de uma 
mesma sociedade. Isso pode ser percebido a partir do nascimento das primeiras 
sociedades organizadas da Antiguidade do Oriente Próximo, como o Egito Antigo 
e a Mesopotâmia.

Apesar da referência estar associada a sociedades de quase 5 mil anos antes 
de Cristo, o que aconteceu no nascimento das cidades não foi diferente do seu 
processo histórico. Um exemplo mais próximo é o Feudalismo. O feudo, base 
para a estrutura Feudal, era organizado de forma a reproduzir as desigualdades 
socioeconômicas, uma vez que cada classe social ocupava o determinado território 
descrito como manso, que poderia ser senhorial, servil ou comunal.

A Revolução Industrial, ao inserir as relações capitalistas nas relações 
sociais, reforçou os problemas de ordem habitacional que já existiam. Enquanto o 
capitalista detinha os privilégios econômicos e, consequentemente, habitacionais, 
o proletariado, desprovido de recursos econômicos satisfatórios, ocupavam favelas 
que se formavam no entorno das fábricas. Em um processo histórico mais amplo, 
que compõe a estrutura urbana dos dias atuais, o capitalismo orientou a formação 
de bairros, como também, foi responsável pelos investimentos aplicados ou não 
em cada canto da cidade.
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Dessa forma, o presente trabalho propõe uma análise sobre essa cidade, 
que até os dias atuais reproduz privilégios e exclusões. O ponto de partida para 
o estudo é a cidade de Vitória da Conquista, no interior da Bahia, e seus anos de 
organização urbana, a partir dos anos 2000. Vitória da Conquista viveu uma intensa 
transformação do espaço urbano entre os anos de 2000 e 2020, especialmente, 
devido ao crescimento dos investimentos privados, muitas vezes relacionados aos 
projetos habitacionais, que visavam suprir necessidades decorrentes do aumento 
populacional. Esse crescimento evidencia os problemas correlacionados ao projeto 
do capitalismo e demonstra o distanciamento deste com o que se constitui como 
garantias individuais previstas em Constituição Federal.

MATERIAIS E MÉTODOS

Pretende-se utilizar a categoria do materialismo histórico como método de 
abordagem do objeto de estudo, compreendendo que as relações de poder econômico 
prevalecem dentro do processo de ocupação dos espaços urbanos e estabelecem 
tais dicotomias constitucionais. Marx e Engels, em meio ao amadurecimento das 
estruturas urbanas capitalistas, no século XIX, compreenderam os desafios já 
presentes naquela sociedade, sobre a desigualdade econômica presente nas formas 
de acesso à propriedade: 

Horrorizai-vos porque queremos abolir a propriedade privada. Mas 
em vossa sociedade a propriedade privada está abolida para nove 
décimos de seus membros. E é precisamente porque não existe para 
esses nove décimos que ela existe para vós. Acusai-nos, portanto, 
de querer abolir uma forma de propriedade que só pode existir 
com a condição de privar a imensa maioria da sociedade de toda 
propriedade. Numa palavra, censurai-vos por querer abolir vossa 
propriedade. De fato, é exatamente isso o que queremos (MARX e 
ENGELS, 2006, p. 62).

O processo histórico econômico, demonstrado pela análise materialista, 
dispõe a pensar a cidade como local de disputas, mas, ao mesmo tempo, propõe 
uma análise sobre o conceito de cidadania e de como esse se aplica em formatos 
diferentes para indivíduos constitucionalmente iguais. Assim sendo, entende-se, 
que a cidade é um local de grande potencial para estudo, pois registra a história, a 
memória e a identidade um povo. Para Lefebvre (2001, p.106-107), no que diz respeito 
à cidade, o objeto da ciência não está determinado. O passado, o presente, o possível não se 
separam. É um objeto virtual que o pensamento estuda. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise que se segue pretende contribuir para adensamento das discussões 
sobre garantias constitucionais e o exercício da cidadania. Além disso, busca-se 
propor uma reflexão sobre os modelos atuais de ocupação urbana atrelados a 
perspectiva capitalista, que impõe dimensões distintas de acesso à propriedade e 
a qualidade desta e do seu entorno.

Para uma maior compreensão da proposta deste trabalho, propõe-se, 
inicialmente, uma rápida abordagem sobre os caminhos percorridos pela cidadania 
até o agora. Compreende-se que, mesmo que a palavra possua uma mesma 
sonoridade para quem ouve, na prática, ao longo dos anos, sofreu sérias mutações, 
o que faz com que na atualidade, muitas pessoas não consigam exercer algo tão 
importante.

Embora existam várias discussões nos dias atuais sobre o conceito de 
cidadania e de qual é a sua abrangência, sabe-se, que sua origem remonta aos 
tempos da Antiguidade Clássica europeia. Na Grécia Antiga, por volta do século 
V a.C., os helenos, como eram conhecidos os gregos de pais gregos, estabeleciam a 
cidadania como uma consequência única de ser grego, ser livre e ser homem. Ainda 
que redutivo, o ser cidadão representava a máxima social, pois correspondia ao fato 
de que o indivíduo estava apto para participar de todas as atividades da sua cidade, 
como questões políticas, econômicas e sociais. Não havia assim, distinção para a 
cidadania. Entre ricos e pobres, todo cidadão gozava do seu exercício, representado 
em si nas assembleias e conselhos locais. Anderson (2004), assim descreve o período:

Por meados do século V, o Conselho dos Quinhentos, que 
supervisionava a administração de Atenas, era selecionado 
entre o total dos cidadãos por sorteio, para evitar os perigos da 
predominância autocrática e da clientelagem associada às eleições. 
[...] O Conselho já não apresentava mais resoluções controversas à 
Assembleia dos Cidadãos, que então concentrava a plena soberania e 
a iniciativa política no seu seio, simplesmente preparando sua agenda 
e submetendo conclusões já definidas à sua decisão [...] era necessário 
um quórum de 6 mil para deliberações mesmo sobre muitos assuntos 
rotineiros (ANDERSON, 2004, p. 38 e 39).

No período Feudal a palavra cidadania caiu no abismo do esquecimento. Com 
a desorganização da maioria das monarquias e dos impérios antigos não sobrou 
muito do “sentido” do Estado. Na ausência de governos a Igreja assumiu o papel da 
identidade do povo cristão. O homem já não era mais dono de si, mas subjugado ao 
julgo da servidão. A partir da delegação de funções sociais pela “vontade de Deus” 
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– uns deveriam orar, outros deveriam combater e muitos deveriam trabalhar –, o 
sistema Feudal, constituído pelo controle religioso, criou privilégios para alguns e 
exclusão da vida pública para a maior parcela social. Esse período foi marcado pela 
abolição de direitos sociais da maioria da sociedade, dentre eles, o de ser cidadão. 

A era Moderna chegou e pouca coisa mudou no quesito social. As desigualdades, 
representadas pelas classes sociais, limitavam aqueles que procuravam voz. Mesmo 
com a recomposição do Estado, no seio do Absolutismo Monárquico, a mesma não 
trouxe representação social, fosse do ponto de vista político ou econômico. Apenas 
no século XVIII é que a Europa conheceu aos poucos atributos para o ser cidadão, 
mesmo que esses encontrassem muitas barreiras. No movimento intelectual do 
Iluminismo foi que John Locke fundamentou as bases para os Direitos Naturais 
do Homem, que durante a Revolução Francesa ficou conhecido como Direitos 
Naturais do Homem e do Cidadão. Tais direitos consistiam na vida, na liberdade, 
na igualdade, na propriedade privada e na busca da felicidade. A implementação 
dessa Declaração produziu, ao menos no papel, uma grande mudança para os 
rumos sociais, tanto que veio a ser chamado por Hobsbawm (1996) de Era das 
Revoluções.

Mais especificamente, as exigências do burguês foram delineadas 
na famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 
de 1789. Este documento é um manifesto contra a sociedade 
hierárquica de privilégios nobres, mas não um manifesto a favor 
de uma sociedade democrática e igualitária. “Os homens nascem 
e vivem livres e iguais perante as leis, dizia seu primeiro artigo; 
mas ela também prevê a existência de distorções sociais, ainda 
que “somente no terreno da utilidade comum”. A propriedade 
privada era um direito natural, sagrado, inalienável e inviolável 
(HOBSBAWM, 1996, p. 77).

A sociedade dessa Era, respaldada pela Revolução Industrial e pela Revolução 
Francesa, construiu uma nova função para a sociedade burguesa: a de estabelecer 
o que cada um possuía em termos materiais. Os direitos que foram criados e, nesse 
caso, os de primeira e segunda geração do Direito, organizados entre o final do 
século XVIII e meados do século XIX de modo respectivo, como direito à liberdade 
e direito à igualdade, não abrangeram outras áreas do acesso social. Os Direitos 
Naturais do Homem e do Cidadão ao garantir a propriedade privada ignorou o poço 
que separava camponeses de burgueses e a alta burguesia da pequena burguesia. 
Hobsbawm (1996, p. 77), afirmou que a propriedade privada era um direito natural, 
sagrado, inalienável e inviolável, o que garantiu a continuidade das desigualdades 
socioeconômicas compreendidas pelo acesso a terras e posses.
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A cidadania no século XX incorporou novos direitos para o cidadão, esses 
foram chamados de terceira geração e estabelecidos como subjetivos, devido as 
suas características que derivavam da linha da fraternidade humana. Elevou-se 
daí a necessidade de partilhar de forma racional e sustentável recursos ambientais. 
O homem buscou entender que a vida em sociedade ultrapassava os limites de 
questões individuais.

As próprias constituições modernas, como a brasileira, reiteram, ao seu modo, 
visto que cada Estado estabelece a amplitude da cidadania, as garantias fundamentais 
dos cidadãos, buscando ampliar o raio de alcance desses direitos. A cidadania na 
Constituição Brasileira aparece como direito fundamental, previsto no artigo 1º. Ao 
longo do seu texto, a Constituição apresenta uma série de direitos, como, a vida, 
liberdade, lazer, segurança, saúde e trabalho. Essa Constituição torna-se paralela 
aos direitos de primeira, segunda e terceira gerações. Do ponto de vista do artigo 
aqui exposto, pretende-se dialogar com os atributos constitucionais da cidadania, 
associando-os ao direito de terceira geração. Nesse caso, o direito a cidade, objeto 
deste estudo, surge como um direito subjetivo, tal como os recursos ambientas, uma 
vez que não se materializa de forma específica o uso da cidade pelo cidadão, mas 
cria-se uma expectativa legal de que os direitos específicos apontem o caminho para 
a representatividade que a cidade deve ter para os indivíduos que a compõem.

Segregação espacial em Vitória da Conquista – BA

A arquitetura e o urbanismo ao serem instrumentalizados como elementos 
de representação de poder econômico da cidade convertem-se a um marco rico 
para estudo e pesquisa, uma vez que se tornam ferramentas de controle e de 
poder, além de representarem o Status Quo. Dessa forma, tratam-se de campos 
de disputas e de domínio de espaços sociais, sendo também responsáveis pela 
preservação/reprodução cultural dos costumes e tradições, como também de 
elementos de segregação/separação sociocultural e união/integração de grupos 
e comunidades pares socioeconômicos.

Essa conjuntura de mudanças sentida na organização dos espaços urbanos é 
reflexo dos rumos dados pelo progresso do urbanismo, que avança rapidamente 
frente as áreas rurais – hoje, segundo PNAD 2015, a população urbana brasileira 
corresponde a 84,72% dos habitantes. O descontrole do processo de ocupação 
urbana, relativo ao crescimento populacional e, por vezes, atrelado a falta de 
políticas públicas para o segmento, produz incorreções do ponto de vista do acesso 
à cidade por toda a população, o que ocasiona o aumento das desigualdades e 
das injustiças sociais, bem como, apresenta um colapso de uma série de serviços 
que deveriam atender a toda sociedade. Através da implantação de condomínios, 
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por exemplo, a cidade passou a ser vista como uma mercadoria. Bairros inteiros 
são formados a partir e tão somente da presença desses “nichos de mercado”:

Como em todas as fases precedentes, esta expansão mais recente do 
processo urbano trouxe com ela incríveis transformações no estilo de 
vida. A qualidade de vida urbana tornou-se uma mercadoria, assim 
como a própria cidade, num mundo onde o consumismo, o turismo 
e a indústria da cultura e do conhecimento se tornaram os principais 
aspectos da economia política urbana. A tendência pós-moderna 
de encorajar a formação de nichos de mercado – tanto hábitos de 
consumo quanto formas culturais – envolve a experiência urbana 
contemporânea com uma aura de liberdade de escolha, desde que 
se tenha dinheiro (HARVEY, 2012, p 81).

O desenvolvimento urbano em Vitória da Conquista, nos últimos anos, se 
baseou no progresso da construção civil e de seus derivados, como, a formação de 
condomínios de casas e de apartamento. Esses imóveis passaram a fornecer melhor 
qualidade de vida, visto que disponibilizaram uma série de atrativos, configurados 
pela segurança, lazer e por melhores condições de habitações aos seus moradores. 
Entretanto, o que se observa por este estudo é que o aumento de investimento privado 
tem retirado do poder público uma certa responsabilidade de ofertar a parte da 
população, principalmente periférica, condições mínimas de acesso à cidade.

No desenvolvimento mundial, a cidade está se dividindo em 
diferentes partes separadas, com aparente formação de muitos 
“microestados”. Vizinhanças riquíssimas providas com todos os 
tipos de serviços, como escola exclusivas, campos de golfe, quadra 
de tênis e patrulhamento privado da área em torno; [convivem com] 
área de medidores entrelaçados com instalação ilegal onde a água é 
disponível apenas em fontes públicas, sem sistema de saneamento, 
a eletricidade é pirateada por poucos privilegiados, as estradas se 
tornam lamaçal sempre que chove e onde as casas compartilhadas 
é a norma (HARVEY, 2012, p 81-82).

No processo de urbanização de Vitória da Conquista, como ocorre em algumas 
regiões da cidade, a exemplo da zona Sul, crescem o número de condomínios. Um 
exemplo claro encontra-se no bairro Boa Vista, em que vários condomínios de alto 
padrão constituem uma grande parcela da ocupação do bairro e, ao mesmo tempo, 
cercam um dos bairros mais carentes da cidade, o Vila América, que praticamente 
foi “engolido” pelo crescimento dessas novas moradias. Sob estas condições, ideais de 
identidade urbana, cidadania e pertencimento – já ameaçados pela propagação do mal-estar 
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da ética neoliberal – tornam-se mais difíceis de se sustentar (HARVEY, 2012, p 82). O 
mapa 1 apresenta as características dos bairros citados. É importante ressaltar que 
imagem apresenta um quadro parcial do bairro, não informando, por exemplo, a 
presença de outros condomínios.

Mapa 1

Fonte: Maps Vitória da Conquista

Nota-se que nos últimos anos esse padrão de ocupação vem se repetido 
em toda a cidade. Obras de infraestrutura e de melhorias de condições de lazer 
para a população não tem se afirmado em números satisfatórios. Enquanto isso, 
problemas derivados da desigualdade do acesso à cidade têm se multiplicado. A 
cidade de Vitória da Conquista, assim como tantos outros centros urbanos, tem 
manifestado a máxima do capital, a qual aqueles que possuem maiores recursos 
financeiros também são aqueles que possuem melhores condições de moradias. Isso 
fere princípios básicos da Constituição Federal do Brasil, que por tais, deveriam 
garantir o direito à igualdade, moradia, transporte, lazer e segurança para todos 
os cidadãos. Hoje, tudo isso encontra-se como uma mercadoria que torna a cidade, 
na verdade, um local de exclusão. 

Compreende-se que o exercício da cidadania corresponde a uma condição 
de acesso aos direitos sociais básicos, como a segurança, previdência, moradia, 
saúde e educação, bem como, a garantia do direito à cidade, que aqui é exposto 
como um direito subjetivo. Essas garantias devem ser asseguradas para que todos 
os indivíduos estejam aptos a participarem da organização da vida coletiva de 
forma ativa, como também, devem reforçar as características de uma sociedade 
democrática. Torna-se competência do Estado repensar os rumos que a cidade 
tem tomado e, por ele, promover aspectos que possibilitem aos cidadãos a certeza 
de que os espaços urbanos é um direito de todos.
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CONCLUSÃO

É importante destacar que a cidade, em seu progresso e expansão, torna-
se um importante mecanismo de estudo das relações humanas, econômicas, 
políticas e sociais. A cidade é, por excelência, local de disputas e de reafirmação 
das desigualdades existentes na sociedade. Dessa forma, a reflexão expressa os 
rumos que podem ser adotados para a ocupação dos espaços urbanos, os quais 
devem ser pensados como instrumentos de socialização e não apenas como 
elementos de um viés econômico.

Pontua-se que o papel do Estado é o mais relevante para se corrigir possíveis 
descaminhos da urbanização. Através de políticas públicas deve-se promover a 
transformação humana ao fornecer melhores condições de vida, moradia, lazer 
e segurança. A cidade ideal que se busca e, que em muitos casos, se materializa 
em condomínios e semelhantes, não deve ser vista como um fator excludente, 
mas como uma máxima social, já que isso não deve ser adotado como um fator 
econômico, mas, especificamente, como um caminho que pode e deve ser seguido 
para a organização urbana e para a garantia da cidadania.
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A ESPETACULARIZAÇÃO DA PUNIÇÃO E DISCURSOS DE 
ÓDIO: ANÁLISE JUSFILÓFICA CRÍTICA DE WHITE BEAR NA 

CONJUNTURA ATUAL

Pollianna Santos Prates1

Luciano de Oliveira Souza Tourinho2

RESUMO
Através da interdisciplinaridade das possibilidades permitidas pelo recurso 
audiovisual, a pesquisa que ora se apresenta debruça na análise filosófica, histórica 
e jurídica crítica de White Bear (Black Mirror). O escopo deste trabalho reside em 
compreender as implicações e sentidos da natureza repressiva-punitiva presentes 
nas relações sociais - sobretudo na conjuntura atual da sociedade brasileira - através 
da proliferação dos discursos de ódio e seu viés político-ideológico. No qual, a 
espetacularização do caminho punitivo traçado pela jovem infratora, Victoria 
Skillane (personagem central da trama) é elemento indispensável à compreensão 
das relações empreendidas pelos sujeitos sociais na averiguação da expressão de 
desumanização.
Palavras-chaves: Discursos de ódio; Espetacularização da punição; Black Mirror; 
Jusfilosofia;

ABSTRACT
Through the interdisciplinarity of the possibilities allowed by the audiovisual 
resource, the research now presented looks at the critical philosophical, historical 
and legal analysis of White Bear (Black Mirror). The scope of this work lies in 
understanding the implications and meanings of the repressive-punitive nature 
present in social relations - especially in the current context of Brazilian society - 
through the proliferation of hate speech and its political-ideological bias. In which, 
the spectacularization of the punitive path traced by the young offender, Victoria 
Skillane (central character of the plot) is an indispensable element for understanding 
the relationships undertaken by social subjects in the investigation of the expression 
of dehumanization.
Key-words: Hate speeches; Spectacularization of punishment; Black 
Mirror;Jusphilosophy;
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INTRODUÇÃO

“White Bear”, produção da 2ª temporada da série britância Black Mirror, abre 
espaço para o pensar filosófico intimamente relacionado com os ramos do Direito 
Penal e da criminologia. Retrata a história de Victoria Skillane, interpretada 
pela atriz Lenora Crichlow, na trama a personagem central revive diariamente 
seu próprio espetáculo de pesar como resposta punitiva a um crime cometido 
outrora. Num passado não muito distante, havia raptado sua vítima e registrado 
fotograficamente oo homicídio na qual foi cúmplice. O homícidio, com requintes 
cruéis. O executor, seu companheiro: Iain Rannoch. A vítima: Jemima Sykes, criança 
de 6 anos, cujo brinquedo, um urso branco fora encontrado alguns quilômetros da 
residência dos familiares da criança e virou símbolo na sua busca.

O episódio inicia-se com Victoria desnorteada e desmemoriada em torno de 
aspectos de sua identidade, personalidade, lugar no espaço, vínculos afetivos e 
familiares. Suas memórias são retomadas através de flashes súbitos e distorcidos devido 
às histórias, recursos e elementos,- vinculados aos atos criminosos - introduzidos 
propositalmente nos ambientes percorridos ao longo do enredo. De forma falseada 
- portanto, numa perfeita comunhão entre dados reais e informações invertidas 
ardilosamente inseridas para proporcionar confusão e angústia na apenada.

Em busca respostas objetivas para suas constantes angústias, Victoria se 
retira do local havia acordado na busca de respostas, carregando consigo a foto de 
Jemima (que acredita ser sua filha), mas no percalço começa a ser perseguida por 
um grupo de indivíduos mascarados, altamente armados com o fito de pôr fim à 
sua vida. O que faz com que implore insistentemente pela ajuda dos transeuntes, 
que imóveis, assistem e filmam a perseguição. A inércia da população local em 
oferecer ajuda - sem motivo aparente naquele instante - choca a personagem a ponto 
de se agarrar na explicação de Jem (Tuppence Middleton), única pessoa que oferta 
apoio em meio a telespectadores apáticos. À personagem central é apresentada 
suposta explicação para o mundo estar daquela forma, segundo a ajudante, aquelas 
pessoas que assistiam e registravam fotograficamente à perseguição estariam 
hipnotizadas devido à emitidos através de telas (TVs, smartphones, etc.) razão 
pela qual não houve sensibilidade nos seus pedidos de socorro. Para romper com 
o efeito hipnótico que as consumia a solução provável seria destruir a transmissão 
do sinal emitida pela estação “White Bear”.

Entretanto, até chegar à estação, são surpreendidas por um terceiro que 
inicialmente oderece ajuda, mas a presença deste novo personagem provoca 
desconfiança em Victoria. Desconfiança que se confirma pouco depois quando ela 
se vê sendo torturada psicologicamente pelo mesmo que aponta uma furadeira em 
direção ao seu corpo em meio à floresta, após uma pausa para refeição. A Neste 
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ambiente de caos haviam cadáveres dependurados em árvores, cheiro de morte e 
espectadores acompanhamento o suplício de Victoria. Jem, que havia conseguido 
escapar, retorna e fere o homem. Após desvencilharem dão continuidade à fuga 
enquanto tentam chegar na estação.

Ao chegar ao destino, direcionam-se rumo à sala de controle onde são 
novamente confrontadas com os sujeitos encapuzados e momentos após, a 
verdade descortina-se perante os olhos aflitivos de Victoria. Fora-lhe revelado que 
seu martírio é parte constituinte de sua condenação pelos crimes cometidos. Os 
enigmas são, por fim, traduzidos. Todo seu suplício - real, intenso e vivido -  havia 
sido planejado e detalhado. 

Sua atuação involuntária - fruto de uma vontade adulterada - lhe pôs naquele 
palco como protagonista de sua aflição perante uma platéia inquietamente 
entusiasmada e enfurecida que ovacionava o espetáculo de horrores imposto 
à infratora. À protagonista foi revelada - num auditório, por intermédio do 
apresentador do espetáculo em uma exposição audiovisual - sua verdadeira 
identidade, a natureza de seus crimes, aspectos de seu julgamento, o que dela foi 
feito como consequência sancionatória, os bastidores daquela empreitada - cidade 
fictícia, atores coadjuvantes, figurantes (espectadores), segredos de produção, etc.

Um dos enigmas maiores enigmas: Como Victoria não se recordava desse 
show de horrores? Na sequência de empreitadas desumanas lhe fora revelada 
a intervenção de tratamento de choque para o apagamento sua memória até o 
dia seguinte. Momento na qual compreendeu que estava cumprindo pena e a 
continuaria ininterruptamente, acordaria desmemoriada e cumpriria sua via crucis 
numa repetição de dor. Eis o cumprimento de pena de White Bear Justice Park. 

A suposta “margem de liberdade” da condenada não lhe distanciou instante 
algum da vigilância, peça instrumental no sistema penitenciário. Controlada 
e vigiada, não somente pelos agentes diretamente responsáveis na punição – 
diretores, atores e organizadores – como também pela própria sociedade no teatro 
real do cárcere.  

 A tortura física e psicológica que a personagem é submetida são assimiladas 
como algo natural e justo, portanto, uma inimiga da totalidade social. O que nos 
permite fazer as associações com o direito penal do inimigo, seus direitos foram 
tolhidos e no lugar medidas necessárias para castigá-la foram empreendidas sem 
preocupação com parâmetros éticos por ser merecedora do sofrimento que lhe foi 
imputado.

Esses discursos ódio tem se intensificado no seio social, popular, 
quotidianamente. Por vezes com intuito de serem materializados à próprio punho 
mas também através da crença num terceiro capaz punir severamente e trazer à 
tona esse ideário distorcido de justiça.
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A falsa dualidade, entre cidadão de bem e bandido, acaba por neutralizar, 
silenciar e invisibilizar uma abordagem imprescindível sobre esses “sujeitos ruins”, 
o caráter de classe e raça que comumente os acompanha. Historicamente o Estado 
e seu sistema penal, através de relações de poder político, econômico cultural e 
memorialístico atuaram na criminalização das camadas mais pobres da sociedade. 
Entretanto, a ideologia dominante inclusive, tem sido reproduzida até mesmo por 
sujeitos endereçados nas camadas populares, embebida do ódio ao “bandido”, isto 
se deve aos mecanismos de controle social que atuam poderosamente na distorção 
da realidade, pois “as idéias da classe dominante são, em todas as épocas, as ideias 
dominantes, ou seja, a classe que é o poder material dominante da sociedade é, ao 
mesmo tempo, o seu poder espiritual dominante” (MARX e ENGELS, 2009, p. 67).

A crise econômica, política e ética tem contribuído a insatisfação geral da 
sociedade brasileira e a necessidade de respostas ou soluções imediatas para a 
instabilidade fez com que aflorasse uma onda conservadora de extrema direita no 
cenário político. Tem-se presenciado no Brasil, nos últimos anos o desenvolvimento 
de discursos inflamados em relação à setores populares, movimentos sociais, à 
esquerda de modo geral. Estes discursos de ódio, frutos da desigualdade sócio-
material, reforçam a reprodução de ideologias favoráveis à pena de morte, redução 
das garantias à direitos penais/processuais penais e à desvalorização dos direitos 
humanos. Essa linha de pensamento mais conservadora tem ganhado força e os 
elementos presentes neste tipo de perspectiva se revelam importantes à investigação 
científica, principalmente pela visibilidade e proporção que tomam.

Interessando-nos, compreender o ódio direcionado ao infrator tal como prazer 
no espetáculo do sofrimento inserimos estes questionamentos: Qual o compromisso 
da ideologia dominante no exercício da reprodução de valores acerca do sujeito 
apenado? E, quais as interferências da espetacularização do ódio por meio de 
discursos como “bandido bom é bandido morto”, na construção de uma postura 
verdadeiramente humana das relações sociais? 

Neste sentindo, a investigação ora realizada justifica-se pela necessidade 
de negar a perspectiva sub-humana para com o outro e de compreender como 
se processa o discurso ideológico na construção de memórias dominantes e 
subalternas em um terreno onde torturadores são elogiados, o “linchamento” de 
Victorias tornam-se espetáculo, o ideário de vingança parece confundir-se com 
“justiça” e a seletividade do Estado e do sistema penal são vistos com normalidade. 

OBJETIVOS

Os objetivos da pesquisa consistem em: I - Examinar a produção imagética 
“White Bear” apontando o papel de suas contribuições para se pensar a perversa 
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sociedade do espetáculo e objetificação do corpo humano; II - Compreender em que 
medida o atual cenário político brasileiro é influenciado pelas relações de poder, 
dominação e opressão; III - Analisar a construção da relação entre memória social 
e ideologia sedimentadas no discurso jurídico; IV - Localizar as concepções aqui 
abordadas dentro da História do Direito Penal no Brasil.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A princípio, faz-se imprescindível trazer à baila o exercício de reflexão 
que nos é permitida através do âmbito cinematográfico no sentimento que nos é 
provocado através da sua linguagem, “o cinema (...) ao introduzir a experiência 
do movimento, constrói, em termos psicológicos, a impressão de que é a própria 
realidade que está sendo exibida na tela”. (OLIVEIRA, 2016, p. 14). Neste processo, 
carrega consigo uma de construção de significados indispensáveis capaz de 
retratar, por meio da arte, o âmbito social, conforme aponta Júnior (2016, p.82): “A 
cena em movimento, a trilha sonora, a imagem – sobretudo colorida – conseguem 
fazer papel de sensibilização (...) e que, portanto, pode ser meio eficaz de pensar 
filosoficamente as questões sociais.”

Embora White Bear, trate-se de ficção seriada, esta cumpre o mesmo papel 
do cinema, onde o audiovisual e arte corroboram para compreensão das relações 
estabelecidas no seio social transmitindo - para além da estética - perspectivas 
filosóficas, sociológicas, históricas, políticas e culturais. As concepções que 
utilizaremos serão as de DELEUZE (1990), ZOLBERG (2006) e CABRERA (2006).

Nos valeremos do conceito de espetáculo a partir das relações entre a forma 
atualizada do suplício com a obscuridade dos recursos tecnológicos na exposição da 
dor. Para tanto, DEBORD (1997) nos guiará, para o autor a sociedade do espetáculo 
é “materialmente, a expressão da separação e do afastamento entre o homem e o 
homem.” (IBIDEM, p. 162). Numa sociedade na qual as relações mercantis valem 
mais que as relações humanas.

A consciência espectadora, prisioneira dum universo estreito, 
limitada pelo écran do espetáculo, para onde sua vida foi deportada, 
não reconhece mais do que interlocutores fictícios que falam 
unilateralmente da sua mercadoria. (...) o espetáculo em toda a sua 
extensão, é seu sinal do espelho. (IBIDEM, p. 164)

A espetacularização da punição em Black Mirror aproxima-se da narrativa 
de Vigiar e Punir, motivo pelo qual consideramos importante seu emprego. Nos 
momentos iniciais da obra FOUCAULT (1987) faz um detalhamento do padecimento 
de Robert-François Damiens na qual percebemos similitudes ao caos vivenciado 



361

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

ANAIS II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
 Governança Global, Progresso Econômico e Desenvolvimento Social
 Homenagem ao 75º Aniversário da Carta de São Francisco da ONU

em White Bear, embora, no caso Victória a ênfase esteja intimamente relacionada 
à tortura psicológica. 

Na modernidade, com o desenvolvimento do capitalismo industrial e 
das forças produtivas a punição através de severos castigos deixou de ser tão 
interessante para grupos sociais abastados. Pois, os corpos violentados pela fúria 
do aparato estatal são corpos dos integrantes da classe que constrói materialmente 
a sociedade. No que se refere ao Brasil, Wolkmer (2003, p. 72), ao tratar da primeira 
legislação penal (1830), aponta:

 
(...) em relação aos escravos, omitidos totalmente na legislação civil, 
são tratados na lei criminal. (...) diz tão-somente que as penas de 
trabalhos forçados em galés e as de morte serão substituídas pela de 
açoites, para que o seu dono não sofresse prejuízo, isto é, a direção 
da norma é a proteção da propriedade do senhor, não a pessoa do 
apenado.

Valendo-nos das possibilidades oferecidas pela discussão de produções 
que empregam a dimensão jurídico-penal crítica, nos apropriaremos, pois das 
contribuições teóricas de BATISTA (1990), LYRA FILHO (1972) e THOMPSON 
(1998).

No que tange à memória entendemos estar associada à categoria da ideologia, 
pois sujeita-se à reprodução de ideários específicos, justificadores da ordem social 
dominante, em White Bear o ideário dominante quanto à punição apresenta-se 
como justo e portanto, as memórias reproduzidas naquele contexto são justificadoras 
para as ações impetradas. Na medida em que a memória pode ser instrumento 
assentamento do status quo dominante com a propagação de idéias distorcidas 
sobre um determinado aspecto da realidade. Mas o oposto é também possível 
devido à sua vulnerabilidade da memória, portanto, passível de silenciamento e 
apagamento, quando conveniente, tal qual ocorre com Victoria.  Revisitaremos as 
contribuições de CHAUÍ (2006), MARX E ENGELS (2009) e MEDEIROS (2015) ao 
trabalhar ideologia e memória.

MÉTODOS

A metodológica que norteia o trabalho que se apresenta tem como suporte 
o Materialismo Histórico e Dialético à qual nos remetemos à uma abordagem 
jusfilosófica crítica. Para tanto, alicerçamo-nos nos seguintes instrumentais 
metodológicos: a pesquisa bibliográfica, o exame audiovisual e a análise documental 
acerca das categorias estudadas visando rigor cientifico nas averiguações.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
 
A produção ora apresentada é parte integrante da pesquisa que está sendo 

desenvolvida na pós-graduação à título de conclusão do curso, portanto, encontra- 
se em andamento.  No trabalho, a perspectiva do crime sem a estigmatização do 
sujeito social segue como imprescindível, a partir da sensibilidade e preocupação 
com os agentes afetados. O que não se faz possível sem uma abordagem crítica do 
objeto - na tentativa de sanar inquietações acerca do tema - considerando para tanto, 
o conjunto de significados historicamente edificados pelos sujeitos no seio social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora retrate situações relacionadas a um futuro distópico, o enredo ficcional 
nos paralisa, por não estarmos tão longínquos das situações-problema retratadas 
na trama. E são essas incursões sombrias às vivências sociais que somos levados 
à refletir. 

A perspectiva obscura muito se assemelha ao que hodiernamente presenciamos 
na seara de um sistema penal violento, truculento e opressor. Mas também 
similitudes são captadas quanto aos anseios sociais vinculados à uma satisfação 
vingativa depreendida de sensibilidade no seu clamor por punição, sobretudo, com o 
crescimento de um conservadorismo na tessitura social . O que nos leva a questionar: 
Os parques de justiça já estão disponíveis no campo ideológico - sendo afetado 
pela materialidade e a ela afetando, numa perspectiva dialética - na produção e 
execução de controle, vigilância e opressão?  

Faz-se preciso salientar que sociabilidades insensíveis, egoísticas e apáticas são 
historicamente marcadas pela existência de classes sociais. E a destruição de valores 
opressivos e exploratórios não pode ocorrer sem o exercício cotidiano da crítica. 
Com vistas à uma sociabilidade futura que não seja marcada pela classificação de 
corpos mais feríveis e/ou matáveis, e sim pela emancipação humana.
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ENSINO REMOTO E SUAS IMPLICAÇÕES SOBRE O 
DIREITO À EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA
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RESUMO
O presente trabalho busca discutir os efeitos sociais, políticos e econômicos da 
pandemia da Covid-19 sobre a educação básica no Brasil, a partir da exposição 
dos limites e contradições da modalidade remota de ensino, enquanto alternativa 
às aulas presenciais no período de isolamento social. Nesse cenário, pretendeu-se 
evidenciar de que forma os direitos dos estudantes são negligenciados, bem como 
o modo pelo qual os abismos sociais que os circunscrevem são aprofundados pela 
atual conjuntura. Para tanto, a pesquisa desenvolver-se-á sob uma abordagem 
materialista histórica da temática, a partir de uma construção bibliográfica, e da 
análise quantitativa e qualitativa dos levantamentos empíricos pertinentes ao tema. 
Em última análise, destaca-se a necessidade de um planejamento complexo de ações 
de integração entre as atividades virtuais e presenciais, sob pena de incorrer em 
transgressões sistemáticas às proteções normativas da educação básica. 
Palavras-chaves: Educação básica; Ensino remoto; Direitos educacionais; Covid-19.

ABSTRACT
This paper aims to discuss the social, political and economic effects of the Covid-19 
pandemic on basic education in Brazil, from the exposure of the limits and 
contradictions of the remote teaching modality, as an alternative to the in-person 
classes in the period of social distancing. In this scenario, it was intended to prove 
the way in which students’ rights are neglected, as well as the way in which the 
social gaps that surround them are deepened by the current situation. To this 
end, a research develops a historical materialistic approach to the theme, based 
on a bibliographic construction and a quantitative and qualitative analysis of the 
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empirical surveys related to the theme. Ultimately, we select the need for a complex 
planning of integration actions between the virtual and in-person activities, under 
penalty of resulting systematic transgressions for normative protections of basic 
education.
Key-words: Basic education; Remote teaching; Educational rights; Covid-19. 

INTRODUÇÃO

No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde (2020), há um acúmulo de 
2.483.191 casos confirmados e 88.539 óbitos por Covid-19, informações atualizadas 
até o dia 28 de julho de 2020. A nova doença, causada pelo novo coronavírus Sars-
Cov-2, tem mobilizado transformações profundas nos modos de organização social 
e nas relações humanas e institucionais. 

Com as políticas de isolamento social e interrupção de aulas presenciais, novas 
tecnologias educacionais despontaram como soluções de caráter emergencial. A 
modalidade de ensino remoto aparece, porém, em um panorama de ampliação dos 
fracassos materiais do modelo político vigente, especialmente nas economias do 
Sul Global, em função das assimetrias histórico-políticas que as marcam. 

Afinal, a pandemia, causada pelo novo coronavírus Sars-Cov-2, tem interferido 
não somente no quadro sanitário, mas também nas configurações econômicas, 
sociais, culturais e sobretudo políticas.  Destarte, a educação que, formalmente, 
constitui um direito juridicamente assegurado e, materialmente, um instrumento 
do funcionamento capitalista, está sensível aos riscos desse quadro pandêmico. 

Desse modo, atenção particular deve ser dirigida às práticas pedagógicas no 
contexto da educação básica. A realidade brasileira implica limitações e contradições 
à aplicação do ensino remoto, o que pode corroborar para a defasagem da educação 
brasileira e o acirramento das desigualdades radicais que permeiam todas as 
relações social e culturalmente hierarquizadas.  

OBJETIVOS

O presente trabalho busca discutir os desdobramentos da pandemia da 
Covid-19 sobre a educação básica no Brasil, a partir da exposição dos limites e 
contradições do ensino remoto emergencial, enquanto alternativa às atividades 
presenciais no período de isolamento social. Assim, buscou-se evidenciar de que 
forma as normativas de proteção à educação básica e àqueles que a compõem 
são negligenciados, bem como o modo pelo qual os abismos sociais que os 
circunscrevem são acentuados no atual cenário. 
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Nesse sentido, o estudo delineou-se pelos seguintes objetivos específicos: i) 
expor como as relações políticas, sociais e econômicas determinam historicamente 
a educação, e de que modo o ensino remoto está inscrito nesse processo, enquanto 
produto de um tempo/espaço específico; ii) traçar as contradições e restrições 
ínsitas à modalidade de ensino remoto, diante dos impactos da pandemia sobre 
uma conjuntura marcada pelos antagonismos de classes; iii) evidenciar o modo 
pelo qual esses elementos mobilizam os fundamentos formais da educação básica 
e, consequentemente, os direitos e garantias educacionais. 

MÉTODOS
  
A pesquisa volta-se a uma abordagem materialista histórica, de modo que 

se estabeleça uma reflexão concretamente crítica sobre a temática. Nesse sentido, 
por meio de uma construção bibliográfica e documental, o estudo centra-se 
na análise dos elementos teóricos e levantamentos empíricos relevantes ao 
problema desenvolvido. 

Desse modo, tendo em vista os impactos do ensino remoto sobre os direitos 
à educação como tema a ser abordado, o trabalho propõe a observação de 
posicionamentos e contribuições teóricas de diferentes autores sobre o assunto. 
Além disso, a pesquisa lança mão de uma análise quantitativa dos dados levantados 
pelo Comitê Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação – CETIC (2018a; 
2018b), bem como dos dados trazidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
- INEP (2017). Cumpre lembrar que serão analisadas, também, as redações da Lei de 
Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDBEN) e da Constituição Federal de 1988, 
uma vez considerado o pressuposto de que os referidos dispositivos são parâmetros 
legislativos de relevância à proteção dos direitos humanos fundamentais daqueles 
que integram o sistema de educação básica no Brasil. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O surgimento da pandemia, causada pelo novo coronavírus, realiza-se sobre 
uma conjuntura pré-existente de crise estrutural do capitalismo, sobretudo do 
pós-fordismo, de modo a acentuar exponencialmente os fracassos materiais do 
modelo político neoliberal e escancarar as contradições da dinâmica de acumulação 
e exploração capitalista (DOURADO, 2020; MASCARO, 2020).

Uma vez que as instituições de ensino não podem ser analisadas como objetos 
estáticos na sociedade, mas como produtos dinâmicos e sensíveis às alterações 
nas maneiras de reprodução da força de trabalho, entende-se que a educação é 
suscetível às nuances pandêmicas. Ora, os sistemas e políticas educacionais estão, 
necessariamente, associados às situações histórico-concretas subjacentes. Afinal, 
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as necessidades educativas são determinadas pelas relações estabelecidas entre o 
homem e a natureza, com o objetivo de desenvolver sua existência. 

Se a “história de todas as sociedades até hoje existentes é a história das lutas 
de classes”, como afirmam Marx e Engels (2017, p. 22) no Manifesto Comunista, 
as estruturas que (con)formam o modo de produção capitalista incorrem na 
concentração do poder social e político nas mãos de uma classe dominante, em 
detrimento da exploração de uma classe dominada. A educação, assim, passa 
certamente por esse crivo e corresponde aos interesses daqueles que detêm o poder 
(PASQUALOTTO, 2006).  

A educação por estar atrelada ao capitalismo, condiz às formas sociais 
que o sustentam e cumpre funções ideológicas e políticas específicas no cerne 
da sociabilidade vigente. Nesse sentido, ela opera como instrumento marcador 
de diferenças: enquanto constrói-se às elites um sistema dotado de sofisticação 
intelectual, às massas é ofertada uma educação mercantilizada que funciona como 
um mecanismo de mera profissionalização e alienação. A educação, portanto, 
introduz no mercado de trabalho um indivíduo dotado de competências, cuja 
identidade fetichizada e reificada restringe-se a força de trabalho, a “um fator de 
produção capaz de gerar resultados específicos” (MACHADO, 1998, p. 20). 

Não sem razão, a cada 100 brasileiros que ingressam na escola, 64 concluem o 
ensino médio aos 19 anos e ao final desta etapa, cerca de 29% e 9% respectivamente 
tem aprendizado adequado em português e matemática (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 
2019). Isto demonstra o ambiente factual em que se inscreve a educação brasileira 
e do qual desponta a possibilidade do ensino na modalidade remota enquanto 
alternativa, frente ao cenário pandêmico.  

Embora a Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020, preveja a 
flexibilização do cumprimento dos 200 dias letivos, desde que mantida a carga 
horária mínima anual exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN) e o Conselho Nacional de Educação (CNE) tenha apontado à autorização 
legal do funcionamento contingencial  de atividades a distância nas redes de ensino 
estaduais e municipais, ainda estão ausentes os “parâmetros mínimos nacionais 
sobre que tipos de atividades devem ou não contar para fins de equivalência”, o que 
“traz sérios riscos no futuro imediato” (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2020, p. 07).

Em suma, o ensino remoto na educação básica surge a partir das necessidades 
características do atual momento. Na busca aparente por suprir as lacunas que o 
período de isolamento social implica ao sistema de educação, ele reforça a lógica 
socioeducacional do modo de produção capitalista, mediante o aprofundamento 
das segregações e desigualdades sociais.

A aplicação da modalidade do ensino remoto, nesse sentido, apresenta um 
caráter emergencial e experimental, em decorrência do seu efeito limitado e das 
contradições que dele exsurgem. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em primeiro lugar, é necessário pontuar a heterogeneidade característica 
da distribuição de recursos tecnológicos entre os alunos que integram a educação 
básica. Conforme apontam os dados do CETIC (2018a), enquanto quase a totalidade 
das classes mais altas (A e B) possuem acesso à internet, a disposição desses 
instrumentos restringem-se a apenas 76% e 40%, respectivamente, dos domicílios 
das classes C e D/E, o que se traduz em um total de 67% domicílios com este 
acesso. Desses números, decorrem que 93% dos domicílios acessam internet por 
meio de telefone celular, enquanto 42% o realizam através de computadores (9% 
na classe D/E). Esses dados, que já revelam por si a desigualdade social brasileira, 
precisam ainda ser contextualizados à situação concreta em que a realidade está 
circunscrita. Certamente, os desdobramentos do quadro pandêmico “impactarão 
de forma intensa nas condições econômicas da população, levando a reduções nas 
condições financeiras e, por conseguinte, à capacidade de manter acesso à internet” 
(ARRUDA, 2020, p. 270). 

Por outro lado, segundo os levantamentos do CETIC (2018b) e INEP (2017), 
67% dos professores alegam a necessidade de uma formação continuada para o 
uso de tecnologia da informação e comunicação (TIC) na educação. O que denota 
um cenário de debilidade no manuseamento e engajamento desses profissionais 
no ensino remoto. Assim, se se considera a atuação do professor como elemento 
central nos processos de ensino e aprendizagem, resulta-se como efeito dessa 
conjuntura, uma fragilização e defasagem das experiências educacionais. (TODOS 
PELA EDUCAÇÃO, 2020)

Além disso, os arranjos familiares em seus aspectos socioafetivos, econômicos 
e estruturais, constituem fatores também determinantes no desenvolvimento e 
nas vivências pedagógicas da criança e do adolescente. Desse modo, a crise da 
Covid-19, que tem implicado em um crescimento acentuado dos índices de violência 
doméstica (em seus diversos registros: física, verbal, psicológica e sexual), afeta 
diretamente o desempenho do ensino à distância (ILHA, 2020). Assim, os alunos 
vitimizados por esta conjuntura têm “seu rendimento escolar comprometido, em 
relação a faltas, comportamento, interação com o meio social, negação das suas 
capacidades e comprometimento intelectual.” (OLIVEIRA et al, 2015, p. 05)

 Ainda que exista a possibilidade do ensino remoto como alternativa, suas 
repercussões só serão consideradas de fato positivas se as tecnologias educacionais 
estiverem alinhadas às interações escolares presenciais. O rompimento das relações 
entre aluno, professor e escola, resulta na vedação do consumo autônomo e 
consciente do ambiente escolar enquanto lugar da cidade e do exercício da cidadania 
(CAVALCANTI, 1999).
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Dessa forma, as análises realizadas confirmam a modalidade remota de 
ensino enquanto um aparelho vinculado a formas determinadas de reprodução dos 
abismos sociais e culturais. Os fundamentos materiais do ensino remoto, contudo, 
não podem apontar para desprezo dos aspectos formais aos quais a educação está 
inserta. Se em uma situação de normalidade, as políticas educacionais e os direitos 
que as asseguram já são mitigados, esse quadro de violações se agrava no presente 
contexto. Essas bases formais, embora limitadas pela própria sociabilidade capitalista, 
ofertam caminhos e possibilidades de proteção aqueles compõem a educação básica.

Sendo assim, a LDBEN, estabelece em seu art. 4º, a educação básica como um 
direito fundamental e um dever estatal de garanti-lo através da oferta qualificada. 
Nessa perspectiva, o direito à educação básica inaugura no ordenamento jurídico 
brasileiro uma elevação dos padrões quantitativos e qualitativos educacionais, de 
forma a confirmar a observância aos princípios axiológicos máximos que emergem 
da Constituição Federal de 1988 e apontam os caminhos formais à proteção da 
dignidade e integridade humana. 

É, nesse sentido, que o referido diploma legal, em seu art. 206, prescreve a 
educação como direito comum e um dever do Estado e da família, que deve ser 
promovido e incentivado pelo meio social. Trata-se de um direito juridicamente 
assegurado, “em especial como direito público subjetivo no âmbito do ensino 
fundamental”, sendo “preciso que ele seja garantido e cercado de todas as condições” 
(CURY, 2008, p. 296). 

Além disso, o próprio ambiente escolar e sua ocupação, o transporte e o 
caminho cotidiano à escola, revelam a ideia de uma cidadania ativa e democrática, 
capaz de organizar ações voltadas a criação e recriação de direitos amplos. É na 
percepção da cidade, no seu consumo autônomo, que assegura-se um exercício 
consciente da cidadania (CAVALCANTI, 1999). 

O ensino remoto, dessa forma, não pode atuar como mecanismo substituto às 
vivências do ensino presencial. É preciso um planejamento conjunto e complexo de 
ações para volta às aulas, sob pena de incorrer em violações ainda mais destrutivas 
aos direitos dos estudantes brasileiros. 

Assim, em essência, as tecnologias de ensino remoto não devem restringir-
se meramente a aulas online. Seu principal intuito constitui-se o fomento e 
permanência dos encontros entre a escola e os alunos, no desenvolvimento de 
aprendizagens possíveis que ultrapassem os limites estritamente acadêmicos 
(TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2020).

De outro modo, esses mecanismos digitais de ensino e aprendizagem só 
confirmarão o objetivo último do funcionamento socioeducacional: “ligar o 
indivíduo a um processo de produção, de formação ou de correção dos produtores” 
(FOUCAULT, 2002, p. 114). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos dados analisados, entende-se que a educação é reflexo das 
dinâmicas sociais e das contradições que determinam os modos de produção 
e organização política em que estão insertas. Assim, as políticas educacionais 
cumprem funções ideológicas particulares e atendem aos interesses daqueles que 
anseiam pela manutenção das estruturas. É, nesse processo, que o ensino remoto 
se encaminha como uma resposta à situação histórico-concreta atual, marcada 
pelos efeitos da pandemia. Isto revela as restrições inerentes à aplicação dessa 
modalidade de ensino no Brasil. 

Desse modo, o estudo buscou evidenciar como os direitos fundamentais à 
educação, previstos pela LDBEN e pela Constituição Federal de 1988, são ainda mais 
vilipendiados e mitigados pelas limitações que emergem da modalidade remota 
no Brasil, tendo em vista os aspectos materiais do sistema educacional que já os 
inflige em situações de normalidade. 

