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APRESENTAÇÃO 

 

Esta publicação que ora apresentamos é fruto do trabalho de vários 

autores das mais variadas áreas do conhecimento, e reúne o resultado de 

trabalhos apresentados no VI Encontro de Pesquisa da FATEB e X Encontro 

de Iniciação Científica da Fateb, realizado nos dias 24 e 25 de outubro de 

2019, na cidade de Telêmaco Borba/PR. 

Este evento promove um momento de interlocução dos acadêmicos da 

Fateb com acadêmicos de outras instituições e também de professores, 

especialistas, mestres e doutores no diálogo e reflexão acerca das pesquisas 

apresentadas. 

Essa interlocução no evento contribuiu para o amadurecimento teórico 

de nossos acadêmicos, que dão os primeiros passos para a construção de uma 

pesquisa séria e de qualidade orientados por nossos professores.  

Precisamos também destacar que na realização do evento, que 

culminou na presente publicação, foi imprescindível a atuação coletiva para a 

organização, efetivação e finalização dos trabalhos. Alunos, professores e 

todos os demais envolvidos no processo colaboraram para o sucesso do 

evento e agora dos Anais. 

 

 

Eliane F. Young Blood 

Coordenadora da Biblioteca e Editora Fateb 
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EDUCANDO PARA A CIDADANIA: A EXPERIÊNCIA DO 
PARLAMENTO JOVEM EM ORTIGUEIRA 

 
Rafael Antônio Costa1 e Elineia Cardoso dos Santos2 

 
 
Área de Concentração: DIREITO 
 
Grupo de Trabalho: Administração pública e os dilemas do estado contemporâneo 
 
 

RESUMO 
 
O presente trabalho aborda a experiência de educação para a cidadania realizada 
por meio do Projeto Parlamento Jovem da Escola Judiciária Eleitoral do Paraná, 
implementado no Município de Ortigueira, na região dos Campos Gerais do Paraná, 
no segundo semestre de 2019. Além da pesquisa bibliográfica, o estudo se utiliza da 
análise descritiva de dados quantitativos, visando aferir o cumprimento dos objetivos 
do projeto e conhecer seu impacto na vida política dos participantes. Demonstrou-se 
que o projeto contribuiu para levar o conhecimento do processo eleitoral aos 
estudantes, além de ter ajudado a despertar seu interesse pela participação política. 
Palavras-chave: Cidadania; Parlamento Jovem; Educação cívica; Participação 
política; Justiça Eleitoral. 
 

ABSTRACT 
 
This paper addresses the citizenship education experience carried out by the Young 
Parliament Project of the Electoral Judicial School of Paraná, implemented in the 
Municipality of Ortigueira, in the Campos Gerais region of Paraná, in the second 
semester of 2019. In addition to bibliographic research, the study uses descriptive 
analysis of quantitative data, aiming to check the achievement of project goals and to 
know their impact on the political life of the participants. It was demonstrated that the 
project has contributed to bringing students' knowledge of the electoral process, as 
well as helping to arouse their interest in political participation. 
Key-words: Citizenship; Young Parliament; Civic education; Political participation; 
Electoral Justice. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Preparar o cidadão para o exercício da cidadania, objetivo constitucional da 
educação (art. 205 da CF), não constitui tarefa apenas órgãos encarregados da 
educação curricular.  O presente trabalho aborda a experiência de educação para a 
cidadania realizada por meio do Projeto Parlamento Jovem – realizado em parceria 
entre a Escola Judiciária Eleitoral do Paraná, as Secretarias Estadual e Municipais 
de Educação, o sistema FIEP e as Câmaras de Vereadores, implementado no 

                                                 
1 Mestrando em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina. Especialista em Direito 
Constitucional. Especialista em Direito Eleitoral. Analista Judiciário do TRE-PR. E-mail: 
<rafael.ac@outlook.com>. CPF 043.347.999-06 
2Acadêmica do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: 
<elineia_cardoso@hotmail.com.br>. CPF 079.767.789-51 
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Município de Ortigueira no segundo semestre de 2019. 
 
2. METODOLOGIA 

Organizou-se a pesquisa em duas fases. Primeiramente foi realizado um 
estudo teórico, com base em pesquisa bibliográfica, por meio da consulta a obras 
jurídicas, incluindo também a leitura de artigos de revistas especializadas, trabalhos 
acadêmicos e legislação. Em um segundo momento, realizou-se um estudo de 
natureza descritiva, com abordagem quantitativa, utilizando-se o método estatístico, 
mediante a aplicação de um questionário a 49 estudantes do ensino médio do 
Colégio Estadual Altair Mongruel que participaram do projeto Parlamento Jovem, 
visando-se aferir o cumprimento dos objetivos do projeto, bem como conhecer seu 
impacto na vida política dos jovens. Abordou-se o tema pelo método dedutivo, 
partindo-se do panorama geral educação para cidadania, para se chegar no ponto 
específico da experiência do projeto Parlamento Jovem em Ortigueira. 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

A Constituição brasileira de 1988, no seu art. 2053, dispõe expressamente 
que a educação é dever do Estado, sendo promovida em colobaração com a 
sociedade, visando, entre outros objetivos, o preparo para o exercício da cidadania, 
o que é repetido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 
9.394/1996, art. 2º4). Além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 
8.069/1990), estabelece em seu art. 16, inciso VI, que o direito de liberdade da 
criança e do adolescente compreende o direito de participar da vida política, na 
forma da lei. 