Por fim, postula-se que esses direitos constroem as bases formais pelas quais 
a educação brasileira, enquanto pilar do Estado Democrático de Direito, dirige-se. O 
ensino remoto, portanto, na medida em que não contempla qualquer solução efetiva, 
mesmo no interior dos limites da sociabilidade capitalista, implica não somente na 
violação difusa a esses direitos, como também na reiteração das segregações que 
atravessam a realidade educacional brasileira. 
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O DIREITO COMO MERCADORIA: CONTRIBUIÇÕES DA 
CRÍTICA MARXISTA NA COMPREENSÃO DO PROCESSO DE 

MERCANTILIZAÇÃO DO ENSINO JURÍDICO NO BRASIL

Cristina Queiroz da Rocha1

RESUMO
Durante um longo período na história, as bases do estudo do direito estruturaram-
se em um sistema estritamente positivista, dogmático e dissociado da realidade 
histórico-social. Embora inúmeros estudos tenham sido desenvolvidos no sentido de 
demonstrar as fragilidades desse modelo, ainda hoje as suas influências repercutem 
na conjuntura do ensino jurídico, que enfrenta uma “crise” sob diversos vieses: 
ideológico, político-institucional e metodológico. Fato é que o positivismo clássico 
se afigura como ineficiente na operacionalização de qualquer tipo de análise que 
conduza a uma mudança estrutural, o que demanda a construção de elementos que 
permitam a elaboração de uma abordagem mais crítica. É nesse sentido que urge 
a utilização da dialética marxista como substrato de análise, vez que as relações 
jurídicas sob os preceitos teóricos de Marx nada mais são do que relações de classe, 
portanto, antagônicas e regidas pelos interesses do capital. 
Palavras-chaves: Direito; mercadoria; ensino; marxismo

ABSTRACT
During a long period in history, the bases of the study of law were structured in a 
strictly positivist system, dogmatic and dissociated from the historical-social reality. 
Although innumerable studies have been developed in order to demonstrate the 
weaknesses of this model, even today its influences are reflected in the context of 
legal education, which faces a “crisis” under several biases: ideological, political-
institutional and methodological. The fact is that classical positivism appears to be 
inefficient in operationalizing any type of analysis that leads to structural change, 
which requires the construction of elements that allow the development of a more 
critical approach. It is in this sense that the use of Marxist dialectics as a substrate 
for analysis is urgent, rather than legal relations, under Marx theoretical precepts, 
are nothing more than class relations, therefore, antagonistic and governed by the 
interests of capital.
Key-words: Right; merchandise; teaching; Marxism.

1 Pós graduada em práticas cível, trabalhista e previdenciária. Mestranda do Programa de Pós-Graduação 
em Memória: Linguagem e sociedade pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB. 
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INTRODUÇÃO

 Entre o fim do século XIX e início do século XX o Brasil incorporou nas 
bases do ensino jurídico a tradição positivista. Com a pretensão epistemológica 
de neutralidade e autonomia científicas da Teoria pura, excluía-se do conceito de 
ciência jurídica tudo aquilo que não tivesse rigor lógico.

As críticas ao modelo positivista, contudo, passaram a surgir, em razão da 
pretensão de subsumir relações sociais demasiadamente complexas a enunciados 
reducionistas, valorados estritamente pelos significados semânticos e sintáticos. 
O positivismo jurídico, deste modo, visava conferir ao direito, normas formais de 
validade, furtando-se do debate relacionado a questões concernentes aos conflitos 
existentes na sociedade.

É inegável que o direito está inserido no contexto de uma sociedade 
estratificada, marcada por profundas contradições e desigualdades de classe e 
essas questões deveriam ser colocadas no centro do debate. Este papel, entretanto, 
não tem sido cumprido pela ideologia jurídico burguesa, justamente pelo seu 
comprometimento com a ordem capitalista vigente.  

A teoria marxista alcança o cerne desta questão quando compreende que 
a sociedade funciona como um todo orgânico, onde a realidade funciona de um 
modo integrado. Apesar de não escrever especificamente sobre o direito, as lições 
contidas no marxismo são valiosas para este estudo, pois evidenciam a necessidade 
de forjar na esfera das relações jurídicas um debate envolvendo as tensões sociais. 

A pesquisa também buscará contribuições nos preceitos de Evguiéni B. 
Pachukanis, que ao elaborar uma Teoria Geral do Direito e Marxismo tencionou 
captar a atribuição do direito ora como forma, ora mercadoria do processo real 
de troca. 

O ponto de inflexão do estudo perpassa pelo desafio de analisar a conjuntura 
do ensino jurídico brasileiro com o auxílio das reflexões da dialética marxista, 
sobretudo, os motivos conducentes à realidade atual. Não há, ressalte-se, a pretensão 
de apresentar soluções, posto se tratar de uma questão demasiadamente complexa 
que está imbricada na própria formulação da sociedade contemporânea.

Este estudo, ainda inconcluso, não diz respeito apenas à superação da aplicação 
literal da lei e da interpretação reducionista dos postulados fundamentais. Está 
muito mais atrelado à constatação da necessidade de produção de uma concepção 
crítica que tenha como objetivo a contextualização jurídica numa sociedade 
eminentemente desigual. Os construtores do direito (e não apenas operadores) 
devem compreender que a norma e a lei, como elementos sociais e históricos, não 
se esgotam nos códigos ou em si mesmas. 
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OBJETIVOS

O objetivo geral da pesquisa é extrair da teoria marxista alguns elementos 
de compreensão da realidade do ensino jurídico no Brasil. Muito embora Marx, 
na formulação do Materialismo histórico-dialético não tenha se debruçado sobre a 
especificidade das relações jurídicas e educacionais, sua teoria traz uma abordagem 
ampla que nos permite considerar o fenômeno jurídico (e consequentemente do 
ensino jurídico) como uma relação social baseada na subjetividade. Especificamente, 
buscaremos analisar as relações mercadológicas que regem o processo educacional 
no país; Levantar dados recentes sobre o processo de ensino do direito a nível 
nacional, os métodos de avaliação e os resultados; Compreender se e de que 
forma a lógica do mercado contribui para a precarização do ensino; Conhecer os 
fatos históricos que contribuíram para a constituição desta realidade e analisar as 
referências teóricas norteadoras de uma proposta de enfrentamento ao problema 
apresentado.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Os primeiros cursos de direito no Brasil, instituídos em Olinda e em São 
Paulo, tinham como finalidade precípua a formação de profissionais para atuarem 
no governo e na administração pública com o intuito de estruturar o Império 
brasileiro. Eram, portanto, restritos a uma elite econômica do país. Com a onda de 
redemocratização do Brasil e elevação da advocacia ao status de atividade autônoma, 
houve uma força tendente a empreender algumas mudanças nesse cenário. 

Em 1996, foi editada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que, atrelada às 
metas governamentais, visava a elevação dos índices do ensino superior no país.  A 
partir disso, deu-se início a um crescimento exponencial da quantidade de cursos 
jurídicos no Brasil, que, em contrapartida à previsão de crescimento qualitativo 
disciplinado pela LDB seguia reproduzindo inúmeras deficiências metodológicas 
e ainda se restringia aos detentores de maior poderio econômico. 

Se por um lado objetivava-se alcançar o escalão dos países mais desenvolvidos 
com a universalização do ensino superior, na prática o país passou a experienciar 
um processo denominado pelo jurista Luiz Flávio Gomes (2010), como de 
“mediocrização” da produção do saber, em uma crise que se manifesta de “três 
diferentes modos: Sob o viés ideológico, político-institucional e ainda, sob o viés 
metodológico.” 

O primeiro viés encontra perfeita correspondência com as bases do positivismo 
clássico. Nos termos do que apresenta o referido autor (GOMES, 2010), a crise ideológica 
afigura-se por meio de um modelo de ensino engessado, acrítico e dissociado da 
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realidade social. Segundo assevera, nas salas de aula, salvo raras exceções, vê-se 
meros reprodutores de um conhecimento posto, de um direito pouco questionador 
e que atribui às disciplinas propedêuticas (filosofia, sociologia, antropologia, etc.) o 
valor de matérias acessórias, complementares de um currículo mínimo.

Por outro lado, o viés político-institucional, diz respeito à mercantilização do 
ensino jurídico em seu sentido estrito. Significa em síntese, que algumas faculdades 
de direito têm se tornado fábricas de diplomas, com respaldo do próprio Ministério 
da Educação a quem incumbe o dever de fiscalizar o aspecto qualitativo do ensino 
superior no país. Nesse diapasão é válido ressaltar que a política do MEC permitiu 
durante um longo período a criação indiscriminada de cursos jurídicos, além de 
empreender inúmeras tentativas de diminuir o tempo de duração do curso de direito. 

Além disso, sob a lógica da oferta e da demanda, comumente os docentes 
recebem baixos salários em contraprestação às funções exercidas. Não raro, exercem 
a docência como atividade secundária e por consequência, não dispõem de tempo 
para desenvolver atividades voltadas para a pesquisa e extensão, o que se torna 
uma lacuna no processo de aprendizagem.

No que tange ao aspecto metodológico, é possível apontar a distância abissal 
entre a teoria apresentada nos códigos e disposições doutrinárias e a vivência 
cotidiana. Percebe-se que aquele padrão arcaico ora mencionado, em que o professor 
era o expositor do conteúdo e o aluno mero receptor, não sofreu modificações 
substantivas. 

Ressalvado o pioneirismo de algumas instituições, é incomum que se trace 
uma discussão horizontal sobre o aprimoramento da metodologia empregada ou 
sobre possíveis reformas do ensino jurídico, senão aquelas que perpassam tão 
simplesmente pela reformulação das grades curriculares. Embora não se possa 
negligenciar a importância dessa medida, o problema é estrutural e muito mais 
complexo do que as pautas corporativas sugerem. Este é o ponto em que se impõe 
empregar a teoria marxista. 

As idéias de Marx são colocadas como contraponto ao positivismo jurídico 
clássico e se mostram relevantes para a compreensão das relações jurídicas como 
relações decorrentes das contradições de uma sociedade heterogênea e conflituosa. 
Sob a ótica marxista, é por meio de visões ideológicas que os indivíduos legitimam 
a ordem social. 

Louis Althusser (1980), um dos principais intérpretes de Marx, corroborando 
esse pensamento, traduz a concepção de “visão ideológica de mundo” como sendo 
a de “aparelho ideológico do Estado”. Ele cunha a idéia de que toda a luta de 
classes política gira em torno do Estado ou da tomada e da conservação do poder 
de Estado, por certa classe. 
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O Estado é assim, o poder central utilizado para manter a coesão social e a 
ordem vigente em pleno funcionamento por meio dos seus “aparelhos ideológicos”. 
O sistema educacional é, portanto, um aparelho ideológico do Estado assim como 
o sistema político e jurídico, que nesta condição, servem à reprodução da lógica 
do capital.

Estes aparelhos servem, ainda, para manter o funcionamento da sociedade, 
sem que os membros desta sociedade se percebam divididos em classes, mas 
se vejam como tendo certas características comuns. Conforme dispõe Marilena 
Chauí (2006), para que todos os membros da sociedade se identifiquem com essas 
características comuns a todos, é preciso que elas sejam convertidas em ideias e 
para que isso ocorra, é preciso que a classe dominante, além de produzir ideias, 
também possa distribuí-las (CHAUÍ, 2006 p. 85-86).

Corroborando este pensamento, E.B. Pachukanis (1988) em sua obra Teoria 
Geral do Direito e Marxismo apresenta o Estado como sendo um aparelho 
pertencente a uma classe, em uma sociedade cuja forma de mediação é a mercadoria. 
Ele argumenta sobre a tentativa de “aproximar a forma do direito, da forma 
da mercadoria”, já que em sua concepção, as categorias jurídicas não tem outra 
significação além da sua significação ideológica. 

MÉTODOS

A pesquisa, em curso, está sendo desenvolvida por meio do método de análise 
documental. A bibliografia básica da pesquisa constitui-se pelas obras: A Origem 
da Família, da Propriedade Privada e do Estado de Friedrich Engels; Teoria geral 
do direito e marxismo de Evguiéni Pachukanis; Ideologia e Aparelhos Ideológicos 
do Estado de Louis Althusser e A Crise (tríplice) do Ensino Jurídico de Luiz Flávio 
Gomes. Todas essas fontes citadas são livros que podem ser acessados na forma 
impressa e estão armazenados em uma biblioteca particular. Também está sendo 
utilizada como fonte a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, disponibilizada sob 
a forma digital, no site www.planalto.gov.br. Ainda, são objetos de análise, artigos 
científicos acerca da temática, disponibilizados em anais de eventos e revistas 
qualificadas segundo os padrões da CAPES, disponibilizados no meio online.  
Todos os arquivos, embora disponibilizados no meio digital foram armazenados 
em uma pasta do Google Drive e também salvos em um HD externo, por questões 
de segurança. No tocante à análise de dados, as obras estão sendo sistematizadas 
em fichas temáticas para facilitação do acesso, sendo este o principal meio de acesso 
ao corpus da investigação.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A proposição inicial deste trabalho era a de que o ensino jurídico no Brasil 
vinha enfrentado uma “crise” do ponto de vista ideológico, político-institucional 
e metodológico que deságua na precarização ou “mediocrização” do processo de 
aprendizagem. Este termo foi utilizado propositadamente com o fito de conduzir 
a uma reflexão. Ao analisar os postulados marxistas, percebe-se que não se trata 
exatamente de uma crise, mas de um projeto de manutenção das relações de poder 
inalteradas. Na perspectiva marxista, não há como conceber a existência de uma 
crise, se as relações de produção permanecem iguais vez que é exatamente este o 
modo normal de funcionamento do capitalismo. O panorama atual é um retrato do 
processo de maximização dos lucros que transforma em mercadoria até mesmo as 
relações intersubjetivas. Esse processo é viabilizado pela ideologia que age como 
elemento legitimador do discurso de uma classe para a instituição de órgãos de 
controle e manutenção do status quo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Se, por um lado, o crescimento do número de vagas no ensino superior 
oportuniza uma formação acadêmica a uma quantidade maior de indivíduos, 
por outro e do modo como tem acontecido, essa realidade traz em seu bojo uma 
contradição paradoxal por não conseguir permitir uma formação emancipatória.  
Ora, um modelo de ensino estruturado na reprodução sistemática de conteúdo 
e descontextualizado da realidade social serve perfeitamente à manutenção 
das estruturas sociais. Diante disso, impõe-se questionar o que pode ser feito, 
com as condições materiais de que dispomos, para suplantar a problemática da 
mercantilizarão no cenário educacional. 

A filosofia pré-marxista centrava-se em um dilema: Seria necessário modificar 
as circunstâncias para transformar a consciência ou se deveria modificar primeiro 
a consciência, o sujeito e suas ideologias, para depois transformar a realidade? 
Para Marx, o indivíduo teria condições de intervir, do interior da sua realidade 
para transformá-la e assim, transformar simultaneamente as circunstâncias, as 
condições sociais, as estruturas, o Estado, a sociedade, a economia e os próprios 
indivíduos autores da ação. 

Conclui-se, deste modo, que a alteração da conjuntura do ensino jurídico 
pressupõe uma mudança na estrutura da sociedade e logicamente, do sistema 
produtivo, mas é através de uma formação crítica que se alcança o processo de 
auto-emancipação e em a ruptura da lógica vigente. 
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O VÍRUS DA CORRUPÇÃO: A (IN) APLICABILIDADE 
DO DIREITO PENAL DO INIMIGO AOS CRIMES DE 

CORRUPÇÃO NO BRASIL

Crescêncio Tavares Santos Júnior1 
  João Victor da Silva Carvalho2

Henrique Lima de Souza3

RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo, apresentar questões acerca do Direito Penal 
do Inimigo e sua ligação com o suposto combate aos crimes de corrupção, no Brasil. 
Diante disso, enunciamos nossas ponderações acerca do que é o direito penal do 
inimigo, caracterizando o que vem a ser o cidadão e o inimigo para o direito penal 
sobre o viés dessa perspectiva. Além disso, a partir dessas informações, será exposto 
se poderia haver a aplicabilidade dessa teoria no arcabouço jurídico brasileiro, o 
qual é pautado em princípios constitucionais. Assim, o presente trabalho busca 
analisar o que é o direito penal do inimigo. Bem como caracterizar o que vem a 
ser o cidadão e o inimigo para o direito penal e em qual espécie configura-se o 
corrupto. Assim, este trabalho foi executado por meio de metodologia de pesquisa 
bibliográfica através de artigos publicados em periódicos científicos, e doutrina, 
buscando elucidar a presente temática acerca do direito penal do inimigo nos 
crimes de corrupção, através do método indutivo, a fim de que sejam levantadas 
reflexões acerca desse assunto. Por conseguinte, podemos concluir que a aplicação 
do direito penal do inimigo frente aos crimes contra a corrupção, são falaciosos, e 
contém falhas, assim como a teria supramencionada. 
Palavras-chave: direito penal do inimigo; corrupção, neoconstitucionalismo, lei 
de improbidade administrativa, direito penal simbólico.

ABSTRACT
Este documento tiene como objetivo presentar preguntas sobre el Derecho Penal 
del Enemigo y su conexión con la supuesta lucha contra los delitos de corrupción 
en Brasil. A la luz de esto, enunciamos nuestras consideraciones sobre cuál es el 
derecho penal del enemigo, caracterizando lo que se convierte en ciudadano y 
enemigo del derecho penal sobre el sesgo de esta perspectiva. Además, con base 
en esta información, se expondrá si esta teoría podría aplicarse en el marco legal 
brasileño, que se basa en principios constitucionales. Por lo tanto, el presente trabajo 
busca analizar cuál es el derecho penal del enemigo. Además de caracterizar lo 

1 Graduando do Curso de Direito. FAINOR.junior19962006@hotmail.com.
2 Graduando do Curso de Direito. FAINOR.jvictor1504@hotmail.com.
3 Graduando do Curso de Direito. FAINOR. hlds_@live.com
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que se convierte en ciudadano y enemigo para el derecho penal y en qué especie 
se configura el corrupto. Por lo tanto, este trabajo se llevó a cabo mediante la 
metodología de investigación bibliográfica a través de artículos publicados en 
revistas científicas y doctrina, buscando dilucidar el tema actual sobre el derecho 
penal del enemigo en los delitos de corrupción, a través del método inductivo, 
para que sean Se plantearon reflexiones sobre este tema. Por lo tanto, podemos 
concluir que la aplicación de la ley penal del enemigo frente a los crímenes contra 
la corrupción, es falaz y contiene fallas, tal como lo habría hecho antes.
Key-words: enemy’s criminal law; corruption, neoconstitutionalism, administrative 
improbity law, symbolic criminal law.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo, apresentar questões acerca do Direito 
Penal do Inimigo e sua ligação com o suposto combate aos crimes de corrupção, 
no Brasil. Isso porque, essa vertente do direito penal, idealizado pelo penalista 
alemão Günther Jackobs, é tida como uma das teorias mais controversas no âmbito 
jurídico (GRECO, p.220, 2005). Teoria esta que passou a ter grande destaque após 
os ataques terroristas de 11 de setembro nos Estados Unidos da América (GOMES 
et al. p.02, 2006). 

De lá para cá, essa teoria ganhou força no Brasil, no que tange às questões 
ligadas ao Título XI, “Dos crimes contra a administração pública” do Código Penal 
brasileiro decreto-lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940, principalmente os delitos 
do artigo 317 (corrupção passiva), e artigo 333 (corrupção ativa), conforme a redação 
dada pela Lei n° 10.763/2003.

OBJETIVOS

Diante disso, enunciamos nossas ponderações acerca do que é o direito penal 
do inimigo, caracterizando o que vem a ser o cidadão e o inimigo para o direito 
penal sobre o viés dessa perspectiva. Além disso, a partir dessas informações, 
será exposto se poderia haver a aplicabilidade dessa teoria no arcabouço jurídico 
brasileiro, o qual é pautado em princípios constitucionais. Assim, o presente 
trabalho busca analisar o que é o direito penal do inimigo. Bem como caracterizar 
o que vem a ser o cidadão e o inimigo para o direito penal e em qual espécie 
configura-se o corrupto. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O direito penal do inimigo, considera o agente ativo do delito não como 
um cidadão a ter seus direitos e garantias penais a serem respeitadas, mas sim 
como um agente perigoso a ser neutralizado. Dessa maneira, para Jakobs existe a 
possibilidade de caracterizar o direito penal de acordo com a imagem do autor do 
delido da qual ele parte. 

Assim, como elucida o professor Luís Greco (2005, p.214), o direito penal, 
segundo essa teoria, “pode ver no autor um cidadão, isto é, alguém que dispõe de 
uma esfera privada livre do direito penal, na qual o direito só está autorizado a 
intervir quando o comportamento do autor representar uma perturbação exterior”, 
bem como pode o direito penal analisar o agente ativo do delito como um inimigo, 
“isto é, uma fonte de perigo para os bens a serem protegidos, alguém que não dispõe 
de qualquer esfera privada, mas que pode ser responsabilizado até por seus mais 
íntimos pensamentos”. 

Diante disso, fica explicitado o caráter punitivo do direito penal do inimigo, 
o qual tem a função de optimizar a proteção dos bens jurídicos, através de um 
tratamento demasiadamente diferenciado e austero no agente infrator da norma 
jurídica considerado como inimigo do direito penal e da sociedade. 

MÉTODOS

Diante dessas informações, o presente trabalho tem sua execução metodológica 
bibliográfica por meio de artigos publicados em periódicos, bem como à analise em 
fontes doutrinárias e artigos científicos, buscando explicitar a presente demanda 
acerca do inimigo no direito penal, através de um método exploratório, para que 
sejam levantadas reflexões sobre o assunto. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A ideia do Direito Penal do Inimigo, idealizada por Günther Jackobs, em 
1985, traz a possibilidade de caracterizar o direito penal a partir da figura em 
que o agente ativo do delito, parte de sua conduta, -em que para Jakobs (apud 
GRECO, 2005, p.218) a pessoa/indivíduo consiste em ser o portador de um papel, 
de comportamento que esteja de acordo com as normas que regem seu lugar.

 Portanto, o indivíduo que não admite ser obrigado a se adequar as normas de 
cidadania do Estado e causa perigo a bens jurídicos não deve participar de certos 
benefícios como se cidadão fosse. Devendo este então, ser tratado a rigor, a fim de 
que seja neutralizada a fonte do perigo (SANTOS, 2012).



382 ANAIS II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
 Governança Global, Progresso Econômico e Desenvolvimento Social
 Homenagem ao 75º Aniversário da Carta de São Francisco da ONU

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

 Assim, para Jackobs (2007) as características mais marcantes do direito penal 
do inimigo consistem na: (I) antecipação da tentativa em determinados delitos, (II) 
a possibilidade de intervenção do direito penal já nos atos preparatórios, (III) a não 
redução da pena cominada, (IV) restrições de garantias processuais, utilização 
de medidas de segurança e (V) prisões preventivas. Dessa maneira, para Jackobs 
(2007) o direito penal pode ser dividido em duas categorias. Valido salientar que 
essa ideia já era explanada desde à época dos filósofos iluministas, como Kant e 
Rousseau, os quais Jackobs fundamenta sua teoria, conforme Cirino dos Santos 
(2012, p.04-05).

 Assim, para esse jurista alemão, se acordo com (SILVEIRA, 2018) o direito 
penal deveria se subdividir em dois, como sendo o direito penal do civil (i) e o direito 
penal do inimigo (ii). Em que, (i) é aplicável ao indivíduo no qual o direito penal 
intervém para confirmar a estrutura normativa da sociedade, quando o autor executa/
exterioriza uma conduta, causando desrespeito a norma vigente –que provoca uma 
perturbação no mundo exterior. Aqui, o agente é tratado como uma pessoa que age 
erroneamente e que pode se ajustar as regras da sociedade. No que se refere a (ii) o 
autor do delito é considerado um delinquente que dispõe de uma demasiada fonte 
de perigo aos bens juridicamente penalmente relevantes, o autor é tido como inimigo 
do Estado e da sociedade (JACKOBS, 2007; GRECO, 2005), é alguém que não dispõe 
de qualquer esfera privada. Contudo, pode ser responsabilizado até mesmo por seus 
mais íntimos pensamentos. Desta maneira, possibilita que o direito penal intervenha 
de forma ostensiva, sobre a esfera de liberdade do autor considerado inimigo que até 
mesmo prepara a execução do crime, havendo então uma optimização na proteção 
dos bens jurídicos. 

Superado a temática referente à delimitação do que vem a ser o direito penal 
do inimigo, iniciamos a questão da (in) aplicabilidade desse direito processual penal 
no Brasil, aos crimes ligados a corrupção no âmbito da administração pública. 
Sabemos que o problema da “corrupção no Brasil não é novidade. Desde a época 
da colonização portuguesa, os valores individualistas dos cidadãos da metrópole, 
destacados na figura do rei e dos representantes da coroa, foram transportados 
e reproduzidos no cenário brasileiro” (MONTE SILVA, 2016, p.206). Diante disso, 
é evidente a burocracia Estatal, principalmente no que se refere aos cargos de 
confiança da Administração Pública, muitas vezes são utilizadas como moeda de 
troca pelos detentores dos cargos Estatais.

Conforme ensina Ghizzo Neto (apud MONTE SILVA, 2016):

O poder político nacional – patrimonial, por essência e tecnocrata 
por formalidade – comanda e governa as oportunidades e o próprio 
acesso as políticas públicas, conduzindo grande parcela de brasileiros 
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exclusão, política, econômica e social, enfim, as diferentes formas 
de escravidão, sendo continua a manipulação dos instrumentos de 
poder, consubstanciados através do assistencialismo, do clientelismo, 
do parasitismo etc.

Diante desse contexto, muito se tem clamado pela aplicação dessa teoria na 
qual Jackobs apresenta uma aplicação do direito penal com maior rigor, em face 
do indivíduo perigoso que pratica determinados ilícitos penais, que resulta em um 
grande efeito colateral na sociedade, conforme Cirino dos Santos (2012, p.13-14).

Como por exemplo os crimes de colarinho branco que têm vindo à tona no 
Brasil nos últimos anos, principalmente ligados a corrupção, desvio de verbas, 
lavagem de dinheiro dentre outros (MONTE SILVA, 2016). Crimes estes que causam 
grande repercussão e dano a sociedade e à administração pública. Contudo, tal 
discurso está intrinsecamente ligado à “administrativização” do direito penal, o 
qual acaba por deturpar seu objetivo de ser a última ratio no direito (SANTOS 
JÚNIOR, 2007, p.471-472). Acarretando também, na expansão do direito penal, 
podendo gerar efeitos nocivos à segurança jurídica através do eficientismo penal 
(SARKINS VIEIRA, 2006). 

Logo o “Direito Penal administrativizado, assim, nega diversos princípios 
e garantias fundamentais essenciais desse ramo, como a intervenção mínima, 
pessoalidade, legalidade, a título de exemplo” (MONTE SILVA, 2016, p.209). Dessa 
maneira, o corrupto é um inimigo para o direito penal do Brasil? De acordo com a 
teoria em análise, para Jackobs (2007), os inimigos seriam “criminosos econômicos, 
terroristas, delinquentes organizados, autores de delitos sexuais e outras infrações 
penais perigosas”. Ou seja, seriam os indivíduos os quais não respeitam os valores 
e as normas vigentes na sociedade, no qual necessitaria de sua aplicação antecipada 
da pena com o fim de proteger os bens jurídicos tutelados pelo direito penal. 
Logo, de acordo com Monte Silva (2016) o corrupto constitui-se sim como inimigo 
do direito penal brasileiro, tendo em vista a política criminal do Brasil em punir 
os crimes cometidos por esses agentes, como por exemplo a Lei de Improbidade 
Administrativa, que trata sobre os delitos contra à administração pública, sendo 
uma das normas legais mais bem elaboradas do mundo acerca desse problema.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por conseguinte, podemos perceber que o direito penal do inimigo e sua 
aplicação no Brasil constitui-se como argumento falacioso, tendo em vista o 
arcabouço jurídico especializado em reprimir os crimes contra a administração 
pública, como a Lei n° 8.429/1992 de Improbidade Administrativa. Além disso, tal 
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medida não deve ser aplicada, pois, essa teoria considera a possibilidade desse 
inimigo em ter suas garantias constitucionais minimizadas para combater o perigo 
abstrato à sociedade.
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A INSTABILIDADE DO SISTEMA DEMOCRÁTICO 
NO BRASIL NA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS

Leonel Assis Vilas Boas1

Ana Paula da Silva Sotero2

Luciano de Oliveira Souza Tourinho3

RESUMO
O estado democrático de direito, tem como objetivo, além de tantos outros, 
proporcionar uma vida digna para seus cidadãos. Entretanto, com o advento da 
pandemia da covid19, o mundo se encontrou forçado a adotar medidas anormais 
ao seu cotidiano comum. Diante disso, procura-se observar a reação do Brasil, 
Estado democrático de direito, frente a pandemia de 2020.1, analisando as atuações 
e possíveis posicionamentos a serem adotados pelo Estado, garantindo a efetividade 
dos direitos fundamentais expressos na Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, sem descurar dos problemas já existentes no cenário nacional, tais 
como, acesso à justiça, direito fundamental previsto na Constituição da República 
de 1988, que encontra mais dificuldades em ser efetivado, com vistas ao cenário 
atual da sociedade. 
Palavras-chaves: Pandemia; Democracia; Direitos; Efetividade; Atitudes. 

ABSTRACT
The democratic rule of law aims, in addition to so many others, to provide a 
dignified life for its citizens. However, with the advent of the covid pandemic19, the 
world found itself forced to adopt abnormal measures to its common daily life. In 
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view of this, we seek to observe the reaction of Brazil, a democratic state under the 
law, against the pandemic of 2020.1, analyzing the actions and possible positions to 
be adopted by the state, guaranteeing the effectiveness of the fundamental rights  
expressed in the Constitution of the Federative Republic of Brazil of 1988, without 
neglecting the problems that already exist on the national scene, such  as access 
to justice, a fundamental right provided for in the 1988 Constitution of Republic, 
which finds it more difficult to be effective, in view of the current scenario of society. 
Key-words: Pandemic; Democracy; Rights; Effectiveness; Attitudes.

INTRODUÇÃO

O Estado de direito surge após a trágica experiência com o Estado liberal, 
caracterizado por uma baixa intervenção estatal nas relações individuais, que 
se mostrou ineficaz, em garantir uma situação de igualdade entre as massas. 
Objetivamente, o desiderato do Estado de direito, é proporcionar, através de 
intervenções, necessárias, e pontuais, sem descurar da liberdade de cada cidadão, 
uma vida digna e prospera.

O Brasil, conforme o art. 1° da Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988 (CRFB), constitui-se em Estado democrático de direito. Democrático, pois, 
conforme o parágrafo único do art. 1° da CRFB, todo o poder emana do povo. É 
sabido que, em um Estado de direito, todos, até mesmo o Estado, estão submetidos 
ao império da lei, como está estampando no art. 5°, II, da CRFB/88.

Entretanto, surge, em meados de dezembro de 2019, na província de WuHan, 
na China, a Covid19, doença causada pelo novo Corona vírus, ocasionando uma 
pandemia de nível global. Pandemia esta, que chega no Brasil, mais ou menos em 
fevereiro de 2020, exigindo rápida intervenção estatal para se evitar uma calamidade 
no sistema de saúde nacional. 

Conforme Marcelo Novelino (2016), os princípios fundamentais são a base do 
estado de direito e devem servir como norte para as futuras ações. Contudo, em 
momentos de exceções, como é o caso, as providencias tomadas podem atropelar 
princípios Constitucionais, mesmo que involuntariamente, pois, como é sabido, 
mudanças constitucionais no Brasil não são admitidas sem a devida reflexão, sendo 
vedado pela Carta Magna, em seu art. 60, §1°, emenda à Constituição em vigência 
de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio.

Segundo Dirley da Cunha Junior (2012), o constituinte, fixa as bases do Estado 
brasileiro, aglomerando as escolhas políticas fundamentais para a conformação 
da vida estatal. Portanto, diante disso, não se posse olvidar ao Estado o poder de, 
mesmo em uma situação de exceção, desrespeitar o disposto na Carta Magna.
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Por conseguinte, o Brasil, passa a enfrentar problemas de acesso à justiça, 
direito fundamental previsto no art. 5°, XXXV, da CRFB/88. Logicamente, com as 
restrições impostas pelo Estado, a população fica restrita ao âmbito residencial, 
e com isso, as classes mais abastadas conseguem acessar a justiça, por meio de 
instrumentos eletrônicos. Entretanto, a maioria dos brasileiros não tem tanta sorte, 
e por isso, se ver em um impasse, sair e tentar efetivar seu direito ou ficar em casa 
e aceitar as lesões ou ameaças ao seu direito.

Ato continuo, analisando conceitos doutrinários, buscaremos, expor ao presado 
leitor, a consistência, estabilidade, do Estado brasileiro, no combate à pandemia 
de 2020.1, com vistas ao respeito aos ditames estabelecidos na Constituição da 
República de 1988. 

 
OBJETIVOS

O presente trabalho buscou analisar a estabilidade do sistema democrático 
brasileiro, com vistas aos princípios doutrinários sobre o tema, com relação a 
pandemia do coronavírus. Observar as construções doutrinárias a respeito do 
tema proposto. E apresentar alguns, dos tantos, entraves que enfrenta o Estado 
brasileiro, frente a pandemia de 2020. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Como exposto alhures, o Estado democrático de direito, tem, dentre outros 
objetivos, proporcionar uma vida digna, portanto, é mister que o Estado garanta 
saúde em todos os tempos e especialmente em momentos de pandemia. Ou seja, 
deve-se buscar garantir os direitos fundamentais presentes na Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, sem descurar da realidade fática, pois, caso 
o Estado adote um caminho de “os fins justificam os meios”, teríamos resultados 
catastróficos para uma democracia recente, como a brasileira. 

Boaventura de Sousa Santos (2020), afirma que, os poderes que são fornecidos 
ao Estado, afim de combater à pandemia, pode não ser devolvidos após esse evento. 
Fazendo com que surjam Estados de exceção de direito, o que vem a causar uma 
mitigação dos direitos adquiridos com tanto esforço.

A pandemia evidenciou uma situação de acentuada desproporção das politicas 
públicas. Evidentemente, tinha-se noção do déficit na área de saúde presente no 
Brasil, entretanto, não se imaginava que em municípios com cerca de 30(trinta) 
mil habitantes não existiria um leito de UTI (unidade de terapia intensiva) para 
atentar a população.
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Boaventura de Sousa Santos (2020), aponta que a pandemia vem expor um 
Estado de exceção em que já vivíamos, porém, o mesmo era naturalizado pelas 
instituições de poder.

Resta claro que, a pandemia, exige do Estado atitudes incomuns em relação 
há tempos ditos normais, tais como, legislações rápidas e precisas para socorrer os 
segmentos sociais, tais como, comercio, saúde, renda social, dentre outros campos. 
Contudo, deve -se se atentar aos critérios constitucionais em matéria de legislação, 
pois, como aduz Ferdinand Lassalle (1985), a Constituição de um Estado deve refletir 
as instituições de poder presentes na realidade social, sob pena de não passar de 
uma folha de papel.

Entrementes, o Supremo Tribunal Federal (STF), Guardião da Constituição, se 
posiciona no sentido de autonomia administrativa das unidades da federação em 
relação as medidas pertinentes ao combate à pandemia. Não obstante, municípios, 
poderão tomar suas decisões independentemente de posicionamentos Estaduais 
ou Federais.

Entretanto, esse posicionamento do STF, acertado ao nosso entender, não 
autoriza os entes federados à se auto regulamentarem em todas as matérias. 
O governo federal, declara, com aprovação do congresso nacional, estado de 
calamidade pública, que autoriza o governo a ampliar gastos em relação ao 
combate ao vírus, inclusive, com projeto de um fundo próprio para os gastos com 
à pandemia, projeto de lei em tramitação no congresso nacional.

Conforme Boaventura de Sousa Santos (2020, p. 15) “qualquer quarentena é 
sempre discriminatória, mais difícil para uns grupos sociais do que para outros 
e impossível para um vasto grupo de cuidadores, cuja missão é tornar possível a 
quarentena ao conjunto da população”. Com vistas a isso, o Brasil, como exposto 
alhures, enfrenta, além da pandemia, um problema grave de acesso à justiça, entrave 
este que  é anterior a pandemia.

Entretanto, com o advento desse estado de anormalidade global, a população, 
por meio das orientações da Organização mundial de Saúde (OMS), deve manter 
o isolamento social, piorando a situação já existente no país. Diante disso, o 
problema do acesso à justiça no Brasil é potencializado, pois os jurisdicionados 
e os profissionais do Direito estão correndo risco de vida, por conta disso, se faz 
necessário acentuado estimulo estatal para garantir o acesso ao judiciário, pois o 
vírus não eliminou os problemas preexistentes, ao contrário, os acentuou. 

Segundo Segundo Cappelletti e Garth (1978), o acesso à justiça, deve ser 
entendido como adentrar ao poder judiciário, se manter nele e conseguir sair com 
sua pretensão satisfeita, portanto, o Estado deve fornecer os meios para que o 
cidadão efetive o direito fundamental de acesso à justiça, previsto na Carta Magna.   
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MÉTODOS

Trata-se de pesquisa de natureza qualitativa, utilizando o método bibliográfico, 
com analise de livros, capítulos, revistas dentre outros meios de conhecimento 
confiáveis para apresentar ao leitor vários pontos de vista e diálogos sobre o tema. 
Conforme, Gil (2002), o método bibliográfico é muito eficiente em trazer uma gama 
de informações ao leitor.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Estado busca de todas as maneiras combater a pandemia sem descurar dos 
seus ideais garantistas, pelo menos em tese. Contudo, algumas atitudes estatais são 
questionáveis. A edição das medidas provisórias (MP) número 927/2020, editada 
em 23/03/2020, e da medida provisória (MP) 936/2020, editada em 01/04/2020, 
regulamentando matéria de direito do trabalho, afim de resguardar os empregos, 
diante do advento das medidas de restrição social, fechando, por consequência 
lógica, o comercio, foram questionadas perante o Supremo Tribunal Federal. 

A recepção de tais medidas foi comemorada pelos setores da economia que 
sofreram, e sofrem, com a pandemia, entretanto, o partido rede solidariedade, por 
meio da ação direta de inconstitucionalidade (Adi) n° 6344, questiona em vários 
pontos o conteúdo da MP n° 927/2020. O ministro Marco Aurélio, do STF, indefere 
o pedido de liminar, em sede ADI, e com isso a MP continuou em vigor, seguindo 
para possível conversão em lei pelo Congresso Nacional.  

Não obstante as contestações, as MPs buscaram, na medida do possível, 
amenizar os efeitos da pandemia, e mesmo diante das contestações, prevaleceram.

Contudo, em alguns Municípios da federação, em especial, aqueles de 
menor território, sem prejuízo dos de grande porte, ao estabelecerem as medidas 
de isolamento social, por meio de decretos municipais, estipularam regras de 
convívio social nesse momento de anormalidade global, como havia permitido o 
STF, exposto alhures. Entretanto, afim de se fazer cumprir os decretos, que, dentre 
diversas medidas, alguns, propunham o “toque de recolher”, horário estipulado 
para que as pessoas evitassem sair de sua residência, somente sendo permitida a 
saída através de motivo justo. Algumas autoridades, com o intuito de efetivar o 
disposto no decreto, procuravam aplicar algum tipo de sanção penal, mesmo que 
a mais ínfima possível. Referidas atitudes, de aplicação de lei penal ou restringir 
a locomoção das pessoas, é questionável, pois o art. 5°, II, da CRFB/88 verbera que 
“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 
de lei”. Esse viés se acentua quando se trata de matéria penal, pois, a mesma é 
regida, dentre tantos outros princípios, pela legalidade estrita, ou seja, nas palavras 
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de Cezar Roberto Bittencourt (2012), o legislador deve descrever minuciosamente 
a conduta proibida, sendo vedada a interpretação extensiva do tipo penal. 

Voltamos a mesma premissa inicial, o Estado deve buscar, pelo menos em tese, 
combater a pandemia sem descurar de suas bases garantistas. Ao tentar efetivar 
medidas, ao arrepio da Constituição e da lei, desvincula-se do proposito do Estado 
democrático de direito, conforme supramencionado.

Por conseguinte, além das tribulações afetas ao sistema democrático, os 
problemas já existentes se acentuam, sendo, um dos principais, o acesso à justiça, 
que, mesmo diante de uma série de propostas estatais, tais como mediação, 
conciliação e arbitragem, pode não se concretizar como o necessário para garantir 
a proteção aos direitos fundamentais estabelecidos na Constituição da República 
de 1988.

Não obstante, os meios negociais de resolução de conflitos serem uma peça 
impar no sistema judiciário nacional atualmente, principalmente mediação e 
conciliação, nas palavras de Fredie Didier Jr (2017, p. 308): “Ambas são técnicas que 
costumam ser apresentadas como os principais exemplos de “solução alternativa 
de controvérsias (ADR, a sigla em inglês: alternative dispute resolution)”. 

De nada vão adiantar, pois as pessoas não poderão sair de casa para buscar 
essas alternativas ao clássico processo, restando para as pessoas os meios eletrônicos, 
que, numa sociedade tão desigual quanto a brasileira, acabará por dificultar o acesso 
à justiça do já seleto sistema judiciário nacional. Portanto, o Estado deve buscar um 
meio de garantir o acesso à justiça em meio ao atual cenário nacional.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Diante da pandemia da covid19, causada pelo novo corona vírus, o mundo 
vive um estado de exceção, onde direitos fundamentais são postos em situação 
de conflito constante, não obstante, é dever dos Estados de direito, em especial o 
Brasil, garantirem o combate a pandemia sem se desprenderem dos seus ideais 
garantistas.

O Brasil, além da pandemia, enfrenta vários problemas preexistentes, como 
o acesso à justiça, que forçou o Estado brasileiro à proporcionar meios alternativos 
de resolução de conflitos, dando ensejo ao sistema multiportas do judiciário, 
inaugurado pela resolução 125/2010 do CNJ, além de previsão expressa no Código 
de processo civil de 2015, em seu art. 334, de formas alternativas de resolução de 
conflitos.

Entretanto, é questionável a efetividade de tais métodos diante da situação 
de perigo em deixar o ambiente residencial nesse momento de pandemia, sendo, 
portanto, dever do Estado garantir amplo acesso à justiça através de meios 
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democráticos, sendo a tecnologia um forte aliado que deve ser bem utilizado pelo 
Estado, atentando-se para as disparidades sociais tão presentes na atual sociedade. 
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DIÁLOGOS AO NÃO PRECONCEITO NA ESCOLA: 
UMA AÇÃO VOLUNTÁRIA EM DIREITOS HUMANOS JUNTO 

A APLICABILIDADE DE OFICINAS LITERÁRIAS AFRO

Renalto Ferreira Bina Júnior1

Jefferson Luiz Scotti2

Jefferson Antonione Rodrigues3

RESUMO
Com o intuito de zelar e promover a cultura de paz dentro do ambiente escolar, nós 
cultores das ciências jurídicas, intitulada como ciência social aplicada, desenvolvemos 
junto a escolas do Vale do Jauru, região centro-oeste do Estado de Mato Grosso, 
esta ação voluntária, quer seja, a aplicabilidade de oficinas literárias correlativas 
a cultura afro, junto aos alunos que cursam o 9° ano do ensino fundamental. 
Diante disso, realizamos cerca de aproximadamente 04 (quatro) encontros, onde 
didaticamente aplicamos a cada encontro uma obra literária diversa, interpretamos 
e as correlacionamos às teorias jurídicas de cunho constitucional relativas aos 
Direitos Humanos e a promoção da igualdade de gênero, cor e raça dentro destas 
escolas. Assim, optamos em todas as nossas produções a omissão das denominações 
das escolas, bem como dos participantes para zelarmos suas identidades que se 
encontram em processo de formação. No que tange as obras utilizadas destacamos: 
Obax, de André Neves; Pretinha, eu?, de Júlio Emílio Brás; Felicidade não tem 
cor, também de Júlio Emílio Brás; e, Cabelo Ruim, de Neusa Baptista Pinto. Além 
disso, efetuamos dinâmicas em grupo com análise interpretativa de músicas tais 
como “Minha Rapunzel usa dread” da MC Sofia e, a proposição de desenhos, que 
sempre levamos impressos aos nossos encontros e deixamos por livre arbítrio 
a escolha de qualquer um dos desenhos se quiserem para pintura de tessitura 
comentários correlativos à proposta do dia, conforme observar-se-á neste exposição. 
Por fim, ressaltamos que o método de pesquisa utilizado fora a pesquisa-ação, pois 
juntos desenvolvemos as oficinas junto às escolas e efetuamos em análise os seus 
resultados, certamente muito engrandecedores e promotores da paz.
Palavras-chaves: 1. Ensinalibilidade voluntária. 2. Dialética didática. 3. Promoção 
da cultura de paz.

1 Bacharel em Direito pela Faculdade Católica Rainha da Paz – FCARP, Araputanga/MT. Email: renaltojunior_
hand@hotmail.com 
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luizjefferson728@gmail.com 

3Mestre em Teoria do Direito, Docente da Faculdade Católica Rainha da Paz – FCARP, Araputanga/MT e da 
Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, Cáceres/MT. Email: drjeffersondrigues@gmail.com 
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ABSTRACT
In order to care for and promote a culture of peace within the school environment, 
we, the legal sciences, entitled as applied social science, developed together with 
schools in the Vale do Jauru, in the central-west region of the State of Mato Grosso, 
this voluntary action , that is, the applicability of literary workshops related to Afro 
culture, with students who are in the 9th grade of elementary school. Therefore, 
we held approximately 04 (four) meetings, where we didactically apply a different 
literary work to each meeting, interpret and correlate them with constitutional 
legal theories related to Human Rights and the promotion of gender, color and race 
equality within these schools. Thus, in all of our productions we chose to omit the 
names of the schools, as well as the participants, to ensure their identities that are in 
the process of formation. Regarding the works used, we highlight: Obax, by André 
Neves; Pretinha, eu ?, by Júlio Emílio Brás; Happiness has no color, also by Júlio 
Emílio Brás; and, Cabelo Ruim, by Neusa Baptista Pinto. In addition, we carry out 
group dynamics with interpretive analysis of songs such as “Minha Rapunzel uses 
dread” by MC Sofia, and the proposal of drawings, which we always take printed 
to our meetings and leave the choice of any of the drawings free of charge. want to 
paint comments related to the proposal of the day, as will be seen in this exhibition. 
Finally, we emphasize that the research method used was action research, because 
together we developed the workshops with the schools and analyzed their results, 
certainly very aggrandizing and promoting peace.

INTRODUÇÃO

Hodiernamente, o preconceito continua mostrando-se velado em nossa 
vivência social. Com isso, oferecemos um projeto às escolas da região do Vale 
do Jauru, estado de Mato Grosso, oficinas literárias de cunho afro junto a alunos 
cursantes do 9° ano do ensino fundamental.

Com esta proposta de pesquisa-ação juntos buscamos o enaltecimento e a 
promoção da cultura de paz e diálogo junto à formação escolar, com ênfase em 
reflexões e práticas colaborativas. Para isso, efetuamos de 04 (quatro) a 05 (cinco) 
encontros com tais alunos para realização destas oficinas, onde proporcionamos 
a possibilidade de leitura das obras indicadas, realização de roda discursiva com 
debates, produção textual, pintura de desenhos e exposição de relatos de experiência. 

Os resultados são sempre uma grande incógnita que a cada escola em 
que desenvolvemos esta ação voluntária somos surpreendidos. Assim, juntos 
optamos por expressarmos em singelas palavras um pouco das nossas ações 
junto à esta produção.
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OBJETIVOS

É com ênfase na melhoria da qualidade de vida que, de maneira multidisciplinar, 
objetivamos com este estudo proporcionar um diálogo desmistificador do até então 
impregnado preconceito à raça negra e sua cultura, com o estudo e as proposições 
de leitura e atividades realizadas em nossas oficinas. Assim com o intuito de 
construirmos um espaço de discussões entre os discentes e as possíveis correlações 
cotidianas e de mundo, buscamos um denominador comum, quer seja, o diálogo 
para buscarmos/proporcionarmos uma conversa, bem como um crescimento 
intelectual conjunto, com ênfase numa ensinabilidade pautada junto à promoção 
dos Direitos Humanos, quer seja, da cultura de paz nas escolas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Foi com base na pesquisa-ação que realizamos uma análise mais aprofundada 
desta nossa proposta de realização das oficinas literárias com ênfase a cultura afro 
ofertadas em sequência didática, que desenvolvemos esta singela proposta.

Importante salientar que, em todos os nossos encontros sempre deixamos 
disponíveis na primeira carteira da sala de aula em que realizávamos os nossos 
encontros, alguns desenhos impressos para que os discentes escolhessem 
e efetuassem a pintura caso quisesse, sem que nós proponentes do projeto 
interferíssemos na escolha ou solicitássemos que o fizessem. Notamos que, 
alguns escolhiam os desenhos, os levavam para casa e, sempre que tínhamos 
um novo encontro eles colocavam referidos desenhos sobre a carteira em que 
sempre deixávamos outras imagens. Observamos ainda que, eles sempre 
agiam com discrição e que a maioria que escolhia os desenhos eram sempre 
os alunos que se entendiam como negros nas pesquisas realizadas, em sua 
maioria meninas e, algumas delas até escreviam frases abaixo dos desenhos, 
porém optamos por ocultar os nomes e as letras mas digitamos abaixo as 
descrições.
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O quanto as crianças não 
pretinhas como eu não 
sofreram na escravidão!

Que sempre tenha igualdade 
na escola e preconceito não!

Quando eu crescer eu quero 
usar brincos assim, essa parece 

aquela mulher da foto que o 
professor mostrou, minha mãe 
tem essas pulseiras mas ela nem 
usa disse que é coisa de negona.

Meu cabelo é assim, antes eu tinha 
vergonha hoje eu me acho!

Minha vó usa uns pano desse na cabeça as 
vezes e disse que vai rezar, não sei aonde 

ela vai não, ela nunca quis me levar, 
mas deve ser é uma festa, os panos é tudo 

brilhante que ela usa na cabeça.
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Destacamos ainda que, em todos os encontros sempre demos voz aos nossos 
protagonistas por intermédio de um singelo debate e mediante a produção de alguns 
textos, aos quais destacamos algumas frases a seguir, sempre utilizando as iniciais 
dos discentes, como forma de preservação de vossas identidades, observando os 
princípios regimentais do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), conforme 
pode ser observado nos depoimentos anteriores já inseridos no texto desta produção 
acadêmica, ora omitindo-os, para preservar o sigilo. 

Consequentemente, frisamos por fim, que buscamos proporcionar caminhos 
para um repensar na educação eurocêntrica que sempre nos foi ofertada na 
escola e que, nós docentes e eternos aprendizes que somos sempre reproduzimos 
inclusive dentro dos espaços escolares, muitas vezes sem percebermos. Embora 
ainda tenhamos muita resistência quanto às mudanças paradigmáticas da própria 
sociedade em si e, até mesmo dentro dos ambientes escolares devemos ressaltar a 
relevância multirracial e/ou a plurietnicidade representativa da nossa identidade 
nacional.

Para Vigotsky (1984), o psiquismo humano existe por uma apropriação 
dos modos e códigos sociais. Com a internalização, a criança vai 
tornando seu o que é compartilhado pela cultura; o discurso social 
passa a ter um sentido individual. Mas os referenciais externos dos 
negros são dilacerantes. A mensagem transmitida é que, para o 
negro existir, ele tem de ser branco, ou seja, para se afirmar como 
pessoa precisa negar o seu corpo e sua cultura, enfim, sua etnicidade. 
O resultado dessa penalização é o desvirtuamento da identidade 
individual e coletiva, havendo um silenciamento do preconceito por 
parte da criança e do cidadão ao longo da vida.” (MENEZES, 2002, 
p. 147)

Por conseguinte, enaltecemos que com a aplicabilidade das nossas oficias 
atingimos os nossos anseios junto à turma escolhida, construindo ou semeando 
um resgate e uma melhor e maior aceitação no que tange a etnicidade, bem como 
ao seu processo de aculturação dantes adormecido ou inumado nas mentes destes 
adolescentes.

Por fim, salientamos ainda que o papel da escola na contemporaneidade, 
segundo o documentos Pluralidade Cultural dos PCNs (Planos Curriculares 
Nacionais), trazem como alerta a relevância do fomento à prática de atitudes de 
diálogo entre os diferentes e suas culturas, bem como etnias, especialmente entre 
as crianças e adolescentes, nosso público, ofertando uma educação motivadora de 
atitudes positivadas e de reconhecimento às diferenças sociais, culturais, étnicas 
como trilhos para uma autoafirmação à ações dialógicas entre todos os que 
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participam do universo escolar, diante disso, ressalta-se a importância de dar voz 
aos protagonistas deste nossa proposta.

É importante abrir espaço para que a criança e o adolescente 
possam manifestar-se. Viver o direito à voz é experiência pessoal 
e intransferível, que permite um oportuno e rico trabalho de 
língua portuguesa. Assim também o exercício efetivo do diálogo, 
voltado para a troca de informações sobre vivências culturais e 
esclarecimentos acerca de eventuais preconceitos e estereótipos é 
componente fortalecedor do convívio democrático. (BRASIL, 1997, 
p. 40).

 Diante disso, destacamos a relevância da cultura e da literatura afro-
brasileira junto ao contexto escolar, tendo em vista que este deve ser o espaço das 
manifestações de pensamento, formação intelectual e germinação de ideias junto 
à construção de cidadãos plenos e aptos ao exercício da sua cidadania de forma 
dignas.

MÉTODOS

É a partir dos singelos ensinamentos de Rubem Alves ao destacar que “ensinar 
é o exercício da imortalidade, onde de alguma forma continuarmos a viver naqueles 
cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra, o professor 
assim não morre jamais [...]”, que enaltecemos que,  por intermédio da prática de 
oficinas de intervenção e, com ênfase no método da “pesquisa-ação” que é nada 
mais do que uma pesquisa social com bases empíricas, concebidas e realizadas 
em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo, 
tendo os pesquisadores e participantes como os protagonistas, realizamos 04 
encontros que totalizaram 15 (quinze) horas de atividades em pesquisa.

Falar no procedimento de pesquisa intitulado pesquisa-ação (GIL, 2010, p. 29-
43) é sem dúvidas inserir os pesquisadores participantes junto à situação problema, 
para que participem de forma a se sentirem envoltos junto às obras escolhidas, no 
nosso caso, de maneira cooperativa e participante. 

A prática da pesquisa-ação beneficia seus participantes por meio de 
processos de autoconhecimento e quando enfoca a educação, informa e ajuda nas 
transformações. Segundo Elliott (apud FOGAÇA, 2005), a pesquisa-ação permite 
superar as lacunas existentes entre a pesquisa educativa e a prática docente, 
ou seja, entre a teoria e a prática, e os resultados ampliam as capacidades de 
compreensão dos professores e suas práticas, por isso favorecem amplamente as 
mudanças. Com isso, se faz importante salientar que a pesquisa-ação não deve 



399

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

ANAIS II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
 Governança Global, Progresso Econômico e Desenvolvimento Social
 Homenagem ao 75º Aniversário da Carta de São Francisco da ONU

ser confundida com um processo solitário de autoavaliação; mas, sim, como uma 
prática reflexiva de ênfase social que se investiga e do processo de se investigar 
sobre ela. Segundo Elliot (idem), a pesquisa-ação é um processo que se modifica 
continuamente em espirais de reflexão e ação, onde cada espiral inclui: aclarar e 
diagnosticar uma situação prática ou um problema prático que ser quer melhorar 
ou resolver; formular estratégias de ação; desenvolver essas estratégias e avaliar 
sua eficiência; ampliar a compreensão da nova situação; e, proceder aos mesmos 
passos para a nova situação prática.

Dentre as obras escolhidas para realização deste trabalho destacamos: Obax 
(André Neves); Pretinha, eu? (Júlio Emílio Brás); Felicidade não tem cor (Júlio 
Emílio Brás); e Cabelo ruim (Neusa Baptista Pinto). Sendo assim, é com este caráter 
intervencionista que iniciamos nossas atividades em sala de aula, tendo os nossos 
sujeitos de análise e revisão os atores da proposta de intervenção, ou seja, tudo 
o que for apresentado aqui é a representação dos resultados obtidos por meio da 
execução das ações e do próprio processo de execução e inserção do ambiente aos 
quais os nossos protagonistas encontram-se imersos, bem como os procedimentos 
utilizados durante toda a pesquisa-ação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Mediante esta proposta de trabalho observamos a real necessidade de 
ações voluntárias tais como estas, pois torna não somente à nós mas sim a todos 
os compõem o ambiente escolar, bem como aos protagonistas dos projetos uma 
ensinabilidade que, pautada em valores e direitos humanos traz engrandecedores 
resultados no que tange inclusive a diminuição das práticas de bullying, bem 
como aceitabilidade e melhoria em na auto-estima dos jovens protagonistas deste 
projeto literário.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diariamente, nos deparamos com noticiários que revelam o preconceito 
e os estereótipos do negro, seja de forma explícita ou velada. Muitos preferem 
desconsiderar a diversidade que compõe o território brasileiro, acreditando em 
uma falsa democracia racial.

Durante a execução das oficinas, os discentes tiveram a oportunidade de 
refletirem sobre a nossa história e as condições socioculturais, ocasião que tornou 
evidente a existência de sérios problemas relacionados ao conhecimento étnico-
racial, dentre os quais destacamos a própria falta de leitura e estímulo à mesma por 
parte dos alunos. Muitos deles desconheciam e tinham grandes incertezas no que 
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se refere ao protagonismo tanto africano quanto afro-brasileiro na construção da 
nossa história e cultura do nosso país, bem como para com o respeito à dignidade 
de todos.

A partir dos diversos relatos coletados, demonstrou-se comprovada a eficácia 
desta nossa proposta de intervenção, uma vez que ela oportunizou aos alunos do 
9° ano, um novo formato de praticar as leituras, discutindo e escrevendo sobre os 
assuntos propostos nas rodas de debate. Assim, destacamos também que a partir 
dos resultados obtidos neste estudo torna-se plenamente possível desenvolver um 
trabalho voltado à inserção da literatura brasileira e, de forma específica a literatura 
afro-brasileira no ensino fundamental, com ênfase na objetividade primordial de 
proporcionar aos discentes  um contato com a subjetividade e a estética dos textos 
literários norteadores junto a esta proposta de participação ativa dos educandos. 

Para nós enquanto mediadores, com o intuito de motivar e conscientizar 
os alunos junto a conquista de novos horizontes valorizando não só a etnia, mas 
também o reconhecimento de que o povo brasileiro é resultado de uma mistura 
de grupos étnicos que contribuíram de forma igualitária para a formação da nação 
brasileira e que por meio desta literatura afro-brasileira conseguimos ofertar o 
acesso à uma grande quebra de estigmas paradigmáticos enaltecendo possibilidade 
de preservação do nosso acervo histórico-cultural.
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A IDENOLOGIA NO DIREITO E SEU PAPEL NO PROCESSO DE 
CONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA COLETIVA E DA CONCEPÇÃO 

DE “CIDADANIA” NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

Kézia Louzada Boa-Sorte1

INTRODUÇÃO

Estuda-se a relação existente entre Direito e Ideologia, no processo de 
construção da memória coletiva, bem como, na concepção da ideia de cidadania 
no Estado de Direito. A proposta exposta é uma desconstrução da concepção do 
Direito Positivado como elemento garantidor e promotor da cidadania, a partir 
do pressuposto de que essa concepção é um constructo ideológico. Dessa forma, 
a construção da ideia de que a Constituição Federal de 1988 é cidadã, nada mais 
é do que estratégia ideológica que busca apenas encobrir um Estado que prima 
por defender o interesse das classes que dominantes, política e economicamente. 

A compreensão da categoria “ideologia” é, hoje, indispensável à análise do 
Direito e do universo jurídico que o fundamenta. Nesse sentido, tal discussão busca 
englobar relações, condições materiais e suas contradições, ampliando horizontes 
sobre o universo em que é constituído o Direito e como o mesmo é concebido e 
aplicado na nossa sociedade. Essa é a perspectiva da escolha do referencial analítico 
da Constituição Federal de 1988, popularizada como a “Constituição cidadã”.

O interesse no estudo é relevante, tendo em vista que, no Brasil, as classes 
dominantes optaram por um sistema político/jurídico baseado em normas escritas, 
somado ao fato de que o modo de produção das sociedades contemporâneas 
promoveu, pressupostamente, a Constituição a um status de maior instrumento 
jurídico-político de garantia formal de direitos sociais. Assim, interessa aqui, 
analisar os elementos marcadamente ideológicos que corroboram a crença no 
discurso estatal disseminada no seio da sociedade em geral. Por conseguinte, 
enfatizaremos a construção ideológica do Direito no Brasil, reforçando os 
elementos presentes na memória coletiva que contribuem para a perpetuação 
das ideias dominantes. Carvalho (2006) afirma que, pelo fato do espaço jurídico 
ser um instrumento de poder, ocorre um cerceamento ao seu acesso por parte 
das classes dominantes. Isso porque é dele que emerge um complexo de leis 
cuja interpretação depende das condições econômicas, políticas e sociais dos 
envolvidos. 
1 Mestre em Memória, Linguagem e Sociedade pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), 

graduada em História e Direito pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), professora da 
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MATERIAIS E MÉTODOS

Metodologicamente, a opção pelo materialismo histórico é feita por entender 
que, em sua essência, a história é movida por contradições, o que implica que as 
ideias advêm desta realidade permeada por antagonismos. Sendo assim, o modo 
de produção da vida material, eivado de contundentes conflitos de interesses, 
acaba por condicionar o conjunto da vida social, influindo e determinando a 
consciência dos indivíduos. Na concepção materialista da história, são os homens 
que produzem suas representações, suas ideias, a partir da sua existência material, 
como pontuaram Marx e Engels (2000). 

Para Marx (1981), o ponto de partida de uma reflexão de caráter histórico não 
deve se pautar na esfera das ideias, mas na objetividade das relações em que essa 
reflexão se dá. As ideias são resultado das relações materiais e não o contrário. 
Compreende-se, dessa forma, o objeto de estudo não apenas como ideia, mas 
também como fato, da própria dinâmica social, que conduz e condiciona as relações 
sociais na esfera política, como demonstrou Marx (2007). Nessa perspectiva, o 
Direito é tratado aqui como relação social e, portanto, nele está presente a relação 
de produção dominante e o modo como é apropriado o seu produto. A Lei Maior 
acaba por tornar-se, materialmente, essa dominação ideológica, por encobrir os 
reais interesses do seu conteúdo, pautados na preservação do modelo vigente. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Busca-se, com o estudo, a ampliação e o aprofundamento da análise sobre a 
relação existente entre o Direito e a Ideologia, no processo histórico da construção 
da memória coletiva e das concepções que compõem a ideia de cidadania no Estado 
de Direito.

O texto Constitucional brasileiro, de 1988, não apresentou um anteprojeto 
definido. Tal fato, permitiu uma suposta abertura às diversas memórias que ali 
queriam ser representadas, em específico, a dos movimentos sociais populares, as 
quais não haviam sido contempladas nas Cartas anteriores. Destacando-se o Título 
II Dos Direitos e Garantias Fundamentais, em especial, o Capítulo II Dos Direitos 
Sociais, Artigos 6º e 7º da atual Constituição, há supostamente um avanço no sentido 
das demandas sociais, ao ser o primeiro texto Constitucional a assegurar, na formal 
legal, tais direitos. Apesar de mais de 30 anos de promulgação, na Constituição, 
ainda é um espaço de disputa de memória, tendo em vista que, até mesmo no 
âmbito jurídico, critica-se a inserção na Lei Maior dos direitos sociais. Para os 
juristas liberais, não cabe ao Estado à responsabilidade de promover a justiça social 
ou, ainda, a igualdade econômica, isso é competência de cada indivíduo. Por isso, 
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o Direito normativo tem enfoque no indivíduo e não na coletividade. Entrementes, 
como se justifica em um Estado Democrático de Direito (liberal) ter na Carta Magna 
os direitos sociais, advindos das lutas dos movimentos marxistas do século XIX 
e XX? A justificativa está na luta de classes. A memória ali presente constituiu-se 
em um cenário de conflitos. 

Importa-se destacar que Halbwachs (2012, 2004), não trabalhou com a disputa 
de memória ou, ainda, a produção ideológica da memória, mas que o autor traz 
em suas obras, A memória coletiva e Los marcos sociales de la memoria, elementos que 
permitem essa discussão, pois sua abordagem compreende tal categoria como uma 
construção a partir da relação e interação do indivíduo com a coletividade. Assim, 
entende-se que essa construção se configura a partir das relações da materialidade.

A RELAÇÃO MEMÓRIA/IDEOLOGIA 

Na perspectiva halbwachiana, a memória não surge da relação dos indivíduos 
isolados, mas da interação social, portanto, fruto da construção dos grupos em sua 
(con)vivência. Ela reflete, também, uma construção ideológica, sendo que o que 
lembramos ou esquecemos é parte integrante deste processo. O ato de recordar do 
indivíduo é influenciado pelas estruturas sociais em que vive e que o antecedem; 
nesse sentido, as lembranças são resultado dos quadros construídos socialmente 
(HALBWACHS, 2004). Com base nessa concepção, os interesses das classes 
dominantes levam a preservar aspectos da memória em detrimento de outros. 

Compreende-se que as memórias sociais são, também, objetos de luta entre 
as classes e mesmo entre indivíduos nos espaços de convivência. Por ser campo de 
conflitos ideológicos, também manifestado no que dever ser lembrado/preservado 
e no que deve ser esquecido, a memória representa um campo de disputa por 
espaço de representação dos interesses de classes. Nessa perspectiva, os conflitos 
de memória também estão presentes no texto da Constituição Federal de 1988, 
objeto de estudo apresentado.

A Constituição, por representar o maior elemento jurídico do país, constitui-
se um instrumento de poder, de representação ideológica. É possível perceber que, 
ao longo desses mais de 30 anos da Constituição, é reafirmado, na memória social, 
o pressuposto de cidadania, reforçado pela presença dos direitos sociais, como 
referido anteriormente. Há que se discutir que a mera previsão de direitos sociais 
no sistema jurídico-constitucional nunca foi suficiente para, por si só, neutralizar 
as diferenças ou mesmo amenizar o déficit de efetividade dos direitos sociais, 
sobretudo no que tange aos padrões de bem-estar social e econômicos vigentes. 
Por tal fato, o que se tem são apenas garantias simbólicas, que se constituem uma 
essência marcadamente ideológica, que tem fins claros: convencer, controlar e 
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silenciar movimentos que ansiavam pela igualdade social e não meramente formal. 
O que temos é o moldar de elementos da memória social ao que é conveniente 
àqueles que dominam (HALBWACHS, 2004, p. 280).

Para Halbwachs (2004), a classe burguesa buscou, de diversos modos, adaptar a 
memória coletiva às condições modernas, promovendo novos valores e apropriando-
se das tradições que melhor servissem aos seus interesses e necessidades. Para o autor, 
a burguesia se apropriou de novos elementos de identificação social, isso porque, 
até então, a memória social identificava o indivíduo pelo título de nobreza e pela 
família à qual pertencia. Contudo, a nova classe em ascensão, não manteve esse tipo 
de tradição. Com as mudanças econômicas, promovidas pelo sistema capitalista de 
produção, a transmissão da memória social passou a ser construída a partir da sua 
profissão, da fortuna que este detém e com base no que contribui economicamente. 

Com as novas formas econômicas promovidas pela classe burguesa a relação 
dialética de produção/reprodução da memória social ganha novos contextos de 
vivência coletiva, como a fábrica. Essa passa a ser um novo espaço de memória social, 
que, na maioria das vezes, segundo Halbwachs (2004), não tem muita associação com 
a vida além dela. O ato de trabalhar passa a representar a virtude e a vida digna 
dos indivíduos diante da coletividade, passando a memória social à representação 
da mendicância e da pobreza como falta de virtude moral. Por sua vez, é papel da 
classe burguesa elevar moralmente a sociedade, ensinando-lhe o valor do trabalho 
e a sua transmissão por meio da memória (HALBWACHS, 2004, p. 297). 

A memória, ao ser instrumentalizada/apropriada pela burguesia, torna-se 
um instrumento de poder e controle exatamente por tratar-se de um campo de 
disputas ideológicas, sendo também responsável pela preservação/reprodução 
cultural dos costumes e tradições. Com efeito, é fundamental para aqueles que 
detêm o poder manter o controle da produção/reprodução social no campo também 
da memória. Assim, o que deve ser lembrado e o que deve ser esquecido são frutos 
da interpelação ideológica que sofrem os sujeitos sociais. Porém, esse processo 
de construção ideológica não se dá de forma simples e espontânea, como pontua 
Pêcheux (1996, p. 145), mas em sua materialidade concreta e existindo

[...] sob a forma de ‘formações ideológicas’[...] que tem um caráter 
‘regional’ e envolvem posição de classe: os ‘objetos’ ideológicos são 
sempre fornecidos juntamente com seu ‘modo de usar’ – seu ‘sentido’, 
isto é, sua orientação, ou seja, os interesses de classe a que servem -, o 
que permite o comentário de que as ideologias práticas são práticas 
de classe (prática da luta de classes) na ideologia.

A memória é suscetível de interferências do campo ideológico, o qual, por 
sua vez, é fruto da correlação das lutas sociais que se transferem para este campo 
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buscando perpetuação de certas lembranças e do resgate de outras. Sobre essas 
interferências, Santos (2003, p. 52) acentua que se associamos o conceito de memória 
coletiva ao sistema de classificação, chegamos a conclusão que a memória é responsável não 
pela liberdade, mas por processos de exclusão.

Dessa forma, a memória acaba por contribuir para que fatos e acontecimentos 
sejam reforçados e tomados como símbolos de uma formação social. Todavia, estes 
estão ligados apenas a um grupo e não representam toda a sociedade, como se busca 
reafirmar. As memórias sociais estão interligadas a justificativas de unicidade e 
coesão social, no sentido de haver sempre um significado para o que é rememorado, 
portanto, é uma construção ideológica.  

É possível perceber que o próprio texto constitucional, o qual se propõe uma 
síntese da pluralidade e isonomia no tratamento com os diferentes aspectos da 
cultura, em especial, a religiosidade, não poderia, no seu Preâmbulo, apresentar 
elementos de representação de uma única memória, no caso em específico, da 
cristã, quando declara, “[...] promulgamos, sob a proteção de Deus [...]” (Constituição 
Federal da Republica Federativa do Brasil, 1988). Com efeito, expressa uma 
concepção ideológica, reafirmada na preservação da memória cristã, constitui a 
expressão de valores religiosos que não representam a totalidade e não contemplam 
a diversidade. Ao pensar-se na perspectiva do respeito à pluralidade e como 
elemento de cidadania, está em desacordo com o Art. 5º, inciso VI, VII e VIII, os 
quais pontuam:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantido-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade privada, nos termos seguintes:
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;
VII – é assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência 
religiosa nas entidades civis e militares de intenção coletiva;
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;

Nessa perspectiva, o discurso do Preâmbulo Constitucional, promove a 
memória de uma fé, contrariando a prerrogativa de Estado laico, como apregoa o 
artigo 19, inciso I. É instituída a liberdade de culto como benefício entre os direitos 
individuais, esta, imprescindível ao exercício da cidadania, somado ao fato de que 
o Estado não pode promover ou se vincular a uma fé. Com base nessa premissa, 
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pode-se inferir que o conteúdo do texto normativo é ideológico e privilegia certas 
memórias que estão vinculadas a determinadas classes. 

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
municípios: 
I – estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-
lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes 
relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a 
colaboração de interesse público. 

Compreende-se que o conteúdo do texto legal é, também, memória armazenada 
e, ao ser analisada, não se pode perder o foco de que a mesma se constitui como 
uma construção coletiva e parte da dinâmica social, por isso, surge e se desenvolve 
dentro de um contexto de coletividade, mas, compreendendo-se que não representa 
as diferentes classes sociais, e sim, aquelas que detêm os meios materiais de se 
fazerem representar, perpetuando os pressupostos ideológicos de coletividade. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os elementos ideológicos são respostas de aspectos culturais, sociais, políticos 
e econômicos, os quais se apropriam da memória para transmissão e reprodução de 
seus valores. Nesse cenário, há várias memórias coletivas diferentes que representam 
grupos distintos que, na maioria das vezes, possuem interesses divergentes, o que 
contribui para que a memória também seja campo de luta de classes. Todavia, a 
existência de várias memórias não anula a sobreposição entre elas, como é o caso 
da memória cristã presente no Preâmbulo do texto Constitucional.

Para Halbwachs (2004), as recordações dos indivíduos são influenciadas pelas 
estruturas sociais que a eles antecedem, pois apenas lembram-se deste passado a partir 
dos vínculos estabelecidos socialmente. À medida que se colocam na perspectiva do 
grupo, quaisquer memórias que o indivíduo tenha, mesmo as mais pessoais, somente 
existem a partir dos quadros sociais da memória. Isso implica inferir que há uma 
característica na memória que é sempre a de se vincular a uma construção social. Nesse 
ínterim, ela é sempre passível de alterações, interferências que atendem aos interesses 
das classes dominantes, apesar das lutas sociais e de suas representações.

Entende-se, portanto, que a memória não deixa de ser importante mecanismo 
do qual as classes dominantes se apropriam para a preservação de fatos específicos e 
lembranças que ressaltem/reproduzam seus interesses e a rejeição por outros. Sendo 
assim, algumas memórias são selecionadas por interesses político-ideológicos, 
cujo interesse é conservar determinadas relações estruturais da sociedade, como 
apontam Magalhães e Almeida (2011). 
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Neste processo de produção e reprodução das relações sociais, as classes 
dominantes apoderam-se da memória para a preservação e transmissão dos 
mecanismos de dominação. Não se pode, assim, analisar o processo das relações 
sociais sem compreendê-las do ponto de vista da relação de interferência que sofrem 
a partir da seleção de determinadas memórias a serem preservadas e reforçadas 
e outras silenciadas, sem relacionarmos à produção da ideologia.
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 ACESSO À JUSTIÇA: O PODER JUDICIÁRIO 
FRENTE À APLICAÇÃO DA JUSTIÇA

Júlia Oliva Campos1

  Taise Alves Silva2

Samara Alves Pereira3

RESUMO
O presente resumo expõe a dificuldade para com o enfrentamento do novo corona 
vírus nas penitenciárias brasileiras e sobre a Recomendação 62/2020 do Conselho 
Nacional de Justiça que visa o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos 
e às suas liberdades fundamentais, nos termos da Constituição Federal de 1988. 
Palavras-chaves: Recomendação;corona vírus; penitenciárias. 

ABSTRACT
The present summary exposes the difficulty in confronting the new corona virus in 
Brazilian penitentiaries and on Recommendation 62/2020 of the National Council of 
Justice, which aims at full respect for dignity, human rights and their fundamental 
freedoms, under the terms of the Constitution 1988.
Key-words: Recommendation; corona vírus; penitentiaries.

INTRODUÇÃO

A Organização Mundial da Saúde decreta pandemia do novo corona vírus, 
doença chamada de Covid-19. O Brasil, assim como os outros países, está se adaptando 
e tentando se atualizar para conservar vidas e manter os direitos fundamentais. Dessa 
maneira, é de suma importância a necessidade dos poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário unirem-se para a obtenção da justiça mais célere a fim de promover a 
real efetividade dos direitos dispostos na Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988.

O presente resumo tem como objetivo indicar a importância da justiça em 
tempos de pandemia evidenciando, inclusive, às recomendações proferidas pelo 
CNJ que visam manter direitos como a dignidade da pessoa humana e, dessa 
forma, o direito do cidadão de não ser submetido a tratamento desumano, como 
também o direito dos presos de respeito à integridade física e moral.

1 Graduanda em Direito. Faculdades Santo Agostinho. juholiiva@gmail.com
2 Graduanda em Direito. Faculdades Santo Agostinho. taise_alves_@hotmail.com  
3 Mestre em Memória pela Uesb. Professora da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista. 
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Conforme retratado pelos os autores os presos têm direitos garantidos na 
Carta Magna de 1988 no artigo 1° inciso III, artigo 5° inciso XLVII e XLIX. Devendo 
seguir o princípio fundamental que é a dignidade da pessoa humana.

A metodologia utilizada para a realização da pesquisa foi o método indutivo e 
bibliografico consistindo em analise de precedentes judiciais, Recomendação do CNJ, 
normas constitucionais e livros.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
  
O Conselho Nacional de Justiça com a Recomendação 62/2020 trouxe sugestões 

aos magistrados em atuação na esfera penal sobre os critérios de contingência da 
COVID-19 nos estabelecimentos prisionais, instruindo-os à adoção de medidas 
preventivas à propagação da infecção através de ações socioeducativas. 

Considerando a existência do grupo de risco, o qual carece de uma maior 
atenção, convém destacar os presos, que convivem aglomerados devido a estrutura 
física e do número de prisões preventivas nos presídios brasileiros. 

A Recomendação 62/2020 objetiva certificar a manutenção da saúde dessas 
pessoas, e orientar o Poder Judiciário a ater-se à garantia da saúde coletiva por conta 
da proporção de contaminação e disseminação do vírus dentro do sistema prisional, 
produzindo, então, impactos significativos dentro e fora do cárcere. O intento é de 
reduzir os riscos epidemiológicos da transmissão do vírus no estabelecimento que 
já é insalubre e apresenta dificuldades para garantir os equipamentos de proteção 
e higiene aos que ali se encontram. 

Para tanto, foi recomendado aos magistrados a aplicação de medidas, 
preferencialmente, socioeducativas e em meio aberto, além de revisão das decisões 
sobre a internação provisória e por dívida alimentícia. Contudo, muitos dos órgãos 
jurisdicionais estão descumprindo as recomendações do Conselho Nacional de 
Justiça e por esse motivo o Partido Socialismo e Liberdade, o Instituto Brasileiro 
de Ciências Criminais, entre outros órgãos que prezam pela saúde pública dentro 
do sistema prisional, apresentaram uma Ação de descumprimento de preceito 
fundamental n° 347 9 (ADPF) com a finalidade impedir que a lesão aos preceitos 
fundamentais ocasionadas pelo poder judiciário continue a vigorar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 É de notório saber que a contaminação poderá alastrar se não cumpridas certas 
exigências e recomendações, por esse motivo o CNJ teve apoio da Organização das 
Nações Unidas e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e, espera-se 
que a justiça brasileira também dê o apoio esperado para impedir mais um caos 
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dentro do sistema prisional do país que necessita encarecidamente de reformas 
estruturais. E nesse sentido, fala-se aqui, sobretudo, de um importante diálogo e 
até harmonia entre as decisões proferidas nas instâncias inferiores e os Tribunais.
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O DIREITO À MORADIA EM TEMPOS DE PANDEMIA: 
ANÁLISE DAS RELAÇÕES DE PODER À LUZ DA TEORIA DE 

MICHEL FOUCAULT

Jaqueline da Silva Caires1

Luis Paulo Ferraz de Oliveira2

Priscilla Sandes Ferraz3

Samene Batista Pereira Santana4

RESUMO: 
A presente pesquisa busca compreender a aplicabilidade dos direitos fundamentais, 
assim como, a sua correlação com o princípio da dignidade humana em garantir 
o mínimo existencial ao ser humano. Dessa forma, objetiva-se investigar como 
a desigualdade social contribui para a existência de moradias precárias e, desse 
modo, dificulta a efetivação do direito social à moradia digna no cenário de crises 
epidemiológicas e sanitárias. Ademais, é válido também averiguar, a prevalência 
de políticas econômicas em detrimento das políticas assistencialistas, como forma 
de exclusão e esquecimento das classes marginalizadas. Para investigação desse 
fato social, o estudo teve como metodologia a teoria do Michel Foucault, do ponto 
de vista filosófico, com a pretensão de estudar as relações de saber e poder que 
contribuem para a formação de espaços sociais antagônicos. Além disso, recorreu-
se também a outras produções acadêmicas e a revista Radis-Comunicação e Saúde, 
da Fundação Oswaldo Cruz. Nesse sentido, pretende-se tornar essa pesquisa de 
fundamental importância para conhecimento do corpo social, a fim de reafirmar 
a importância dos direitos fundamentais e de sua correlação e dependência dos 
demais direitos humanos e sociais. 
Palavras-Chaves: Direitos Fundamentais; Direito à moradia; Dignidade Humana. 
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ABSTRACT:
 This research seeks to understand the applicability of fundamental rights, as 
well as its correlation with the principle of human dignity in guaranteeing an 
existential minimum for human beings. Thus, the objective is to investigate how 
social inequality contributes to the existence of precarious housing and, in this way, 
makes it difficult for the social right to achieve dignified housing in the context 
of epidemiological and health crises. In addition, it is also valid to ascertain, the 
prevalence of economic policies to the detriment of welfare policies, as forms of 
exclusion and forgetfulness of the marginalized classes. To investigate this social 
fact, the study was based on Michel Foucault’s theory, from a philosophical point 
of view, with the intention of studying the relations of knowledge and power that 
contribute to the formation of antagonistic social spaces. In this sense, it is intended 
to make this research of fundamental importance for knowledge of the social body, 
in order to reaffirm the importance of fundamental rights and their correlation 
and dependence on other human and social rights.
Keywords: Fundamental Rights; Right to housing; Human dignity.

INTRODUÇÃO 

É importante pontuar, inicialmente, a relevância jurídica da Teoria Geral dos 
Direitos Fundamentais como forma de conhecer sua função social. Esses direitos 
nasceram com a prerrogativa de legitimar condições mais humanas aos cidadãos 
e, assim, positivar nas Constituições garantias que buscam resguardar o homem 
na sua liberdade, necessidade e preservação. (BARROSO, 2010, p. 43-45). 

Dessa forma, foi a partir da positivação da Magna Carta Britânica de 1225 e, 
posteriormente, da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 
1789, no marco do constitucionalismo, que se preocupou mais atentamente com a 
criação de limites para conter os poderes autoritários. 

A Declaração se pautou em resguardar, em sua última finalidade, os 
direitos do homem dos atos autoritários de seus governantes, visando, também, 
instruir os indivíduos sobre os seus direitos fundamentais. (CUNHA JÚNIOR, 
2019, p. 503). 

Cunha Júnior (2019, p. 497), destaca o princípio da dignidade da pessoa 
humana como critério basilar e unificador de todos os direitos fundamentais da 
pessoa humana, com eficácia vinculante e obrigatória, bem como dotado de intensa 
carga valorativa. Compreende-se, assim, os direitos fundamentais como núcleo 
essencial da democracia constitucional ao pontuar que, sem o reconhecimento e 
proteção dos direitos fundamentais não há o que se falar em democracia.  
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Nesse viés, o respeito e a proteção dos direitos e das liberdades fundamentais 
encontram-se positivados na Constituição Federal de 1988, que abrange todas as 
espécies de direitos, desde os referentes às liberdades, igualdade e a solidariedade, 
até o foco da pesquisa: os direitos sociais e, exclusivamente, o direito à moradia 
digna.

Insta salientar que, o direito à moradia encontra-se representado no rol 
dos direitos sociais, no que se refere ao caput do art. 6º da Carta Política de 1988, 
incluído pela Emenda Constitucional n. 26 de 2000. Esta previsão constitucional 
perpassou por contextos históricos e políticos antes da sua formação e efetiva 
consolidação.

Pode-se mencionar que as transformações nas estruturas política e econômica 
da sociedade se acentuaram após a Primeira Guerra Mundial, que também trouxe 
a necessidade de intervenção do Estado nas relações socioeconômicas e, por 
conseguinte, do surgimento de um Estado do Bem-Estar Social (CUNHA JÚNIOR, 
2019, p .539).  

Contudo, todo o processo de reconhecimento e positivação dos direitos sociais 
em normas constitucionais enfrentam, ainda no cenário atual, impasses sociais, 
políticos e econômicos no que diz respeito a sua efetivação ou aplicabilidade no meio 
social, visto que o Estado, por ausência de vontade política, de meios e recursos, 
nem sempre os tornam realizáveis. (CUNHA JÚNIOR, 2019, p. 543). 

Portanto, feitas essas pontuações acerca dos direitos fundamentais e sua 
relevância perante a efetivação dos direitos sociais, sobretudo o direito à moradia 
digna, passaremos para a observação e argumentação acerca dos objetivos 
analisados, buscando cultivar uma visão humanitária perante os cidadãos e as 
classes marginalizadas no contexto pandêmico atual.    

OBJETIVOS 

Diante da institucionalização dos direitos fundamentais na Carta 
Constitucional de 1988, objetiva-se analisar a eficácia desses direitos, notadamente 
o direito à moradia aos cidadãos, em plena igualdade de promoção.

Nesse contexto, pretende-se abordar a realidade dos indivíduos que 
habitam nas periferias brasileiras, bem como os cidadãos que vivem à revelia da 
marginalização social, ou seja, os moradores de rua, na realidade da pandemia 
do Covid-19.   

Outrossim, analisa-se, também, a existência de políticas voltadas 
exclusivamente para o âmbito econômico, colocando, assim, no esquecimento do 
planejamento governamental, as políticas assistencialistas para com as medidas 
de combate e prevenção do Coronavírus. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

A problemática na atualidade não consiste na positivação de mais direitos 
fundamentais aos cidadãos, e sim, na correta aplicação dos direitos já previstos 
constitucionalmente, em igualdade de promoção, a todas as pessoas. A ausência 
de eficácia de direitos, como o fundamental à moradia, impede a concretização 
da justiça social no Brasil. E nos dizeres de Cunha Júnior (2019, p. 543):

O grande problema que aflinge os direitos fundamentais sociais 
não está em sua declaração ou no reconhecimento formal de suas 
garantias, mas sim na sua efetivação, que consiste na realização 
concreta nas prestações que compõem os seus respectivos objetos, 
quais sejam: acesso à saúde, educação, assistência social, trabalho. 

No mesmo sentido, Bezerra adverte (2008, p. 111) “entre o formal e o real, 
entretanto, medeia um abismo. O preceito constitucional permanece como simples 
promessa a ser cumprida...” É a inefetividade dos direitos que abre margem para 
o crescimento da desigualdade social.

Essa desigualdade presente na construção do espaço urbano é um problema 
que decorre da ausência de moradia digna aos brasileiros, que sofrem diariamente 
com a exclusão social, o que contribui para a existência de moradias precárias. 

E em tempos de pandemia, como a vivenciada em decorrência do Covid-19, 
essa população é a mais prejudicada, tendo em vista que a construção de 
comunidades e favelas é feita de forma irregular, com casas pequenas e de pouca 
ventilação, que se comunicam com outras construções de forma instantânea, o que 
dissemina o vírus de forma mais rápida.

Na tentativa de buscar compreender a formação dos espaços urbanos e a 
classificação dos grupos sociais nestes segmentos, em específico os habitantes das 
periferias e os moradores de rua, é considerada a abordagem filosófica feita pelo 
teórico social Michel Foucault com a finalidade de entender como as relações de 
saber e poder segregam e excluem as classes menos favorecidas e oprimidas. 

Nessa perspectiva, em seu livro Microfísica do Poder (1979), Foucault propõe 
a compreensão de como as relações de poder produzem verdades que se veiculam 
através dos discursos que atravessam os sujeitos. (FOUCAULT, 1979, p. 5).  

Foucault (1979, p. 10), acrescenta sobre outra metodologia de regimes do poder: 
o regime de verdade que faz funcionar em cada sociedade. Através de uma política 
geral de verdades, tem-se a existência de discursos, os quais são atribuídos como 
verdadeiros. 

As políticas de verdades no corpo social é que definem os mecanismos e as 
instâncias que sancionam uns e outros ou as técnicas e procedimentos que são 



415

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

ANAIS II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
 Governança Global, Progresso Econômico e Desenvolvimento Social
 Homenagem ao 75º Aniversário da Carta de São Francisco da ONU

valorizados para a obtenção da verdade, também o estatuto daqueles que tem o 
encargo de dizer o que funciona como verdadeiro, ou seja, a verdade não existe 
fora do poder ou sem poder (FOUCAULT, 1979, p. 10). 

Por conseguinte, tomando esta relação de coexistência e de dependência 
entre verdade e poder, percebe-se o quanto elas são existentes e definidoras da 
arquitetura social e da definição, construção e separação entre a periferia e os 
bairros nobres. 

Como Foucault esclarece mais uma vez em seus estudos, o poder não 
se encontra concentrado em um soberano restritamente, assim como, o poder 
também não é uma relação entre dominador e dominados, mas sim é um 
exercício que circula em conformidade com o conjunto de aparelhos, instituições 
e regulamentos que aplicam o direito e que produzem verdades e saberes 
(FOUCAULT, 1979, p. 103). 

É sobre esta produção de verdades e saberes que são definidos os critérios 
econômicos de classificação que enquadram os indivíduos em seus grupos de 
renda e, dessa forma, segregam, excluem e definem o sujeito. Conforme Cunha 
Júnior (2019, p. 540):

Com base no princípio da solidariedade, passaram a ser reconhecidos 
como direitos humanos fundamentais os chamados direitos sociais, 
como categoria jurídica concretizadora do princípio da justiça social 
e que se viabilizam pela execução de políticas públicas, destinadas 
a garantir amparo e proteção social aos mais fracos e mais pobres. 

Ou seja, as políticas públicas assistencialistas são de suma importância para 
a promoção dos direitos fundamentais a toda população, que depende do Estado 
para concretizar os ditames constitucionais da Constituição de 1988, notadamente 
a população mais vulnerável.

Em síntese, a verdade também está presente nos meios, formas e mecanismos 
de controle e exercício do poder que favorecem e alimentam a desigualdade social. 
Que definem os bairros das zonas urbanas e as suas respectivas características, 
moradores e classes sociais. 

Outrossim, é sobre o aspecto de produção da verdade que os morros também 
são destinados à população carente e pobre e que as ruas são o lugar do não lugar, 
dos indivíduos que não pertencem a lugar nenhum.  

Por fim, mas não menos importante, como forma de um exercício foucaltiano, 
é imprescindível olhar para o lugar que a sociedade e seus sujeitos se encontram 
hoje para entender o que se construiu e os processos que se moldaram. 

Em outras palavras, os processos geopolíticos como a urbanização e a 
globalização que segregam e discriminam, e a negligência estatal em efetivar 
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o direito social à moradia, colocou o sujeito residente da periferia e o sujeito 
morador de rua em situação ainda mais vulnerável neste contexto atual de crise 
epidemiológica. 

E nos dizeres de Santos (2011, p. 16) “a revolução democrática do direito e da 
justiça só faz verdadeiramente sentido no âmbito de uma revolução mais ampla 
que inclua a democratização do Estado e da sociedade”. Por isso, a eficácia dos 
direitos fundamentais, notadamente o direito à moradia, é pauta importante na 
construção do pensamento democrático.

MÉTODOS 

O estudo averiguou a problemática exposta por meio da utilização de 
pesquisa bibliográfica e exploratória, bem como o uso de artigos e da Revista 
Radis-Comunicação e Saúde, que dialogam com a temática. 

Para isso, foi utilizado o método indutivo, pois se buscou através da explanação 
de teorias, chegar a um raciocínio lógico dos fatores que contribuem para o 
problema. Assim, a escolha desse tipo de abordagem partiu do interesse de analisar 
as garantias constitucionais sobre o direito à moradia digna e a aplicabilidade dos 
direitos fundamentais e sociais, a fim de pesquisar a relação existente entre poder 
e a desigualdade social e sua interferência na vivência da população de rua e das 
favelas com a pandemia do Covid-19. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise abordada no trabalho se pauta na edição nº 212-Mai/2020 da 
Revista Radis-Comunicação e Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz, que através de 
entrevistas realizadas com moradores e representantes de ONGS das periferias 
no Brasil, revelou a realidade vivenciada por seus habitantes frente às medidas de 
prevenção contra o Covid-19. 

Na edição, são compartilhados problemas que já ameaçavam a existência 
e dignidade dos indivíduos que habitam nas periferias e nas ruas e que, com a 
chegada do vírus, escancarou as desigualdades existentes que afetam as condições 
básicas para a sobrevivência. 

Assim, uma das medidas de prevenção proposta Organização Mundial 
de Saúde (OMS), é a recomendação do isolamento social, porém a estrutura das 
habitações, assim como, a quantidade de pessoas que dividem o mesmo espaço em 
casa, são alguns dos impasses relatados pelos moradores na periferia. 

As moradias construídas são muito próximas umas das outras, o que dificulta 
a ventilação e o arejamento dos cômodos das residências, fato este que proporciona 
a disseminação do vírus. 
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Outro fator relevante é o acesso aos meios de higienização correta das mãos 
e superfícies: a falta de abastecimento de água que já atingia a população mesmo 
antes da pandemia se tornou uma grande vilã no acesso às medidas de higienização. 
As condições financeiras das famílias, ainda abarca a dificuldade para comprar 
álcool 70%, visto que, muitos dos moradores trabalham informalmente e tiveram 
suas rendas afetadas.  

Por outro viés, a realidade dos moradores de rua também os torna mais 
vulneráveis e afetados pelo cenário de desigualdade e injustiça social. Como seguir 
a recomendação de ficar em casa sendo que a estes cidadãos esta sempre foi uma 
realidade distinta? 

A ausência de ações governamentais destinadas às pessoas em situação de 
rua os expõem não somente a contaminação pelo vírus, mas também a outras 
agravantes sociais, como a fome, a violência, a ausência de higiene e água potável. 

Cumpre mencionar, ainda, a diferença entre direito à moradia e direito à 
propriedade, na medida em que a moradia configura uma necessidade intrínseca 
ao ser humano como forma de viver dignamente em comunidade. Não constitui 
uma mera liberalidade do cidadão. É o mínimo para garantir a dignidade humana. 
Em contrapartida, a propriedade privada é uma benesse conquistada por alguns 
e, em certos casos, dispensável no quesito sobrevivência, e que deve respeitar a 
função social (SILVA, 2010, p. 70-79).

O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, 
ratificado pelo Brasil em 24 de janeiro de 1992, consagrou o direito à moradia como 
direito humano de toda pessoa a um nível de vida digna para si próprio e para sua 
família. Por isso, a importância salutar da discussão do direito à moradia digna a 
toda população em igualdade de promoção.

Portanto, é imprescindível ressaltar sobre não apenas a necessidade de 
se garantir moradia, mas as condições dignas de existência destes espaços, 
especificamente em contextos atuais de crise epidemiológica, apesar de todas 
as intempéries sociais que classificam os indivíduos e os segregam em diversos 
ambientes urbanos. (COSTA, 2013, p. 15). Por essa razão, é de extrema importância 
a proteção e prestação do Estado para concretizar os planos constitucionais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do que foi exposto, é possível concluir que os direitos fundamentais e 
os direitos humanos e sociais devem ser aplicados de maneira conjunta para que o 
critério basilar da dignidade humana que estrutura o nosso ordenamento jurídico, 
especificamente, a nossa Constituição, seja efetivado e vivenciado por todos os 
sujeitos em sua existência.
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 Percebe-se, também, que o Estado tem sua função social de elaborar e fornecer 
aos cidadãos condições que promovam acesso aos direitos sociais, notadamente o 
direito à moradia digna, visto que, em crises epidemiológicas e sanitárias, a ausência 
de acesso a esse direito coloca em risco o maior bem jurídico tutelado: a vida.

Por conseguinte, a pandemia do Covid-19 demonstrou de forma gritante 
a desigualdade, o abandono e descaso destinado à população da periferia, mas 
também aos moradores de rua. A ausência do acesso aos direitos sociais e, 
consequentemente, o empobrecimento da favela demonstra a total falta de direitos 
da periferia. 

Para isso, é preciso que as políticas públicas sejam voltadas para a assistência 
social e as condições de acesso à moradia digna, visto que, no cenário atual, 
notam-se ações governamentais mais voltadas para os critérios de preservação e 
manutenção das políticas econômicas. 

Não se pretende dizer que as políticas econômicas devem ser esquecidas, 
até porque não há como pensar em desenvolvimento social sem planejamento 
econômico, mas, sim, objetiva-se pontuar que é imprescindível a atuação estatal 
no sentido de coexistência entre políticas econômicas e políticas assistencialistas, 
voltadas para a efetivação do direito à moradia e as condições mínimas de existência 
da dignidade humana pela população marginalizada.  

Portanto, em um Estado Democrático de Direito, é necessário a preservação 
e efetivação dos direitos fundamentais, pois não há o que se falar em democracia 
sem o acesso pelos cidadãos aos direitos constitucionalmente resguardados.   
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O TEATRO COMO FORMA DE PROMOÇÃO DOS 
DIREITOS HUMANOS E DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL: 

UMA ANÁLISE DO GRUPO PALCOS & QUINTAIS NO 
MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABAÇAL-MT

Ana Clara Moreira de Bortoli1

Jefferson Antonione Rodrigues2

RESUMO
Todo teatro é tido como necessariamente um ato político, porque políticas são 
todas as atividades do homem, e o teatro é uma delas (BOAL, 2012). Desta feita, 
o presente trabalho de pesquisa se trata de uma análise do teatro como um 
instrumento de transformação social, com foco no grupo “Palcos & Quintais”, no 
município de Reserva do Cabaçal/MT. A pesquisa busca descrever a importância 
do teatro para a promoção dos Direitos Humanos em sociedade, como também 
sua capacidade de transformar o meio ambiente no qual está inserido (BOURDIEU, 
1998). Sabe-se que, os Direitos Humanos foram arduamente conquistados a partir 
de lutas sociais, e apesar de estarem assegurados juridicamente, sua efetivação está 
condicionada a ação da sociedade, e uma das ferramentas mais eficientes para a 
ação social é o teatro. No município de Reserva do Cabaçal, localizado na região 
do Vale do Jauru, estado de Mato Grosso - Brasil, um grupo de teatro foi capaz de 
unir a comunidade como um todo, escolas, igrejas, jovens, adultos e crianças em 
algo que a princípio visava o entretenimento e acabou promovendo um festival, 
influenciando o turismo, o meio ambiente e a estrutura local. Aqui está o fruto se 
uma percepção social realizada a partir do Fenomenológico (Merleau-Ponty, 2011), 
busca-se descrever a realidade da experiência da pesquisa, empregando o olhar do 
eu, do outro e o olhar do mundo, obtendo assim qualitativos. Os instrumentos de 
pesquisa empregados são a observação sistemática e entrevistas com participação 
de ex-integrantes do grupo “Palcos & Quintais”, bem como a colheita de amostras 
da população reservense, como também a pesquisa documental.
Palavras-chaves: Direito e Arte; Direitos Humanos; Teatralização.

ABSTRACT
Every theater is seen necessarily as a political act, because politics are all man’s 
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activities, and theater is one of them (BOAL, 2012). Thus, the present research work 
is an analysis of the theater as an instrument of social transformation, focusing 
on the group “Palcos & Quintais”, in the municipality of Reserva do Cabaçal / 
MT. The research seeks to describe the importance of theater for the promotion of 
Human Rights in society, as well as its capacity to transform the environment in 
which it is inserted (BOURDIEU, 1998). It is known that human rights were hard 
won through social struggles, and although they are legally guaranteed, their 
effectiveness is conditioned to the action of society, and one of the most efficient 
tools for social action is the theater. In the municipality of Reserva do Cabaçal, 
located in the Vale do Jauru region, state of Mato Grosso - Brazil, a theater group 
was able to unite the community as a whole, schools, churches, youth, adults and 
children in something that at first aimed at entertainment and ended up promoting 
a festival, influencing tourism, the environment and the local structure. Here is the 
fruit if a social perception realized from the Phenomenological (Merleau-Ponty, 
2011) it seeks to describe the reality of the research experience, using the look of 
the self, the other and the look of the world, thus obtaining qualitative ones. The 
research instruments employed are systematic observation and interviews with 
the participation of former members of the group “Palcos & Quintais”, as well as 
the collection of samples from the population of Reserves, as well as documentary 
research.
Key-Words: Right and Art; Human Rights; Theatricalization.

INTRODUÇÃO

Neste ensaio busca-se compreender o poder transformador do teatro, para 
demonstrar que em Reserva do Cabaçal, o grupo teatral “Palcos & Quintais” 
influenciou no resgate da história e da cultura local, através da memória viva, 
promovendo a percepção de que os munícipes são sujeitos ativos de Direitos 
e responsáveis pela manutenção das características que os diferenciam como 
cidadãos. 

Entender a manifestação dos fenômenos culturais e artísticos é resgatar 
a história do município e compreender a identidade do seu povo. Desta forma, 
fomentar seu interesse na preservação do patrimônio presente nesse local, ou 
seja, na Reserva do Cabaçal.  Busca-se, compreender a memória viva do povo 
reservense e organizar sua história e características, para que, assim, promova a 
sua compreensão da necessidade de preservar os atributos naturais locais, não só 
por uma necessidade ambiental, mas porque são essas características que sustentam 
todas as outras peculiaridades.
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Neste contexto, sustenta-se a importância desta pesquisa pelo fato de que a 
preservação só ocorre quando se tem conhecimento do que deve ser protegido, 
quando se descobre a importância do patrimônio e das características naturais e 
sociais de uma comunidade. Assim, os sujeitos ativos que a compõem passam a 
ser responsáveis por preservar sua própria história e até mesmo enriquecê-la com 
maiores contribuições de sua memória viva. 

Para isso, foram levantados diversos questionamentos, tais como: O teatro 
pode ser um meio de exercício de direitos, especificamente promotor de Direitos 
Humanos em sociedade? Qual a importância do teatro, especificamente o grupo 
“Palcos & Quintais” para identificar e preservar a identidade histórica e cultural de 
Reserva do Cabaçal? Qual a atual situação do grupo “Palcos & Quintais” e como 
se encontra o desenvolvimento dos eventos culturais no município? 

A pesquisa busca identificar a relação entre o Direito e a Arte e demostrar a 
importância da arte para o Direito, como ferramenta de transformação social. Para 
isso, foi valorada a percepção do eu interlocutor, dos protagonistas e da sociedade. 

OBJETIVOS

Demonstrar o poder transformador do teatro quanto utilizado como uma 
ferramenta de promoção de Direitos Humanos. Par isso, foi necessário: identificar 
a relação entre o Direito e a Arte; pesquisar a história cultural do Município de 
Reserva do Cabaçal, através de documentos e de entrevistas com moradores; 
levantar informações sobre a importância do grupo Palcos & Quintais para 
preservar a identidade cultural de Reserva do Cabaçal e entender de que forma o 
teatro pode atuar como uma ferramenta de promoção dos Direitos Humanos em 
sociedade e promover a transformação social.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O Direito e a Arte são fenômenos essencialmente sociais, que tem sua fonte 
primária nos costumes/cultura de uma sociedade. Assim como o Direito a Arte é 
compreendida através de características pessoais. Tem sua interpretação relativa, 
dependendo da visão de cada pessoa e da condição em que se encontra em 
sociedade. 

Assim como o Direito, a Arte se fundamenta nas transformações sociais e 
é também fonte do direito, à medida que molda a cultura de uma sociedade. São 
formas de renovação da memória viva e remodelagem histórica e cultural. As 
manifestações artísticas podem conduzir o direito para uma maior visão de seus 
valores. Observa-se que, “as obras de arte desfazem as certezas, colocando dúvidas 
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no que está posto. Razão pela qual, novamente, “são capazes de demonstrar outras 
possibilidades que não as estabelecidas” (SCHWARTZ, p. 1017).

A ciência do Direito não se limita a esclarecer apenas o que está na lei, seu 
foco está nas relações sociais e como essas podem moldar a aplicabilidade dessa 
ciência, pois “a ordem interna das associações humanas não só é a primeira do 
direito, mas é, até hoje, a fundamental” (EHRLICH, 1986, p. 36). O Direito está em 
constante transformação é um elemento vivo que acompanha a sociedade e expressa 
sua face. De igual maneira, a arte observa essa mesma sociedade e a demonstra 
nas suas mais diversas formas.

Diante deste contexto, importante referendar que, o patrimônio físico, artístico, 
cultural e o meio ambiente de cada município é único e deve ser preservado como 
se preserva uma obra de arte. Isso porque, fazem parte da identificação deste local, 
tanto de forma interna, para que os munícipes entendam sua origem, sua história, 
quanto no âmbito externo, pois esse patrimônio é o retrato do que é mostrado para 
o resto do mundo.

Com isso, tem-se que a arte em Reserva do Cabaçal é a representação da 
memória e as manifestações culturais do seu povo, todas essas baseadas no 
patrimônio natural do município. A beleza do meio ambiente a apelida como 
“Cidade das Águas”. A história de Reserva do Cabaçal é medida pela memória de 
seu povo, um passado que interage com o presente e tenta formar a identidade dos 
reservenses, um patrimônio a ser determinado e preservado. 

A cultura e a história de reserva do Cabaçal pertencem a memória de seu 
povo e se baseiam no meio ambiente a que pertencem. “O estudo da memória 
social é um dos meios fundamentais de abordar os problemas do tempo e da 
história, relativamente aos quais a memória está ora em retraimento, ora em 
transbordamento”. (LE GOFF, 1924, p. 368). O estudo dessa memória é o que pode 
definir a história de um povo, é fator de criação de seu patrimônio histórico-cultural.

O teatro em si é um ato político, e por ser também uma representação social 
e cultural ele demostra as características de cada cultura. Augusto Boal salienta 
que, o teatro tem grande poder de transformação social, mas que deve ser usado 
como uma ferramenta para libertação, uma forma de transmitir conhecimento e 
aprender com isso, “A estética do oprimido, busca devolver aos que praticam, sua 
capacidade de perceber o mundo através de todas as artes e não apenas do teatro” 
(BOAL, 2012, p.15).

Augusto Boal (idem, p.19) acreditava que “O espetáculo é o início de uma 
transformação social necessária e não um momento de equilíbrio e repouso. O fim 
é o começo!”. Para ele o teatro pode ajudar a entender a humanidade, esta que só 
é verdadeira quando pautada na solidariedade. Contudo, para nos percebermos 
como humanidade é necessário diferenciar o “fazer teatro” do “ser teatro”. Pois, 
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fazer teatro é encenar uma peça, escreve, dirigir, dentre outras funções, não é 
preciso “fazer teatro” para “ser teatro”, pois “ser teatro é ser humano”. Ao dizer 
isso, entendemos que somos aqueles que saímos de nossa pré-humanidade para 
entrarmos em uma verdadeira humanidade, quer dizer que entendemos o que nos 
faz ser humanos, o que nos diferencia dos animais.

 É aí que entra o uso do teatro como ferramenta, pois não é preciso “fazer 
teatro” para “ser teatro”, mas “fazer teatro” pode ajudar neste processo, se utilizado 
como uma ferramenta de liberdade o teatro pode ser usado para disseminar os 
Direitos Humanos em sociedade e fazer com que finalmente possamos sair de 
nossa pré-humanidade.

Para que o teatro não se desvie, e seja na verdade uma ferramenta de opressão, 
ele deve ser implementado com o entendimento de que todo povo tem uma história, 
e uma individualização cultural que os define como seres humanos dotados de 
direitos, e que vai nortear sua aceitação social e seu entendimento. 

É necessário entender que ao teatro, para que atue como libertador cabe a 
preservação das identidades que, são compostas pelos modos de fazer arte, bem 
como pela história e pelos personagens reais de um determinado lugar, que 
são sujeitos ativos na promoção de tais mudanças e formação de suas próprias 
características. Conforme leciona Stuart Hall (1987, p.13) “A identidade torna-se 
uma ‘celebração móvel’ formada e transformada continuamente em relação às 
formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais 
que nos rodeiam”.

Foi o que aconteceu em Reserva do Cabaçal-MT, a identidade cultural do 
município fora redescoberta através das atitudes conjuntas da sociedade, na 
promoção de um movimento turístico que traria benefícios mútuos a região. 
Como afirma um dos criadores do grupo todo o processo de formação do grupo 
e revezamento se deu de forma bem democrática e natural e foi importantíssimo 
para o enriquecimento pessoal de cada integrante:

Eu particularmente afirmo, com toda convicção, que foi muito 
enriquecedor para mim ter participado de todas as atividades do grupo, 
inclusive em festivais de teatro que aconteceram em Cuiabá-MT, todos 
esses fatores foram importantes no meu trabalho como professor. Não sei 
por quantas formações o grupo tenha passado, penso que foram poucas, 
ou tenha sido a única, afinal o que acontecia de forma bem democrática 
era o revezamento dos integrantes em um processo bem natural. (DJA, 
entrevista concedida em 12/07/2020).

Após, alguns anos se iniciou um processo de desencantamento com a 
manifestação teatral, mais ou menos no mesmo período em que acabaram os 
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festivais: “com a não realização do FESPRAIA e da FEIARTES nos anos seguintes 
passou a não haver mais empenho assíduo das administrações nas atividades 
culturais do município, fato que também não estimulou o grupo teatral a continuar 
suas atividades”. (SHC, depoimento concedido em 07/07/2020).

Pela percepção dos protagonistas, foram vários os fatores que fizeram com 
que o grupo que nasceu em meado dos anos 80 (oitenta) encerrasse suas atividades 
aproximadamente no ano de 2010. Dentre as mais citadas está a falta de incentivo 
do poder público e o processo de desencantamento que que ocorreu não só em 
Reserva do Cabaçal, mas em todo o estado de Mato Grosso.

MÉTODOS

A pesquisa utilizou a abordagem qualitativa, visto que esse trabalho busca 
a compreensão de um fenômeno social, uma análise das transformações reais de 
uma sociedade através de seus sujeitos. Conforme destaca o autor Richardson 
(2012, p.79) “a abordagem qualitativa de um problema, além de ser uma opção do 
investigador, justifica-se sobretudo por ser uma forma adequada para entender a 
natureza de um fenômeno social. 

Quanto aos procedimentos técnicos, foi empregada a pesquisa bibliográfica, 
para fomentar a fundamentação teórica; a documental com a análise de documentos 
presentes no município e de levantamento de dados juntamente com a população. 
O método empregado foi o fenomenológico, pois busca-se a compreensão da 
essência dos problemas sociais e das manifestações culturais, para demonstrar de 
que forma a redescoberta histórica e cultural do município pode influenciar para o 
entendimento e utilização do direito como meio de resolução de problemas sociais. 

A fenomenologia é o estudo das essências, e todos os problemas, 
segundo ela, resumem-se em definir essências: ã a essência da 
percepção, a essência da consciência, por exemplo- § pio. Mas a 
fenomenologia é também uma filosofia que repõe as essências na 
existência, e não pensa que se possa compreender o homem e o 
mundo de outra maneira senão a partir de sua “facticidade”. É uma 
filosofia transcendental que coloca em suspenso, para compreendê-
las, as afirmações da atitude natural, mas é também uma filosofia 
para a qual o mundo já está sempre “ali”, antes da reflexão, como 
uma presença inalienável, e cujo esforço todo consiste em reencontrar 
este contato ingênuo com o mundo, para dar-lhe enfim um estatuto 
filosófico. (MERLEAU-PONTY, 1945, p.1).

Em relação aos instrumentos de pesquisa para a coleta dos dados, utiliza-se 
observação sistemática, após prévio planejamento e propósito de descoberta já 
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definido. Também, entrevistas não-estruturadas, visando ampliar o diálogo com 
o entrevistado. O universo da pesquisa é o município de Reserva do Cabaçal-MT. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Compreende-se que a história de Reserva do Cabaçal se manifesta pela 
memória viva, sendo assim, carece de fomento e proteção para que não se perca, e 
isso só pode ser feito através da preservação da natureza em seu entorno, porque 
é isso que a diferencia e pelo incentivo as manifestações culturais, principalmente 
o teatro que possui enorme potencial transformador.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sociedade é a principal fonte do Direito e a Arte uma ferramenta de 
transformação social, daí sua relevância para os juristas. Ademais, é entendendo 
a cultura que se entende a sociedade e são aqueles operadores do direito com 
percepção social que poderão aplicar a lei de forma justa.

É necessário que as pessoas busquem a analise social e não é preciso sair 
de sua casa para isso, deve-se olhar o entorno e estar aberto para ver as coisas de 
forma complexa, é isso que nos faz crescer como seres humanos. A percepção do 
Eu-Mundo é essencial, para que cada pessoa seja capaz de identificar e promover 
os Direitos Humanos em Sociedade.

Este trabalho buscou, relatar uma percepção social que muitas vezes passa 
despercebida e tem a humilde pretensão de inspirar pessoas para olharem ao seu 
redor e se tornarem agentes transformadores. Existem várias formas de se fazer 
isso e o teatro pode ser uma delas.
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UMA CRÍTICA AO POSITIVISMO DESCRITIVO: 
UM DIÁLOGO ENTRE HERB GRUNING E A PROVA 

DA EXISTÊNCIA DE DEUS EM DESCARTES
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Yuri Carneiro Coelho3

RESUMO: 
Após a constatação de que as mais diversas categorias normativas estão presentes 
de modo imanente em nossas vidas, urgem questionamentos relacionados à qual 
tipo de estrutura normativa é justa e legítima para coordenar as ações humanas 
e suas consequências, tal debate perpassa necessariamente pelo tempo histórico 
responsável por nos proporcionar a corrente de justificação normativa que mais 
destacou-se no fim da década de 30 e meados da década de 40, além de ter exercido 
manifesta influência no processo histórico do ordenamento nacional, o Positivismo. 
Em virtude da inevitabilidade de uma (re)construção da dogmática constitucional 
no 2º pós guerra, em decorrência das atrocidades provocadas pelos regimes nazi-
fascistas, o movimento pós-positivista, em sua batalha argumentativa destinada ao 
combate do positivismo jurídico, consolida-se através da fundamentação jus-filosófica 
neoconstitucionalista, esta que, mediante o entendimento de valores mínimos 
adequados a perseguição da dignidade da pessoa humana – estes consolidados 
em princípios -, a ponderação principiológica e a adequação à transitoriedade das 
particularidades sociais que resultaram na consecução das normas presentes no 
sistema, pugna pela precisão de uma oposição forte ao positivismo jurídico e o faz 
através dos seus pressupostos. A valoração de que trata a referida corrente pode 
ser reforçada através das perspectivas complementares trazidas nas Meditações 
de Descartes e em Deus e a Nova Metafísica de Herb Gruning. Descartes, ao 
pugnar pela total desconfiança acerca de todo o conhecimento que absorveu, ou, 
pensou ter absorvido durante a vida, flui para a fundamentação do conceito de 
falibilidade do homem através da sua prova racional da existência de Deus, sendo 
justamente a sua fundamentação sobre a não perfeição do homem, o ponto de 
encontro entre as suas noções e às abarcadas por Herb Gruning, este, ao criticar a 
metodologia proposta pelo positivismo como parâmetro ideal para a legitimação 
da ciência (jurídica) positiva, traz de forma similar à noção de subjetividade do 
homem e suas pré-disposições valorativas, sendo, portanto, aprioristicamente 
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inadequada qualquer formulação positivista de acordo com os seus pressupostos, 
vindo a ser tanto ineficiente em virtude da impossibilidade de um planejamento 
central adequado quanto à inadequação ética do movimento positivista em relação 
à imprescindibilidade do respeito à vida, a liberdade e a dignidade da pessoa 
humana nos aparatos normativos pós-modernos.
Palavras Chave: Positivismo; Dubito; Deus; Neoconstitucionalismo.

INTRODUÇÃO

A viabilidade da pesquisa se apresenta na necessidade de discussão e debate 
acerca dos pilares argumentativos que sustentam um direito posto positivista e, 
deste modo, calcado em perspectivas cientificistas, visto que, apesar dos mais justos 
fins – em tese -, de modo inversamente proporcional às mais dignas intenções, o 
positivismo descredibiliza a si mediante falhas em seus próprios fundamentos, sendo 
tanto ineficiente quanto injustificado. Nessa seara, demonstra-se primordial a reflexão 
que aborda um possível descrédito metodológico da teoria supramencionada com a 
expectativa de identificar adequadamente os pilares impróprios para a consecução 
de um quadro normativo ético, dando margem para uma toada argumentativa 
destoante da citada e que conduza o surgimento de novas organizações jurídico-
políticas. Outrossim, por consequência desta linha teórica, tais organizações – caso 
fossem fundadas - estabelecer-se-iam sem os vícios aqui descritos. 

MÉTODO

Diante das observações que serão realizadas sobre os estudos de Descartes, 
culminaremos numa esfera de pensamento que aborda sua percepção quanto 
a dúvida relacionada à própria existência e resulta na certeza da falibilidade do 
homem através da prova do autor relacionada a existência de Deus. Ato contínuo, 
agregar-se-á a noção de Descartes do indivíduo falível ao similar entendimento de 
Herb Gruning em sua obra Deus e a Nova Metafísica. A conciliação destas linhas de 
raciocínio servirá como lastro na hipótese de não podermos considerar o Positivismo 
um sistema autopoiético, formulando assim, uma relação lógica entre as proposições 
apresentadas e a respectiva conclusão através de uma metodologia dedutiva. 

DISCUSSÃO

Como forma de caracterizar a relação sujeito-norma é notável destacar que a 
nossa existência é regada do começo ao fim de normas. A ação humana, conceito 
essencial para desvendar os motivos e fins da atividade jurídica não apenas se 
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vale das proposições normativas para direcionar a práxis no meio que se estuda, 
ou seja, não há apenas influência recíproca e limitada entre as normas, suas (res)
significações e seus agentes (res)significantes, como também as mesmas normas 
as quais lembramos ao falar de um positivismo jurídico, ordenam e interferem nos 
sujeitos que se mantêm fora dessa estruturação normativa, em conjunto com as 
normas mais diversas. O que se pretende demonstrar, portanto, é a “submissão” 
humana a um sistema normativo, seja ele qual for, durante toda a sua vida. 

Deste modo, impende ao raciocínio jurídico buscar às causas e os métodos de 
criação dos sistemas normativos conhecidos. É através dessa busca incessante por 
um quadro de regras justo/eficiente que o positivismo descritivo se enquadra na 
extensa lista de correntes jurídicas que pretendem idealizar uma estrutura ideal 
para a organização do esquema social, sendo também essa estrutura o objeto de 
crítica do presente estudo.

Para que possamos efetuar uma análise que cerceei adequadamente o 
objeto em comento, é imperioso que haja a ressalva de que o positivismo aqui 
será elucidado não em suas particularidades, mas, numa macrovisão que pode 
ser conceituada através dos dizeres de Bobbio (1995, p.26), que menciona ser o 
positivismo “a doutrina segundo a qual não existe outro direito senão o positivo”.

Perspectiva interessante no que cinge a relação desarrazoada entre a 
conceituação de justiça à luz do sistema positivista, ou seja, ao seu pertencimento a 
validade pura, encontra-se exposto na Escola de Kiel com Georg Dahm, onde havia 
uma clara “submissão do homem em seu agir. [...] e sua capacidade de obediência 
às prescrições emanadas do Estado que consistiam no cerne do direito penal 
totalitário” (CARNEIRO, 2003, p. 23). A referida Escola, ao somar a total descrença 
na tutela de bens jurídicos com a sua autodenominação como representante dos 
sentimentos do povo, utilizava deste suposto arcabouço de legitimidade para 
evidenciar as atitudes do Estado, sendo estas válidas e, portanto, justas, num 
panorama positivista utilizado pelo Estado nazista.

Foi justamente a crítica da construção de um direito formulado nessas bases 
que fez emergir o debate sobre a carência de valores indispensáveis à dignidade 
da pessoa humana nos textos constitucionais, portanto:

O firme propósito de evitar que tais práticas ocorressem novamente, 
levou os chamados anti-positivistas a defender a construção de uma 
teoria do direito – o neoconstitucionalismo – que partisse da conexão 
conceitual entre direito e moral. [..] A constitucionalização da pauta 
moral vigente na sociedade dar-se-ia, assim, por meio da inclusão 
de normas principiológicas no texto constitucional. (ALMEIDA, 2013, 
p. 59)
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De acordo com Bobbio (1995. p. 135, apud MACHADO, 2008, p.342), “a 
principal crítica ao positivismo jurídico se refere à abordagem avalorativa do 
Direito”. É justamente neste sentido que será realizado o questionamento transversal 
entre a crítica do cientificismo proposta por Herb Gruning, esta que finda, por 
conseguinte, numa avaliação negativa de uma organização positivista da ordem 
jurídica - que por características gerais é também científica – e a falibilidade 
do Homem em Descartes atestada através das suas provas racionais quanto à 
existência de Deus, culminando na margem de abertura dada a formulação de um 
neoconstitucionalismo essencialmente valorativo e principiológico.

Dando continuidade à construção teórica, Descartes inicia a primeira 
meditação pondo em xeque a verificabilidade e a certeza sobre as informações e os 
conhecimentos que lhe foram passados a posteriori. Há aqui dúvida máxima quanto 
à existência de todos e de todas as coisas, e é através deste pontapé que Descartes 
chega a hipótese que podemos considerar “absurda” caso não venhamos a dar o 
devido grau de radicalidade à descrença posta por si mesmo. Além de negar os 
corpos e os sentidos, o indigitado menciona ser impossível que um Deus pusesse 
estes pensamentos em si, pois, além da possibilidade dele ser capaz de produzi-los, 
o engano produzido por Deus, além de ser uma característica maligna (antítese, 
portanto, da onibenevolência divina), seria uma constatação de que Deus poderia 
não-ser, o que pode-se deduzir ilógico.

Nesta seara, inexistindo tudo relacionado às percepções sensoriais, conclama 
o filósofo: Suporei, pois, que há não um verdadeiro Deus, mas certo gênio maligno, 
que empregou toda a sua indústria em enganar-me (DESCARTES, 2004, p.31). 
Contudo, apesar da negação da exigência de que quaisquer outras coisas existam, 
existem duas referências ao existir do interlocutor. A primeira na medida em que 
este é capaz de formular a proposição “eu sou, eu existo”, pois, seria verdadeira 
em todo tempo, e que “Não há dúvida alguma de que sou, se ele me engana, e por 
mais que me engane, não poderá jamais fazer com que eu nada seja enquanto eu 
pensar ser alguma coisa” (DESCARTES, 2004, p. 45).

Este raciocínio infere, ao menos, na existência do escritor supracitado como 
espírito consciente, como coisa que pensa, todavia, Descartes entende que não 
pode afirmar ter certeza de algo enquanto não examinar a existência de em Deus, 
enganador ou não. Mostra-se na consciência desse espírito existente a formulação de 
ideias sobre coisas ideais, porém, não podemos ter certeza delas a partir das noções 
sensoriais, deste modo, Descartes questiona-se se existe alguma ideia que ele possa 
considerar realmente verdadeira, atribuindo-lhe o que denomina de valor objetivo, 
culminando na resposta que, em sua formulação, prova a existência de Deus.

As suas reflexões acerca da realidade objetiva desaguam na origem e na 
natureza das substâncias pensadas por si - que também é substância -, onde invoca 
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tanto o princípio da causalidade necessária quanto o da correspondência entre 
ideia e idealizador. O conceito que remete à infinitude, onisciência, e onipotência 
não poderiam ter sidos tirados de vós em decorrência de manifesta violação aos 
princípios anteriormente ditos, por conseguinte, seria necessário concluir pela 
existência de Deus. Esta concepção de um ser objetivamente pleno e infinito não 
poderia ter sido produzida por um ser em potência, apenas mediante o alojamento 
desta ideia neste ser imperfeito através de Deus, concluindo, portanto, pelo mais 
essencial da pesquisa, a falibilidade do homem em Descartes, demonstrada através 
da prova do Divino.

Em sua obra “Deus e a Nova Metafísica”, Herb Gruning sustenta que nos 
sucessores de Newton podemos encontrar a base epistemológica do que entendemos 
hoje pelo Positivismo Comteano. A ampla rejeição da metafísica e a pressuposição 
que “os fatos da observação são fatos brutos, sem qualquer componente inteligível 
e que as ideias são abstraídas deles exclusivamente por meio de processos lógicos” 
(GRUNING, p.27-28) são pilares do positivismo tratado nesta pesquisa, sendo 
similarmente, o objeto de crítica.

A suposição de que através da metodologia proposta pela corrente 
jurídico-filosófica em tela, poder-se-ia chegar numa forma e estrutura (jurídica) 
cientificamente justificável e aduzir que por meio desta daremos sentido ao universo 
que nos abarca é duramente criticada por Karl R. Popper, visto que, há uma total 
desconsideração da subjetividade inerente ao formulador das teorias, as cargas 
e conjecturas que carrega e influenciam-no na criação da ciência e, portanto, das 
normas que propõem.

Emerge daí a percepção de que “o elemento característico da ciência não é sua 
posse da verdade, mas a sua busca, confidenciando que não é a verificabilidade, 
mas a falseabilidade que traz a marca real da verdadeira ciência”. A já remetida 
falseabilidade é a convergência entre os autores supratranscritos que fornece a 
possibilidade do diálogo entre ambos com o anseio de formular uma crítica razoável 
ao amparo teórico do positivismo jurídico.

Outrossim, Polanyi entendia que era absolutamente impossível enquadrar 
o cientista como agente neutro, visto que, toda a práxis de suas ponderações era 
dependente de julgamentos pessoais, havendo nítida influência no conhecimento 
objetivamente percebido da relação entre agente que conhece e suas compreensões 
prévias do objeto conhecido, sendo esta uma diversa percepção crítica da temática 
abordada no trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através das considerações trazidas acerca do que Descartes formula a 
partir da desconfiança plena do que lhe é conhecido, ou seja, o dubito, consagrado 
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no extremamente didático: “penso, logo existo”, extraem-se duas conclusões 
interdependentes no seu argumento, quais sejam a prova apriorística da existência 
de Deus e a imperfeição do homem.

A imperfeição abordada em Descartas dialoga com a subjetividade 
interpretativa do cientista elencada por Polanyi e Popper (além da sua paralela 
ideia de falibilidade humana), assim, estas hão de se considerar pertinentes, 
pois, conforme Hoerster (2000. p. 16, apud MACHADO, 2008, p.342), “a tese da 
neutralidade é a tese central do positivismo jurídico, sendo aceita por todos os 
positivistas”.

É justamente o pressuposto da neutralidade e, portanto, da ausência de 
valoração incumbida ao positivismo jurídico, que encontra integral divergência 
quanto a literatura aqui refletida, já que, existiria iminente contradição entre a 
consecução de normas a-valoradas e sua criação por indivíduos indissociavelmente 
valorativos, ressalto que, todo sujeito cognoscente é titular de uma cosmovisão que 
o acompanha. 

A aludida contradição seria suficiente para a formulação de hipótese crítica 
quanto à natureza do positivismo jurídico, todavia, é precioso o destaque a construção 
de aparatos normativos justificados tendo como sustento sua validade formal, na 
medida que a construção científica destes seria autossustentável, pois, o sistema 
é justo porquanto cumpre seus próprios requisitos de validação. Tal argumento – 
circular – enseja a criação de sistemas supostamente ausentes de uma valoração 
legítima o bastante para a efetivação de normas que extrapolem os padrões éticos 
de razoabilidade e proporcionalidade, necessários a todo sistema legal.

Mediante esta necessidade, o neoconstitucionalismo molda-se a partir das 
exigências de um mundo espantado com horrores praticados de forma juridicamente 
legítima e, por conseguinte:

A filosofia do direito do neoconstitucionalismo é preocupada: com 
o cientista do direito conectado ao que ocorre no mundo; [...] com a 
relação necessária com a moral e com a política, estas guiadas por uma 
pretensão de correção; com a preocupação de um direito avaliado por 
critérios de coerência e de proporcionalidade; com o direito exposto 
por uma sólida teoria da argumentação, enfim um direito que alcança 
outros patamares até onde ele pode ser. (MOREIRA, 2008, p. 254)

Nesse sentido, permeia a iminente compreensão de que tais atividades 
atribuídas ao agente de um sistema neoconstitucional apenas podem ser 
devidamente cumpridas caso estejam em paralelo com a natureza essencialmente 
valorativa do homem, reforçando os argumentos anteriores trazidos nesta pesquisa, 
o que implica igualmente na impossibilidade ética e utilitária de um sistema jus-
positivista.
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INAPLICABILIDADE DA ANALOGIA IN MALLAM 
PARTEM E DA CARÊNCIA LEGISLATIVA NOS 

CRIMES DIGITAIS & CRIMES SEXUAIS

Diego Charlles Teixeira Matos1

RESUMO
É inegável que a tecnologia é um meio de comunicação e informação, ou seja, traz 
entretenimento e eficiência, porém, o seu uso gradativo conectado à internet, acarreta 
o problema da falta de privacidade, invasão ilegal de informações, fraudes bancárias 
e financeiras, espionagem, sabotagem, entre outros. A problemática ligada à questão 
se torna mais complexa ao deparar com os tipos de crimes relacionados à ineficiência 
da aplicabilidade das legislações vigentes confrontando as ideias do Direito Penal 
e da atuação do Poder Judiciário no papel de dificultar e inibir este tipo de crime. 
Embora exista a Lei nº 12.737/2012, sobre a tipificação criminal de delitos informáticos, 
designada pela imprensa de “Lei Carolina Dieckmann”, na qual foi aprovada quando 
a atriz global foi vítima da divulgação inadequada de fotos íntimas logradas pela 
invasão de seu computador, ainda é visível a defasagem em nosso Ordenamento 
Jurídico Brasileiro no tocante a este tema. É perceptível a existência de muitos crimes 
na internet, não só nos casos de furto ou invasão de privacidade, como também a 
pedofilia, o comércio sexual, o tráfico, a difamação e a calúnia. É necessário que o 
processo legislativo tenha mais discernimento sobre este determinado assunto, uma 
vez que, se faz irrisório uma lei perfeitamente redigida em seu aspecto formal, porém, 
ao mesmo tempo falha, na qual apresenta lacunas, origine possibilidade de várias 
interpretações, conflito de competências e atribuições. A notitia criminis (notícia 
do crime), que é o conhecimento pela autoridade, espontâneo ou provocado, de um 
fato aparentemente criminoso deve ser exposta na espécie de delação provocada, na 
razão de instauração ao inquérito. Destarte, alguns crimes estão sendo ignorados, 
a exemplo dos crimes virtuais, ocasionando a crise do Poder Judiciário, no qual se 
fundamenta em tese, no agravamento da pena por meio de analogia, sendo uma 
analogia maléfica ao cidadão e vedada por alguns autores, tendo em vista sua 
característica de mobilidade avançada.
Palavras-chaves: Poder Judiciário; Crimes Virtuais; Crimes Sexuais; Noticia Crimes. 

ABSTRACT
It is undeniable that technology is a means of communication and information, 
that is, it brings entertainment and efficiency, however, its gradual use connected to 

1 Bel em Direito pela UNIFG, esp. direito penal & criminologia pela UNIFTC/VIC, esp. ciências criminais 
& penais. Pesquisador do conexões UNEB - CAMPUS XII. diegocharllesadv@hotmail.com 
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the internet, causes the problem of lack of privacy, illegal invasion of information, 
bank and financial fraud, espionage, sabotage, among others. The issue linked 
to the issue becomes more complex when faced with the types of crimes related 
to the inefficiency of the applicability of the current legislation, confronting the 
ideas of Criminal Law and the role of the Judiciary in the role of hindering and 
inhibiting this type of crime.Although there is Law No. 12,737 / 2012, on the 
criminal classification of computer crimes, designated by the press as “Carolina 
Dieckmann Law”, which was approved when the global actress was the victim 
of inappropriate disclosure of intimate photos achieved by the invasion of her 
computer, the gap in our Brazilian Legal System is still visible in relation to this 
topic. It is noticeable that there are many crimes on the internet, not only theft 
or invasion of privacy, as well as pedophilia, sex trade, trafficking, defamation 
and slander. It is necessary that the legislative process has more discernment on 
this particular subject, since a law that is perfectly written in its formal aspect is 
negligible, but at the same time it fails, in which it presents gaps, giving rise to 
the possibility of various interpretations, conflict of interest. competences and 
attributions.The notitia criminis (news of the crime), which is the knowledge by the 
authority, spontaneous or provoked, of an apparently criminal fact must be exposed 
in the kind of denunciation provoked, in the reason of opening the investigation. 
Thus, some crimes are being ignored, such as virtual crimes, causing the crisis of 
the Judiciary, which is based in theory, in the aggravation of the penalty through 
analogy, being a harmful analogy to the citizen and prohibited by some authors, 
having in view of its advanced mobility feature.
Keywords: Judicial power; Virtual Crimes; Sexual Crimes; News Crimes.

INTRODUÇÃO

A pesquisa proposta diz respeito à inaplicabilidade da analogia in mallam 
partem e da carência legislativa nos crimes digitais, a maneira como estes são 
cometidos pela rede torna mais complexo a avaliação do momento e lugar do delito, 
dificultando, no entanto, sua investigação e prova. 

Acerca dos eventuais prejuízos advindos da tecnologia de informação e 
comunicação, pode-se basear no raciocínio do grande filósofo e pensador francês 
Paul Ricoeur (2008, p.51-52), no qual afirma que o homem é frágil, sempre à 
beira do abismo entre o bem e o mal, ou seja, apesar de vivermos um período de 
intensivas remarcações teóricas e ainda estarmos distantes de uma comunicação 
verdadeiramente comunal entre os diferentes campos disciplinares, acredita-se que 
a ciência histórica deva procurar caminhar de forma mais livre por entre questões 
amplas que, como é o caso da ética, habitam vários campos do saber.



437

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

ANAIS II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
 Governança Global, Progresso Econômico e Desenvolvimento Social
 Homenagem ao 75º Aniversário da Carta de São Francisco da ONU

Desta forma, Quadros (2016) afirma o pensamento de fragilidade humanístico 
por meio do conhecimento acerca da subjetividade e a alteridade, tendo em vista 
a relação entre os fatores do tempo e memória para a formação de concepções e 
pensamentos, que consequentemente decorrem em lembranças, imaginações e 
hábitos, gerando reflexos em âmbito coletivo e/ou social.

No que tange ao método empregado no presente trabalho, é dedutivo, pois há 
um raciocínio lógico. Nesta conjuntura, Gil (2008, p. 09) ressalta que este método 
relaciona-se ao racionalismo, tendo por objetivo a observação de casos numa visão 
geral para a particular. 

O notável autor alude também que: parte de princípios reconhecidos como 
verdadeiros e indiscutíveis e possibilita chegar a conclusões de maneira puramente 
formal, isto é, em virtude unicamente de sua lógica (GIL, 2008, p. 09).

Serão utilizados, ainda, artigos científicos, dissertações de mestrado, teses 
de doutorado, revistas com registro qualis disponíveis em meio eletrônico e/ou 
impressos, que versam sobre o tema em análise. 

Com relação à pesquisa bibliográfica, Cervo (2007, p.60), conceitua que: a 
pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências teóricas 
publicadas em artigos, livros, dissertações e teses. Logo, o viés da presente pesquisa 
é de caráter dissertativo, pois é baseado na argumentação e no desenvolvimento 
de um tema, na qual visa esclarecer a revisão teórica, e analisar as informações. 

É válido salientar, entretanto, que o Direito apresenta dificuldades em punir os 
crimes incumbidos pela Internet, tornando imprescindível uma série de alterações 
na legislação penal nacional para lidar com estes de modo apropriado.

OBJETIVOS

Analisar a atuação do Poder Judiciário em relação aos crimes digitais, bem 
como explanar de que maneira é desempenhada a atividade jurídica do Estado no 
tocante ao fato delituoso.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Consoante o estudo realizado por Crespo (2017), pode ser entendido por 
Crimes Digitais, atos impróprios que são devidamente tipificados no ordenamento 
e utilização do recurso da tecnologia moderna como auxílio destes. Sendo 
assim, denominam-se estes tipos de comportamentos como ações ilícitas penais 
que abarcam uma significativa repercussão, podendo ser exemplificados como 
crimes envolvendo a honra – como a calúnia e/ou difamação, injúria, racismo 
e preconceito -, incitação e apologia ao crime, ameaças, pornografia infantil, 
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participação em suicídio, falsidade ideológica, violação de direitos autorais, uso 
indevido de marcas, pirataria de software e até mesmo estelionato.

De acordo a análise feita por Vianna (2000), podem ser considerados os 
crimes digitais como um fenômeno mundial que se alastraram numa proporção e 
ritmos absurdos e sem controle, de modo a ressaltar que o Direito Penal não teve 
a capacidade em acompanhar esse crescimento junto à popularização da Internet. 
Tendo em vista que a impunidade está em relevância e ascendência no que dizem 
respeito aos criminosos digitais. Ademais, acrescenta-se ainda que estes crimes 
estejam em ascensão em todo o mundo e de maneira cada vez mais acelerada, 
significando um trabalho árduo para as autoridades responsáveis para delimitação 
dos julgamentos e condenações cabíveis aos infratores.

Ademais, acrescenta-se ainda o fato de que estes tipos de delitos no ciberespaço 
já estão afetando a sociedade e já estão compreendidos no ordenamento penal. Além 
disso, pode ser ressaltada a Lei 12. 737/2012 que dispõe sobre a tipificação criminal 
de delitos informáticos e inova no que tange ao cenário jurídico penal, servindo 
como atendimento a uma necessidade da comunidade jurídica e da sociedade por 
impunidades com ausência de tipificação penal (ROCHA, 2013).

Todavia, somente a lei produzida não resultará na eficácia necessária requerida 
para satisfação da demanda, tendo em vista que é de fundamental importância 
uma atuação conjunta de órgãos responsáveis para a melhor regulamentação 
destes tipos de crimes. Ademais, acrescenta-se ainda que o aparato policial e as 
políticas de incentivo e proteção do Estado são insuficientes, dificultando deveras 
a persecução desta nova criminalidade transnacional (PINHEIRO, 2006).

MÉTODOS

 Para que haja consonância com todas as nuances do Direito aplicável ao 
tema, utilizar-se-á precipuamente a metodologia dedutiva, isto porque deve, para 
a presente pesquisa empregar a revisão bibliográfica e documental legal por meio 
da legislação brasileira, jurisprudências, artigos científicos e posições literárias de 
doutrinadores brasileiros. Este será o método de procedimento específico do trabalho 
em questão. As respectivas análises serão organizadas em relatório de pesquisa 
componente da construção do estudo pretendido, onde estiveram presentes dados 
históricos conceituais e normativos, por meio de pesquisa documental exploratória 
alusiva ao tema escolhido.

Foi realizado por meio de pesquisas bibliográficas em diversas doutrinas 
sobre o Direito Penal, Processual Penal, Leis específicas, artigos científicos sobre 
a temática, mostras de pesquisas de pós-graduações, monografias apresentadas, 
revistas, e entendimento jurisprudencial.  A coleta de dados seguiu a seguinte 
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ordem: Leitura exploratória de todo material optado (leitura rápida que busca 
verificar se o material em si é de mérito para o presente trabalho); Leitura seletiva 
(maior aprofundamento nas partes que realmente demonstra maior interesse); 
Apontamento de elementos extraídos das fontes como ferramenta especifica 
(métodos, autores, resultados, ano).

A análise e anotação dos resultados foram atingidas por uma leitura sintética 
com o intento de classificar e sumariar os elementos contidos nas fontes, de forma 
que estas possibilitassem a obtenção de respostas ao problema da pesquisa.

 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Já no que tange o aspecto da interpretação analógica, pode ser evidenciado 
que esta pode ser complementada conforme autorizado pela legislação. Além 
disso, ressalta-se ainda o fato de que pode ser realizado o preenchimento desta por 
meio da utilização de uma expressão genérica que resume situações casuísticas 
precedentes (ALVES, 2005). Sendo assim, para melhor exemplificar e ilustrar esta 
situação de diferenciação, pode ser verificado por meio da Figura 01 abaixo, que 
retrata acerca das divergências entre Analogia e Interpretação analógica.

Figura 1 – Diferenciação entre Analogia e Interpretação analógica.

Fonte: ALVES (2005).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista a investigação procedida por Bastos (2007), pode ser 
evidenciado que pode ser consignado, na Lei de Introdução ao Código Civil, 
diretrizes sobre o preenchimento das lacunas que, de acordo o disposto consoante 
no art. 4°: “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá de acordo com a analogia, os 
costumes e os princípios gerais do direito”, pode ser evidenciado o fato de que o 
princípio é abrangente aos demais ramos do direito, de modo a interessar todos os 
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setores e se aplicar indistintamente, a não ser que haja uma determinada norma 
que seja capaz de estabelecer especificidade de forma diversa. 
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CRIMES CIBERNÉTICOS E O IMPACTO NA VIDA 
FEMININA COM A EXPOSIÇÃO DE FOTOS ÍNTIMAS

Betânia Coêlho e Souza1 
  Micaella Rocha Santos2

Beatriz Borges da Silva3 

RESUMO
A presente pesquisa tem como intuito trazer à tona a discussão de uma prática 
que vem ganhando espaço na atualidade. Trata-se do termo “sexting”, que 
representa a união das palavras “sex” (sexo) e “texting” (envio de mensagem de 
texto), na exposição e divulgação de fotos e/ou vídeos com conteúdo sexual por 
mensagens eletrônicas, sem a devida permissão e conhecimento da outra parte. É 
uma realidade que vem crescendo a cada disso e com isso trazendo preocupação 
na sociedade. As relações de intimidade têm sofrido recorrentes abusos com a 
inovação tecnológica. A consequência disso são os graves danos à imagem das 
vítimas que tem sua reputação, respeitabilidade abalada e as vezes em decorrência 
disso acabam cometendo suicídio. Sendo assim, para tratar desse tema foi feita 
uma análise doutrinária, legal e jurisprudencial acerca dos aspectos referentes a 
essa demanda. Demonstrou-se como os cibercrimes são definidos e vistos sob a 
égide dos ordenamentos jurídicos vigentes e do Projeto de Lei 236/2012 do Senado 
Federal, que possui a finalidade de instituir um novo Código Penal Brasileiro e 
tratar de assuntos ainda com lacunas legislativas presentes, como o cibercrime.
Palavras-chaves: Sexting; Nudes; Imagem; Intimidade; 

ABSTRACT
This research aims to bring up the discussion of a practice that has been gaining 
space today. This is the term “sexting”, which represents the union of the words 
“sex” and “texting” (sending text messages), in the exhibition and dissemination 
of photos and / or videos with sexual content by electronic messages, without 
due permission and knowledge from the other party. It is a reality that has 
been growing with each one of them and with that bringing concern to society. 
Intimate relationships have been repeatedly abused by technological innovation. 
The consequence of this is the serious damage to the image of the victims who 
has a reputation, damaged respectability and sometimes as a result they end up 
committing suicide. Therefore, to address this issue, a doctrinal analysis was made. 
It was demonstrated how cybercrimes are defined and viewed under the aegis of 
1 Graduanda do curso de Direito. Faculdade Independente do Nordeste. Email: betaniacoelho99@gmail.com
2 Graduanda do curso de Direito. Faculdade Independente do Nordeste. Email: hamicaella3@gmail.com
3 Graduanda do curso de Direito. Centro Universitário UNIFG. Email:beatrzzborges@gmail.com
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the current legal systems and of the Bill of Law 236/2012 of the Federal Senate, 
which has the purpose of instituting a new Brazilian Penal Code and dealing with 
matters still with legislative gaps present, like cybercrime.
Key-words: Sexting; Nudes; Image; Intimacy;

INTRODUÇÃO

Os cibercrimes, crimes cibernéticos, crimes informáticos, ou crimes na 
internet são nomes dados aos crimes praticados e propagados com o surgimento 
da internet, em razão das diversificadas maneiras de interação entre os indivíduos 
que surgiram ao longo do tempo. Da mesma maneira que novas modalidades de 
interação entre os usuários surgiram, em proporção semelhante nasceram novos 
meios de praticar crimes.( NASCIMENTO, Samir de Paula, 2019). 

Antigamente, nos primórdios, a mulher era vista pela sociedade como um ser 
inferior ao homem, sendo assim, suas ações acabavam por ter uma certa limitação. 
Desde então, as mulheres vêm lutando para que haja uma maior valorização do 
seu gênero mesmo existindo, ainda, tanto preconceito.

A violência pode ser considerada uma das práticas que mais afrontam as 
pessoas do gênero feminino, violência essa, que chega a ser tão grave a ponto de 
a taxa de suicídio feminino aumentar a cada ano. O termo nude, que significa sem 
roupa ou pelado, ganhou popularidade no Brasil nos últimos tempos e a prática, 
uma vez que embora sempre existiu, tomou grande expansão, baseada na confiança 
que o remetente tem em seu destinatário. A troca de “nudes” fica mais relapso entre 
casais, que tratam como uma forma de admirar o seu companheiro, mas o grande 
problema do envio dessas imagens é o perigo de ser publicada em alta escala, após 
o rompimento do relacionamento.

Somente em 2018 foi sancionada a lei 13.718/2018 em que prevê ser crime 
o fato de a pessoa divulgar ou compartilhar cenas de estupro, que faça apologia 
a essa prática, como também o fato de repassar foto ou vídeos de cenas de sexo, 
nudez ou pornografia. Esse compartilhamento de imagens de nudez, apenas será 
crime quando não houver consentimento da pessoa.

OBJETIVOS

Analisar e retratar sobre os desafios enfrentados pelas mulheres que são 
expostas diariamente tendo fotos/vídeos íntimos vazados numa sociedade machista 
e misógina.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O ato de enviar uma foto ou vídeo em momento íntimo pode trazer consigo 
um risco muito grande dessas pessoas se tornarem vítimas de cibercrimes. A 
expressão porn revenge foi notada para dar visibilidade a um dos principais motivos 
para a divulgação de fotos e vídeos íntimos sem consentimento: a vingança. 
Vingança que atinge, na maioria dos casos, mulheres e, cada vez mais, adolescentes.

Não há como mensurar a violação da dignidade de uma pessoa e o efeito 
danoso que isso pode acarretar na sua vida, posto que uma vez vazado o conteúdo 
íntimo na internet, torna-se muito difícil interromper sua propagação. Nota-se que 
os casos de divulgações de conteúdos eróticos com a ajuda da tecnologia de celulares 
e computadores, vitimiza na maioria dos casos, mulheres. No entanto, não pode 
ser considerado um problema de gênero. Qualquer pessoa se torna vulnerável. 

Deste modo, ao se falar de crimes no meio digital, cabe alertar que as pessoas 
que compartilham fotos e vídeos de conteúdo íntimo/sexual, agora também podem 
ser vítimas de uma nova modalidade criminosa: a sextorsão. Essa palavra é uma 
junção da palavra “sexo” com a palavra “extorsão”. Pode ser caracterizada como 
uma forma de exploração sexual que se dá pelo constrangimento de uma pessoa à 
prática sexual ou pornográfica, em troca do sigilo da imagem ou vídeo da vítima 
em nudez total ou parcial, ou durante relações sexuais, previamente guardadas.

 Cabe registrar que o autor da divulgação indevida pode responder por 
difamação ou injúria, como descrevem os artigos 139 e 140, ambos do Código 
Penal. Além da possibilidade de suportar uma ação indenizatória, na esfera civil.

Se a vítima for criança ou adolescente, o artigo 241-A do Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) define como crime grave a disponibilização, transmissão, 
distribuição, publicação ou divulgação de fotos, gravações ou imagens de crianças 
ou adolescentes em situação de sexo explícito ou pornográfica.

A lei 12.737/2012, conhecida como Lei Carolina Dieckman, representou um 
avanço legislativo no que concerne ao tratamento dado aos cibercrimes diante 
da legislação pátria, uma vez que até a criação da lei mencionada, havia maior 
deficiência na tipificação dessas modalidades de crimes, embora a Lei 12.737/2012 
não tenha conseguido prever todos os possíveis delitos e também ser tecnicamente 
frágil. (NASCIMENTO, Samir de Paula, 2019).

Caso o ofensor invadir dispositivo eletrônico (celular ou computador, por 
exemplo) de forma indevida, responderá pelos crimes dispostos na Lei nº 12.737/12, 
chamada de ‘Carolina Dieckmann’, após essa atriz ter seu computador hackeado 
e suas fotos íntimas divulgadas. 

O vazamento de fotos intimas traz inúmeras consequências às vítimas, pois 
quando esse ato acaba em domínio público também se atinge indiretamente o grupo 
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social e familiar. As consequências não são menos graves por conta da violência 
se propagar em um espaço virtual. Muitas vezes, o alcance e a permanência que 
as ferramentas online permitem intensificam o trauma das agressões sofridas. 

As consequências na vida das vítimas são muitas, quais sejam: perda de 
emprego, distanciamento afetivo, quebra do laço social, dificuldade para se envolver 
em relacionamentos, falta de confiança, depressão e problemas psicológicos. As 
imagens circulam, rendem comentários, exposição e permanecem no meio virtual 
para sempre, enquanto as vítimas têm o resto da vida para lidar com aquilo. Os 
crimes virtuais têm levado algumas vítimas ao suicídio, especialmente as mais 
jovens, que acabam por não conseguir lidar com tanta pressão e com o medo da 
família e sociedade em geral reagirão.

Pesquisas feitas pelo Pro-Aim (Programa de Aprimoramento das Informações 
de Mortalidade) na cidade de São Paulo, mostram que o suicídio é a segunda maior 
causa de morte entre mulheres de 15 a 29 anos, ficando atrás apenas dos homicídios. 
Dentre esses casos, os motivos são vários, sendo um deles, as formas de violência 
psicológica cometidas sobre elas. Uma das principais é a chamada “Pornografia 
de Vingança”. 

A pornografia de vingança acontece quando, depois do término de um 
relacionamento, um dos envolvidos divulga imagens íntimas do outro, expondo 
aquela pessoa por conta do sentimento de vingança. Essa não é uma questão 
relacionada diretamente ao Direito de Família, pois envolve até aspectos criminais 
e cíveis (indenização).

As redes sociais e sites têm alterado suas políticas de uso, bem como facilitado 
a exclusão de materiais nesse sentido. Em relação às campanhas de conscientização, 
destaca-se a campanha “#HumanizaRedes – Pacto Nacional de Enfrentamento Às 
Violações de Direitos Humanos na Internet”, criada no Brasil, que consiste em uma 
política com o objetivo de garantir mais segurança frente as violações de direitos 
humanos que venham a ocorrer na internet através da possibilidade de denúncia, 
prevenção e segurança.

MÉTODOS

Trata-se de um resumo expandido que se utilizará do método dialético, do 
método de procedimento monográfico e da técnica de pesquisa bibliográfica/
documental.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O novo ao art. 218-C do Código Penal trouxe significativa proteção àqueles 
que tem a sua imagem denegrida através de vídeos e fotos intimas divulgadas 
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sem o seu consentimento, sendo que as observações que foram feitas é no sentido de 
conscientizar as pessoas do risco de compartilharem em redes sociais e aplicativos 
de mensagens, materiais de origem desconhecida. O risco de incorrer no crime 
previsto no novo art. 218-C do Código Penal está na divulgação daquele material 
onde não é tão fácil esta percepção.

Nos casos de divulgação de imagens sem o consentimento da vítima, 
há notadamente, além do dano moral que pode ser requerido como forma de 
compensação ao abalo sofrido, com base no artigo 5º, inciso V da Constituição 
Federal de 1988 e na responsabilidade civil orquestrada pelo Código Civil de 
2002, há, também, arcabouço criminal relevante para punir e coibir vazamentos. 
Ademais, caso o conteúdo vazado tenha sido obtido sem autorização da pessoa ora 
exposta, poderá o agente responder por invasão de dispositivo informático, incluído 
no Código Penal pela lei 12.737/2012, conhecida como Lei Carolina Dieckmann 
Nesses casos, deve a vítima noticiar o fato à autoridade policial para que seja 
iniciada a competente investigação criminal, da qual poderá o agente aquele que 
procedeu à divulgação indevida responder por injúria ou difamação, dispostos 
nos artigos 139 3 140 do Código Penal.

No último dia 24/09/2018 o Ministro Dias Toffoli (Presidente do STF), no 
exercício temporário da Presidência da República promulgou a Lei 13.718/2018 que 
trouxe significativas alterações no Código Penal e no Código de Processo Penal 
em relação aos crimes sexuais, tipificando os crimes de importunação sexual e de 
divulgação de cena de estupro, além de tornar pública incondicionada a natureza 
da ação penal dos crimes contra a liberdade sexual e dos crimes sexuais contra 
vulnerável, aumentando consideravelmente as penas para esses delitos. A lei trouxe 
importante avanço no combate aos crimes de natureza sexual, principalmente por 
que o país vivencia um crescimento galopante desse tipo de delito. (GONÇALVES, 
Rodrigo Reis, 2018).

Outrossim, com a entrada em vigor da Lei supracitada, o Código Penal 
Brasileiro passou a tipificar o crime de Invasão de Dispositivo Informático, previsto 
no artigo 154-A do CP, da seguinte maneira: Invadir dispositivo informático 
alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida 
de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados 
ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou 
instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita: Pena – detenção, de 3 (três) 
meses a 1 (um) ano, e multa.  Além disso, prevê em seus cinco parágrafos causas 
de aumento de pena e crimes equiparados à Invasão de Dispositivo Informático. 
(NASCIMENTO, Samir de Paula, 2019).

Entretanto, apesar Lei 12.737/2012 ter sido considerada um avanço, a legislação 
é considerada deficiente, pois para a conduta ser tipificada como crime, há a 
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necessidade de violação de dispositivo de segurança para configurá-lo. E a crítica 
nesse ponto diz respeito ao fato de que o crime não poderia ficar condicionado à 
presença de barreira de segurança.  Outro ponto questionado pelos doutrinadores 
é o fato de que o indevido acesso por si só, embora com violação dos meios de 
segurança, não é punido, uma vez que a lei prevê a invasão como ocupação ou 
conquista pela força e de modo abusivo. (NASCIMENTO, Samir de Paula, 2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por tudo que foi retratado, ainda há muito o que se falar acerca das diversas 
mudanças que a tecnologia provocou na vida da sociedade. Se de um lado 
proporcionou inúmeros benefícios, por outros diversos malefícios são criados 
quando não se sabe usar corretamente. Viver em meio à coexistência de direitos 
constitucionalmente instituídos é ainda um verdadeiro desafio. Isso porque se vive 
numa sociedade onde todos querem ter direitos e, tratando-se do mundo virtual, um 
mundo novo ainda não totalmente desbravado, isso parece ainda mais complexo. 
Escreve-se o que pensa, publica-se qualquer coisa, ofende-se o outro sem medo, 
nem pudor, tudo isso sem a menor reflexão. 

O mundo virtual parece um mundo sem dono, sem lei. Onde cada um faz 
o que acha que deve. A prática do “sexting” é um exemplo disso. Expõe-se a 
intimidade e a imagem de pessoas ao constrangimento público, sem se quer pensar 
nas consequências que isso pode acarretar. A grande questão é que na falta de uma 
norma que proíba esse tipo de comportamento ofensivo ao convívio respeitoso, os 
indivíduos têm estado desprotegidos, assistindo às diversas violações aos direitos 
da personalidade. 

REFERÊNCIAS

BUZZI, Vitória de Macedo. Pornografia de vingança: contexto histórico-social e 
abordagem no direito brasileiro. Florianópolis: Empório do Direito, 2015.

Luiz Alberto David ARAÚJO; Vidal Serrano NUNES JUNIOR, Curso de Direito 
Constitucional, p. 151.

BRASIL, Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Diário 
Oficial da União. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/del2848compilado.htm Acesso: 26/07/2020. 



448 ANAIS II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
 Governança Global, Progresso Econômico e Desenvolvimento Social
 Homenagem ao 75º Aniversário da Carta de São Francisco da ONU

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

BRASIL, Decreto-Lei 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002. Diário Oficial da União. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.
htm Acesso: 26/07/2020. 

Coordenação de Epidemiologia e Informação. Disponível em: https://www.
prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/epidemiologia_e_informacao/
mortalidade/index.php?p=29586. Acesso: 26/07/2020. 

GONÇALVES, Rodrigo Reis. Divulgar imagens íntimas sem consentimento 
é crime. Já não era sem tempo! Disponível em:< https://rodrigoreisadvogados.
com.br/alteracoes-trazidas-pela-lei-13-718-2018/>. Acesso em 27 de julho de 2020.

NASCIMENTO, Samir de Paula. Cibercrime: Conceitos, modalidades e aspectos 
jurídicos-penais. Disponível em:< https://ambitojuridico.com.br/cadernos/
internet-e-informatica/cibercrime-conceitos-modalidades-e-aspectos-juridicos-
penais/>. Acesso em: 27 de julho de 2020. 

ALVES, Vanessa Audrey. Responsabilidade civil por dano à imagem-atributo: 
a prática do sexting e a violação à intimidade. Disponível em:< http://www.
publicadireito.com.br/artigos/?cod=50806d9f6a9a340b>. Acesso em 27 de julho de 
2020. 



449

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

ANAIS II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
 Governança Global, Progresso Econômico e Desenvolvimento Social
 Homenagem ao 75º Aniversário da Carta de São Francisco da ONU

ALGORITMOS AUTORITÁRIOS E A TECNOLOGIA QUE 
ESCRAVIZA: UM ESTUDO DO FENÔMENO DA UBERIZAÇÃO 

DE DELIVERYS EM MACEIÓ/AL A PARTIR DA (IM)
POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO VÍNCULO 
EMPREGATÍCIO E SUAS IMPLICAÇÕES NOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS

Alexandre Wolney Costa Santos Júnior1 
  Maria Victória Menezes de Mesquita2

Eduarda Emeliana Tereza Barbosa de Araújo3 

RESUMO
A presente análise parte de uma relação entre tecnologia e direito do trabalho, em que 
busca estudar o fenômeno da uberização a partir de duas hipóteses que, inclusive, 
culminam em uma relação de causa e consequência. A temática é desenvolvida com 
embasamento nos conceitos de precarização do trabalho e economia compartilhada. 
Dentro desse contexto, o trabalho guia-se pela seguinte problemática: o fenômeno 
da uberização de deliverys possibilita a caracterização de vínculo empregatício 
entre os entregadores e as plataformas digitais? Diante da impossibilidade, tal 
situação ocasionaria a inefetividade dos direitos fundamentais dos entregadores? 
Assim, o objeto central do estudo se destina a pesquisar entendimentos, em Maceió/
AL, acerca da (im)possibilidade de reconhecimento desse vínculo empregatício, 
envolvendo os entregadores de aplicativo de delivery, em especial, do uber eats e 
Ifood. Ademais, é analisado a relação entre a não caracterização do vínculo e uma 
violação, porventura, dos direitos fundamentais desses entregadores. Diante disso, 
apresenta como resultado parcial a análise de uma sentença da 2° Vara do Trabalho 
de Maceió/AL, a qual discute a possibilidade do reconhecimento, argumentando 
a partir do preenchimento de cada elemento necessário para a caracterização de 
empregado, conforme art. 3° da CLT. Para tanto, é utilizado como referencias teóricos 
os autores Ricardo Antunes, Tom Slee e Fausto Siqueira Gaia; partindo-se do método 
hipotético-dedutivo, bem como do caráter de pesquisa qualitativa. 
Palavras-chaves: Fenômeno da uberização; Vínculo empregatício; Direitos 
fundamentais.  
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ABSTRACT
The present analysis starts from a relationship between technology and labor law, 
in which it seeks to study the phenomenon of uberization from two hypotheses that 
even culminate in a relationship of cause and consequence. The theme is developed 
based on the concepts of job insecurity and shared economy. Within this context, 
the work is guided by the following problem: does the phenomenon of uberization 
of deliveries make it possible to characterize an employment relationship between 
delivery people and digital platforms? Given the impossibility, would such a 
situation cause the ineffectiveness of the fundamental rights of deliverers? Thus, the 
central object of the study is intended to research understandings, in Maceió/AL, 
about the (im)possibility of recognizing this employment bond, involving delivery 
application delivery people, especially uber eats and Ifood. Furthermore, the 
relationship between the non-characterization of the bond and a violation, perhaps, 
of the fundamental rights of these couriers is analyzed. In view of this, it presents 
as a partial result the analysis of a sentence of the 2nd Labor Court of Maceió/AL, 
which discusses the possibility of recognition, arguing from the completion of each 
element necessary for the characterization of an employee, according to art. 3 of 
the CLT. To this end, the authors Ricardo Antunes, Tom Slee and Fausto Siqueira 
Gaia are used as theoretical references; starting from the hypothetical-deductive 
method, as well as the character of qualitative research.
Key-words: Uberization phenomenon; Employment bond; Fundamental rights.

INTRODUÇÃO
 
A tecnologia propiciou, especialmente na seara trabalhista, o surgimento do 

fenômeno da uberização. Tal fenômeno abarca não somente o aplicativo uber - tanto 
a modalidade motorista quanto a de entrega de comida - de onde em verdade foi 
originado, mas abarca, igualmente, os demais aplicativos – aqui, especificamente 
os de entrega de alimentos – como o Ifood, o Rappi e o Loggi.

Muito embora haja quem defenda que o instituto da uberização pertence à 
economia do compartilhamento – notadamente os dirigentes das empresas envolvidas 
– não há como encaixá-lo nessa categoria. Isto porque, além de a atividade alimentar 
o acúmulo de capital com a venda da força de trabalho, ao acionar o aplicativo, o 
entregador dispõe de uma única opção, qual seja, seguir as diretrizes estabelecidas 
unilateralmente pelo algoritmo do aplicativo (FONTES, 2017). 

A uberização desperta a atenção de trabalhadores, não apenas pela escassez 
de postos de trabalho formais, mas, sobretudo, pela autonomia – ao menos assim 
vendida – que essas novas modalidades sugerem aos prestadores de serviços. 
Dentro desse contexto, a tecnologia, outrossim, propiciou esse novo mercado, 
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porquanto vende comodidade, em que tudo é possível de se realizar sem sequer 
sair de casa, como o pedido de uma comida, principalmente pelos dois canais mais 
conhecidos em Maceió/AL: uber eats e Ifood.

Ocorre que a chegada e ascensão dessa nova modalidade de labor, importou 
a precarização do trabalho e a redução, ou até mesmo a supressão, das garantias 
dos entregadores (RODRIGUES, 2019), cumprindo destacar que muitos provém seu 
sustento somente com essa modalidade, transformando-a em atividade exclusiva.

Cabe trazer à baila, desse modo, a importância da discussão do referido tema, 
em virtude justamente dessa precarização do trabalho e da vida do entregador 
que, frequentemente, atua em condições impróprias, de modo a se perceber que 
direitos fundamentais, legalmente instituídos em nossa Magna Carta, não estão 
sendo aplicados.

Nesse diapasão, diante da breve apresentação do tema geral, faz-se 
imprescindível trazer à tona o problema seguinte: o fenômeno da uberização de 
deliverys possibilita a caracterização de vínculo empregatício entre os entregadores 
e as plataformas digitais, como uber eats e Ifood? Diante da impossibilidade, tal 
situação ocasionaria a inefetividade dos direitos fundamentais dos entregadores?  

Malgrado as recentes alterações realizadas na legislação trabalhista pátria, 
notadamente a reforma promovida pela Lei nº 13.467/17, suas disposições ainda se 
revelam insuficientes para disciplinar o modelo de trabalho que sobreveio com o 
fenômeno da uberização, conforme se aufere do artigo 3º da CLT. 

Com efeito, a existência ou não da relação de emprego tem se pautado na 
verificação de como a atividade é desenvolvida no dia a dia, prestigiando-se o 
princípio da primazia da realidade (CASTILHO, 2017). De igual modo, também 
por força desse princípio, a previsão constante no artigo 442-B da CLT não tem o 
condão de fazer prevalecer a forma de contratação, em detrimento da realidade, 
quando verificada a existência de todos os requisitos da relação de emprego.

Ressalte-se, ainda, que os entregadores sujeitam-se à suspensão ou 
desligamento do aplicativo - caso rejeitem um elevado número de corridas - e 
devem seguir uma série de regras estipuladas pelas empresas, sob pena de serem 
mal avaliados pelos clientes, que fazem as vezes de um supervisor presencial 
(FRANCO; FERRAZ, 2019).

 Destarte, o presente resumo parte da hipótese de que esses entregadores 
possam vir a ser equiparados à empregados, para fins de reconhecimento do vínculo 
empregatício, principalmente pela necessidade de lhes assegurar a indispensável 
tutela dos direitos trabalhistas e previdenciários - especialmente daqueles que 
fazem dessa atividade o único meio de sustento próprio e de sua família - bem 
como inibir, porventura, violações aos direitos fundamentais, especificamente no 
tocante à dignidade humana e ao mínimo existencial. 
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OBJETIVOS

O resumo analisará a (im)possibilidade do reconhecimento de vínculo 
empregatício, envolvendo entregadores de comida e plataformas digitais de 
deliverys do ramo alimentício, em especial, uber eats e Ifood, buscando por 
precedentes, decisões, regulamentações e/ou orientações, em Maceió/AL, a fim de 
que seus argumentos possam ser estudados à luz da legislação trabalhista.

Ademais, ainda será analisado se, em havendo escassez de regulamentações, 
os direitos fundamentais dos entregadores, principalmente a dignidade humana 
e o mínimo existencial, estão em ameaça ou são violados, partindo-se do art. 1°, 
III, da Constituição Federal. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Preliminarmente, impende explanar alguns conceitos inerentes à temática. 
Nessa senda, a exploração da força de trabalho deu surgimento ao intitulado 
crowdworkf, o qual se sustenta na tríade: solicitantes, plataformas digitais e 
trabalhadores. Esses agentes são, portanto, as empresas, os aplicativos de deliverys 
e os prestadores de serviço, motoboys ou entregadores de comida, respectivamente 
(FRANCO; FERRAZ, 2019).

Ademais, apesar da ausência de consenso quanto à definição da modalidade 
do sharing economy (economia do compartilhamento), essa pode ser entendida 
como qualquer “ação entre agentes de mercado realizados em pares ou grupos e 
que compartilhem de um bem ou serviço em comum” (GERHAD; SILVA JÚNIOR; 
CÂMARA, 2019, p. 799). Pode ser definida, ainda, como economia colaborativa, 
na qual quem determina aqueles que a integram é o conjunto plataforma e mídia 
(DIAS, 2016).

Para tanto, o resumo guiar-se-á pelos referenciais teóricos consubstanciado 
nos seguintes livros: “O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era 
digital” de Ricardo Antunes; “Uberização do Trabalho” de Fausto Siqueira Gaia; e 
“Uberização: a nova onda do trabalho precarizado” de Tom Slee.

MÉTODOS

O presente resumo situa-se no campo do Direito do Trabalho, a partir de 
intersecções que abrangem o regramento socioeconômico, vivido pelos trabalhadores 
brasileiros, ainda que se possa pensar que, nesse tipo de labor, inexista relação de 
emprego. Destarte, terá como método de abordagem aplicado o hipotético-dedutivo, 
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tendo em vista que o estudo consistirá numa análise dos resultados obtidos através 
da pesquisa por entendimentos favoráveis e os respectivos argumentos utilizados, 
quando do reconhecimento ou não do vínculo empregatício.

Ademais, ocupar-se-á de uma análise qualitativa, uma vez que não há 
preocupação com números, mas sim com o aprofundamento teórico. Nesse sentido, 
será realizada consultas bibliográfica e documental. Para além, proceder-se-á com 
o estudo acerca da violação ou não aos direitos fundamentais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O impasse a respeito da caracterização ou não da relação de emprego vem 
sendo levado a apreciação pelo Poder Judiciário, conforme se depreende do 
resultado parcial da pesquisa, colhido de um caso que obteve notoriedade no 
município de Maceió, especificamente dentro do ambiente acadêmico. Diante 
disso, através de consulta pública no sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª 
Região, foi possível obter acesso ao caso supracitado. 

Cuidou-se de reclamação trabalhista ajuizada por N. N. dos S., em desfavor 
das empresas DAFI MOTO EXPRESS LTDA e IFOOD, pleiteando o reconhecimento 
de vínculo empregatício e consequentemente o recebimento das verbas rescisórias 
devidas em decorrência de dispensa sem justa causa.

A sentença proferida nos autos do processo nº 0000830-43.2019.5.19.0002, 
pelo Exmo. Juiz Substituto da 2ª Vara do Trabalho de Maceió/AL, Flávio Luiz da 
Costa, em 26 de novembro de 2019, reconhece a possibilidade de caracterização 
da relação de emprego entre entregador e Ifood. A discussão desenvolvida no 
bojo do referido processo, recai sobre o preenchimento ou não dos elementos 
caracterizadores da relação empregatícia, sendo estes: a) pessoa física; b) 
pessoalidade; c) não eventualidade; d) onerosidade; e) subordinação.Outrossim, 
acrescenta o magistrado: 

[...] os dispositivos que tratam da configuração do vínculo de 
emprego descritos na CLT, apesar de terem sido editados na década 
de 40, tais como todo e qualquer diploma legal, devem ser lidos, 
sempre que necessário, considerando as novas modalidades de 
vínculos empregatícios que se desenvolveram em cenários culturais, 
sociais e econômicos que surgiram e se modificaram com o passar 
dos tempos, como por exemplo, as relações que se viabilizam, 
se concretizam e são permeadas pelos avanços tecnológicos. 
(ALAGOAS, 2019, p. 07). 



454 ANAIS II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
 Governança Global, Progresso Econômico e Desenvolvimento Social
 Homenagem ao 75º Aniversário da Carta de São Francisco da ONU

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

Inclusive, a respeito do sentido da norma jurídica, Miguel Reale (2002, p. 202) 
preleciona que “uma lei nasce obedecendo a certos ditames, a determinadas aspirações 
da sociedade, interpretadas pelos que a elaboram, mas o seu significado não é imutável”. 
Sabe-se que o direito positivo, estático como é, não se mostra capaz de acompanhar 
a constante evolução da sociedade. Por essa razão, incumbe ao intérprete adaptá-
lo às exigências sociais que emergem dia após dia. Para tanto, deverá valer-se da 
interpretação histórica. 

Nessa senda, o art. 6°, parágrafo único, da CLT, busca informar que elementos 
advindos das inovações tecnológicas equiparam-se, quando da análise do elemento 
de subordinação, aos recursos pessoais de controle da execução do trabalho dos 
empregados - exatamente como ocorre com os entregadores de deliverys - caso 
o intérprete considerasse os celulares como meio de controle de desempenho de 
cada entregador.

Foi lançando mão daquele tradicional método de hermenêutica e do dispositivo 
supramencionado que, no caso concreto, o Exmo. Juiz flexibilizou os requisitos da 
relação de emprego, sem, contudo, descaracterizá-los, adequando-os à essa nova 
forma de trabalho que surgiu a partir do fenômeno da uberização.

Entretanto, não é tarefa simples desprender-se do clássico modelo de vínculo 
de emprego, porém, os avanços tecnológicos e a necessidade de proteger o prestador 
de serviço, nos impõem o dever de superá-lo, sob pena de que a praxe torne o 
trabalho cada vez mais precarizado.

A verificação da existência da relação de emprego também deve ser realizada 
à luz do princípio da primazia da realidade, pelo qual “[...] deve-se pesquisar, 
preferencialmente, a prática concreta efetivada ao longo da prestação de serviços, 
independentemente da vontade eventualmente manifestada pelas partes na 
respectiva relação jurídica” (DELGADO, 2017, p. 223).  

Após essa breve análise com fundamento no caso concreto, vale salientar que o 
reconhecimento do vínculo empregatício com o Ifood somente não foi caracterizado, 
devido ausência de pedido por parte do reclamante, oportunidade em que, sendo 
reconhecida, violaria o princípio da congruência/adstrição.

Dentro desse contexto e de acordo com o Magistrado, em havendo o pedido, 
seria utilizado como fundamento a Súmula 331, I, do TST, a qual, ipsis litteris, aduz 
que: “a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo 
diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário”. Inclusive, 
ressalte-se que essa última hipótese não se enquadra no caso concreto.

Superada a discussão concernente ao primeiro objeto de estudo, passará 
a analisar a temática relativa aos direitos fundamentais, notadamente, a 
dignidade humana – fundamento da República Federativa do Brasil, conforme 
art. 1º da CF. Além disso, a partir de outros dispositivos elencados na Carta 
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Magna, é perceptível que o não reconhecimento do vínculo empregatício entre 
entregadores e aplicativos de deliverys, resulta numa violação de direitos 
sociais, insculpidos no Capítulo II do Título II que versa sobre os direitos e 
garantias individuais, servindo de parâmetro para garantir um trabalho e 
uma vida digna, como: o direito à salário não inferior ao mínimo, duração do 
trabalho não superior a 8h e seguro contra acidentes de trabalho (art. 7°, VII, 
XII e XXVIII, respectivamente).

Percebe-se que, com chegada da pandemia provocada pela COVID-19, as 
condições – que já eram impróprias – se agravaram, pois os estabelecimentos do 
ramo alimentício passaram a funcionar somente na modalidade de delivery, em 
atenção as determinações do Poder Público. Acrescenta-se a isso a violação ao direito 
à saúde, abarcado pela dignidade humana, principalmente porque as empresas 
não fornecem para estes entregadores os equipamentos de proteção individual 
necessários à sua segurança, especialmente em razão dos sujeitos estarem 
submetidos a uma maior exposição de contaminação, em virtude da necessidade 
de garantir meios de subsistência e consequentemente o mínimo existencial do 
núcleo familiar do qual o entregador faz parte.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Levando-se em consideração esses aspectos, apesar da legislação trabalhista 
pátria ainda não se mostrar apta à disciplinar, com precisão, o modelo de 
trabalho que sobreveio com o fenômeno da uberização, e mesmo diante de todas 
as dificuldades enfrentadas pelo aplicador do direito ao se debruçar sobre casos 
semelhantes ao que fora analisado, verifica-se que é perfeitamente possível atribuir 
novos contornos aos elementos da relação de emprego, a fim de demonstrar que 
estes se encontram presentes na relação jurídica estabelecida entre entregadores e 
aplicativos de deliverys de comida.  

Isto porque, o ordenamento jurídico brasileiro prestigia uma série de 
princípios e direitos fundamentais que visam assegurar o mínimo existencial e 
melhor condição social de todo e qualquer trabalhador - dentre os quais destacam-se 
a dignidade humana e a valorização do trabalho (art. 1º, III e IV, da CF/88) -  bem 
como inibir que a prática venha a precarizar as relações trabalhistas.

Portanto, não é possível enquadrar a prestação do serviço de entrega por 
intermédio de aplicativos -  tais como o Ifood e o uber eats -  na categoria de 
economia de compartilhamento, como pretendem essas empresas. Com efeito, 
tal discurso representa uma clara e inaceitável tentativa de eximi-las de todos os 
encargos e responsabilidades que acompanham a contratação de um trabalhador, 
aumentando sua margem de lucro.
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DIREITO ELETRÔNICO: O MARCO CIVIL DA INTERNET 
E OS LIMITES ENTRE A LIBERDADE DE EXPRESSÃO E A 

PRIVACIDADE NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

Welves Laet Oliveira Filho1

Jefferson Antonione Rodrigues2

RESUMO
O direito digital é matéria relativamente nova no ordenamento pátrio, alcançada 
ao longo de intensos embates jurídicos e técnicos, dentro deste parâmetro, em 
consonância com a entrada da Constituição da República de 1988 e a lei 12.965/14, 
restou em debate a relativização dos direitos fundamentais, em palco o Direito à 
Liberdade de Expressão e o Direito a Privacidade. Neste viés, em seu art. 5º, IV e 
IX, a CRFB/88 promoveu sua primeira linha de defesa a liberdade de expressão, 
meio de combate e repúdio às violências e a censura da ditadura militar de outrora, 
recente à época de sua criação, contudo, suas fronteiras confrontam diretamente 
o direito à privacidade, estipulado também na CRFB/88 em seu art. 5º, X. Como 
consequência desta nova situação, jurídica e social, insurgiram diversos casos 
que colocaram em cheque os solidificados princípios basilares da democracia 
brasileira, pois é claro que com o avanço da tecnologia humana e consequente 
evolução das redes de comunicação, em principal a internet, torna-se necessário um 
preestabelecimento de limites, pois como é ciente os crimes que se perpetuam nas 
redes são dificilmente puníveis e seus promoventes ainda mais. Neste pensamento, 
o presente trabalho objetivou apresentar as discussões dos 03 (três) poderes acerca 
do tema, e, principalmente, a aplicação e consequente importância do “Marco 
Civil da Internet” como intermediador destes direitos fundamentais na rede. A 
metodologia do projeto abordou o problema de forma qualitativa, tendo como 
enfoque a profundidade. Ainda, tem por objetivo a pesquisa descritiva. Ademais, 
o método indutivo foi empregado, e o procedimento técnico adotado foi a pesquisa 
bibliográfica, elaborada a partir de material já publicado.
PALAVRAS-CHAVE: 1. Marco Civil da Internet. 2. Lei 12965/14. 3. Direito a 
Liberdade de Expressão e a Privacidade.
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ABSTRACT
Digital law is a relatively new matter in the national order, reached through 
intense legal and technical clashes, within this parameter, in line with the entry 
of the Constitution of the Republic of 1988 and the law 12.965 / 14, the debate on 
the relativization of rights fundamental rights, on stage the Right to Freedom of 
Expression and the Right to Privacy. Accordingly, in its art. 5, IV and IX, CRFB / 
88 promoted its first line of defense, freedom of expression, a means of combating 
and repudiating violence and censorship of the military dictatorship of the past, 
recent at the time of its creation, however, its borders directly confront the right to 
privacy, also stipulated in CRFB / 88 in its art. 5, X.  As a consequence of this new 
legal and social situation, several cases emerged that put in check the solidified 
basic principles of Brazilian democracy, as it is clear that with the advancement 
of human technology and the consequent evolution of communication networks, 
especially the internet, it has become if necessary, a pre-establishment of limits, 
because as it is aware, the crimes that are perpetuated in the networks are hardly 
punishable and their promoters even more. In this thought, the present work had 
as objective to present the discussions of the 03 (three) powers on the theme and, 
mainly, the application and consequent importance of the “Civil Landmark of the 
Internet” as an intermediary of these fundamental rights in the net. The project’’s 
methodology approached the problem in a qualitative way, focusing on depth. 
Still, it aims at descriptive research. In addition, the inductive method was used, 
and the technical procedure adopted was bibliographic research, prepared from 
material already published.
Keywords: 1. Civil Landmark of the Internet; 2. Law 12.965/14; 3. Right to Freedom 
of Speech and Right to Privacy;

 
INTRODUÇÃO

O direito é, sem dúvidas, uma das mais abrangentes áreas de estudo, tratada 
em todo mundo, nas mais diferentes formas e nos mais diferentes Estados, 
observando as complexidades das respectivas sociedades e seus arcabouços 
históricos. Contudo, em um olhar amplo, em geral, com exceção de pouquíssimas, a 
criação como também as reformas nas legislações tendem a ser morosas, requerendo 
anos de trâmite junto a uma infinidade de atos burocráticos. Neste meio, o Brasil 
não se exclui.

O direito digital é matéria relativamente recente no ordenamento pátrio, sua 
implementação fez-se necessária diante o incessante avanço das relações por meios 
digitais, sendo que a regulamentação bem como a fiscalização nas redes virtuais 
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se tornou de medida necessária. Desta forma, o debate acerca das flutuações no 
direito à liberdade de expressão em vista do direito a privacidade ganhou olhares 
nos tribunais.

A lei 12965/2014, conhecida no Brasil e no mundo como o Marco Civil da 
Internet, foi um vislumbre da capacidade de atuação da sociedade em consonância 
com os poderes federais. A fagulha inicial do projeto ascendeu no ano de 2007, 
contudo somente com o Projeto de Lei  2126/2011, do Poder Executivo, foi possível 
uma retomada do tema, sendo que, de forma inédita na legislação nacional, as 
disposições da lei foram criadas cooperativamente a partir de um debate aberto 
via blog, tendo como participantes diversas instituições nacionais e internacionais, 
abarcando doutrinadores e profissionais da área.

Neste pensamento, o Marco Civil da Internet foi suscitado como uma solução 
para tentar acompanhar a incessante evolução na rede mundial de computadores 
e minimizar os danos provenientes das lacunas legislativas.

Acerca da metodologia, o presente projeto abordou o problema de forma 
qualitativa, tendo como enfoque a profundidade, ressaltando as particularidades 
e a complexidade dos fenômenos, comportamentos e situações. Ainda, este 
trabalho tem por objetivo a pesquisa descritiva, a qual apresenta as características 
de determinado fenômeno ou problema, tentando indicar as características do 
objeto em análise, com enfoque a exprimir com precisão as circunstâncias e os 
acontecimentos.

Ademais, o método indutivo foi empregado, este considera que o conhecimento 
é fundamentado nas experiências e estas serão realizadas por meio de comparações 
entre fenômenos/situações. Em contínuo, o procedimento técnico adotado foi a 
pesquisa bibliográfica, elaborada a partir de material já publicado.

OBJETIVOS

Apresentar de forma clara a importância do direito digital nesta década, bem 
como nas seguintes, como também demonstrar os feitos provenientes da entrada 
em vigor da lei 12.965/14 no ordenamento jurídico e da consequente retomada no 
embate entre os direitos a liberdade de expressão e a privacidade, agora no âmbito 
das redes digitais de comunicação (Internet).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Internet, de forma breve, é a interligação entre diversos aparelhos eletrônicos 
por uma rede (não necessariamente computadores), com o objetivo de trocar 
informações entre si por longas distâncias no menor espaço de tempo possível.
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Bernardo Felipe Estellita Lins, em sua obra “A evolução da Internet: uma 
perspectiva histórica” descreve que esta ideia se tornou real por volta dos anos 
50/60, com intuito primordial de auxiliar as tropas em combate, a troca de 
inteligência entre espiões e principalmente, de uma rede que sobrevivesse a 
um ataque nuclear, medo constante àquela época, conhecida como ARPANET. 
Contudo, antes da rede alcançar o que conhecemos hoje foram necessárias 
diversas etapas, a comunicação entre as universidades por meio dos monstruosos 
computadores, que ocupavam salas inteiras; em âmbito privado via linha 
discada; por fim, a banda larga e a diversificação em telas, as quais passo a expor. 
(FONSECA FILHO, 2007, p.123-173)

Foi com o desenvolver de trabalhos e pesquisas acadêmicas dessa nova 
tecnologia, que começou a se tornar popular, e nas mãos de Tim Berners-Lee, 
em 11/03/1989, foi criada a World Wide Web (WWW) que alcançou os primeiros 
vislumbres do que chamamos hoje de Internet.

Entretanto, existem consequências à liberdade e acesso não controlados, o 
vazamento de fotos da atriz Carolina Dieckmann foi um exemplo, o caso serviu de 
estopim para a sanção da Lei 12.737/12 pela até então presidente Dilma Rousseff, 
essa que dispõe a tipificação criminal de delitos informáticos, alterando o Código 
Penal Brasileiro, incluindo os Arts. 154-A e 154-B.

Nas palavras de Damásio de Jesus (2014, p.18) “Uma das funções do Marco 
Civil Brasileiro é gerar segurança jurídica, oferecendo base legal ao Poder Judiciário 
quando se deparar com questões envolvendo internet e tecnologia da informação, 
evitando-se decisões contraditórias sobre temas idênticos, o que era muito comum”. 

Ademais, por meio de um documento apresentado ao congresso no dia 07 
de agosto de 2013 diversas instituições nacionais e internacionais mostraram seu 
posicionamento a favor do Marco Civil, como expresso por eles:

Reafirmamos que consideramos o texto original do Marco Civil uma 
peça de legislação moderna e progressista, com as garantias gerais 
satisfatórias para a proteção da liberdade de expressão e o direito 
à privacidade na Internet. Nesses termos, ele deve ser aprovado o 
quanto antes, garantindo as liberdades civis na Internet.

Observado o exposto, fica claro que a internet necessita de uma supervisão 
especial, tanto em um viés cível como penal, mas não se restringindo apenas nesses. 
Com fulcro em estabelecer padrões legais e protocolos de segurança da rede, tanto 
administrativa como a pessoal dos consumidores, que o MCI foi promulgado.



461

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

ANAIS II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
 Governança Global, Progresso Econômico e Desenvolvimento Social
 Homenagem ao 75º Aniversário da Carta de São Francisco da ONU

Liberdade de Expressão

Neste viés, entre diversos princípios e objetivos, o MCI traz primordialmente 
o fundamento da Liberdade de Expressão, fato claro, pois em seu Art. 2º, em seu 
próprio caput já deixa eminente tal afirmação “A disciplina do uso da internet no 
Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão”, sendo reservado 
os incisos aos outros fundamentos. (Grifo nosso).

Ainda, traz como princípio no Inciso I do Art. 3º, “garantia da liberdade de 
expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição 
Federal” (Grifo nosso).

Somos todos “indivíduos de direito”, mas a maioria de nós, em muitas 
ocasiões, se percebe muito aquém do status de “indivíduo de fato” (em 
função de um déficit de conhecimento, de habilidades ou recursos, 
ou simplesmente porque os problemas com que nos defrontamos só 
poderiam ser “resolvidos” coletivamente, e não por uma só pessoa; 
por uma ação organizada e coordenada envolvendo muita gente). 
(BAUMAN, 2000, p.97).

Dessa forma, o tema não se restringe apenas a legislação nacional, visto que 
ao tratar-se da Liberdade de Expressão tem-se um direito humano, costurado no 
rol da Declaração Universal dos Direitos Humanos em seu Art.19 (XIX), pedra 
angular no desenvolvimento das sociedades a décadas.

Não menos importante, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
codificou em seu Art. 13, os pressupostos fundamentais a serem seguidos acerca 
do tema.. É de conhecimento público  que a Constituição Republicana de 1988, a tão 
aclamada constituição cidadã, foi a primeira Carta Magna a incluir em suas linhas 
as mais diversas abrangências, desde termos de grandes empresários a requisições 
indígenas, contudo sua predecessora, 1967, foi nada menos que uma constituição 
outorgada, regida e vistoriada pelos olhos de um governo autoritário, que não 
contente implementou uma controversa Constituição em 1969, por muitos sequer 
considerada. todavia o mais notório foi a capacidade de suprimir e “dar cabo” na 
capacidade expressiva da própria população, como ficou claro no AI-5.

Ato este tão absurdo que ensejou a criação de diversas leis, desde a capacidade 
de divulgação e expressão das mídias de divulgação (jornais, televisão e rádio) aos 
Incisos IX, X e XIV do Art.5º da CF/88.

Interessante notar-se que, as populações com menores capacidades de 
comunicação e estrutura digital são geralmente as que mais sofrem com governos 
autoritários, regimes e ditadores, estes que se mantém no governo cerceando do 
próprio povo os meios de se informatizar, embestando-os, fazendo desta massa 
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de manobra. Contudo, quando essas massas conseguem acesso ao mundo, ou seja, 
a tecnologia, a informação, mesmo que o mínimo, acontecem as mais diversas 
revoluções, e o exemplo mais claro é a Primavera Árabe, movimento que promoveu 
a deposição dos ditadores em seus respectivos países (exceto a Síria), e um novo 
governo de transição instituído. Este movimento foi orquestrado e mobilizado 
pelas redes de comunicação, essencialmente pela internet. Neste sentido, relata 
Zygmunt Bauman,

Gérard Berry, um dos principais especialistas franceses nos efeitos 
sociais da informática, contou a seu entrevistador Roger- Pol Droit 
a história de quando encontrou adolescentes tunisianos logo após 
a última revolução. Ele lhes contou como era difícil, quando tinha a 
idade deles, organizar até uma pequena reunião. Seus interlocutores 
ficaram atônitos e acharam graça. Nunca tinham imaginado um 
mundo assim, nem jamais haviam tentado pensar nesses termos. Por 
outro lado, Berry ficou igualmente surpreso e achou graça quando 
tentou extrair dos adolescentes o relato de como haviam “começado” 
a usar meios eletrônicos para compor e decompor sua “intimidade”. 
Não obteve uma resposta sequer – e percebeu que era a pergunta 
errada para esses adolescentes. Nunca tinham vivido num mundo 
sem Facebook e Twitter, de modo que nunca “começaram” a usar o 
Facebook e coisas do gênero para construir e desconstruir seu mundo 
social (2013, p.100).

O MCI atento as possíveis repercussões acarretadas por uma população 
cada vez mais ativa e presente nas redes manejou diversas mudanças, e através 
destas a rede sofreu uma revolução. Tanto é que as questões jurídicas, eleitorais 
e civis passam atualmente por uma renovação digital, seja por força de questões 
ambientais ou pela mais pura celeridade e consequente eficiência.

Da Privacidade na Sociedade Contemporânea

Elencado no Art.5, Inciso X da Carta Magna brasileira, o direito a intimidade, 
à vida privada, a honra e a imagem é cláusula pétrea de nossa constituição, tanto é 
que em seu Art. 60, §4º, Inciso IV, a mesma explícita que não serão objeto de emenda 
constitucional àquelas propostas que tenderem a abolir os direitos e garantias 
individuais. Não suficiente defeso está tal direito na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos: “Artigo XII - Ninguém será sujeito à interferência em sua vida 
privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem a ataque à 
sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais 
interferências ou ataques.”
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Interessante notar que, de mesmo modo que o já exposto acima, o Direito 
a Privacidade por muito foi suprimido, principalmente durante a vigência de 
governos autoritários, como também durante o regime militar, pois assim como a 
liberdade de expressão possui a censura como opositora, o direito à privacidade 
possui na arbitrariedade irrestrita sua oponente. Esclarece Bauman.

Não esqueçamos, ensinados como fomos no passado por uma 
longa série de falsas alvoradas e amargos despertares, que as linhas 
separando “proteção” de “dependência” e “liberdade” de “abandono” 
são endemicamente contenciosas; cada aparente oposição parece 
mais um par de aspectos inseparáveis (complementares, com efeito) 
da mesma relação (BAUMAN, 2013, p.95).

Ainda neste diapasão.

Segurança e liberdade não existem separadamente, mas não é fácil 
estabelecer sua convivência. Segurança sem liberdade é igual a 
cativeiro, liberdade sem segurança insinua uma incerteza crônica 
e carrega em si a ameaça de um colapso nervoso. (BAUMAN, 2000, 
p.17).

Galgada a vitória sobre os antigos meios de repressão, têm se uma nova 
realidade, e nesta é impossível realizar a separação entre esses, visto que, o limite 
máximo da liberdade de expressão, seja ela a divulgação de notícias, jornais e 
timelines, é exatamente o início do Direito a privacidade.

Esse limite a que ambos os direitos estão restritos é pivô para um dos 
maiores debates da década, quiçá do século, pois como é sabido as informações 
produzidas pelas pessoas, estas em um âmbito geral, desde o acesso digital a uma 
plataforma de estudo a um site de compras, ambos geram dados, estes fomentam 
a bilionária indústria das propagandas, estas que a poucos anos abusavam do uso 
descuidado dos usuários e dos serviços negligentes dos provedores, retirando 
informações pessoais e retornando-as como meio de venda. Um fato, o Facebook, 
rede social mundialmente difundida, sofreu um vazamento em 2018, este que 
expôs os dados de cerca de 87 milhões de usuários.

Segurança e liberdade são mutuamente dependentes, mas, ao mesmo 
tempo, mutuamente excludentes. Atraem-se e repelem-se em medida 
desigual; as proporções relativas desses sentimentos contraditórios 
mudam pari passu com os desvios frequentes (frequentes o bastante 
para serem considerados rotineiros) em relação ao “caminho dourado” 
pelo qual são assumidos (não por muito tempo) os compromissos 
entre as duas (BAUMAN, 2000, p. 17).
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Não obstante, é essencial abordar-se que em casos de vazamento de 
informações na rede, acessível hoje a praticamente qualquer pessoa, tratamos de 
conteúdo que muito provavelmente pode se prolongar por anos, estando vigente 
ou não uma restrição judicial, pois ao se ter acesso a certos documentos, fotos 
principalmente, os usuários que tiverem acesso poderão armazená-los em seus 
aparelhos, desta forma se bem preservado tem potencial virtual de eterno, ainda que 
o usuário tenha acesso somente uma vez e por pouquíssimos segundos. Situação 
essa que ensejou a criação do Direito ao Esquecimento.

Nesse contexto, o direto ao esquecimento seria basicamente o direito de 
impedir que informações advindas de momento anterior sejam trazidas para a 
atualidade, acarretando por si só danos àquele que os praticou/anuiu, pois, este 
mesmo arrependido, pago o necessário, seja monetariamente ou com sua própria 
liberdade, ainda sofre socialmente com fatos pregressos. Neste viés.

As tecnologias implicam, portanto, uma perda na capacidade de 
controlar a própria identidade, e realizar escolhas de estilo de vida 
e mesmo começar de novo e superar os fatos pregressos, afetando, 
portanto, a autodeterminação informativa (MARTINS, 2015, p.12).

O Marco Civil a Internet, com fulcro em prevenir tais situações, como 
também reprimir a má gestão das redes por companhias de moral questionável, 
implementou diversos princípios, como denota em seu Art. 3º, a proteção da 
privacidade; a proteção dos dados pessoais, na forma da lei; a preservação e 
garantia da neutralidade de rede; a responsabilização dos agentes de acordo com 
suas atividades, nos termos da lei.

MÉTODOS

A presente pesquisa abordará o problema de forma qualitativa, o que, na 
definição de Richardson (2012, p.79-80), “a busca por uma compreensão detalhada 
dos significados e características situacionais dos fenômenos”. Ademais, este 
trabalho tem por objetivo a pesquisa descritiva, a qual descreve as características 
de determinado fenômeno ou problema, tenta indicar as características do objeto 
em análise, exprimindo com precisão as circunstâncias e acontecimentos.

Quanto aos procedimentos técnicos adotados será utilizada a pesquisa 
bibliográfica, elaborada a partir de material já publicado (livros, artigos, teses, etc.) 
e a pesquisa documental: elaborada a partir da análise de documentos que não 
receberam tratamento analítico.
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O método empregado será o método indutivo, que considera que o 
conhecimento é fundamentado na experiência, não levando em conta princípios 
preestabelecidos. No raciocínio indutivo a generalização deriva de observações 
de casos da realidade concreta, as constatações particulares levam à elaboração 
de generalizações.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para Bauman a sociedade sempre está em mutação e transformação constante 
o que enseja uma nova visão sobre aqueles que nela estão inseridos, contudo a 
evolução diária que encontramos atualmente, principalmente as proporcionadas 
pelas novas tecnologias e as redes, gera uma lacuna na criação e na aplicação 
das leis, em especial as que são mais urgentes. Nesta linha de pensamento que 
discorre Paesani, sendo que a matéria do direito em relação a internet a muito foi 
negligenciado, como exemplo a proposta do Marco Civil, que iniciou em 2007 e 
somente em 2014, após revelações internacionais de espionagem foi reanalisado 
e aprovado.

Neste diapasão, é possível depreender que os direitos a liberdade de expressão, 
mesmo que tão caros à sociedade moderna necessitam de refreamento, veja que 
existem inúmeras situações em que uma mera repreensão pecuniária não acalenta 
àqueles que tiveram sua intimidade violada. Não bastasse, é fato que diante as 
tecnologias que detemos atualmente uma mera foto, mesmo que com ordem 
judicial e impedimento de divulgação na rede, podem facilmente ser difundidas 
por meio de chats e sistemas de menor amplitude que não realizam verificações 
nas mensagens, até porque inconstitucional, observadas as exceções de casos 
específicos, mandados e sistemas de segurança próprios.

O tema é deveras abrangente, ainda, no decorrer da produção deste trabalho 
acadêmico foram fomentadas novas situações que reavivaram o debate, apesar 
de ainda não promovidas as decisões pelo Supremo Tribunal Federal, foi aceito 
Inquérito 4781,instaurado com o objetivo de investigar a existência de notícias 
fraudulentas (fake news), denunciações caluniosas e ameaças contra a Corte, seus 
ministros e familiares. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em sucinta análise, o presente trabalho voltou-se a promover uma análise da 
aplicação do “Marco Civil da Internet” – Lei 12.965/2014 – sobre direitos essenciais, 
em específico o Direito a Privacidade e a Liberdade de Expressão.
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Em continuidade, não é recente o embate entre os direitos da liberdade de 
expressão e da privacidade, fato este que reverberá ainda mais nos meios digitais, 
pois como já abordado é cada vez mais rápida e dinâmica as relações no meio 
virtual. Sendo que, diante o histórico da América Latina de sofrer com ditaduras 
e governos autocráticos outorgados, tendo Brasil se libertado em 1985, e logo em 
sequência promulgada a Constituição vigente, de 1988, foi depositada nesta uma 
carga enorme de garantia a liberdade de expressão.

Nesta meada, retomando o suscitado no texto, acabou que o direito a 
privacidade foi mitigado em momento alto da evolução digital brasileira, por 
consequência a população vivenciou diversas situações constrangedoras, que 
beiravam ao ridículo. Sendo assim, a Lei 12.965/2014 foi o meio a sanar essa 
inconsistência constitucional, que reverberava nos meios virtuais, estabelecendo 
limites e instaurando parâmetros a particulares e empresas, tornando-se como 
muito bem alinhavado um “Marco” nos direitos na internet.
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A ERA DA SOCIEDADE HIPERINFORMADA E O ESFORÇO 
HERMENÊUTICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO 

RECONHECIMENTO DO DIREITO AO ESQUECIMENTO

Karoline de Oliveira Silva1

Luis Paulo Ferraz de Oliveira2

Caio Coêlho de Oliveira3

RESUMO:
 O presente trabalho científico tem o escopo de demonstrar, por meio da análise 
de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o esforço hermenêutico no 
reconhecimento do direito ao esquecimento como decorrente do direito à privacidade 
em um contexto social hiperinformatizado. Para tanto, foi desenvolvida pesquisa 
bibliográfica, jurisprudencial e exploratória, por meio da revisão bibliográfica. O 
tema mostra-se relevante e atual frente às novas violações de direitos perpetradas 
pelo avanço da tecnologia na atualidade. Inicialmente, discorre-se sobre a 
hermenêutica do sujeito e a relação da memória e do esquecimento no processo de 
formação humana.  Em seguida, o trabalho procura apontar a origem das discussões 
sobre o direito ao esquecimento na jurisprudência nacional, assim como, a mudança 
de perspectiva sobre o esquecimento que passou de uma disfunção humana para 
uma necessidade digna de tutela jurisdicional. Nesse sentido, pretender tonar 
essa pesquisa de crucial importância para o conhecimento do corpo acadêmico e 
social, a fim de ratificar a dimensão do direito fundamental à privacidade e sua 
correlação com o direito ao esquecimento.
Palavras-Chaves: Direitos Fundamentais; Direito ao esquecimento; Privacidade; 
Superior Tribunal de Justiça; Memória.

ABSTRACT: 
This scientific work has the scope to demonstrate, through the analysis of precedents 
of the Superior Court of Justice, the hermeneutical effort in the recognition of the 
right to oblivion as arising from the right to privacy in a hyperinformatized social 
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context. To this end, bibliographic, jurisprudential and exploratory research was 
developed by means of bibliographic review. The theme is relevant and current in 
the face of the new violations of rights perpetrated by the advance of technology 
today. Initially, the subject’s hermeneutics and the relationship between memory 
and forgetfulness in the process of human formation were discussed. Then, the 
work seeks to point out the origin of the discussions on the right to forgetfulness in 
national jurisprudence, as well as, the change of perspective on forgetfulness that 
has passed from a human dysfunction to a need worthy of judicial protection. In 
this sense, it intends to tone this research of crucial importance for the knowledge 
of the academic and social body in order to ratify the dimension of the fundamental 
right to privacy and its correlation with the right to forgetfulness.
Keywords: Fundamental Rights; Right to forget; Privacy; Superior Court of Justice; 
Memory.

INTRODUÇÃO 

A compreensão de si e dos outros é o fundamento da hermenêutica. 
Encarada como um conjunto de métodos, a hermenêutica foi apontada como uma 
ciência de menor relevância. No entanto, o pensamento gadameriano incluiu-lhe 
uma perspectiva filosófica e o atual cenário do sistema jurídico evidenciou sua 
importância no processo de interpretação/aplicação das regras. 

Vislumbrada como a ciência da compreensão do homem, a hermenêutica 
é imprescindível no processo de formação humana. Nesse sentido, memória e 
esquecimento apresentam-se como constitutivas do conhecimento humano, posto 
que o indivíduo é resultado tanto do que lembra quando do que olvida. Todavia, a 
memória sempre ocupou um lugar de primazia na história, já o esquecimento foi 
preterido e considerado uma patologia.

No entanto, o contexto social de incrível avanço tecnológico gerou não só 
o aumento da importância dada às tecnologias da informação, mas também, 
possibilitou o desenvolvimento de uma memória perfeita. 

Nesse diapasão, o esquecimento começou a ser encarado como meio de 
garantir a proteção do homem contra os abusos da memória. Essa será a base 
teórica para o desenvolvimento do presente trabalho, que busca uma solução para 
o seguinte problema: como foi desenvolvida pela jurisprudência nacional a tarefa 
hermenêutica de reconhecimento do direito ao esquecimento?

Para responder a tal questionamento, foi desenvolvida pesquisa bibliográfica, 
jurisprudencial e exploratória, por meio da revisão bibliográfica, concretizada 
na verificação de obras sobre a temática, bem como, na análise de precedentes 
do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Assim, utilizando-se de método 
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dedutivo, passa-se de aspectos gerais a mais específicos, que se concretizam no 
exame crítico das decisões judiciais sobre a temática. 

Para tanto, inicialmente será investigado como a memória e esquecimento são 
fundamentais no processo de formação do homem. Em seguida, será averiguado 
como a doutrina nacional concebe o direito ao esquecimento. Por fim, passa-se à 
análise dos precedentes, especialmente sobre a relação entre o direito à privacidade 
e o direito ao esquecimento.

OBJETIVOS 

Diante da institucionalização dos direitos fundamentais na Carta Política 
de 1988, objetiva-se demonstrar o esforço hermenêutico do Superior Tribunal 
de Justiça – STJ, na busca do reconhecimento do direito ao esquecimento 
como corolário do direito fundamental à privacidade em um contexto social 
hiperinformatizado.

Nesse sentido, busca-se discorrer acerca da hermenêutica do sujeito e a relação 
da memória e do esquecimento no processo de formação humana, bem como 
apontar a origem das discussões sobre o direito ao esquecimento na jurisprudência 
nacional. 

Outrossim, analisa-se, também, a mudança de perspectiva sobre o 
esquecimento que passou de uma disfunção humana para uma necessidade digna 
de tutela jurisdicional.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Conhece-te a ti mesmo! A hermenêutica, antes de ser um conjunto de métodos 
direcionados à interpretação de textos, é a arte da compreensão do homem. 
Entendida assim, a hermenêutica é fundamental para o desenvolvimento individual 
e, também, no trato com pessoas, significa dizer que essa é uma capacidade natural 
do ser humano (GADAMER, 2002, p. 349- 350). 

De acordo com Michel Foucault (2006, p. 5-15), o imperativo grego “conhece-te a 
ti mesmo” não surgiu como ideia do conhecimento pessoal, nem como fundamento 
da moral, ele traduz a ideia de que é preciso que o homem tenha “cuidado consigo 
mesmo”. Essa noção implica “um certo modo de encarar as coisas, de estar no 
mundo, de praticar ações, de ter relações com o outro”, bem como, “estar atento ao 
que se pensa e ao que se passa no pensamento”. 

No entanto, o momento cartesiano qualificou apenas o “conhecimento de si 
mesmo” como a prova inequívoca da existência do sujeito e forma fundamental de 
conhecimento da verdade. Sendo assim, o acesso à verdade dá-se pelo conhecimento 
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e implica a necessidade da formação, do acúmulo instituído de conhecimento 
(FOUCAULT, 2006, p. 18- 24).

Diante disso, no processo de desenvolvimento humano uma palavra assume 
a função de guia humanístico: formação. A formação concebida como “a maneira 
humana de aperfeiçoar suas aptidões e faculdades” mantém uma estreita relação 
com a cultura e o aprendizado. Nesse diapasão, a memória é evocada como fator 
imprescindível para a constituição histórica do homem (GADAMER, 1997, p. 47-50).

Desde a antiguidade, a memória ocupou um lugar central no pensamento 
filosófico. A deusa grega, Mnemosine, era uma das divindades mais poderosas de 
sua época, conferia grande valor aos relatos, bem como, exaltava a transmissão de 
conhecimentos que permitiam ao grupo pôr em ordem o mundo dos heróis, dos 
deuses e ao mesmo tempo a decifração do passado. Para Platão a memória é uma 
prerrogativa para o conhecimento e a rememoração confunde-se com a busca pela 
verdade (CANDAU, 2006, p. 21-23). 

Já Aristóteles propõe a necessidade de uma distância temporal entre a 
impressão original e o ato de lembra-la, desse modo memória “é o contraste com 
o futuro da conjetura e da espera e com o presente da sensação (ou percepção) 
que impõe esta caracterização primordial” (RICOEUR, 2007, p. 35- 37).

Nesse diapasão, o esquecimento é encarado como apagamento dos rastros 
deixados pela memória e como desajustamento da imagem presente à impressão, 
de modo que seu resultado seja a confusão. De mais a mais, diante da memória 
concebida como representação de uma coisa anteriormente percebida, adquirida 
ou aprendida, o esquecimento torna-se uma ameaça ao conhecimento e é 
“deplorado da mesma forma que o envelhecimento e a morte” (RICOEUR, 2007, 
p. 27-30; 434-435). 

Frente ao exposto, verifica-se que o primado da memória é um dos temas 
fundamentais do pensamento grego, visto que o homem que se volta para o passado 
é sempre valorizado e os exercícios da memória são considerados privilégios 
absolutos. Para os gregos, o que se tem diante dos olhos é o passado, de modo que 
eles desconfiavam do porvir e consideravam o esquecimento um embaraço à vida 
social. (FOUCAULT, 2006, p. 566).

Nas confissões de Santo Agostinho, a memória foi elevada à condição de 
milagre; no livro X, ele distinguiu diversos tipos de memória, dentre elas: a memória 
intelectual (capítulo IX), a dos sentidos (capítulo X), a dos sentimentos (capítulo 
XIV) e a do esquecimento (capítulo XVI). A primeira é definida por ele como um 
espaço onde estão armazenadas “todas as noções aprendidas das artes liberais” 
(AGOSTINHO, 2015).

A segunda é o lugar onde se conservam e se ordenam as sensações que 
penetram em nosso ser através do tato, do olfato, da audição e da visão. A terceira 
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guarda os afetos da alma, é por meio dela que distinguimos o desejo, a alegria, 
o medo e a tristeza. Enfim, a memória do esquecimento é responsável por fazer 
lembrar de que não nos recordamos.

O pensamento agostiniano revela a manutenção do primado da memória 
na reflexão filosófica, visto que a memória é concebida como uma busca de 
autoconhecimento. Nesse sentido, enquanto evocação do passado, a memória 
revela uma das formas de nossa existência, somos e permaneceremos sendo o que 
recordamos. 

Como nos alerta Jorge Luis Borges, por meio de seu personagem de memória 
perfeita, Ireneo Funes, “pensar é esquecer diferenças, é generalizar, abstrair”. 
O esquecimento também faz parte do processo de formação do homem, visto 
que somos tanto o que formamos com a memória quanto o que apagamos dela. 
(GADAMER, 1997, p. 56).

Nesse sentido, assevera Nietzsche (2003, p. 10): “é possível viver quase sem 
lembrança, sim, e viver feliz assim, como mostra o animal; mas é absolutamente 
impossível viver, em geral, sem esquecimento”. Na Segunda Consideração 
Intempestiva, ao tratar das vantagens e desvantagens da história para a vida, 
Nietzsche atribui um novo valor ao esquecimento, no esforço de romper com a 
ideia de este é apenas uma falha da memória. 

Nesse diapasão, o passado é encarado como um fardo para o homem, já que 
as lembranças oprimem sua consciência e o impedem de viver feliz.  Então, o 
esquecimento torna-se imprescindível para que se possa usufruir da felicidade. É 
necessário aprender a esquecer para superar o excesso de memória e eliminar as 
marcas produzidas por ela (NIETZSCHE, 2003, p.8-9).

Em genealogia da moral, Nietzsche (2009, n.p.) rompe com o culto da memória 
afirmando que “jamais deixou de haver sangue, martírio e sacrifício, quando o 
homem sentiu a necessidade de criar em si uma memória”, sendo esta considerada 
um receptáculo da dor. 

Assim, o esquecimento, longe de ser uma deficiência, é uma dádiva para 
o equilíbrio mental humano e representa uma saída à tirania de uma memória 
perfeita de culto ao passado. Mais que isso, o olvidar é um terreno fértil para a 
construção ou restauração da imagem do homem, é a felicidade de se libertar das 
águas muitas vezes petrificantes de Mnemosine. 

MÉTODOS 

O estudo averiguou a problemática exposta por meio da utilização de pesquisa 
bibliográfica e exploratória, bem como o uso de artigos acadêmicos e de leis que 
dialogam com a temática. 
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Para isso, foi utilizado o método indutivo, pois se buscou por meio da explanação 
de teorias e da hermenêutica jurisprudencial, chegar a um raciocínio lógico dos 
fatores que contribuem para o problema do direito ao esquecimento na era digital.

Assim, a escolha desse tipo de abordagem partiu do interesse de analisar 
as garantias constitucionais sobre o direito à privacidade e sua correlação com a 
memória e direito ao esquecimento.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As novas maneiras de promover violações aos direitos do homem na 
atualidade geraram a necessidade de ampliação dos direitos fundamentais. O que 
distingue o momento atual em relação às épocas precedentes e reforça a demanda 
por novos direitos é o impacto que as novas tecnologias têm provocado na sociedade. 

Nesse diapasão, tornou-se relevante a ampliação da tutela do direito à 
privacidade para incluir o direito ao esquecimento. De acordo com Ingo Wolfgang 
Sarlet e Arthur M. Ferreira Neto (2019, p. 60), diante do acesso e circulação de 
informações pessoais em larga escala e de um contexto social novo e desafiador 
houve a necessidade de maior proteção da privacidade, de modo que “se construiu 
e consolidou de modo gradual [...] a ideia e respectivo reconhecimento jurídico do 
assim chamado direito ao ‘esquecimento’”.

Em que pese às definições doutrinárias, o reconhecimento do direito ao 
esquecimento no Brasil foi uma construção da jurisprudência nacional. Os casos de 
Aída Curi (Recurso Especial nª 1.335.153/RJ) e da Chacina da Candelária (no Recurso 
Especial nº 1.334.097/RJ), crônicas policiais cariocas, foram apreciados pelo Superior 
Tribunal de Justiça, ambos tendo como relator o ministro Luis Felipe Salomão.

Os casos versam sobre a exibição de trágicos acontecimentos no programa 
televisivo da rede Globo, Linha Direta.  Esse programa, através da dramatização 
dos fatos e dos depoimentos das testemunhas, simula o ocorrido, de maneira que 
a população suponha que os fatos narrados ocorreram como descritos.

Aída Curi, em 14 de julho de 1958, foi levada à força por dois rapazes, Ronaldo 
Guilherme de Souza Castro e Cássio Murilo Ferreira da Silva, ao topo de um 
edifício, na Avenida Atlântica, onde ajudados pelo porteiro do prédio, tentaram 
abusar sexualmente da garota. Para encobrir o crime, na tentativa de simular um 
suicídio, os agressores atiraram a jovem de 18 anos do terraço do prédio, o que 
resultou em sua morte. Por ser um crime de considerável repercussão nacional, o 
programa Linha Direta ignorou a notificação extrajudicial dos irmãos de Aída e 
retratou novamente todos os acontecimentos usando, inclusive, a imagem da jovem. 
Então, eles ajuizaram ação de reparação de danos morais, materiais e à imagem 
em face da Globo.
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O caso da Chacina da Candelária trata do assassinato de crianças e jovens 
próximo à Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, no ano de 1993. Diante da 
notoriedade do fato, a chacina foi retratada num episódio do programa Linha 
Direta, da Rede Globo, no ano de 2006. Jurandir Gomes de França acusado à época 
como partícipe do crime e absolvido pelo Tribunal do Júri, ao ser procurado pela 
emissora para gravar uma entrevista, deixou claro que proibia o uso de sua imagem 
na narração dos fatos. Ignorando a negativa, a Globo veiculou a imagem do Sr. 
Jurandir que ajuizou ação de reparação de danos morais.

Nos Recursos Especiais nº 1.335.153/RJ e nº 1.334.097/RJ, o ministro Luis 
Salomão desenvolveu idêntica argumentação para reconhecer e discutir às 
implicações do direito ao esquecimento nos casos. Inicialmente, o ministro tratou 
do conflito aparente entre a liberdade de expressão/informação e a intimidade, 
privacidade e honra. Para ele (STJ, 2012, p. 16), o referido “conflito é mesmo imanente 
à própria opção constitucional pela proteção de valores quase sempre antagônicos”. 

Ademais, enfatizou que tal controvérsia ganha nova tônica da modernidade, 
uma vez que a hodierna realidade social, baseada na informação massificada, “se 
choca com a invocação de novos direitos, hauridos que sejam dos já conhecidos 
direitos à honra, à privacidade e à intimidade, todos eles, por sua vez, resultantes da 
proteção constitucional conferida à dignidade da pessoa humana” (STJ, 2012, p. 16).

Por fim, ressaltou que os condenados que já cumpriram a pena têm direito à 
privacidade, até para que possam ser reintegrados à sociedade. “E é por essa ótica 
que o direito ao esquecimento revela sua maior nobreza, pois afirma-se, na verdade, 
como um direito à esperança”, posto que se coaduna com a premissa constitucional 
de regenerabilidade da pessoa humana (STJ, 2012, p. 39).

Portanto, da análise das decisões do Superior Tribunal de Justiça infere-se o 
esforço hermenêutico de atualização do direito à privacidade em um contexto social 
hiperinformatizado para reconhecer o direito ao esquecimento no país. Assim, a 
jurisprudência nacional vislumbrou a importância do preterido esquecimento para 
a formação da personalidade do homem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A memória, historicamente, vislumbrada como fundamental para a formação 
do homem e para o desenvolvimento de uma identidade coletiva, desfrutou de um 
espaço privilegiado no processo de construção do saber humano. 

O esquecimento, entretanto, a princípio foi visto como um malfadado distúrbio 
da memória que precisava ser expurgado por meio de técnicas de memorização, 
registros e, mais recentemente, ferramentas tecnológicas capazes de armazenar 
eternamente um número imensurável de informações.

Todavia, o esquecimento é uma necessidade humana para o desenvolvimento 
saudável da psique e personalidade. Ademais, representa uma resposta aos abusos 
de uma memória perfeita. 
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Além do mais, o esquecimento torna-se imprescindível em uma sociedade 
hiperinformatizada, capaz de rememorar continuamente fatos que impedem a 
superação de um momento passado e impedem o retorno ao anonimato.

Nesse diapasão, com a finalidade de assegurar uma maior proteção ao 
direito fundamental à privacidade as decisões do Superior Tribunal de Justiça 
reconheceram o direito ao esquecimento no país. 

Assim, a jurisprudência nacional, num esforço hermenêutico de atualização, 
a partir da atual conjuntura social, tem consolidado um novo direito em oposição 
ao mnemotropismo: o movimento das sociedades modernas de tudo lembrar.
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A LUTA DA MULHER PELA GARANTIA DOS
 SEUS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Jacqueline Meireles Valiense1

  Tânia Rocha Andrade Cunha 2

RESUMO
Este trabalho tem por objetivo central analisar as condições de vida das mulheres 
na sociedade atual, especialmente no que tange às garantias fundamentais dos seus 
direitos, previstas no artigo 5º da Constituição Federal de 1988 e a relação com a 
desigualdade de gênero. Para tanto, pretendemos discutir e analisar as flagrantes 
formas de violência: física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral, perpetradas 
pelos homens contra as mulheres na contemporaneidade e a influência que a 
ideologia patriarcal ainda exerce na validação desse comportamento machista e 
autoritário, arraigado na estrutura social e na memória coletiva. Levando em conta 
essa realidade e apoiadas em aportes teóricos sobre a questão, o presente trabalho 
trata-se de um estudo exploratório, descritivo e de caráter qualitativo. Quanto às 
fontes, a pesquisa será bibliográfica e documental.
Palavras-chaves: Direitos fundamentais; mulher; desigualdade; patriarcado. 

ABSTRACT
This work aims as main objective to analyze the women life conditions in actual 
society, especially regarding to the fundamental guarantees provided for in 
the article 5 of Federal Constitution of 1988 and gender inequality. Therefore, 
it is intended to discuss and analyze the flagrant forms of violence: physical, 
psychological, sexual, patrimonial or moral, perpetrated by men against women 
in contemporary times, and the influence that the patriarchal ideology have for the 
validation of this sexist and authoritarian behavior, ingrained in social structure 
and in collective memory. In view of this reality and supported by the theoretical 
contributions on the issue, the present work   is an exploratory, descriptive and 
qualitative study. As for the sources, the research will be bibliographic and 
documentary.
Key-words: Fundamental rights; woman; inequality; patriarchy. 
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INTRODUÇÃO

Este trabalho, parte da nossa dissertação de Mestrado em Memória Linguagem 
e Sociedade, “O homem e a violência contra as mulheres: memória, poder e 
dominação”, ainda em andamento, tem como um dos objetivos discorrer sobre a 
trajetória de luta da mulher pelo reconhecimento dos seus direitos fundamentais. 

As relações sociais existentes entre os homens e as mulheres, ainda hoje, 
são regidas pela ideologia patriarcal, amparada na desigualdade de gênero e no 
machismo. A sociedade brasileira, herdeira desses valores, valida no ideário coletivo 
a ideia de que o homem possui lugar privilegiado em relação à mulher nas variadas 
áreas: econômica, social, cultural e política. O sentimento de superioridade do 
homem é legitimado pela crença que o sexo masculino é o sexo forte e o feminino 
é o sexo frágil, condição que implica o exercício de dominação e violência contra 
a mulher.

A imagem feminina no Brasil, por muito tempo esteve vinculada à figura 
do homem como seu dono, sendo anulados os direitos inerentes à mulher. Esse 
cenário machista é o que propicia a naturalização de episódios de violência contra 
as mulheres no território brasileiro. Segundo Saffioti (1987, p. 34), “[...] A ideologia 
machista, que considera o homem um ser superior à mulher, não entra apenas na 
cabeça dos homens. Também as mulheres, majoritariamente, acreditam nessas 
ideias e as transmitem aos filhos”. A sobreposição dos homens sobre as mulheres 
é uma ideia profana, impregnada na história brasileira, inclusive pelas próprias 
mulheres, que sofrem influência da ideologia patriarcal e machista na construção 
da sua identidade.

A legitimação de alguns direitos formais em favor da mulher e a sua 
crescente participação social são conquistas que desafiam a moderna hierarquia 
sexual nas sociedades contemporâneas e mais que isto, abala os fundamentos da 
família tradicional, patriarcal e contribuem para o avanço dos processos sociais 
democratizantes nas estruturas sociais que passam a ser estruturadas não mais pela 
classe, pela economia e pelas relações de poder, mas também a partir do gênero. 

Nas décadas de 1960 e 70, a mulher passa a ser considerada como objeto 
de pesquisa pelos estudos de gênero, momento em que surge o interesse nas 
universidades em criar núcleos específicos de antropólogos, sociólogos e outros 
estudiosos preocupados com a condição feminina. Os estudos da categoria gênero 
e a sua conceituação teve como resultado uma maior e melhor compreensão do 
fenômeno social da subordinação da mulher, ao tempo em que  impulsionou a 
busca pelo lugar da diferença, da alteridade, e o encorajamento da mesma a lutar 
pelo reconhecimento público dessas diferenças no âmbito de um projeto maior de 
igualdade, cidadania e respeito entre todos. 
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Nesse contexto, após um longo período de violações relacionadas aos direitos 
fundamentais e à censura da liberdade, foi promulgada a Constituição Federal 
de 1988 (BRASIL, 1988), intitulada como a Constituição Cidadã, que rege todo o 
ordenamento jurídico brasileiro. Esta Carta Magna é a sétima outorgada pelo país 
desde a Independência do Brasil em 1822, reconhecida como marco dos direitos dos 
cidadãos brasileiros, por garantir liberdades civis e deveres do Estado. Com o advento 
desta Constituição, a igualdade social passa a ser considerada como um princípio 
maior, em seu artigo 3º está previsto a redução das desigualdades. No artigo 5º, inciso 
I, dispõe que a igualdade é também um direito fundamental que visa garantir uma 
vida digna, sem privilégios odiosos e sem discriminação para todos.

Os direitos e garantias fundamentais das mulheres também foram 
assegurados com a promulgação  da Constituição Federal de 1988, que legitimou 
o exercício efetivo dos seus direitos, tais como: direito à vida, à segurança, à saúde, 
à alimentação, à educação, à cultura, a moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao 
lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 
familiar e comunitária. Entretanto, apesar das garantias expressamente previstas 
na Carta Magna, essa não é a realidade social vivenciada pelas mulheres na 
contemporaneidade. 

É inegável o avanço social e legislativo na luta pela proteção das mulheres e aos 
seus direitos, mas, muitas mulheres, ainda hoje, estão limitadas ao espaço privado, 
às atividades domésticas, à subordinação social e sexual dos homens. Muitas ainda 
enfrentam diariamente todas as formas de discriminação, violências, maus-tratos, 
assédio e exploração, e a luta dessas mulheres pela garantia de assistência integral 
à saúde, à educação, aos direitos sexuais e reprodutivos, à autonomia, à igualdade e 
liberdade de expressão, à justiça econômica e social ainda está longe do fim. Dessa 
forma, o patriarcado, a dominação masculina e o machismo se apresentam como 
uma rede sistêmica de controle afetivo, econômico, político e social da mulher. 

Nessa perspectiva, no intuito de contextualizar melhor essa temática, este 
trabalho aborda a luta das mulheres na busca da efetivação da garantia dos seus 
direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, que mesmo após o 
reconhecimento legal continuam sendo violados. Em flagrante paradoxo, a mulher, 
ainda hoje, é reconhecida e tratada como o sexo fraco, subordinado, subjugado e 
sobre o qual recai todo o tipo de preconceito, discriminação e violência.

OBJETIVOS

Em síntese, este trabalho possui o objetivo de descrever a trajetória da 
mulher na luta pela efetividade dos seus direitos e garantias fundamentais; busca 
analisar a intervenção que a cultural patriarcal e as relações de poder exercem no 
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reconhecimento social da mulher, que até os dias atuais, se encontra na posição 
de subordinação e inferioridade em relação ao homem; e, por fim apresenta, ainda 
que de forma suscinta, os principais obstáculos que contribuem para a construção 
das desigualdades entre homens e mulheres. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

 No Brasil, em grande parte do século XX, o espaço público predominantemente 
era reconhecido como o espaço pertencente aos homens, sendo as mulheres 
detentoras do espaço privado, local onde eram desenvolvidas atividades da 
sobrevivência doméstica e familiar,  há, ainda, a existência de uma cultura de 
supervalorização da esfera pública, social e econômica que tinha como protagonista 
o homem em contrapartida ao desvalor da esfera privada, habitat reconhecido e 
vivenciado pela mulher.

O modelo familiar dominante no Brasil, ainda hoje, é o patriarcado (SAFFIOTI, 
1992). O Estado, também representado por esse sistema, somente em tempos 
recentes, passou a intervir nas relações privadas, no contexto familiar. Nesse 
sentido, o Código Civil Brasileiro de 1916 legislava que a mulher casada só poderia 
trabalhar com a autorização do marido, apenas em 1934, a Constituição Federal 
começou assegurar o direito de voto da mulher; a regulamentação do trabalho 
feminino pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) veio a ser legislada em 
1941 e, em 2006, entrou em vigor a Lei nº 11.340 que cria mecanismos para coibir 
a violência doméstica e familiar contra a mulher.  

A violência contra a mulher, no Brasil até a década de 1980, era tratado como 
um problema de direito privado, as ações do Estado se limitavam à intervenção 
pelo viés meramente punitivo. Contudo, com o passar dos anos a violência contra 
a mulher tornou-se problema do Estado, que nesse contexto atua como agente de 
mudança e conscientização.

A legislação brasileira aponta para alguns exemplos da tardia intervenção 
estatal em favor da mulher no cenário legal. No entanto, ainda temos entre 
nós, aspectos do patriarcado moderno, contratual, que estrutura a sociedade 
civil capitalista e mantém as premissas do pensamento patriarcal tradicional 
(PATEMAN, 1993). O patriarcado moderno considera que o homem possui o direito 
natural conjugal sobre as das mulheres, sendo legitimado o exercício do seu poder 
no ambiente familiar. De acordo com Souza (2007) a violência contra as mulheres: 

se apresenta como uma forma mais extensa e se generalizou 
como uma expressão utilizada para fazer referência aos diversos 
atos praticados contra as mulheres como forma de submetê-las 
a sofrimento físico, sexual e psicológico, aí incluídas as diversas 
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formas de ameaças, não só no âmbito intrafamiliar, mas também 
abrangendo a sua participação social em geral, com ênfase para 
as suas relações de trabalho, caracterizando-se principalmente 
pela imposição ou pretensão de imposição de uma subordinação 
e controle do gênero masculino sobre o feminino. A violência de 
gênero se apresenta, assim, como um ‘gênero’, do qual as demais 
são espécies. (SOUZA, 2007, p. 35)

A violência contra a mulher é democrática! Está presente em todos os 
continentes do planeta, civilizações, culturas, classes sociais, etnias, sexos, 
gêneros, relações afetivas e conjugais. Independentemente do espaço e do tempo 
que tomemos como ponto de referência muito provavelmente existirá a presença 
de violência perpetrada em face sobre as mulheres. Existem diversos meios de 
exteriorização dessa violência, incluindo abusos físicos, verbais, emocionais, 
econômicos, religiosos, reprodutivos e  sexuais. Estes abusos podem assumir 
desde formas sutis e simbólicas até as formas mais coercitivas, físicas e violentas 
na relação conjugal tais como: tapas, empurrões, socos e espancamentos, podendo 
inclusive culminar em morte. 

Embora a violência possa ser perpetrada também pelas mulheres em face 
dos seus companheiros, há predominância da figura masculina no polo ativo das 
agressões. São diversas as justificativas sociais formuladas no intuito de explicar 
tal fenômeno: filiamo-nos aquela que ancora tais atitudes na ordem patriarcal de 
gênero. Para Cunha (2007):

Numa cultura patriarcal como esta em que vivemos, na qual os homens 
são até mesmo aplaudidos e estimulados a se comportarem como 
donos do poder, esses mitos são reproduzidos pelo senso comum 
como justificativa para as agressões praticadas pelos homens contra 
mulheres, contra crianças e contra adolescentes (CUNHA, 2007, p.40).

É importante destacar, que do sistema patriarcal, subsistem alguns padrões 
comportamentais. Segundo Oliveira (2012, p. 16), “[...] a virilidade e a honra como 
marcadores da identidade masculina; a docilidade e a submissão [caracteriza] 
a identidade feminina”. Esta consciência social direciona para uma crença de 
superioridade dos “machos” em relação às “fêmeas” da espécie humana que, para 
o autor, consiste na matriz do surgimento da violência contra a mulher devido à 
desigualdade de gênero, o que justificaria a agressão, a mutilação e, em casos mais 
extremos, a morte pelos maridos, companheiros ou mesmo pais.

No Brasil a Constituição Federal (BRASIL, 1988), no Título II, trata sobre os 
Direitos e Garantias Fundamentais, subdivididos em cinco capítulos: Direitos 
individuais e coletivos; Direitos sociais; Direitos de nacionalidade; e, Direitos 
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políticos. Embora seja inegável o avanço legislativo no Brasil, no tocante à 
implementação de direitos e garantias fundamentais em favor das mulheres, a 
violência perpetrada contra o sexo feminino ainda persiste em grande escala.

No ideário coletivo ainda vigora a tradição cultural da naturalidade de 
violência contra a mulher. Segundo Saffioti (1979 p. 150), as violações dos direitos 
das mulheres advém do sistema patriarcal, sob o escopo da perspectiva feminista 
e marxista, modelo “de exploração econômica que tem como principal beneficiário 
o homem branco, rico e adulto”. A dominação masculina não está vinculada às 
classes sociais, mas, sim, por uma sociedade que é regida por um sistema capitalista 
que se fundamenta e se reproduz pelo machismo.

A cultura patriarcal referenda a dominação do homem em face da mulher, 
a luta pelo poder, principalmente quando se fala em termos de categorias sociais 
de gênero masculino e feminino, está relacionada diretamente com a distribuição 
desigual das oportunidades em escala social e econômica. “Gênero neste caso é a 
construção do masculino e do feminino, modelos difundidos ideologicamente como 
opostos e, portanto, como complementares” (SAFFIOTI E ALMEIDA, 1995, p. 196).

A relação de dominação e de exploração das mulheres, segundo afirma 
Saffioti (1992), não supõe uma total destruição da mulher; ao contrário, é 
importante que ela seja preservada. O fato de a mulher ser subalterna, não 
significa que ela não exerça qualquer forma de poder. Dessa forma, o poder está 
presente nos dois polos da relação, ainda que em graus diferentes. A divisão da 
sociedade em classes sociais antagônicas e com profundas diferenças quanto 
às oportunidades de vencer na vida, permite aos que desfrutam de maiores 
privilégios - o homem - dominar o outro sexo, ou seja, as mulheres.

A positivação de direitos, por si só, não se mostra suficiente para a promoção 
de mudança social e ruptura comportamental em uma sociedade formada pela 
ideologia patriarcal, como é o Brasil. Portanto, para que haja a implementação 
real dos direitos e garantias fundamentais em favor da mulher, faz-se necessário 
que o Estado, através dos poderes constituídos e das organizações civis não 
governamentais, promova e elabore políticas públicas fundadas em estratégias de 
atuação que busque garantir a efetividade desses direitos. 

A luta pela igualdade de gênero, erradicação das diversas formas de 
violência perpetrada contra a mulher e dissolução das hierarquias sociais, 
herdadas do sistema patriarcal, significa a conscientização da necessidade 
de mudança de comportamento e ideologia no homem, na construção da sua 
identidade social em relação ao seu papel afetivo, paterno, econômico e político, 
adotando uma postura mais humana, aberta, sensível e afetuosa, esse pode ser 
o caminho para a efetividade dos direitos e garantias fundamentais da mulher 
na sociedade atual.
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MÉTODOS

Em termos metodológicos, o presente trabalho trata-se de um estudo 
exploratório, descritivo e de caráter qualitativo. De acordo com Minayo (1994, p.21) 
“a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa 
nas Ciências Sociais com um nível de realidade que não pode ser quantificado”.

Assim, a metodologia entendida como uma investigação que valoriza as 
percepções pessoais e os aspectos descritivos dos sujeitos que compõem uma 
dada problemática leva em consideração que a metodologia escolhida possibilita 
a construção da análise do indivíduo na sua totalidade, REVER não se prendendo 
a aspectos meramente numéricos, mas preocupando-se em analisar e interpretar 
aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano. 
Quanto às fontes, a pesquisa será bibliográfica e documental.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme extraído das referências bibliográficas e documentais analisadas, 
a construção da identidade da mulher a coloca em uma posição de inferioridade, 
submissão e impotência em relação ao homem. O cenário social formado pela 
desigualdade de gênero dificulta o diálogo entre o homem e a mulher, ele, por 
estar em uma posição de poder, ela, pela crença de que não é capaz de gerir sua 
vida sem o auxílio de um homem e pela posição de dominada.

Nesse contexto, chama a atenção o fato de a mulher, mesmo com tantos 
direitos legitimados pelo Estado, ainda figurar no papel de vítima de violência 
perpetrada pelos homens. Essa realidade independe do contexto sociocultural, 
racial, nível econômico ou educacional, o que reforça a necessidade da criação de 
ações sociais que visem apresentar e desenvolver as potencialidades da mulher, 
bem como conscientizar o homem da necessidade de ruptura, na formação da sua 
identidade, com a ideologia patriarcal, contribuindo, consequentemente, para a 
busca da efetivação dos direitos da mulher. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O reconhecimento da mulher pela sociedade, o respeito às suas diferenças, a 
aquisição de uma identidade própria, implicam no empreendimento de esforços e 
lutas de toda a sociedade. Entretanto, por mais importantes e urgentes que sejam 
estes direitos e garantias fundamentais que as mulheres precisam efetivar, de fato, 
não se pode abrir mão de uma luta maior que só se resolverá através de uma ampla 
organização de todos que compõem o corpo social em torno de um projeto democrático: 
a libertação do ser humano.
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DIREITOS HUMANOS E JORNALISMO POLICIAL: 
A INFORMAÇÃO MIDIÁTICA NA SOCIEDADE DE 
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RESUMO
Da busca por uma melhor compreensão sobre o jornalismo policial e sua forma 
de veiculação perante as mídias sociais que se fundamenta a presente produção 
acadêmica. Vivemos em nossa contemporaneidade imersos a uma verdadeira 
sociedade onde a espetacularização tornou-se algo banal, em que crimes bárbaros 
tornam-se volúveis diante às formas de emprego ou disseminação dos mecanismos 
de comunicação em massa. Diante disso, destacamos com esta proposta a 
primordial relevância do repórter policial e suas ações investigativas como forma 
de transmissão da informação dos fatos oriundos da sociedade, tecendo aqui uma 
singela crítica quanto à maneira pela qual tais informações são transmitidas à 
grande massa social que, muito embora, estejamos vivendo numa era em que as 
tecnologias se mostram presentes fazendo parte de nosso cotidiano, ainda acabamos 
sendo vítimas do sensacionalismo exacerbado de uma sociedade espetacularizada 
deterioradora dos Direitos tidos como Humanos. Com isso, ressaltamos ainda, as 
fake news que, nos últimos tempos tem se tornado muito presente, infringindo o 
direito cidadão de conhecer e tomar conhecimento sobre a verdade dos fatos (foco 
primordial do Direito enquanto ciência social aplicada que é, bem como colocando 
em risco a profissão jornalística, difamando-a perante os olhos dos cultores da 
sociedade. Assim, esta proposta pautar-se-á junto à uma pesquisa bibliográfico-
dedutiva, com ênfase no destaque às percepções acadêmicas de cunho qualitativo.
Palavras-chaves: 1. Noticiários policiais. 2. Discurso midiático. 3. Justiça.

ABSTRACT
The search for a better understanding of police journalism and its way of 
broadcasting before social media that is based on the present academic production. 
We live in our contemporaneity immersed in a true society where spectacularization 

1 Acadêmica da Faculdade Católica Rainha da Paz – FCARP, Araputanga/MT. Email: juliafachini87@outlook.
com

2 Acadêmico da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, Cáceres/MT. Email: guilhermearbitro@
gmail.com Acadêmica da Faculdade Católica Rainha da Paz – FCARP, Araputanga/MT. Email: 
juliafachini87@outlook.com 
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cursos de Direito da FCARP, Araputanga/MT e da UNEMAT, Cáceres/MT. Email: drjeffersonrodrigues@
gmail.com 
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has become commonplace, in which barbaric crimes become volatile in the face of 
forms of employment or the dissemination of mass communication mechanisms. 
In light of this, we highlight with this proposal the paramount relevance of the 
police reporter and his investigative actions as a way of transmitting information 
from facts originating from society, weaving here a simple criticism as to the way in 
which such information is transmitted to the great social mass that, very although, 
we are living in an era in which technologies are present as part of our daily lives, 
we still end up being victims of the exacerbated sensationalism of a spectacularized 
society that deteriorates human rights. With this, we also emphasize the fake 
news that, in recent times, has become very present, violating the citizen’s right 
to know and learn about the truth of the facts (primary focus of Law as applied 
social science, as well as putting in I risk the journalistic profession, defaming it 
in the eyes of society’s cultors, so this proposal will be guided by bibliographic-
deductive research, with an emphasis on highlighting academic perceptions of a 
qualitative nature.
Key-words: 1. Police news. 2. Media discourse. 3. Justice. 

INTRODUÇÃO

Os meios de comunicação se revelam como o quarto poder na sociedade, 
desde o advento da imprensa, também denominada como meio de comunicação 
em massa e esta, por sua vez, desde entãopassou a ser o veículo utilizado para 
fazer-se atingirinúmeros interesses, sejam eles específicos ou globalizantes.

Sabemos que hoje são as novidades tecnológicas que permeiam o mundo da 
comunicação e que é em meio a este ambiente marcado pelos avanços da tecnologia, 
pelo designer de modelos dos produtos gerados pelos meios de comunicação em 
massa, é que surge a relevância do papeldo jornalista como figura reprodutora dos 
acontecimentos tidos como fatos sociais perante à sociedade e, como fatos jurídicos 
para o Direito.

Teoricamente, o papel do jornalista é ser instrumento transmissor de notícias 
junto à comunidade. Pelo fato de brotar da história e dos fatos cotidianos, o 
jornalismo se apresenta muitas vezes de forma mecanizada, ou seja, não sendo 
agente humanizador a partir da notícia que veicula. Devemos descobrir com 
isso, a importância do jornalismo e do jornalista, e como estes contribuem no 
aperfeiçoamento da sociedade. Principalmente no tocante às reflexões e no auxílio 
do processo de democratização das ideias, conceitos e estruturas vigentes.

Neste contexto, podemos destacar uma diversidade jornalística que preexiste 
junto ao sistema a que estamos inseridos como forma introdutória a esta proposta 
que discorreremos a seguir, ou seja, destacamos assim algumas das tipologias 
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jornalísticas tais como: reportagem (uma das áreas de atuação do jornalismo mais 
conhecida onde o profissional – repórter, deve estar sempre em busca de fatos e 
eventos passíveis de noticiar); assessoria de imprensa (o assessor atua como mediador 
entre a imprensa e seu cliente, sendo seu porta-voz ao representar vossos interesses 
frente ao público); comunicação institucional (também conhecida como comunicação 
empresarial, essa é uma das áreas de atuação do jornalismo em que o profissional 
pode exercer suas atividades em parceria com o departamento de relações públicas); 
jornalismo digital (um dos mais atuais seguimentos da área jornalística, por conta 
do uso cada vez maior das mídias digitais como fonte de notícias, assim, tem-se 
que o jornalismo digital é o que apresenta mais oportunidades de crescimento para 
os profissionais); fotojornalismo (o profissional é responsável por fazer registros 
fotográficos de fatos cotidianos, eventos, locais e personalidades, é comumente 
conhecido como paparazzi); jornalismo esportivo (é uma das áreas de atuação que 
exige muito conhecimento no que tange aos seguimentos esportivos para que consiga 
se destacar e fazer um trabalho de qualidade); produção (é o profissional que atua 
na televisão, com a sugestão de pautas, busca fontes, personagens e informações, 
bem como agendamento de entrevistas); atividades como freelancer (maneira de 
trabalhar de forma autônoma e se dedicar a um segmento específico, seja como 
repórter de revista, produtor de documentários ou ainda atuando nas mídias digitais 
com marketing de conteúdos); e outros.

OBJETIVOS

Enfatizar a relevância do jornalismo policial, como fonte de informação 
às massas, porém com nuances repulsivas às espetacularizações midiáticas que 
denigrem a figura dos sujeitos de direito, envoltos às situações veiculadas em mídia 
como fonte de promoção da cultura de paz, garantia de direitos constitucionais e, 
dentre eles a dignidade da pessoa humana, em prol dos Direitos Humanos.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Seria imprescindível mostramos a importância do jornalismo por parte 
daqueles que buscam fazê-lo de maneira séria e com credibilidade, objetivando a 
informação verídica e com qualidade ao cidadão. Gabriel Garcia Márquez, jornalista 
colombiano diz:

Porque o jornalismo é uma paixão insaciável que só se pode digerir 
e humanizar mediante a confrontação descarnada com a realidade. 
Quem não sofreu essa servidão que se alimenta dos imprevistos da 
vida, não pode imaginá-la. Quem não viveu a palpitação sobrenatural 



487

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

ANAIS II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
 Governança Global, Progresso Econômico e Desenvolvimento Social
 Homenagem ao 75º Aniversário da Carta de São Francisco da ONU

da notícia, o orgasmo do furo, a demolição moral do fracasso, não 
pode sequer conceber o que são. Ninguém que não tenha nascido 
para isso e esteja disposto a viver só para isso poderia persistir numa 
profissão tão incompreensível e voraz, cuja obra termina depois de 
cada notícia, como se fora para sempre, mas que não concede um 
instante de paz enquanto não torna a começar com mais ardor do 
que nunca no minuto seguinte.4

Assim como afirmado por Márquez, jornalismo é algo sério, que não pode ser 
realizado por qualquer pessoa, pois deve confrontar a realidade imposta e mostrar 
realmente a verdade, porque o peso de cada reportagem publicada é muito grande 
e influencia na vida de cada pessoa. Sendo assim, a mídia (o rádio, a televisão, o 
jornalismo, os meios eletrônicos, etc.), é importantíssima para a atualidade, pois 
com ela podemos acessar informações em tempo real e estar ligados a todos os 
assuntos do mundo, sejam eles políticos, religiosos, econômicos, sobre a segurança, 
doenças, jogos, pesquisas e entre outros.

Com todos esses avanços surgiu um novo problema para a sociedade, a 
manipulação dos indivíduos, seja através das Fakes News, que tem crescido 
cada vez mais, podendo causar problemas irreversíveis como a morte de pessoas 
inocentes (fato que ocorreu no Brasil quando Fabiane Maria de Jesus, confundida 
por uma pessoa que sequestrava crianças para rituais de magia negra, que 
sequer existia, foi espancada pelos moradores locais e morreu por não aguentar 
os ferimentos), ou pelo controle de suas próprias vontades, como disse George 
Orwell “A massa mantém a marca, a marca mantém a mídia e a mídia controla a 
massa”, a mídia sendo usado como meio de alienação popular, pode influenciar 
nas decisões de cada indivíduo fazendo até que uma pessoa mude seus interesses 
pessoais e passe a apenas viver do que a mídia diz como certo, esse processo é 
tão forte que o escritor Noam Chomsky afirma em sua obra “MÍDIA Propaganda 
política e manipulação” como o governo junto com os jornalistas conseguiram 
manipular toda uma população apenas para fazer suas vontades, expressada 
nesse trecho:

Comecemos com a primeira operação de propaganda governamental 
de nossa era, que aconteceu no governo de Woodrow Wilson, 
eleito presidente em 1916 com a plataforma “Paz sem Vitória”. Isso 
aconteceu bem na metade da Primeira Guerra Mundial. A população 
estava extremamente pacifista e não via motivo algum que justificasse 
o envolvimento numa guerra europeia. O governo Wilson estava, 
na verdade, comprometido com a guerra e tinha de fazer alguma 
coisa a respeito. Foi constituída uma comissão de propaganda 

4 Disponível em https://www.pensador.com/frase/MTQ0MzQ5/ Acesso em: 21/04/2020. 



488 ANAIS II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
 Governança Global, Progresso Econômico e Desenvolvimento Social
 Homenagem ao 75º Aniversário da Carta de São Francisco da ONU

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

governamental, a Comissão Creel, que conseguiu, em seis meses, 
transformar uma população pacifista numa população histérica 
e belicosa que queria destruir tudo o que fosse alemão, partir os 
alemães em pedaços, entrar na guerra e salvar o mundo. (NOAM 
CHOMSKY, 2013, p. 07).

Eugenio Montale (2020) diz que “a comunicação de massas, o rádio, e 
especialmente a televisão, tem tentado, não sem sucesso, aniquilar toda a 
possibilidade de estarmos sós e refletirmos”. Não devemos generalizar, ao dizer 
que os meios de comunicação buscam apenas o apelo midiático nos programas 
produzidos e exibidos ao telespectador ou ao amigo ouvinte; devemos ter em 
mente, que existem meios de difusão de informação que objetivam mostrar a 
verdade e que contribuem para o desenvolvimento informacional do cidadão. 
Infelizmente, são poucos os canais que buscam fazer jornalismo de maneira 
séria, e com isso, surge na imprensa brasileira, um dos seguimentos de maior 
sucesso nas grades das emissoras de pequeno investimento, sejam elas nacionais 
ou regionais – essas são as piores e mais apelativas –,  os programas policialescos, 
que se assemelham a um verdadeiro show de horrores, envolvendo drama, 
assistencialismo social e ao final, um humor negro, com piadas de duplo sentido 
e apresentações culturais de artistas locais – prática recorrente em policialescos 
de emissoras regionais, que muitas vezes, acabam sendo o único atrativo local 
da grade de programação – se tornando em um simples espetáculo, cujo o 
objetivo é manter o público preso à tela, aguardando o desfecho daquela notícia 
bombástica ou exclusiva, enquanto é bombardeado por anúncios que o induzem 
ao consumismo exacerbado.

A fragilidade dos meios de comunicação brasileiros, ficou evidente no ano 
de 2008, com o fatídico caso da jovem Eloá Cristina Pimentel, uma adolescente de 
quinze anos de idade, mantida em cárcere privado por aproximadamente cinco 
dias. O fato acabou ganhando grande repercussão nacional, com redes de televisão 
noticiando todo o ocorrido de maneira simultânea aos acontecimentos – um prato 
cheio para as emissoras com programações de baixa qualidade, que utilizaram de 
seus espaços na grade de programação para trazerem uma cobertura totalmente 
sensacionalista e caótica, dando contornos de drama e assombro à população 
brasileira. Em 2015, a diretora Lívia Perez produziu o curta metragem, Quem matou 
Eloá, retratando a participação negativa e fatal da mídia brasileira para o desfecho 
do caso, – Eloá acabou sendo assassinada pelo seu ex-namorado, Lindemberg 
Fernandes Alves –beneficiando-se de uma grande tragédia nacional para elevar seus 
índices de audiência, uma verdadeira espetacularização comandada por inúmeros 
aventureiros jornalísticos durante às 100 horas de horrores, aproximadamente. 
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É perceptível o uso de trilhas sonoras em notícias que chocam a sociedade, o 
fato de que se anuncia uma notícia mais impactante que virá depois dos comercias, 
todos esses recursos são usados para prender o público as telas. Porém existe uma 
explicação lógica para isso, primeiramente o artigo 220 da Constituição Federal de 
1988, (já citado anteriormente) versaque “A manifestação do pensamento, a criação, 
a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofreram 
qualquer restrição, observando o disposto nessa Constituição.” Completando no 
parágrafo 2° “É vedado toda e qualquer censura de natureza, política, ideológica e 
artística.” Sendo assim os programas jornalísticos tem total liberdade para tratar de 
qualquer assunto sem sofrer censuras.

MÉTODOS

 Conforme salientamos o papel do jornalismo e do jornalista na sociedade 
de consumo – contemporânea, é interpretar e traduzir informações sempre 
atualizadas. Não cabe a este profissional apenas informar, pois devido à saturação 
da informação, cabe ao jornalista interpretá-la, atribuindo-lhe sentido e precisão 
na produção de um bem intelectual que dê ao receptor a possibilidade de refletir 
e, também, de se informar e (re) interpretar. Com isso, demonstra-se a importante 
relevância desta proposta temática de estudo acadêmico de cunho jornalístico e 
jurídico, afinal o jornalista é aquele que auxilia junto à difusão do conhecimento 
e mais, para isso não faz uso somente da oralidade como também deve fazer uso 
de uma produção textual que expresse grandeza assim como os operadores do 
Direito junto à aplicabilidade da lei em prol da consecução da justiça.

Referendamos ainda que, esta proposta pautar-se-á junto à uma pesquisa 
bibliográfico-dedutiva, quer seja, elaborada a partir de materiais já publicados, 
revisando de maneira intensa a literatura existente sobre o assunto em voga  (GIL, 
2010, p. 29-43) e, com ênfase no destaque às percepções acadêmicas de cunho 
qualitativo, com exploração eminente dos aspectos subjetivos que envolver a 
relação Direito e Jornalismo, ou seja, motivações comportamentais não explícitas 
(RICHARDON, 2011, p. 79-80).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A dramaticidade destes verdadeiros shows de horrores se tornaram o atrativo 
principal da população brasileira, que se emociona, enraivece e se encanta cada 
vez mais aos moldes pitorescos utilizados pelos apresentadores destes telejornais 
– se é que podemos intitular essas aberrações de telejornais – que utilizando 
de um linguajar pobre e muitas vezes com bordões que incitam a violência, a 
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tortura e a realização da justiça com as próprias mãos, se aproximam cada vez 
mais do telespectador, que se sente acolhido por este vocábulo chulo e opiniões 
que se assemelham as suas – gente como a gente, que vive a realidade do povo, 
sofrendo dia a dia com a violência, o medo e o assombro. A união de todos estes 
fatores, somado ao despreparo destes apresentadores, meros aventureiros no meio 
jornalístico, demostram a fragilidade dos meios informacionais brasileiros, que 
optam pela contratação de um âncora que fala a língua do povo, ao invés de um 
profissional capacitado e com graduação na área, desvalorizando categoricamente 
os acadêmicos e egressos do curso de Jornalismo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Logo, percebe-se que a mídia tem um valor muito grande na sociedade e 
quando feita por pessoas que realmente buscam mostrar a verdade, pessoas que 
realmente nasceram para aquilo, como citado a anteriori ela é imprescindível para 
o desenvolvimento humano, porém, quando feita para alterar a nossa percepção 
de realidade ela se torna a arma mais eficaz de manipulação. 

Tendo em suas mãos uma grande arma alienatória, os veículos de comunicação 
buscaram se utilizar destes mecanismos para exacerbarem maiores controles sobre 
os indivíduos, através de programas de rádio e televisão – dando maior enfoque 
a este último meio, que além de garantir maior visibilidade, adquirir números 
expressivos de audiência e atingir boa parte da população, asseguram faturamentos 
expressivos com anunciantes, que buscam por meio destes programas apelativos, 
abonar bons índices comerciais – atraindo cada vez mais seres alienados, que 
se prendem a um mundo fictício, criado com o intuito de manter as massas em 
um zona de conforto, rodeada de notícias sensacionalista e de apelo social. E 
com isso, indagamos: Onde está o garantismo à dignidade humana? Onde está 
o protecionismo aos Direitos Humanos? A tutela jurisdictional do Estado tem se 
mostrado a cada dia mais frágil.
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RESUMO
O presente estudo possui o intuito de discorrer e analisar as questões ligadas às 
motivações sociojurídicas que levaram a criação da lei do Feminicídio. Tendo em 
vista que esse ato hediondo   que permeia a história da humanidade durante séculos, 
oriundo das relações de poder em nossa sociedade acarreta em resultados nocivos à 
dignidade e ao direito à vida das mulheres. Diante disso, faz se necessário analisar 
as motivações e influências que ensejaram na criação dessa lei no Brasil Bem como 
trazer reflexões acerca da aplicabilidade dessa lei no que se refere aos seus efeitos 
sociojurídicos. Assim, este estudo, apresenta foi realizado através de métodos de 
pesquisa exploratória por meio de artigos publicados em periódicos nacionais e 
internacionais, bem como em relatórios ligados à problemática discorrida, a fim 
de explicitar a problemática abordada e construir reflexões.  
Palavras Chave: Feminicídio; Direito das mulheres; Direitos Humanos; Crimes 
hediondos; Direito e resistência.

ABSTRACT
Este estudio tiene como objetivo discutir y analizar temas relacionados con 
motivaciones socio-legales que condujeron a la creación de la ley de feminicidio. 
Teniendo en cuenta que este acto atroz que impregna una historia de la humanidad 
durante siglos, el resultado de las relaciones de poder en nuestra sociedad trae 
resultados perjudiciales para la dignidad y el derecho a la vida de las mujeres. Por 
lo tanto, es necesario analizar cómo las motivaciones e influencias que crearon la 
ley de esta manera en Brasil Bueno, cómo traer reflexiones sobre la aplicación de 
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esta ley con respecto a sus efectos socioeconómicos. Por lo tanto, este estudio se 
presenta a través de métodos de investigación exploratoria a través de artículos 
publicados en revistas nacionales e internacionales, así como en registros 
relacionados con problemas discrepantes, un propósito explicativo de problemas 
y enfoques problemáticos.
Key-words: Femicide; Women’s rights; Human rights; Heinous crimes; Right and 
resistance.

INTRODUÇÃO

A violência contra a mulher é um ato que permeia a história da humanidade 
durante séculos, resultantes das construções culturais e sociais baseadas as relações 
de poder. Diante disso, no que se refere as práticas de homicídio contra a mulher 
em razão de sua condição de sexo feminino no contexto doméstico e familiar, 
constata-se que tal crime é uma problemática global, já que tal prática se revela 
devido a estrutura desigual impostas entre mulheres e homens, o que acaba por   
ser exercida através de diversas formas de discriminação, exclusão, exploração 
e consequentemente na normalização da violência contra as mulheres (MELLO, 
2015). Assim, será discorrido acerca das motivações que ensejaram a criação da 
qualificadora do feminicídio, bem como, será analisado o aspecto normativo desse 
tipo penal, a fim de explanar seu caráter sócio jurídico e aplicabilidade no âmbito 
jurídico e social brasileiro.

OBJETIVOS

A principal finalidade deste trabalho consiste em apresentar as motivações 
e influências que levaram a criação da Lei n° 13.104/2015, bem como, discorrer 
sobre o aspecto normativo do feminicídio expondo ao leitor, as circunstâncias 
caracterizadoras desse tipo penal, como também, faz se necessário que sejam 
respondidas algumas indagações pertinentes, como: A Lei do Feminicídio garante 
efetividade na diminuição das mortes contra mulheres e proteção das mesmas? 
Além disso, qual o caráter sociojurídico dessa qualificadora? Ademais, há o objetivo 
de propor reflexões acerca desse tema, no que tange à (in)aplicabilidade dessa lei, 
no que se refere aos seus efeitos sociojurídicos após a sua vigência. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O termo feminicídio e femicídio são terminologias atuais para uma forma 
de violência contra a mulher presente durante toda a história da humanidade. 
Infelizmente, trata-se de um fenômeno de escala global, o qual é denunciado desde 
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a década de 1980 pelos movimentos feministas (BANDEIRA et al, 2019). Na América 
Latina, “o termo feminicídio foi empregado pela antropóloga feminista Marcela 
Lagarde de Los Ríos, em 1996, o que caracterizou como crime de assassinato violento 
de mulher pelo fato de ser mulher, assim como pela extensão de responsabilização, 
por parte dos Estados nacionais” (BANDEIRA, et al, p. 02, 2019). Contudo há certa 
controvérsia no sentido de que todos os feminicídios são assassinatos de mulheres, 
mas nem todos os assassinatos de mulheres são feminicídios (Bandeira et al, 
2019). Dessa maneira, conforme Lagarde (2006) citada por Pontes (2016), o termo 
feminicídio (i) ou femicídio (ii) possuem diferenças em suas características, sendo 
que (ii) consiste nos casos em que há morte de uma mulher devido a uma ação 
ou omissão de outro/qualquer pessoa, e aquele (i) como sendo o caso dos crimes 
contra a vida das mulheres com motivações relacionadas ao gênero. 

Não obstante, a tipologia do feminicídio é diversificada, além de incluir o 
homicídio de mulheres devido ao seu gênero, também há o feminicídio íntimo e 
o feminicídio por conexão, conforme o Consejo Centroamericano de Procuradores de 
Derechos Humanos: 

Se entiende por femicidio íntimo aquellos asesinatos cometidos por 
hombres con quienes la víctima tenía o tuvo una relación íntima, 
familiar, de convivencia, o afines a éstas. Por femicidio no íntimo se 
alude a los asesinatos cometidos por hombres con quienes la víctima 
no tenía relaciones íntimas, familiares, de convivencia, o afines a éstas. 
Frecuentemente, el femicidio no íntimo involucra el ataque sexual de 
la víctima. (p.41, 2006). 

MÉTODOS

 No que tange a metodologia, para fins de elaboração do presente trabalho, 
foi realizada pesquisa bibliográfica por meio de artigos publicados em periódicos 
nacionais e internacionais, organizados na base de dado Scielo. Bem como em outras 
fontes, como relatórios disponibilizados pelo Atlas da Violência 2019 – IPEA e FBSP 
e Mapa da Violência 2015 - homicídio de mulheres no Brasil. Assim, a presente 
pesquisa foi desenvolvida e executada através de um método exploratório, com o 
levantamento analítico dos dados bibliográficos, a fim de elucidar a problemática 
em cheque e construir reflexões.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com os dados obtidos pelo Mapa da Violência no Brasil 2015, entre 
os anos de 1980 e 2013, 106.093 mulheres foram vítimas de homicídio, em um 
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ritmo crescente. Isso pois, nos anos de 1980, 1.353 mulheres foram vitimadas, já 
no ano de 2013, 4.762 foram assassinadas, um aumento de 252%, segundo a mesma 
pesquisa (2015, p.15). Dessa maneira, as mortes contra vítimas do gênero feminino 
tem causado perplexidade e preocupação, tendo sido necessária a tipificação penal 
desse ato hediondo para coibir tal prática através da conceituação mais adotada 
por Jill Radford e Diana Russel, as quais consideram o feminicídio como a morte 
violenta e intencional de uma mulher em razão de sua identidade (RADFORD et 
al, 1992 apud ANGELIN et al, 2019). 

Diante dos dados reunidos, a fim de tratar sobre o feminicídio, é possível 
constatar que o contexto das diversas violências contra a mulher é, geralmente, 
praticada em ambientes privados, como residências e por pessoas nas quais as 
vítimas têm alguma relação íntima de afeto como cônjuges, companheiros (as), 
ex-companheiros (as) e demais familiares (BUZZI, 2014; IPEA, 2019). Tal fato se dá 
devido as desproporcionais relações de poder que ainda perduram entre homens e 
mulheres, por meio da discriminação, da subjugação feminina nas esferas sociais, 
políticas e trabalhistas e nos costumes enraizados em nossa cultura patriarcal 
impregnada em todos os âmbitos do nosso cotidiano(ANGELIN et al, 2019). Fatos 
que nos faz observar corriqueiramente notícias relacionadas a homicídios contra 
mulheres cometidos por seus cônjuges, namorados (as) ou ex-companheiros (as).

Neste diapasão, diante desse quadro de violações à dignidade da pessoa 
humana, os movimentos sociais das mulheres começaram a lutar mais e mais 
pelos seus direitos e garantias fundamentais de proteção contra qualquer tipo de 
violência. No Brasil, surgiram diversas organizações, dentre elas, o S.O.S Mulher, 
entidade criada na década de 1980, que prestava apoio e conscientização politica, 
bem como assistência jurídica e psicológica às mulheres que sofriam violência.

Na seara estatal, em 1985 foi criado o Conselho Nacional dos Direitos da 
Mulher, que propunha políticas públicas com o intuito de erradicar os diversos 
tipos de violência contra a mulher. Consequentemente, no âmbito jurídico, o Estado 
brasileiro editou certas normas com o intuito de resguardar a proteção da mulher 
e refrear os índices retromencionados como; o Decreto n° 1.973/96, promulgando 
a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra 
a Mulher. (MELLO, 2015).  Havendo também a publicação da Lei n° 11.340/06, 
conhecida como “Lei Maria da Penha”, que apresenta dispositivos a fim de reprimir 
a violência doméstica e familiar contra a mulher. Todavia, tais medidas não foram 
eficazes para erradicar, esse mal ainda presente em nossa sociedade.

 Desta maneira, em meados de 2015, buscando mais uma vez, coibir práticas 
delitivas contra pessoas do gênero feminino, o Congresso Nacional, instaurou 
uma CMPI, a fim de julgar a situação referente ao grande índice de mortes de 
mulheres no Brasil. No mesmo ano, foi sancionada da Lei n° 13.104/15, sendo 
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adicionado em nosso ordenamento jurídico penal, mais um mecanismo voltado 
a proteção das mulheres, criando uma qualificadora do homicídio, caracterizado 
como feminicídio o crime contra a vida: em que a mulher é vítima de homicídio 
diante de sua condição de sexo feminino. Sua finalidade, consiste em fortalecer 
a punibilidade em face do agente que comete o ato estipulado no Código Penal, 
conforme prescreve o art. 121, §2°, VI, incluindo também tal conduta no rol dos 
crimes hediondos. Apresentadas as motivações para a criação desse tipo penal, 
adentraremos na questão normativa do feminicídio.

Nesta vereda, o legislador tipificou o referido ilícito penal, como toda ação 
de homicídio “contra a mulher por razões da condição de sexo feminino; (...) §2°A. 
Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve: 
I- violência doméstica e familiar; II- menosprezo ou discriminação à condição de 
mulher”. Defronte do que está apresentado no dispositivo penal, para que haja a 
figura da qualificadora do feminicídio, necessita que o sujeito passivo seja uma 
mulher, sendo cometido por motivos relacionados a sua condição de sexo feminino 
quando envolver em (iii) relação de violência doméstica e familiar ou (iv) quando, 
no contexto fático, haver menosprezo e discriminação contra a mulher. Nesses 
passos, em (iii) é preciso que o ilícito penal deve ser praticado contra a vítima em 
razão do seu gênero e que além disso tenha ocorrido dentro do âmbito doméstico 
e/ou familiar. Por conseguinte, em (iv) para que haja a consumação do feminicídio 
deve haver, por parte do agente ativo, o sentimento de desprezo pela vítima, uma 
atitude nutrida pela misoginia e machismo em virtude do seu gênero feminino 
(MELLO, 2015).

Conforme o raciocínio articulado até esta passagem, adentramos na temática 
central do presente resumo: A Lei do Feminicídio proporciona efetividade no que 
tange ao retardo do número de mortes contra mulheres, bem como na proteção das 
mesmas após sua publicação? De acordo com dados anteriormente colacionados, 
fica constatado que a qualificadora do feminicídio não é suficiente para refrear essa 
conduta ilícita dentro dos contextos apresentados no tipo penal analisado. Isto pois, 
conforme pesquisa do IPEA e do FBSP através da publicação Atlas da Violência 2019, 
houve o crescimento do número de feminicídios contabilizados entre os anos de 2007 
a 2017. Além disso, segundo o Mapa da Violência (2015) – homicídio de mulheres no 
Brasil, estima-se que no ano de 2013 dos 4.762 homicídios de mulheres registrados 
pelo SIM, 50,3% do total foram perpetrados por um familiar da vítima, representando 
aproximadamente 7 feminicídios diários. Dentre essas mortes, estima-se que 1.583 
mulheres foram mortas pelo parceiro ou ex-parceiro no Brasil. Recentemente, segundo 
um levantamento feito pela Folha de São Paulo (2020), ao consultar as 27 unidades 
da federação, em 2019, 1.310 mulheres foram assassinadas, em relação ao ano de 2018 
com 1.222 mortes, um aumento de 7,2%. Válido salientar que, conforme pesquisa 
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realizada pelo Jornal G1 no ano de 2017 ocorreram 946 casos. Em referência aos dados 
supracitados fica constatada que a Lei do Feminicídio não garante uma diminuição 
efetiva de mortes praticadas, após a criação desse tipo penal.

Por essas razões, cabe a indagação: Se a tipificação dessa conduta não evita a 
prática desse crime, então, qual o caráter sociojurídico da qualificadora em análise? 
Tendo em vista as circunstâncias que a Lei do Feminicídio foi criada, fica evidente 
o caráter político criminal  que tal lei exerce, em virtude dos objetivos do Estado 
brasileiro em buscar o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação, conforme o art. 3°, inciso IV, 
previsto na Constituição Federal. Isto pois, esse tipo penal proporciona maior 
visibilidade aos homicídios cometidos contra as mulheres, ao invés de tratá-los 
como homicídios simples, ou crimes passionais. Assim, fica visível o avanço do 
ordenamento jurídico brasileiro quanto ao anseio de positivar normas que auxiliem 
na conquista dos direitos das mulheres. 

Contudo, essa norma não foge das críticas de alguns doutrinadores penalistas, 
os quais alegam que esse tipo penal acaba por ampliar o poder punitivo do 
Estado ou a considera um mecanismo que possui efeitos meramente simbólicos. 
Não obstante, de acordo com o entendimento de Ela Wieko V. de Castilho (2015, 
p.4-5) esses argumentos se revelam falaciosos, tendo em vista que a tipificação do 
feminicídio consiste num aperfeiçoamento do direito penal ao incluir no rol de 
condutas passiveis de pena atitudes que antes eram normalizadas pela sociedade.

Não se trata de ampliação do Direito Penal e de recurso a efeito 
meramente simbólico, mas do aperfeiçoamento e atualização da 
norma penal para incidir em condutas que antes eram acolhidas 
ou justificadas pela sociedade, embora sempre causadoras de dano 
a bem jurídico tradicionalmente sob proteção da lei penal, isto é, 
o direito à vida. (…) O aperfeiçoamento visa destacar do conjunto 
de homicídios praticados no Brasil aqueles em que as vítimas são 
mulheres e a motivação decorre da condição feminina, de modo a 
permitir a produção de estatísticas e políticas de enfrentamento.  
(CASTILHO, 2015).

 
Ademais, essa lei consiste em ser um mecanismo decisivo para que ocorra 

uma mudança em nossa estrutura social, a fim de reformular e ampliar as políticas 
públicas voltadas para a proteção das mulheres através de índices resultantes 
desse tipo penal. Dessa forma, a tipificação do feminicídio expressa-se em ser mais 
uma importante forma de combate às diversas formas de violação aos direitos das 
mulheres, questão essa, que deve ter mais enfoque discursivo na sociedade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por conseguinte, fica evidente que houveram avanços sociais e jurídicos na luta 
para a igualdade isonômica entre homens e mulheres no Brasil, com a positivação 
de normas como a Lei 13.104/2015. Ademais, diante dos fatos supramencionados 
fica explícito o objetivo da referida lei,  no sentido de que a mesma não proporciona 
a diminuição dos casos de feminicídio, contudo contribui para a identificação de 
homicídios dentro da temática discorrida, sendo de suma importância para a 
implementação de políticas públicas voltadas para o campo das diversas violências 
contra a mulher. Assim, ficando notória a necessidade de tal mecanismo em nosso 
ordenamento jurídico a fim de resguardar e ampliar o direito das mulheres, além 
de proporcionar assistência integral necessária as mesmas que sofreram tentativas 
de homicídio.
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A NORMATIVIDADE JURÍDICA PENAL DO INIMIGO: 
REFLEXOS DA NECROPOLÍTICA E DA SELETIVIDADE PENAL

Pedro Vitor Brito Sarmento Rocha1

Ana Paula da Silva Sotero2

Luciano de Oliveira Souza Tourinho3

RESUMO: 
Em decorrência das mudanças da sociedade moderna, o direito penal é 
legitimado diante de novos contornos sob a perspectiva de atender anseios sociais, 
fundamentado no sentimento de insegurança e aumento do risco. No Brasil, 
a política da morte adaptada pelo Estado se intensifica paulatinamente com a 
militarização da força e o combate repressivo contra aqueles que tem cor e endereço 
preestabelecidos. A presente incursão teórica se propõe à análise da imposição 
do direito penal do inimigo como meio de efetivação dos efeitos da necropolitica 
contra um inimigo estabelecido através da seletividade penal. Nela foi utilizado 
o método de pesquisa dedutivo, com técnicas de pesquisa bibliográfica, além de 
analise documental e obras teóricas. 
Palavras-chave: Inimigo; seletividade; necropolitica; punitivismo.

ABSTRACT: 
As a result of changes in modern society, criminal law is legitimized in the face of 
new outlines from the perspective of meeting social concerns, based on the feeling 
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of insecurity and increased risk. In Brazil, the death policy adapted by the State 
gradually intensifies with the militarization of the force and the repressive combat 
against those who have a pre-established color and address. The present theoretical 
incursion proposes to analyze the imposition of the enemy’s criminal law as a means 
of effecting the effects of the necropolitics against an enemy established through 
criminal selectivity. It used the deductive research method, with bibliographic 
research techniques, in addition to documentary analysis and theoretical works.
Key-words: Enemy; selectivity; necropolitical; punitivism.

INTRODUÇÃO

 Diante da ocorrência de um delito, é comum que a sociedade cultue que o 
autor do fato seja severamente punido. Sob esse prisma, quando o judiciário atua 
com respeito às garantias e aos direitos fundamentais, preservando a dignidade 
da pessoa humana, este é injustamente criticado, e, diante disso, surge a estigma 
de impunidade. Ocorre que, em decorrência a tais fatos, o direito penal moderno 
vem sistematicamente sendo construído a partir de clamores sociais cada vez 
menos garantistas. 

No Brasil, tal perspectiva se exterioriza com a criação de legislações 
“emergentes” derivadas para o fim da criminalidade, determinando um inimigo que 
deve ser combatido a qualquer custo. Nesse contexto, surge uma política criminal 
com a legitimação de normas que ignoram princípios garantistas, efetivando-se, 
assim, um direito penal simbólico. Entretanto, torna-se evidente que tal combate 
é seletivo, surgindo a politica de matar que recai sobre determinado grupo social, 
configurado, em regra ao corpo negro.  

A presente incursão teórica tomará, como início, a análise da efetivação 
do direito penal punitivista e simbólico no Brasil, com destaque a imposição do 
direito penal do inimigo e o agravamento pela seletividade penal, com influência 
da teoria lombrosiana. Outrossim, será analisado como tais considerações 
fomentam a necropolitica e repressão contra a população negra, como processo 
de reestabelecimento de uma ordem social que origina a morte. 

OBJETIVOS

O objetivo dessa incursão teórica é demonstrar como a concepção do direito 
penal do inimigo impera-se no Brasil, observando sua influência para construção da 
seletividade penal que atinge, em regra, os negros e consubstancia a necropolitica por 
parte do Estado.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Legitimação do Direito Penal do Inimigo no Brasil

A política criminal intitulada como Direito penal do Inimigo foi criada e 
difundida pelo penalista alemão Günther Jakobs na década de 1990, estruturada 
sobre a visão de que o Estado não deve confrontar os seus cidadãos, mas os seus 
inimigos. Estes intitulados como “inimigos”, são aqueles que se conduzem de forma 
não alinhada, em que há o abandono do direito e, em decorrência disso, não garante 
segurança em seu comportamento pessoal (JAKOBS, 2003).

Nada obstante, em cada conjuntura histórica houve a presença de um 
determinado inimigo, o qual deveria ser combatido. Compenetrado nessa visão, 
desde o Império Romano já se alertava a presença dos “inimigos declarados” (hostis 
judiciais), configurados como inimigos políticos de todos os tempos, que eram 
deixados em condições semelhantes às de escravos, para lhes serem aplicadas as 
penas vedadas aos cidadãos (ZAFFARONI, 2007). 

Destarte, facilmente são identificados os inimigos em cada época importante 
na história: na inquisição, eram as bruxas; nas grandes revoluções, eram os hereges; 
no século XIX, aqueles que tinham conduta médica. No entanto, com os efeitos do 
atentado sobre Nova Iorque em 11.09.2011, assim como o atentado de Madri em 
11.03.2004 e em Londres no dia 07.07.2005, origina-se um novo rótulo de inimigo 
e, com isso, surge a nova era do “combate ao inimigo” (MORAES, 2011, p. 175). 

No Brasil, o Direito Penal sofre com o processo de legitimação da sua terceira 
velocidade, haja vista que este novo perfil de política criminal, ora simbólico e 
punitivista, não só recai sobre a conduta do agente, ou seja, não opera somente 
ao “fato”, mas, sobretudo, ao “autor”. É lucido que tal política criminal confronta 
uma das premissas do princípio da lesividade, quando se trata da proibição da 
incriminação por simples estados ou condições existenciais, o que resulta, portanto, 
na criação de um “inimigo do pacto social”. 

Nessa conjuntura, com a finalidade de atender reclamos da opinião pública, 
enfatizados pela mídia, sobre a “impunidade” que imerge o sistema penal brasileiro, 
mesmo que de forma leviana e irresponsável, surgem as legislações repressivas 
e desobedientes quanto aos princípios penais. Em consonância a isso, é definido 
aquele que será submetido ao modus operandi estatal que, há algum tempo, Jakobs 
definiu como “Direito penal do Inimigo”.

O Inimigo Seletivo e os impactos da Necropolitica

O Positivismo criminológico, em sua fase antropológica, foi representado 
pelo médico-psiquiatra e antropólogo italiano Cesare Lombroso, que, ao publicar 
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L’umo Deliquente (o criminoso nato) em 1876, estabeleceu um novo panorama 
cientifico naquela época. Neste cenário, Lombroso estabelecia, como condições para 
definir o criminoso, suas características físicas, fisiológicas e mentais. Destarte, as 
características descritas por Lombroso que configuravam um delinquente, em sua 
maioria, eram características genéticas do homem negro, e, diante disso, surgia 
uma espécie de rotulação.

 Sob esse prisma, a teoria supracitada foi descartada pela ciência, sendo 
considerada racista para muitos, mas, mesmo desacreditada, ainda é presente na 
sociedade moderna. Naquela época, a teoria lombrosiana cativou adeptos no Brasil, 
destacando-se, entre eles, Nina Rodrigues, médico-legista, psiquiatra e antropólogo. 
Em sua obra: As raças humanas , Nina expõe seu ponto de vista sobre a psicologia 
criminal entre Índios e Negros, explicitando a inferioridade da raça negra quando 
comparada a raça branca, no que diz respeito à responsabilidade penal, segundo 
ele: “A presunção lógica, por conseguinte, é que a responsabilidade penal, fundada 
na liberdade do querer, das raças inferiores, não pode ser equiparada à das raças 
brancas civilizadas” (RODRIGUES, 2011, p. 50). 

Resta evidente que o legado das teorias bioantropológicas contribuiu 
para definição de um inimigo social e, consequentemente, para formação da 
seletividade penal no Brasil, haja vista que existe um “apartheid criminológico 
natural” (ZAFFARONI, 2012,). Impera-se, por conseguinte, o estereótipo do negro 
como “inimigo social” ou “criminoso nato”, transformando-o em alvo de um 
tratamento notoriamente desigual por parte do sistema criminal. Nas palavras de 
Raúl Zaffaroni (2012, p. 44): 

(…) a muito limitada capacidade operativa das agências de 
criminalização secundária não têm outro recurso senão proceder 
sempre de modo seletivo. Desta maneira, elas estão incumbidas de 
decidir quem são as pessoas criminalizadas e, ao mesmo tempo, as 
vítimas protegidas.

Há exemplo, quando, simbolicamente, é estabelecido a libertação dos escravos 
no Brasil, surge o Decreto nº 528/1890 que, naquela época, autorizou a entrada de 
mais de 4 milhões de imigrantes europeus, ocasionando a maior imigração em 
massa do país, no entanto, o ingresso de negros e asiáticos só eram admitidos com a 
autorização do Congresso Nacional, evidenciando o processo de embranquecimento 
de uma população e o começo das políticas seletivas no País.

Isto posto, no Brasil, a seletividade penal forma-se como uma espécie de 
“teoria neolombrosiana”, em que a rotulação da pele negra serve como desígnio da 
repressiva ação punitiva estatal. Em decorrência disso, surge a política de morte 
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estipulada pelo governo brasileiro, pressuposta na capacidade de ditar quem pode 
viver e quem deve morrer. Em decorrência disso, surge a política de morte estipulada 
pelo governo brasileiro, pressuposta na “expressão máxima da soberania que reside, 
em grande medida, no poder na capacidade de ditar quem pode viver quem deve 
morrer” (MBEMBÉ, 2016).

A seletividade penal corrobora com a necropolitica, e tal premissa se enfatiza 
quando observamos que, segundo relatório do Infopen de junho 2017, a população 
prisional brasileira, incluindo homens e mulheres é correspondente por 63,64% 
de negros (pretos e pardos). Da mesma maneira, quando se trata de homicídio no 
Brasil, a população negra, também, é a principal vítima, conforme o informativo 
das Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil (2020), divulgado pelo IBGE. 
À vista disso, há que se mencionar sobre a letalidade policial, em que feito um 
levantamento pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2020), que divulgou a 
13ª edição do Anuário da Violência, é indicado que 75,4% das vítimas pelas polícias 
brasileiras eram negros.

Diante disso, observa-se que o governo brasileiro institui a política de morte 
para atender os anseios sociais que clamam pelo fim da impunidade e que reforçam 
a política do extermínio. Portanto, figura-se a exclusão da prestação social contra 
os grupos sociais excluídos, formados, em sua maioria, por negros e pobres, que 
são instituídos como “inimigos sociais”, e, consequentemente, estão imersos sobre 
os efeitos da necropolitica e a necrojurisdição instauradas no País. 

MÉTODOS 

Na presente incursão teórica foi utilizado o método de pesquisa dedutivo, 
baseado na análise da efetividade do direito penal do inimigo pelas vertentes da 
seletividade penal e da efetividade da necropolitica, com técnicas de pesquisa 
bibliográfica, além de analise documental e obras teóricas, para construção do 
processo de estruturação dos fatos e argumentos a fim de apresentar uma conclusão 
pautada na veracidade dos fatos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir dos resultados obtidos, evidencia-se que, no Brasil, a seletividade 
penal é uma realidade, haja vista que desde o processo de colonização até a 
sociedade moderna, houve a construção de um inimigo social, para que neste 
recaísse toda a ação punitiva do Estado. Essa percepção é explicada pelos seguintes 
fatores: (i) construção de uma legislação penal simbólica e punitiva, conforme 
anseios populares (ii) construção de um inimigo social, que em regra é o negro; (iii) 
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estabelecimento da seletividade penal, pautado na concepção “neolombrosiana”; 
e (iv) efetivação da necropolitica e da necrojurisdição contra o “inimigo social”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por todo o exposto, entende-se que, no Brasil, a escravidão nunca acabou, na 
verdade, hoje se denomina como pena privativa de liberdade, em que as senzalas, 
que eram galpões escuros, sujos e úmidos, foram substituídas pelas prisões, 
compostas em sua maioria por negros, que sofrem a repressiva seletividade estatal, 
culminada pela política da morte.

Diante desse panorama, pode-se concluir que o ordenamento jurídico 
brasileiro se assemelha ao que Günther Jakobs pregava sobre o Direito Penal do 
Inimigo. Diante o silêncio da sociedade quanto a politica punitivista que se instaura 
no País, o sistema penal agoniza com uma nova concepção da teoria lombrosiana 
institucionalizada, ocasionando um tratamento seletivo e predestinado para 
aqueles, cuja cor e endereço são predeterminados. 
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AS INOVAÇÕES DA LEI Nº 13.964/19 NO REGIME 
DISCIPLINAR DIFERENCIADO: UMA ANÁLISE À LUZ DO 

DIREITO PENAL DO INIMIGO
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo analisar o Regime Disciplinar Diferenciado 
(RDD), disposto no ordenamento jurídico pátrio por meio do art. 52 da Lei nº7210/84, 
a lei de execução penal, sob a ótica do Direito Penal do Inimigo, enfatizando as 
modificações oriundas da lei nº13964/19, denominado Pacote Anticrime, mediante 
pesquisa bibliográfica. Em primeiro lugar, a discussão será direcionada aos aspectos 
normativos desse dispositivo, assim como serão apresentadas as recentes alterações 
no regime. Em seguida, o texto apresentará de maneira sintática a teoria do Direito 
Penal do Inimigo, a qual tem como seu principal defensor Günther Jakobs, e a 
correlação dessa doutrina com o Regime Disciplinar Diferenciado. Por fim, o texto 
traz como resultados desta pesquisa a presença dessa teoria no RDD os quais se 
tornaram mais evidentes após as mudanças trazidas pelo Pacote Anticrime, e, 
consequentemente a incoerência com ordenamento jurídico pátrio, posto que o 
Brasil defende, por meio da Constituição Federal, diversos princípios consoante 
com valores democráticos e com os Direitos Humanos.  
Palavras-chaves: Pacote Anticrime; Regime Disciplinar Diferenciado; Organizações 
criminosas; Direito Penal do inimigo.

ABSTRACT
The present work aims to analyze the Differentiated Disciplinary Regime (RDD), 
provisions in the national legal system through art. 52 of Law Nº 7210/84, the law 
of criminal execution, from the perspective of the Criminal Law of the Enemy, 
emphasizing the changes arising from law no. 13964/19, called the Anticrime 
Package, through bibliographical research. First, the discussion will be directed 
to the normative aspects of this provision, as well as the recent changes in the 
regime will be presented. Then, the text will present in a syntactic way the theory 

1 Graduanda em Direito pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB. Integrante da Clínica de 
Direitos Humanas da UESB. Integrante do grupo de pesquisa em Direitos Humanos e Sistema Penitenciário. 
amorimdacruzm@gmail.com 

2 Graduanda em Direito pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB.  biaferreiraf4@gmail.com
3 Advogada. Doutora em Ciências Sociais pela PUC-SP. Professora do curso de Direito da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB. Coordenadora da Clínica de Direitos Humanos da UESB e líder do 
grupo de pesquisa Direitos Humanos, Democracia e Discurso Contra-hegemônico. luciana.silva@uesb.
edu.br



508 ANAIS II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
 Governança Global, Progresso Econômico e Desenvolvimento Social
 Homenagem ao 75º Aniversário da Carta de São Francisco da ONU

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

of Criminal Law of the Enemy, whose main defender Günther Jakobs, and the 
correlation of this doctrine with the Differentiated Disciplinary Regime. Finally, 
the text brings as results of this research the presence of this theory in the RDD 
which became more evident after the changes brought by the Anticrime Package, 
and, consequently the incoherence with national legal order, since Brazil defends, 
through the Federal Constitution, several principles according to democratic values 
and human rights.
Key-words: Anticrime Package. Differentiated Disciplinary Regime. Organized 
crime. Criminal Law of the Enemy.

INTRODUÇÃO

O conjunto de alterações na legislação penal realizado pela Lei 13.964/19, 
denominada Lei do Pacote Anticrime, é alvo de uma série de discussões, desde sua 
motivação e tramitação até aos preceitos por ela trazidos, dividindo opiniões sobre 
o fato de representar uma nova tendência axiológica no Direito Penal brasileiro. 
Nesse sentido, vários juristas apontam esta lei como produto de um contexto 
jurídico-criminal marcado pelo endurecimento de penas e criação de institutos 
mais gravosos, o que está estritamente relacionado com o discurso político que 
se mostrou predominante nas eleições do ano de 2018, pois, segundo o próprio 
idealizador pro projeto de lei, Sérgio Moro, o objetivo dele é “o combate à corrupção, 
ao crime organizado e aos crimes violentos.” (ESBRASIL, 2019). 

Tal pretensão não é inédita no ordenamento brasileiro, visto que em 2003, por 
meio da Lei nº 10.792, alterou-se o art.52 da Lei de Execução Penal para a instauração 
do Regime Disciplinar Diferenciado, em virtude da intensa atuação das organizações 
criminosas nos sistemas prisionais ao longo do país. A partir desse momento, já 
havia o intuito de direcionar especial atenção ao modo de tratar os integrantes 
desses grupos, dispensando a eles maior rigorosidade baseado no suposto elevado 
grau de periculosidade dos agentes, representando a estigmatização deles como 
inimigo (fonte de perigo) mesmo no processo de cumprimento de pena. Todavia, 
apesar desses esforços, com o decorrer dos anos, houve crescimento da violência 
urbana e do alcance das organizações no território nacional e a Lei 13.964/19 foi a 
primeira medida adotada pelo governo vigente a fim de coibi-las.

Concomitantemente, o mundo era assolado por ataques terroristas e muitos 
países declaravam “Guerra ao Terror”, encontrando com Günther Jakobs o escopo 
que precisavam para legitimar suas ações. Para ele separam-se os criminosos-
cidadãos dos inimigos, estes últimos sendo tratados segundo o Direito Penal 
do Inimigo, entendendo que principalmente os participantes da criminalidade 
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organizada rejeitam constantemente o contrato social e assim, perdem os direitos 
nele contidos. O presente estudo tem como finalidade analisar os reflexos da teoria 
do Direito Penal do Inimigo no tratamento dispensado as organizações criminosas 
em especial no novo Regime Disciplinar Diferenciado, alterado pela lei anticrime 
e sua conformidade com os direitos e garantias fundamentais da Constituição 
Federal de 1988.

OBJETIVOS

O trabalho tem como objetivo analisar as principais modificações na Lei de 
Execução Penal no tocante ao Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) e para isso 
percorre a partir do surgimento deste, sua causa e formas de aplicação em 2003 
até o momento atual sob a ótica da teoria de Günther Jakobs, e tem os seguinte 
objetivos específicos: Apresentar a origem do Regime Disciplinar Diferenciado; 
Expor as regras do Regime Disciplinar Diferenciado passadas e atuais; Apontar 
as principais críticas ao Regime Disciplinar Diferenciado; Discorrer sobre a Teoria 
do Direito Penal do Inimigo e sua influência no ordenamento pátrio; Analisar a 
aplicação dessa sanção consoante à Constituição Federal.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Segundo Günther Jakobs, a pessoa é uma construção jurídica e, como todas 
as instituições do Direito e este próprio, precisa de correspondência factual no 
mundo das coisas, de modo que, quando isso não acontece, o instituto deixa de 
existir. Portanto, é pessoa quem “oferece uma garantia cognitiva suficiente de um 
comportamento pessoal” (JAKOBS, 2012). A partir da fusão de teorias de Rousseau, 
Finchte, Hobbes e Kant, o jurista alemão concluiu que o cidadão é quem atua 
conforme a ordem jurídica e ainda que cometa alguns delitos (de bagatela ou até 
os mais graves), enquanto estes não atentarem contra a ordem social e ao Estado, 
continuará sendo cidadão. A forma de discipliná-lo será através do Direito Penal 
do cidadão, com a finalidade de proteger a vigência da norma, por conseguinte, 
submetendo-o ao processo penal com as devidas garantias e direitos.

Entretanto, existem aqueles sujeitos que promovem rebeliões e repelem 
reiteradamente a ordem jurídico-social cometendo crimes de modo reincidente e em 
prol de organizações próprias a ação delitiva. Nestes, Jakobs diz que a personalidade 
não encontra garantia cognitiva,

[...] se já não existe a expectativa séria, que tem efeitos permanentes 
de direção da conduta, de um comportamento pessoal – determinado 
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por direitos e deveres –, a pessoa degenera até converter-se em um 
mero postulado, e em seu lugar aparece o indivíduo interpretado 
cognitivamente. Isso significa, para o caso da conduta cognitiva, o 
aparecimento do indivíduo perigoso, o inimigo. (JAKOBS,2012)

Ao fim, o postulado resultante é que aqueles que rejeitam os deveres do estado 
de cidadania, não podem dos direitos deste usufruir. À vista disso, o inimigo não 
deve ser tratado como cidadão porque isso enfraquece a segurança dos demais. 
Para ele, existe o Direito Penal do Inimigo, neste não é esperada a exteriorização 
de fatos típicos pelo agente, há uma verdadeira punição dos atos preparatórios, 
o ataque prévio fundamentado no potencial perigo exposto por ele ao Estado de 
Direito. A busca não é por coibir condutas típicas, mas o combate a certos setores 
sociais, o completo inverso da presunção da inocência.

A premissa básica dessa teoria é um profundo ataque aos princípios basilares 
do Estado brasileiro, despersonalizar o autor de um delito, ainda que este contrarie 
o Estado, é uma maneira de desumanizar o sujeito para que a ele se apliquem 
penas desumanas, é incoerente com o princípio da dignidade da pessoa humana, 
fundamento expresso no Art. 1º da Constituição Federal de 1988. Ademais, o 
tratamento distinto dispensado a “cidadão” e “inimigo” fere a isonomia descrita 
no art. 5º, “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. 
Portanto, os dois polos de Direito Penal defendidos por Jakobs como coexistentes 
em um mesmo contexto jurídico é inconcebível com a Carta Magna atual.

Entretanto, o Direito Penal do Inimigo tem sido inserido na legislação 
brasileira de forma velada e sob o pretexto de combate a certos indivíduos e não 
comportamentos, tal qual é o caso das organizações criminosas. Nesse prisma, é 
identificado o Regime Disciplinar Diferenciado, enquanto expressão dessa tese. 
A sanção disciplinar afasta o indivíduo do convívio da comunidade carcerária 
enquanto este já está afastado da sociedade de modo geral. Consoante às novas 
alterações, as visitas aos apenados em RDD são apenas quinzenais e nelas o 
contato físico é proibido, o que tende a atrapalhar o processo de reinserção dele na 
sociedade, bem como ocasionar problemas psicológicos, restando apenas o caráter 
punitivo da pena, a qual chega a ser cruel e isso é vedado na Constituição. Além 
disso, deve-se destacar o seguinte mandamento dela: “é assegurado aos presos o 
respeito à integridade física e moral” (Art. 5º, XLIX, CF/88). 

Ao passo que alguns penalistas como Guilherme de Souza Nucci veem o 
RDD como não só constitucional, mas também um mal necessário para a coerção 
de condutas há divergências. Em sentido contrário professor Rômulo Moreira 
argumenta:
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Mais uma vez, utiliza-se de um meio absolutamente ineficaz para 
combater a criminalidade, cujas raízes, sabemos todos, está na 
desigualdade social que ainda reina no Brasil (apesar da esperança 
que ainda também nos resta). Efetivamente, nos últimos anos temos 
visto várias leis criminais serem apresentadas como um bálsamo 
para a questão da violência urbana e da segurança pública, muitas 
delas com vícios formais graves e, principalmente, outros de natureza 
substancial, inclusive com mácula escancarada à Constituição 
Federal. (MOREIRA, 2005)

Tal opinião foi sustentada enquanto a duração máxima do RDD era de 360 
dias e renovável até 1/6 da pena, agora, o tempo máximo passa a ser de 2 anos e 
sem limite de renovação, acentuando ainda mais a crítica. Ademais, a nova redação 
obstáculos à saída do preso do estabelecimento prisional, estabelecendo que as 
audiências sejam realizadas, preferencialmente, em ambiente virtual, além de 
prevê a fiscalização do conteúdo das correspondências e das entrevistas, apesar 
da relativização da inviolabilidade da correspondência somente ser possível nos 
casos de investigação criminal ou instrução processual penal (Art. 5º, XII, CF/88). 
Essas são algumas das irregularidades do regime a serem questionadas.

MÉTODOS

 Para a elaboração deste trabalho foi realizada a pesquisa qualitativa com 
revisão bibliográfica em livros e artigos com o objetivo de analisar o escopo jurídico 
e foram analisadas notícias em jornais por meio eletrônico em busca de entender 
o contexto fático no qual a discussão é pautada. A pesquisa considerou múltiplas 
visões de estudiosos do tema, a fim de manter a imparcialidade do trabalho 
cientifico, porém priorizando a interpretação conforme a Constituição.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa constatou que algumas regras dentro do art.52 da Lei de Execução 
Penal aludem a um tratamento diferenciado com base no perigo abstrato que certos 
indivíduos podem apresentar a sociedade e não com base no delito por ele praticado. 
Além disso, as inovações da lei nº 13.964/19 acentuaram tais características, 
trazendo o caráter de demonização de determinado tipo de “inimigo”, encontrando 
nas organizações criminosas seus principais alvos, especificamente no tocante 
as “facções” de tráfico de drogas, haja vista que na prática são raras as vezes que 
indivíduos que praticam o mesmo crime de organização criminosa, mas relacionado 
aos delitos de “colarinho branco”, recebem a mesma sanção disciplinar.
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Ainda é possível constatar a influência dessa teoria quando o legislador autoriza  
a inserção de pessoas no RDD se houver “fundadas suspeitas” de integração em 
organizações criminosas, assim como, o cumprimento de pena em penitenciárias 
de segurança máxima, que são exclusivas para o cumprimento do regime fechado, 
para aqueles que tiverem “indícios” de exercer liderança nessa modalidade de crime. 
Nesse caso, a lei apresentou conceitos muito vagos e imprecisos para a tipificação 
penal que ferem princípios resguardados pelo ordenamento jurídico brasileiro, 
como a taxatividade e até mesmo a presunção de inocência, pois não se exigiu a 
condenação do indivíduo pelo crime previsto na lei 12850/13.

Ademais, poderão ser inclusos no regime independente de falta grave- o 
que por si só cabe uma discussão, pois se trata de uma sanção disciplinar e não 
de um regime de cumprimento de pena- aqueles que colocarem em risco a ordem 
e a disciplinar internas, bem como, aqueles que tiverem “fundadas suspeitas” 
de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, 
associação criminosa ou milícia privada, novamente a punição reside na pessoa que 
o cometeu, advindo da visão de que por suas ações pretéritas nesta organização, 
o sujeito não deve ser tratado como os demais prisioneiros e é nessa distinção que 
consiste o Direito Penal do Inimigo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ante o exposto, foi possível concluir que a teoria do Direito Penal do inimigo é 
inconstitucional no Brasil e é vedada qualquer aplicação desta no direito brasileiro, 
no entanto, ainda assim, são encontrados vestígios dela na legislação. O Regime 
Disciplinar Diferenciado é expressão desta, encontrando nela seu fundamento 
axiológico e sua criação, por si só, já feria os princípios constitucionais e as 
inovações da lei nº 13.964/19 acentuaram tais características, trazendo o caráter de 
demonização de determinado tipo de “inimigo”.

O RDD enquanto instrumento desumano para punir e excluir indivíduos 
da proteção jurídica, despersonalizando-os configura desvirtuamento dos 
fundamentos do Direito Penal adotado no Brasil e além de inconstitucional, é 
ineficaz. Extinguir o problema da criminalidade organizada exige um conjunto 
de políticas públicas direcionadas ao tratamento da origem dele, a desigualdade 
social do país, que não será aniquilada, mas intensificada, com tratamento ainda 
mais desigual dos cidadãos que cometerem delitos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br. Acesso em 22 de julho de 2020.



513

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

ANAIS II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
 Governança Global, Progresso Econômico e Desenvolvimento Social
 Homenagem ao 75º Aniversário da Carta de São Francisco da ONU

BRASIL. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execução Penal. Disponível 
em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7210.htm. Acesso em 22 de julho de 
2020.

ESBRASIL. Proposta de pacote anticrime apresentado por Sérgio Moro. 14 
de fevereiro de 2019. Disponível em: https://esbrasil.com.br/pacote-anticrime/. 
Acesso em 22 de julho de 2020.

MOREIRA, Rômulo de Andrade. Este monstro chamado RDD. Revista Âmbito 
Jurídico, 2005. Disponível em: https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-22/
este-monstro-chamado-rdd. Acesso em 22 de julho de 2020.

GODOI, Mônica de S. P. C de. O Regime Disciplinar Diferenciado Como 
Expressão De Um Direito Penal Do Inimigo. 2007. 76 f. Trabalho de Conclusão de 
Curso de Direito. Faculdades Integradas “Antônio Eufrásio De Toledo”.  Faculdade 
De Direito De Presidente Prudente, Presidente Prudente, 2007.

JAKOBS, Günther; CANCIO MELIÁ, Manuel. Direito Penal do Inimigo: noções 
e críticas. 6ª edição. Editora: Livraria do Advogado. Porto Alegre, 2012.

MOREIRA, Rômulo de Andrade. Este monstro chamado RDD. Revista Âmbito 
Jurídico, 2005. Disponível em: https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-22/
este-monstro-chamado-rdd. Acesso em 22 de junho de 2020



514 ANAIS II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO CENTRO SUL DA BAHIA: 
 Governança Global, Progresso Econômico e Desenvolvimento Social
 Homenagem ao 75º Aniversário da Carta de São Francisco da ONU

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

EFICIÊNCIA VERSUS JUSTIÇA: UM BREVE ENSAIO 
SOBRE A RELAÇÃO ENTRE DIREITO E TECNOLOGIA

Daniel Teixeira Brito1

Luciano de Oliveira Souza Tourinho2

RESUMO
Este trabalho tenciona utilizar as ferramentas da microeconomia aplicada ao Direito 
– o que se costuma chamar de economia jurídica – para oferecer uma perspectiva 
que amplie os questionamentos jurídicos e filosóficos acerca da relação entre 
tecnologia e Direito. Para isso, serão analisados exemplos de inovações tecnológicas 
que impactaram o mundo jurídico, e quanto se ganhou de eficiência e de justiça por 
conta da implementação dessas tecnologias à operacionalização de normas jurídicas.
Palavras-chave: tecnologia; Direito; eficiência; justiça.

ABSTRACT
This paper intends to use microeconomics tools applied to law – what is usually 
called economic analysis of law – in order to offer an insight that amplifies the 
juridical and philosophical questions regarding technological innovations that have 
impacted the juridical world, and how much efficiency and justice were gained due 
to the implementation of such technologies to the operationalization of legal norms.
Keywords: technology; Law; efficiency; justice.

INTRODUÇÃO

A inovação tecnológica que o mundo experimentou nas últimas décadas 
teve grande impacto sobre a vida em sociedade. O Direito pode não ter sido tão 
influenciado quanto a agricultura, o mercado financeiro ou as ciências da vida. 
Mas é possível perceber como o progresso tecnológico tornou a operacionalização 
de normas jurídicas mais eficiente: desde tornozeleiras  eletrônicas a sistemas de 
peticionamento digital. Nesse processo de incorporação gradual de melhoramentos 
tecnológicos, custos foram reduzidos e tempo foi poupado. No entanto, isso implica 
maior efetivação da justiça?

Longe de tentar responder esse questionamento, tentaremos compreender 
seus limites, isto é, a difícil relação entre justiça e eficiência. Para tanto, faremos 

1 Graduado em Direito na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Pós-graduando em Relações Sociais 
e Novos Direitos na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.

2 Pós-Doutor em Direitos Humanos. Doutor e Mestre em Direito. Especialista em Ciências Criminais. 
Professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 
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breves considerações sobre alguns avanços tecnológicos que impactaram o Direito 
até os dias atuais, em que a inteligência artificial oferece suporte à árdua atividade 
judicial. Sem pretensão de grandes vaticínios, o presente trabalho se concentra em 
duas contribuições tecnológicas que já auxiliam o fazer jurídico: os semáforos e os 
algoritmos de machine learning que informam probabilidade de descumprimento 
de liberdade provisória.  Serão esses os exemplos referenciais da intrincada relação 
entre justiça e eficiência.  

OBJETIVOS

Tenciona-se analisar a relação entre justiça e eficiência a partir dos 
instrumentos analíticos da microeconomia (mais especificamente, da economia 
jurídica) com o intuito de fornecer um olhar teórico acerca do impacto do progresso 
tecnológico sobre o Direito. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Será utilizado o instrumental teórico da economia jurídica de Klaus Mathis, 
sobretudo as noções de Eficiências de Pareto e de Kaldor-Hicks, bem como o a 
noção de consequencialismo jurídico da filosofia utilitarista.

MÉTODOS

Aplicação de referencial teórico da economia sobre duas situações de suposto 
aprimoramento do Direito decorrente de influxo tecnológico. Trata-se de análise 
econômica de teor filosófico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A previsão de crimes deixou de existir apenas no universo da ficção. Em 
obras ficcionais, usa-se avançada tecnologia para prever quem cometerá crimes 
(Minority Report, filme estadunidense de 2002) e atribui-se a função jurisdicional a 
um sistema biocomputacional que calcula o coeficiente criminal de pessoas (Psycho 
Pass, anime japonês de 2012). No mundo real, embora ainda não disponhamos de 
tecnologia com tamanho poder de presciência, o aparato tecnológico tem prestado 
grande auxílio ao Direito.

Digitalização de sistemas de peticionamento e consulta processual; sistema de 
vigilância com rede de câmeras em vias públicas; radares fixos e móveis que medem 
a velocidade dos veículos em rodovias; uso de GPS (sistema de posicionamento 
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global) na agrimensura; sistemas digitais de atendimento ao cidadão (como o 
Poupatempo do estado de São Paulo); algoritmos que apontam as zonas urbanas 
mais suscetíveis a certos crimes; programas de reconhecimento de caligrafia; e 
o supercomputador T-Rex utilizado pela Refeita Federal do Brasil para detectar 
sonegações fiscais. Tecnologias eletrônicas e digitais mudaram a experiência 
humana nas mais diversas áreas e o Direito não ficou a salvo disso.

A prensa de Gutemberg (inventada por volta de 1450), o transistor de 
Bardeen, Brattain e Schockley (inventado em 1947), e a Teoria da Informação de 
Shannon (formulada em 1948) propiciaram uma revolução, pouco lembrada, na 
experiência jurídica. A prensa móvel facilitou a produção de livros em escalas 
cada vez maiores; o transistor e a teoria da informação iniciaram uma revolução 
digital, com computadores pessoais, celulares e internet. Tudo a preços cada vez 
mais acessíveis. O Direito, enquanto fenômeno comunicacional, foi fortemente 
impactado por estas três invenções que possibilitaram a produção e a difusão de 
informação em massa.

A difusão de informação não encontra grande resistência no âmbito jurídico. 
Afinal, além da garantia à liberdade de expressão, a informação de fácil acesso 
favorece o conhecimento, pelos indivíduos, da sua própria realidade e dos direitos 
que eles têm. Trata-se, portanto, de uma ferramenta emancipadora. As restrições à 
circulação de informação são excepcionais: informações sigilosas, íntimas, falsas, 
inapropriadas para certa faixa etária, protegidas por direitos da propriedade 
intelectual, dentre outras poucas hipóteses.

Por outro lado, a produção de informação no âmbito jurídico por meio da 
tecnologia digital traz à tona diversos questionamentos de natureza ética e moral. 
Até que ponto nossa vida online pode ser rastreada? E nossos celulares e cartões 
de crédito? Qual o limite da utilização de algoritmos por autoridades policiais e 
jurisdicionais?

Tomemos o interessante instrumento, oferecido pela economia jurídica, que 
auxilia a traçar o limiar entre o uso aceitável e inaceitável de recursos tecnológicos 
pelo Direito: o trade-off (situação de escolha conflitante) entre eficiência e justiça. 
Isto é, considerando-se esses dois elementos como se mensuráveis fossem, quanto 
se está disposto a perder de justiça em favor da eficiência? E vice-versa?

É sabido que inovações tecnológicas propiciam a melhora da vida humana. 
Norberg (2017, p. 22) mostra que, nos Estados Unidos do final do século XIX, eram 
necessários 25 homens para colher e debulhar uma tonelada de grãos, o que levava 
um dia inteiro de árduo trabalho. Hoje, uma colheitadeira moderna faz o mesmo 
trabalho em 6 minutos. Com apenas uma pessoa para operá-la (e outra para 
conduzir o caminhão ao lado). 
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Ideias progressofóbicas são conhecidas há muito tempo: o temor de que o 
progresso tecnológico não apenas tire injustamente os empregos das pessoas, mas 
também ocasione o declínio da interação social e da própria existência humana. 
Argumentos ludistas afirmariam que das 25 pessoas que se dedicavam à estafa 
da colheita e debulho de grãos, 23 ficaram sem emprego. Contudo, a espantosa 
capacidade de dinamização do mercado de trabalho em economias de mercado 
permite que essas 23 pessoas hoje sejam designers de sobrancelhas ou de interiores, 
influenciadores digitais ou gestores de marketing para e-commerce: profissões 
inimagináveis no século XIX. 

Progresso similar ocorreu com o Direito. O exemplo mais simples desse 
fenômeno é o semáforo, que realiza a operacionalização de uma norma 
administrativa de direito urbanístico. Mas a grita neoludista não ocasiona protesto 
nos cruzamentos das grandes cidades. Por quê? Não existisse o semáforo, todo 
cruzamento com volume expressivo de tráfego de pedestres e veículos precisaria 
de um agente público que regulasse o fluxo de trânsito. Isso, com efeito, já existiu 
há pouco mais de um século. E ainda existe: ocasionalmente, quando ocorre a falha 
de um semáforo, logo um agente de trânsito surge para fazer as normas de direito 
administrativo operarem a contento. Silvos de apito e gestos amplos substituem 
as luzes verde, vermelha e amarela. Qual das duas formas é mais eficiente? Basta 
imaginar a substituição de todos os semáforos por agentes públicos e o impacto 
disso para o erário.

Temos dois critérios bastante objetivos que nos ajudam a aferir a eficiência de 
um processo de desenvolvimento tecnológico: as eficiências de Pareto e de Kaldor-
Hicks. Imagine-se uma sociedade formada por três indivíduos, A, B e C. Caso um 
aprimoramento tecnológico ocasionasse a melhora da situação socioeconômica de 
A, sem piorar a situação de B e C, estaríamos diante de uma tecnologia que, nessa 
sociedade, apresenta eficiência de Pareto. Entretanto se houvesse a piora da situação 
de B ou C não estaríamos mais diante de um cenário com eficiência de Pareto, mas 
talvez seja uma eficiência de Kaldor-Hicks. Para que haja eficiência deste último 
tipo, a melhora da situação de A pode conviver com a piora da situação de B ou C, 
desde que a melhora ultrapasse a soma das pioras, isto é, desde que os resultados 
finais sejam positivos, compensando os resultados parciais negativos. Em síntese, a 
eficiência de Pareto exige que pelo menos um indivíduo ganhe e nenhum indivíduo 
perca; já a eficiência de Kaldor-Hicks exige que pelo menos um indivíduo ganhe 
e resultado final seja de ganho, podendo haver ou não indivíduos que perdem 
com o processo. Toda situação de eficiência de Pareto é, portanto, uma situação de 
eficiência de Kaldor-Hicks. Mas o inverso não costuma ser verdadeiro.

Quanto à justiça, é difícil escolher critérios objetivos, pois a teoria da justiça 
permeia a filosofia política, moral e econômica; partindo da teoria aristotélica de 
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justiça enquanto virtude suprema, passando pela razão pura de Kant e pelo 
utilitarismo de Bentham, até chegar ao véu da ignorância de Rawls e à teoria da 
intitulação (entitlement theory) de Nozick, só para citar alguns dos tantos pensadores 
que tentaram compreender o problema do justo. Tendo em vista a relação que se 
quer estabelecer entre justiça e eficiência, uma ideia consequencialista nos é mais 
adequada. De teor utilitarista, o consequencialismo tem enfoque na melhora do 
mundo, ou seja, só é justo aquilo que torna o mundo melhor. Uma justiça que 
piora a situação do mundo, não atende aos critérios do consequencialismo. Ou, ao 
contrário do brocardo, fiat iustitia, perit mundus (faça-se justiça, ainda que pereça 
o mundo). Uma justiça consequencialista se preocupa com as consequências das 
ações e decisões humanas para o futuro, pois o passado é imutável.

A partir dessas breves exposições sobre eficiência e justiça, vejamos um 
trade-off menos óbvio do que o do “semáforo versus agente de trânsito”, algo 
que realmente faça surgir dilemas éticos. Tomemos o caso dos algoritmos que 
preveem a probabilidade de descumprimento de liberdade provisória mediante 
fiança. Desenvolvido por um time de pesquisadores estadunidenses composto por 
economistas e cientistas da computação3, esse algoritmo opera com milhares de 
árvores de escolha em que são inseridas informações sobre o afiançado. O algoritmo 
então compara aquelas informações com o imenso banco de dados de casos prévios 
e aponta a probabilidade de que aquele afiançado específico descumpra os termos da 
liberdade provisória. Basicamente usa-se machine learning – ou, mais tecnicamente, 
estatística computacional – para fazer previsões sobre comportamentos humanos.

Assim como não se nega que seres humanos na posição de juízes podem, 
com o passar do tempo, aperfeiçoar sua capacidade de intuir quais são as pessoas 
mais propensas a descumprir as exigências da liberdade provisória, os algoritmos 
também podem aprender com a experiência. Mais do que as informações dos autos 
de um único processo, casos anteriores podem ajudar a traçar projeções que melhor 
resolvam aquele caso sobre o qual se debruça o juiz. É essa experiência passada 
que alimenta o algoritmo. Isso é machine learning, um dos diversos tipos do que 
comumente se chama de inteligência artificial (IA).

Nesse modelo de Kleinberg et al. as informações inseridas no programa são 
idade, tipo penal e antecedentes criminais. O banco de dados usado foi de 758.027 
casos de pessoas presas em Nova Iorque de 2008 a 2013. Esse corpus foi dividido 
em dois grupos. Um grupo de casos é usado para treinar o algoritmo e o outro é 
reservado. Após o treinamento, aplica-se o algoritmo ao grupo intacto para testar 
a precisão das previsões do algoritmo. A menor das surpresas é que o algoritmo 
prevê o descumprimento da liberdade provisória melhor do que os juízes. Os 
3 Componentes do grupo: economistas Jens Ludwig (Universidade de Chicago) e Sendhil Mullainathan 

(Universidade de Chicago); cientistas da computação Jon Kleinberg (Universidade de Cornell), Himabindu 
Lakkaraju (Universidade de Standford) e Jure Leskovec (Universidade de Standford).
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resultados obtidos pela equipe são animadores: redução de 25% nas taxas de crimes 
em Nova Iorque, com a manutenção dos níveis de livramento; ou a redução das 
prisões preventivas em mais de 40% sem aumento na criminalidade. Os mesmos 
ganhos qualitativos (concessão de fiança de forma mais eficiente) foram notados 
em outros bancos de dados dos EUA quando aplicado o algoritmo (KLEINBERG 
et al., 2017, p. 40).

Apesar dos significativos ganhos qualitativos, não se pode fechar os olhos 
e tratar o algoritmo como bola de cristal. Basta imaginar, como afirma Kleinberg 
et al. (2017, p. 28), os casos em que os pleiteantes à liberdade provisória possuem 
tatuagens de gangue: os juízes enxergam isso, o algoritmo não. Tudo o que não 
estiver na tríade “idade, tipo penal e antecedentes criminais” é ignorado pelo 
algoritmo. Trata-se, portanto, de ferramenta computacional de auxílio à atividade 
jurisdicional, e não de substituto. 

A questão remanescente é: até que ponto essa eficiência está em equilíbrio 
com a justiça? Dito de outro modo, até que ponto se deve confiar no julgamento 
algorítmico em nome da eficiência?

O Direito, desprovido de pretensões de exatidão, parece possuir uma resposta 
para esse trade-off entre eficiência e justiça: o ônus argumentativo. No mencionado 
caso do machine learning de previsão de descumprimento de liberdade provisória, 
quando o algoritmo indicar um caminho e o julgador decidir não tomá-lo, seu ônus 
argumentativo cresce. E cresce sobremaneira, pois dentro do algoritmo há um 
“colegiado computacional” que cruza dados de milhares de casos anteriores. Em 
fração de segundos. A equipe de pesquisadores quer usar machine learning para 
compreender melhor o processo pelo qual os seres humanos tomam decisões. Em 
outras palavras, ele desejam ir além de aperfeiçoar o algoritmo não apenas para 
prever o que o pleiteante à liberdade provisória fará, mas também como o juiz 
se comportará em dado caso. No final das contas, ambas as operações preditivas 
apresentam o mesmo fundamento: usar casos anteriores para prever probabilidades 
de comportamento futuros, o que vale tanto para o afiançado como para o juiz. Essa 
espécie de “engenharia reversa” ajudaria a entender porque os juízes divergem do 
resultado do algoritmo e, mais importante, se a divergência está certa ou errada.

Os questionamentos morais não se limitam, contudo, à meta-análise da 
relação entre Direito e tecnologia. Quer-se desenvolver até mesmo tecnologias que 
possuam senso moral. É o caso dos veículos autônomos. Façamos uma adaptação 
do clássico experimento mental proposto por Philippa Foot (o experimento do 
bonde sem freio) para entender a dúvida moral de um veículo autônomo. 

Um caminhão autônomo está em uma situação de colisão inevitável e seu 
sistema tem que decidir se avança sobre uma pessoa ou sobre um grupo de cinco 
pessoas. Qual ação esperar da IA? Ou melhor, como programar o algoritmo?
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Sabendo que o engenhoso experimento da filósofa britânica nos deixa 
indecisos entre puxar a alavanca e matar uma única pessoa ou não puxar a 
alavanca e matar cinco, era de se esperar que a decisão de qual comando dar ao 
algoritmo não seria menos difícil. Matar uma pessoa ou cinco? Eis a questão. A 
partir de variações desse mesmo experimento mental, pesquisadores do Instituto 
de Tecnologia de Massachusetts lançaram uma plataforma online, chamada de 
Moral Machine4, em que os internautas podem resolver os dilemas morais propostos. 
As respostas coletadas embasarão pesquisas futuras sobre aprimoramento das 
decisões feitas por máquinas.

Se o progresso moral resolveu trade-offs como o da pena capital (na qual o 
ganho de eficiência com a função preventiva geral da pena jamais compensaria a 
injustiça da perda de uma vida por erro judicial), o progresso tecnológico faz surgir 
novos trade-offs entre eficiência e justiça, que estão longe de encontrar seu ponto 
de equilíbrio. Nesse sentido, sem querer incorrer em expedientes futurológicos, 
podemos afirmar que a sociedade traçará os limites para os avanços tecnológicos 
que otimizariam as decisões humanas, tornando-as mais objetivas sem, no entanto, 
desumanizá-las. Muito mais que isso, não sabemos. Mas sabemos que, mesmo no 
futuro, progressofobia (medo excessivo de progresso) e tecnofilia (amor excessivo 
pela tecnologia) não ajudarão a resolver esses dilemas sociais. 

La Rochefoucauld afirmava que, para a maioria das pessoas, o amor à justiça 
nada mais é do que o medo de sofrer uma injustiça. Mas como tirar o amor e o medo 
excessivos da equação “justiça versus eficiência” e pensar de modo mais racional? 
Talvez inventem um algoritmo que nos ajude a achar uma saída menos emotiva...

RESULTADOS PARCIAIS

O trade-off – instrumento de análise teórica econômica – possibilita enxergar o 
problema da justiça sob uma nova perspectiva, equacionando-a com a eficiência. Esse 
recurso acaba por redimensionar os questionamentos filosóficos e jurídicos acerca 
da justiça, atribuindo feição econômica ao problema. Nestes termos, a delimitação 
das fronteiras entre máquina e ser humano constitui-se como imperativo moral da 
contemporaneidade. Enfrentar a questão sobre o quanto de eficiência se espera dos 
procedimentos jurídico-normativos, e o quanto de otimização a tecnologia confere 
a tais procedimentos, é uma questão de transcendente importância para o Direito, a 
ser respondida reiteradamente, sempre que o progresso tecnológico suscitar novos 
dilemas morais.

Seria exagerado exigir que uma simples ferramenta de análise microeconômica 
mensurasse o quanto de justiça poderia ser sacrificada em nome da eficiência, e vice-
versa. Todavia, malgrado a escassez de resultados tangíveis advindos desse trade-
4 O endereço para mais informações é: < https://www.moralmachine.net/>.
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off entre justiça e eficiência, não podemos negar que esse exercício imaginativo traz 
alguma contribuição para a discussão filosófico-moral que circunda o progresso 
tecnológico e a experiência humana em sociedade.
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“ESCOLA SEM PARTIDO” E OS ENTRAVES PARA
UMA EDUCAÇÃO EMANCIPADORA

Jackson Batista Oliveira1

RESUMO
O presente trabalho tem por fito analisar o programa Escola sem Partido (ESP), 
suas principais orientações para o campo educacional, suas propostas de alteração 
na legislação e os entraves que tais mudanças, caso efetivadas, causarão a prática 
docente, a pluralidade de pensamentos em sala de aula, a formação crítica do 
alunato e a construção de uma educação emancipadora. Para tal, nos valemos 
dos anteprojetos de lei elaborados disponíveis no site do programa, dos projetos 
de lei que estão em tramitação em âmbito municipal e estadual e da legislação 
educacional vigente no país. 
Palavras-chaves: Escola sem Partido; Legislação Educacional; Educação 
Emancipadora; Emancipação Humana;

ABSTRACT
This work aims to analyze the “Escola sem Partido” (ESP) program, its main 
orientations for the educational field, its proposals for changes in legislation and 
the obstacles that such changes, if implemented, will cause teaching practice, 
the plurality of thoughts in classroom, the critical formation of students and 
the construction of an emancipatory education. To this end, we make use of the 
elaborated draft laws available on the program website, of the bills that are being 
processed at the municipal and state level, of the educational legislation in force 
in the country.
Key-words: Escola sem Partido; Educational Legislation; Emancipatory Education; 
Human Emancipation

INTRODUÇÃO

Surgido no ano de 2004, o Escola sem Partido (2020) apresenta-se como um 
movimento conjunto de pais e estudantes que lutam contra o “abuso na liberdade de 
ensinar”. Para eles, as instituições de ensino contam com “um exército organizado 
de militantes travestidos de professores [que] prevalece-se da liberdade de cátedra 
e da cortina de segredo das salas de aula para impingir-lhes a sua própria visão 
de mundo”.  Através do site escolasempartido.org, o movimento busca reunir 
1 Mestre em Memória: Linguagem e Sociedade pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e graduado 

em História pela mesma instituição. E-mail: jb_oliveira@hotmail.com.
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denúncias de pais e alunos contra as supostas doutrinações ideológicas que ocorrem 
em sala de aula.

O ESP (2020) afirma ser um movimento independente de qualquer tipo de 
filiação político-partidária e ideológica, possui um centro de denúncias online 
onde pais e alunos podem enviar seus relatos acerca das supostas doutrinações, 
e mostra-se avesso a discussões relativas a gênero, orientação sexual, dentre 
outras pautas em sala de aula. O ESP só começou a se destacar na década de 
2010 “quando passou a ser uma voz frequente nos debates sobre educação 
no Brasil” (MIGUEL apud LIMA, 2017, p. 12). Em 2011, pressionou o governo 
federal e contribuiu para o veto do material pedagógico do projeto Escola sem 
Homofobia. Além disso, o ESP, “ganhou maior capilaridade no País, motivado 
por uma ampla campanha contra o reconhecimento da diversidade sexual nos 
planos decenais de educação, a começar pelo Plano Nacional de Educação 2014 
- 2024” (XIMENES, 2016, p. 50-51). 

Segundo Paula Valin Lima, outro fato que demonstra a ampliação da atuação 
do ESP ocorreu em 2016 quando foi fundada a Associação Escola sem Partido, 
entidade de pessoa jurídica, cuja finalidade era a promoção de ações judiciais 
com fito de garantir seus interesses no campo educacional. Um dos alvos desses 
processos jurídicos foi o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP), “por considerar crime de abuso de autoridade a atribuição de nota 
zero às redações que desrespeitassem os direitos humanos, conforme consta no 
Edital do Enem 2015” (LIMA, 2017, p. 13). Todavia, a autora defende que a maior 
atuação do ESP se dá na esfera legislativa através da elaboração de anteprojetos 
de lei que servem de modelos para membros dos legislativos municipal, estadual 
e federal darem início a tramitação de projetos de lei na área educacional. 

O site programaescolasempartido.org disponibiliza três anteprojetos de lei 
– dedicados, respectivamente ao legislativo municipal, estadual e federal – e dois 
modelos de decreto municipal e federal. Salvo pequenas especificidades, a base dos 
anteprojetos é praticamente a mesma. Segundo o artigo primeiro do anteprojeto de 
Lei Municipal (2020) disponível no site do programa, o ensino brasileiro deveria 
ser fundamentado sobre os seguintes princípios:

I – dignidade da pessoa humana; II – neutralidade política, 
ideológica e religiosa do Estado; III – pluralismo de ideias e de 
concepções pedagógicas; IV – liberdade de aprender, ensinar, 
pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; V – liberdade 
de consciência e de crença; VI – direito à intimidade; VII – proteção 
integral da criança e do adolescente; VIII – direito do estudante de 
ser informado sobre os próprios direitos, visando ao exercício da 
cidadania; IX – direito dos pais sobre a educação religiosa e moral 
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dos seus filhos, assegurado pela Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos.

Estes mesmos princípios são replicados nos anteprojetos de lei estadual e 
federal disponíveis no site do programa (2020). Também consta nos anteprojetos 
a obrigatoriedade da afixação de um cartaz em sala de aula contendo os “Deveres 
do Professor”:

1 – O Professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos 
para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou 
preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. 
2 – O Professor não favorecerá nem prejudicará ou constrangerá os 
alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais 
ou religiosas, ou da falta delas. 3 – O Professor não fará propaganda 
político-partidária em sala de aula nem incitará seus alunos a 
participar de manifestações, atos públicos e passeatas. 4 – Ao tratar 
de questões políticas, sócio-culturais e econômicas, o professor 
apresentará aos alunos, de forma justa – isto é, com a mesma 
profundidade e seriedade –, as principais versões, teorias, opiniões 
e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. 5 – O Professor 
respeitará o direito dos pais dos alunos a que seus filhos recebam a 
educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias 
convicções. 6 – O Professor não permitirá que os direitos assegurados 
nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou 
terceiros, dentro da sala de aula.

 
Além desses princípios, o ESP busca instituir um sistema de vigilância à 

docentes por meio de um centro de denúncias onde professores denunciados podem 
responder por crime de responsabilidade, tal como consta no parágrafo único do 
art. 10 do anteprojeto de lei municipal (2020). 

Segundo Lima, o Alagoas foi o primeiro estado brasileiro a aprovar um projeto de 
lei (PL) inspirado no Escola sem Partido. A Lei Estadual nº 7.800/201614 foi promulgada 
em 2016 e instituiu o Programa “Escola Livre”. O então governador do estado vetou a 
lei, contudo esta ficou em vigor durante um ano após o veto haver sido derrubado. Em 
2017, o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu provisoriamente sua aplicabilidade 
até o término do julgamento de uma ação de inconstitucionalidade (LIMA, 2017, p. 16). 
Em levantamento feito por este estudo junto ao site escolasemmordaca.org.br - mantido 
por professores de todo o Brasil com o intuito de monitorar o andamento de projetos 
de lei inspirados no Escola sem Partido -, foi constatado que, atualmente, existem 41 
municípios que possuem leis em vigor, 11 com projetos de lei (PL) aprovados e 5 que 
foram sancionados.
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 Segundo a Constituição, “A educação, (...), 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” (BRASIL, 1988, 
Art. 205, itálico nosso). A Lei de Diretrizes e Base afirma que a educação “está 
inspirada nos princípios de liberdade e nos ideias de solidariedade humana, tem 
por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1996, Art. 2). Ora, o pleno 
desenvolvimento do educando não pode abster-se de propiciar ao alunato todo 
um ferramental teórico e prático que o possibilite não apenas a compreensão da 
realidade sóciomaterial em que está inserido, como também deve contribuir no 
desenvolvimento de potencialidades que o permita atuar na realidade de forma 
transformadora. Nesse sentido, Manhas aponta que o ESP, com uma premissa de 
não-partidarização nas salas de aula, acaba por privar estas do desenvolvimento de 
um pensamento crítico (apud, LIMA, 2017, p. 27). Sendo assim, em uma conjuntura 
regida por uma legislação educacional que priva a abordagem crítica em sala de 
aula de conteúdos essenciais para a compreensão da realidade sóciomaterial em 
que vivemos, quais são as possibilidades de efetivação de um o processo formativo, 
dentro do campo educacional, que possibilite a emancipação humana?

REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO

A pesquisa ancora-se no materialismo histórico enquanto referencial 
teórico-metodológico sendo mediada pelos conceitos de emancipação política e 
emancipação humana (MARX, 2010) e educação (TONET, 2012). 

Karl Marx, em Sobre a Questão Judaica, discute os limites da emancipação 
política dentro da sociedade capitalista. Esta consiste no fato de o Estado ver-se livre 
de suas limitações, mas, por outro lado, os seres humanos continuam limitados 
(MARX, 2008, p. 38-39). Em uma sociedade politicamente emancipada, o Estado 
trata indivíduos desiguais como iguais, pois, sob sua ótica, todos possuem os 
mesmos direitos e deveres. Contudo, o Estado permite que a propriedade privada 
e a organização laboral continue atuando da mesma forma do que em sociedades 
onde a emancipação política ainda não ocorreu: os cidadãos possuem certa 
liberdade para escolher seus representantes políticos, mas jamais terão a liberdade 
de escolher o valor de seus salários, a duração de seu regime de trabalho e o 
destino final do que é produzido por intermédio de sua força de trabalho. Estes 
fatores são pressupostos das diferenças materiais que o Estado afirma anular 
dentro da sua esfera legislativa. Para Marx, a emancipação política constituiu um 
grande avanço dentro da sociedade de classes, contudo apresenta limitações e não 
se constitui na emancipação humana. A emancipação política é a emancipação 
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da sociedade burguesa, mas não do homem, pois este é reduzido a membro desta 
sociedade. A humanidade só estará emancipada quando “o homem individual 
real (...) não mais separar de si mesmo a força social na forma de força política” 
(MARX, 2010, p. 54).

Seguindo essa linha, Tonet (2012) assevera que o papel essencial da educação 
dentro da sociedade capitalista é formar mão-de-obra para o trabalho. Isso está em 
consonância com o artigo 205 da Constituição e o artigo 2º da LDB. Contudo, Tonet 
não faz uma análise meramente legalista do seu objeto - que é a educação dentro do 
capitalismo -, mas parte das relações sociomateriais de produção da vida humana 
para atingir a essência do que está sendo investigado. Para ele, até a década de 
1970, o trabalhador era um mero apêndice da máquina, onde executava trabalhos 
exaustivos e repetitivos. Esperava-se deste que se dedicasse a uma determinada 
profissão a qual seguiria até a sua aposentadoria. Sendo assim, no processo 
formativo desse trabalhador, “é claro que tal educação teria, necessariamente, 
um caráter predominantemente informativo e limitado, pois o conteúdo de que o 
trabalhador necessitava não exigia um pensamento crítico e capacidade inventiva” 
(TONET, 2012, p. 13). Porém, com o advento do neoliberalismo, as atribuições do 
trabalhador se alteraram e, consequentemente, o modelo de sua formação, pois 
agora tinha-se a necessidade de realizar tarefas diversas além de ter de transitar 
de um emprego para outro devida a perca de estabilidade empregatícia verificada 
nesse período. Dessa forma:

na medida em que o trabalho morto (capital) subjuga e põe a seu 
serviço o trabalho vivo (o trabalhador) o que está em jogo já não é o 
desenvolvimento pleno dos indivíduos, mas a reprodução ampliada 
do capital. O indivíduo só interessa enquanto força de trabalho e todas 
as atividades voltadas para o indivíduo não visarão, na verdade, o 
seu desenvolvimento omnilateral, harmonioso, integral, mas adequá-
lo, da melhor forma possível, à produção de mercadorias” (TONET, 
2012, p. 16-17).

 Neste sentido, Tonet assevera que a educação está submetida a lógica da 
reprodução do capital, todavia “na medida em que a sociabilidade gerada pela 
contradição entre capital e trabalho é contraditória, a possibilidade de uma oposição 
à hegemonia do capital também é uma possibilidade real” (TONET, 2012, p, 17). A 
natureza contraditória da sociabilidade capitalista abre a possibilidade de subversão 
da subserviência da educação aos interesses do capital, em prol da superação das 
contradições da sociedade capitalista através de um modelo educacional que esteja 
alinhado à construção de uma sociedade humanamente emancipada.
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É nessa conjuntura de disputa dentro do campo educacional que o ESP emerge 
com um projeto que reforça as contradições inerentes do capitalismo, pois ao restringir 
o pensamento crítico em sala de aula, o programa atua como potencializador 
da reprodução da lógica acumulativa do capital. O Escola sem Partido busca 
implementar um projeto educacional meramente tecnicista, conteudista, onde o 
professor apenas “dá a matéria” e não estimula os alunos a desenvolver qualquer 
tipo de reflexão crítica sobre a sociedade em que vivem. Em uma conjuntura de 
intensificação de ataques brutais do capital sobre a qualidade de vida da classe 
trabalhadora, o ESP surge como um véu ideológico2 que nubla visão do alunato 
que, futuramente, atuará no mercado de trabalho. 

Em relação ao caminho metodológico trilhado por este trabalho, a princípio, 
foi feito um breve levantamento bibliográfico acerca do tema, dentro do qual nos 
valemos dos trabalhos de Lima (2017), Ximenes (2016), dos anteprojetos de lei e das 
informações contidas nos sites escolasempartido.org e programaescolasempartido.
org. O trabalho se valeu da legislação educacional brasileira, em especial do 
artigo 205 da Constituição Federal e da Lei 9.394/1996. Além disso, foi feito um 
levantamento junto ao site escolasemmordaca.org.br para constatar a atual situação 
do andamento de projetos de lei, nas esferas municipal e estadual, inspirados na 
programática do ESP.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Primeiramente, cabe ressaltar que este estudo se encontra em estágio 
embrionário, portanto os resultados aqui apresentados são apenas o gérmen para 
o desenvolvimento e aprofundamento de pesquisas futuras.

Fizemos um levantamento junto ao site escolasemmordaca.org onde 
encontramos 217 PLs, de abrangência municipal e estadual, que foram postas 
em tramitação entre os anos de 2011 e meados de 2019. Deste total, 53 estão em 
tramitação (25,6%), 11 foram aprovados (5,31%), 41 foram arquivados (19,81%), 2 
foram derrubados (0,97%), 17 não há informações sobre o seu estado (8,21%), 41 
estão em vigor (19,81%), 1 foi recusado (0,48%), 6 foram rejeitados (2,9%), 12 foram 
retirados (5,8%), 5 foram sancionados (2,42%), 1 não teve a solicitação dos vereadores 
atendida (0,48%), 10 foram suspensos (4,83%), 1 foi suspenso pelo STF, (0,48%) e 6 
foram vetados (2,9%).

2 Cabe ressaltar que o conceito de ideologia utilizado aqui não é o reproduzido pelo senso comum como 
“conjunto de ideias” - este classificado por Chauí (2006) como ideário -, mas sim uma visão invertida da 
realidade material onde as ideias aparecem como produtoras da realidade concreta e o não o seu contrário. 
Essa percepção invertida acaba por ocultar as relações contraditórias das sociedades de classe e contribuindo 
para a manutenção do domínio de uma classe sobre as demais (MARX e ENGLES, 2002).
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Para uma melhor visualização do quadro, atual fizemos um agrupamento 
dos dados. Dos 217 PLs, 57 tiveram andamento favorável ao ESP (27%), tiveram 
andamento favorável ao ESP (27%), 80 foram desfavoráveis (39%), 17 estão em situação 
desconhecida (8%) e 53 estão em tramitação (26%).

Segundo Lima, até 2017, haviam sido protocolados 20 PLs na esfera municipal 
(2017, p. 16). Em 2019, esse número estava em 175 (ESP, 2020). Apesar de os números 
contra o ESP ainda serem favoráveis, é inegável o incrível avanço e influência que 
o programa teve dentro da legislação educacional brasileira.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

  Diante do exposto, devemos considerar que o ESP não surge como algo 
alheio ao processo histórico, mas como produto de uma determinada conjuntura 
do capitalismo onde a educação deve estar cada vez mais alinhada aos interesses 
do capital. Em tempos de incursões contra direitos da classe trabalhadora, o Escola 
sem Partido vem potencializar essa lógica exploratória do capital sobre o trabalho, 
dentro do campo educacional, levantando barreiras contra o desenvolvimento do 
pensamento crítico e impossibilitando uma educação emancipadora. Segundo 
Tonet, “uma concepção de educação está vinculada ao tipo de sociedade que se 
deseja construir, o que inclui todo um conjunto de concepções a respeito do homem, 
da sociedade e da história” (2012, p. 24). Se o que almejamos enquanto sociedade 
é a emancipação humana, o Escola Sem Partido trabalha no extremo oposto, nos 
conduzindo para uma sociedade onde o obscurantismo e a exploração se fazem 
cada vez mais presentes. 
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RESUMO
Manifestações populares são legítimas quando se trata de um Estado Democrático 
de Direito, principalmente quando se exerce umas das características essenciais 
deste regime de governo, que é  o exercício da cidadania e a liberdade de expressão. 
Todavia, ao se difundir discursos de ódio, defesa do totalitarismo, fake news e ataques 
às instituições democráticas, a exemplo dos eventos ocorridos contra a Ordem dos 
Advogados do Brasil e Supremo Tribunal Federal, tem-se um risco não apenas do 
ponto de vista das instituições, como também do próprio Estado Democrático de 
Direito. O backlash, denominação para essas manifestações, têm crescido em grande 
escala no Brasil, principalmente contra as decisões dos tribunais. 
superiores sobre temas polêmicos e complexos.  Mas, como se observará no presente 
estudo, essa ampliação do Poder Judiciário, de corrente de sua prerrogativa e 
omissão do legislador, advém do movimento neoconstitucionalista presente na 
Constituinte de 1988 e, sobretudo, conforme com a Magna Carta. 
Palavra-chaves: Backlash; Neoconstitucionalismo; Estado Democrático de Direito. 
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ABSTRACT
Popular demonstrations are legitimate when it comes to a Democratic State of Law, 
especially when exercising one of the essential characteristics of this government 
regime, which is the exercise of citizenship and freedom of expression. However, 
by spreading hate speeches, defending totalitarianism, fake news and attacks on 
democratic institutions, like the events that took place against the Brazilian Lawyer’s 
order and the Supreme Federal Court, there is a risk not only from the point of view 
of institutions, as well as the Democratic Rule of Law itself. Backlash, the name for 
these protests, has grown on a large scale in Brazil, mainly against the decisions 
of the higher courts on controversial and complex issues. But, as will be seen in 
the present study, this expansion of the Judiciary, in line with its prerogative and 
omission by the legislator, comes from the Neoconstitutionalist movement present 
in the 1988 Constituent and, above all, in accordance with the Magna Carta.
Key-words: Backlash; Neoconstitutionalism; Democratic State.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho visa abordar o Neoconstitucionalismo, a ampliação da 
jurisdição constitucional, os efeitos do movimento denominado backlash e demonstrar 
o papel contramajoritário do Poder Judiciário. A Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 tem como base o movimento neoconstitucionalista que 
surgiu no Pós- Segunda Guerra Mundial. Umas das suas principais características 
é a extensão da constitucionalização do Direito, supremacia material e axiológica, 
além da mudança de posturas dos textos constitucionais contemporâneos.  

Com a ampliação do espaço institucional do Poder Judiciário, desencadeou-
se o engajamento da população sobre as tomadas de decisão que as instâncias 
superiores adotam em seus julgamentos. O backlash, como é denominado pela teoria 
constitucional, é justamente a reação social negativa à interpretação do pretório 
excelso sobre temas polêmicos. 

Considerando o pluralismo político brasileiro e o Estado Democrático de 
Direito, que mantém a liberdade de expressão como cláusula pétrea, é plausível as 
divergências ideológicas e políticas, todavia, há uma problemática da extremização 
dos movimentos sociais defendendo ataques contra a ordem democrática, o 
Supremo Tribunal Federal, e preceitos basilares da Constituição de 1988. 

Os ataques são justificados pelos manifestantes por uma suposta atuação 
irregular do STF, ao decidir sobre questões polêmicas e interferir em esferas políticas 
de outros poderes. Entretanto, como será exposto, a proatividade do Judiciário 
é decorrente de atribuições outorgadas pela própria Carta Magna, o que torna 
legítima a atuação da Suprema Corte nestas questões. 
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OBJETIVOS

O principal objetivo desta pesquisa é expor o momento atual da jurisdição 
constitucional brasileira, abordando o Neoconstitucionalismo, tendo em vista 
os ataques anti-democráticos contra o STF, os efeitos do movimento backlash 
e sua radicalização contra o Estado Democrático de Direito, e ressaltar que a 
Corte Suprema somente está cumprindo deveres que lhe foram outorgados pela 
Constituição Brasileira de 1988. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A pesquisa tem como fulcro as noções gerais de neoconstitucionalismo 
trazidas   por Dirley da Cunha Jr., Luís Roberto Barroso e Walber de Moura Agra. 
Conjuntamente, a apresentação do tema Backlash é decorrente do voto do Exmo. 
Min. do STF Luiz Fux durante o julgamento sobre a constitucionalidade da Lei da 
Ficha Limpa. As informações das manifestações contra o Supremo Tribunal Federal 
são retiradas de sites jornalísticos brasileiros. E o papel das Cortes Supremas de 
fazer cumprir a Constituição, mesmo em sentido contrário à opinião popular, 
segundo Pedro Lenza.

MÉTODOS

Para a realização do presente trabalho foi utilizada a metodologia descritiva 
e qualitativa, voltada ao aspecto teórico, com fundamento em referências 
bibliográficas, jurisprudenciais, e matérias jornalísticas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a Constituição de 1988 é notório uma atuação mais proativa do Poder 
Judiciário brasileiro. Isso decorre de maiores poderes para concretizar os direitos  
fundamentais dados aos tribunais pela Carta Magna. Esse fenômeno vem sendo 
classificado como neoconstitucionalismo que conforme Cunha Junior (2019), 
surgiu como reação aos trágicos acontecimentos ocorridos na Segunda Guerra 
Mundial, que culminaram na violação de direitos inerentes à dignidade humana. 
O sistema busca centralizar o Estado Constitucional de Direito, antes escondido 
através do Estado Legislativo de Direito, posicionando a Carta Magna como 
centro de todo ordenamento jurídico. Pela sua superioridade hierárquica, todas as 
normas infraconstitucionais devem obedecê-la, reconhecendo sua força normativa.  
Ademais, nas palavras de Agra (2005)
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“O neoconstitucionalismo tem como uma de suas marcas a 
concretização das prestações materiais prometidas pela sociedade, 
servindo como ferramenta para a implantação de um Estado 
Democrático Social de Direito. Ele pode ser considerado como um 
movimento caudatário do pós-modernismo. Dentre suas principais 
características podem ser mencionadas : a) positivação e concretização 
de um catálogo de direitos fundamentais; b) onipresença dos 
princípios e das regras; c) inovações hermenêuticas; d) densificação da 
força normativa do Estado; e) desenvolvimento da justiça retributiva.” 
(AGRA, 2005, p. 31) 

A constituição vigente é classificada como analítica, já que dispõe sobre 
diversos temas, tornando-a extensa ao ser comparada com outras constituições, 
segundo classificação de José Afonso da Silva (2013). Também é programática, 
pois prevê a realização pelo Estado de alguns objetivos, dos quais este não pode se 
furtar.  É neste ponto, junto ao dever de concretização dos direitos fundamentais 
e possibilidade de modulação interpretativa das normas constitucionais, 
características do neoconstitucionalismo, que se principia uma atuação mais robusta 
e invasiva do judiciário. 

Com o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, inc. 
XXXV da Constituição Federal, surge um direito subjetivo dos indivíduos de 
acesso à justiça. O juiz se torna obrigado a dar uma tutela jurisdicional satisfatória 
para a resolução da lide ou demanda de sua competência. Além do mais, o texto 
normativo ainda instituiu mecanismos de garantia da concretização dos dispostos 
constitucionais, em especial dos direitos fundamentais, no caso de inércia do Poder 
Legislativo, pelo Supremo Tribunal Federal.  São eles o mandado de injunção, 
art. 5°, inc. LXXI da CF/88 regulado pela Lei 13.300/2016 e as ações diretas de 
constitucionalidade, de inconstitucionalidade e de inconstitucionalidade por 
omissão. Esses fatores contribuíram para o que se é conhecido atualmente como 
ativismo judicial. 

Sendo assim, considerando a inafastabilidade da jurisdição, o dever do 
Estado de concretizar os mandamentos constitucionais, a viabilidade de mutação 
interpretativa da Carta Magna, o conteúdo ideológico-político da constituição e os 
instrumentos que possibilitam a atuação judicial nestes quesitos, constitui-se uma 
margem para que inúmeros conflitos de interesses, também de natureza política, 
considerados polêmicos, sejam decididos pelo Judiciário, como por exemplo, a prisão 
em segunda instância (ADC 43, 44, 354), o casamento homoafetivo (ADI 4277), e 
supostas interferências em atribuições do Poder Executivo, como a suspensão da 
nomeação de Alexandre Ramagem no cargo de Diretor Geral da Polícia Federal, 
pelo Ministro Alexandre de Moraes no Mandado de Segurança 37097.
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Segundo Barroso (2018, p. 155), as cortes superiores possuem um papel 
contramajoritário, “juízes das cortes superiores, que jamais receberam um voto 
popular, podem sobrepor a sua interpretação da constituição à que foi feita por 
agentes políticos investidos de mandato representativo e legitimidade democrática”. 
Portanto, as cortes possuem legitimidade para atuarem de forma proativa com a 
finalidade de satisfazer garantias fundamentais

Entrementes, é esperado e legítimo que haverá discordâncias e debates sobre 
a interpretação da Magna Carta. É nesse contexto que surgem manifestações 
“negativas”, críticas e repercussões contrárias aos julgamentos que buscam dar 
sentido a norma constitucional, denominadas internacionalmente de backlash. 
Fux (2012) de forma inaugural, cunhou o termo como “expressão que se traduz 
como um forte sentimento de um grupo de pessoas em reação a eventos sociais 
ou políticos” (ADC 29, ADC 30 e ADI 4.578).

 Assim, o backlash pode gerar inúmeros efeitos no contexto político, jurídico e 
social, como por exemplo, o resultado das eleições, votos dos ministros e, sobretudo, 
a ascensão política do grupo contrário a decisão judicial, etc. Preceituando sobre 
tal problemática, George Marmelstein (2016), discorre que: 

“Na experiência constitucional contemporânea, é possível perceber 
um claro movimento de hiper judicialização de questões éticas e 
políticas. Problemas de grande impacto social, como os direitos dos 
homossexuais, a descriminalização do aborto, a legitimidade de 
pesquisas com células-tronco, a validade das ações afirmativas no 
ensino superior, a proteção dos animais não-humanos, entre vários 
outros, passaram a ser decididos, em última análise, por órgãos 
judiciais, o que alterou profundamente a compreensão clássica do 
arranjo institucional que costuma alicerçar a organização dos poderes 
estatais. Nesse novo arranjo institucional, o órgão responsável pela 
jurisdição constitucional passa a exercer um protagonismo central 
na solução de casos sensíveis que dividem a sociedade, assumindo, 
muitas vezes, uma função contramajoritária, ora mais conservadora, 
ora mais progressista (…).” (MARMELSTEIN, 2016, p. 2) 

Inevitavelmente, a proatividade do judiciário em julgar questões éticas 
e políticas enseja reações populares, sejam elas adversas ou favoráveis. A 
problemática se insere no momento em que essas manifestações se tornam 
extremadas. Recentemente o Supremo Tribunal Federal vem sendo alvo de ataques 
antidemocráticos por grupos de extrema direita em decorrência do exercício de 
suas funções típicas. 

No inquérito 4781, que foi instaurado pelo STF para averiguar fake news e 
ameaças, é possível constatar, segundo o site do G1 Notícias (2020) a apuração 
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de graves ameaças feitas aos ministros do Supremo, dentre elas a de atirar pelas 
costas de um ministro no próprio recinto do  STF, incendiar o prédio do referido 
órgão, e também mensagens encontradas na deep web sobre o planejamento de 
um atentado contra a vida de determinado ministro do STF em um aeroporto. Nas 
mensagens, constavam dados detalhados sobre o ministro e seus familiares, além 
de seus roteiros e horários de voos para a realização do atentado. 

Ademais, de acordo o site Migalhas (2020), manifestantes soltaram fogos 
de artifício em frente ao prédio do STF e proferiram ofensas e xingamentos aos 
ministros. Sendo assim, é notório que as manifestações populares como corolário de 
decisões reiteradas do Supremo acerca de questões éticas e principalmente políticas 
estão em um patamar insustentável, no qual as próprias instituições democráticas 
encontram-se em perigo.

O backlash, desde que respeitado os limites constitucionais da liberdade 
de expressão, poderá ser legítimo como instrumento de exteriorização dos 
questionamentos para que possa ser conciliada a concretização da constituição 
com os interesses populares. Entrementes, o extremismo nas manifestações põe 
em risco o Estado Democrático de Direito, e pode caracterizar atos ilícitos.   

Com isso, Lenza (2020, p. 91) adverte que “por mais que o judiciário deva 
estar sensível às demandas políticas e sociais dentro dessa perspectiva sugerida 
pelo constitucionalismo democrático, jamais se admitirá que a decisão, apesar de 
agradar a opinião pública, seja contrária à constituição”, pois como já sustentado 
na presente pesquisa, a atuação mais proativa do Poder Judiciário, especialmente 
do Supremo Tribunal Federal foi possibilitado pelo Poder Constituinte Originário 
de 1988, como corolário do neoconstitucionalismo. 

Portanto, considerando o exposto, é válido discordar, criticar e questionar os 
posicionamentos da Suprema Corte, mas quaisquer manifestações que visem a 
sua derrocada tendo como justificativas a jurisdicionalização de questões éticas e 
as supostas interferências políticas pelo STF, além de algumas serem criminosas, 
não condizem com a vontade do ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que 
o judiciário somente está cumprindo as atribuições que lhe foram outorgadas, 
tendo a obrigação de ir contra a opinião pública desde que seja para cumprir a 
constituição, devendo ser investigados e reprimidos quaisquer atos atentatórios 
contra a dignidade da justiça. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O Neoconstitucionalismo, campo teórico adotado na Constituinte de 1988 que 
promulgou a Constituição da República Federativa do Brasil, garante os direitos 
fundamentais, e principalmente o respaldo à dignidade da pessoa humana. O 
princípio da inafastabilidade da jurisdição, artigo 5º, inciso XXXV, tem como 
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primazia os direitos fundamentais, ao passo que o Poder Judiciário pode decidir 
sobre temas que são omissos na esfera legislativa. 

Portanto, a atuação mais ampla do Judiciário, além de não afetar a harmonia 
dos poderes, dá celeridade ao julgamento de temas complexos. O backlash quando 
se manifesta contra preceitos básicos do Estado Democrático de Direito, põe em 
risco as instituições democráticas e toda a ordem constitucional. O Brasil tem 
partidos políticos diversos, garante a liberdade de expressão como cláusula pétrea, 
e é natural as divergências ideológicas e partidárias. Porém, não é legítimo atos a 
favor do fechamento do Supremo Tribunal Federal, defesa do totalitarismo, bem 
como eventos que deslegitimam e atacam o Estado Democrático de Direito.
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