A cidadania, no sentido estrito, é conceituada como o atributo político pelo 
qual se reconhece ao indivíduo o direito de participar nos negócios do Estado.5 Em 
um sentido mais sentido amplo, conceitua-se tradicionalmente a cidadania como o 
pleno exercício dos direitos civis, políticos e sociais.6 Para a tradição republicana do 
pensamento político7, contudo, a cidadania não é concebida como mera intitulação 
de direitos subjetivos, mas como atribuição de virtudes cívicas: “Ela possui uma 
validade em si, definida com um bem cívico determinado pela liberdade (não-

                                                 
3 “Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 
4 “Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos 
ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 
5 ALMEIDA, Frederico Rafael Martins de; COSTA, Rafael Antônio. Registro de candidaturas. 
Curitiba: Instituto Memória, 2016, p. 17. 
6 MARSHALL, T. H. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967, p. 63-64. 
7 O Republicanismo tem inspiração na Antiguidade Clássica, fundando-se particularmente nas ideias 
de Aristóteles (383-322 a.C.), na Grécia, e de Cícero (106-43 a.C.), em Roma, os quais enfatizam os 
valores da cidadania ativa, da participação política, das virtudes cívicas e do bem comum. Na 
interpretação de Iseult Honohan, o Republicanismo aborda a questão da liberdade entre os seres 
humanos, considerando-os necessariamente interdependentes.  De acordo com a filósofa irlandesa: 
“Como resposta, propõe que a liberdade, política e pessoal, possa ser realizada através da 
participação em uma comunidade política na qual aqueles que são mutuamente vulneráveis e 
compartilham um destino comum possam conjuntamente ser capazes de estabelecer alguma direção 
coletiva sobre suas vidas. Essa resposta, mais antiga que o liberalismo, foi expressada e 
desenvolvida por uma variedade de pensadores através da história da política ocidental e constitui 
uma tradição republicana mais ou menos contínua e coerente. Nessa abordagem, a liberdade está 
relacionada à participação no autogoverno e à preocupação com o bem comum” (HONOHAN, Iseult. 
Civic republicanism.  London; New York: Routledge, 2002, p. 1). 
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dominação política e privada) dos cidadãos que, através da participação política 
ativa traduzida no autogoverno, garantem a liberdade política. Os direitos são 
objetivamente constituídos a partir dessa vontade política que a comunidade 
exprime de forma soberana”.8 

Central para a tradição republicana do pensamento político, de acordo com 
Michael Sandel, é a ideia de que a liberdade depende do compartilhamento do 
autogoverno, o que não pode significar um meio de perseguir objetivos individuais: 
“Trata-se de deliberar com os concidadãos sobre o bem comum e deliberar com os 
concidadãos sobre o bem comum e ajudar na definição do destino da comunidade 
política. Mas deliberar bem sobre o bem comum exige mais do que a capacidade 
de escolher os fins e de respeitar os direitos dos outros de fazer o mesmo. Requer 
um conhecimento de assuntos públicos e também um senso de pertencer, uma 
preocupação pelo todo, um laço moral com a comunidade cujo destino está em 
jogo. Compartilhar em autogoverno exige, portanto, que os cidadãos possuam, ou 
venham a adquirir, certas virtudes cívicas”.9 Desse modo, o republicanismo exige 
uma educação cívica, que cultive nos cidadão os valores cívicos  que o 
autogoverno requer.10  

Sandel fundamenta no pensamento aristotélico as bases da educação cívica 
republicana, concentrando-se nas obras Ética a Nicômaco (EN) e Política (Pol.), 
com o objetivo de resgatar a ética aristotélica para os dias atuais. Nos dias atuais, 
reconhece Sandel, “geralmente vemos a política como um mal necessário, e não 
como uma característica essencial da vida boa. Quando pensamos em política, 
pensamos em concessões mútuas, fingimento, interesses, corrupção”.11 Aristóteles 
em Política não fala sobre a estrutura do governo, vez que na época não se 
concebia Política de uma maneira como a concebemos hoje. Para Aristóteles, “o 
propósito da política não é criar uma estrutura de direitos neutra em relação às 
finalidades. É formar bons cidadãos e cultivar o bom caráter”.12 Para Aristóteles, a 
maior finalidade da associação política, ensina é  

 
cultivar a virtude cívica dos cidadãos. O objetivo do Estado não é 
“proporcionar uma aliança para a defesa mútua (...) ou facilitar o intercâmbio 
econômico e promover as relações econômicas” [Aristóteles, Pol. III, 1280a]. 
Para Aristóteles, política tem um significado mais elevado. É aprender a 
viver uma vida boa. O propósito da política é nada menos do que permitir 
que as pessoas desenvolvam suas capacidades e virtudes humanas 
peculiares – para deliberar sobre o bem comum, desenvolver um julgamento 

                                                 
8 RAMOS, César Augusto. A cidadania como intitulação de direitos ou atribuição de virtudes cívicas: 
liberalismo ou republicanismo? Síntese: Revista de Filosofia. Belo Horizonte: Faculdade Jesuíta de 
Filosofia e Teologia. Vol. 33, número 105, 2006, p. 85. 
9 SANDEL, Michael J. Public philosophy: essays on morality in politics. Cambridge: Harvard 
University Press, 2005, p. 10. 
10 A educação para cidadania (ou educação cívica), de acordo com Andrew Peterson, refere-se a 
qualquer tentativa formativa de ensinar o conhecimento, as habilidades ou as disposições 
necessárias para a cidadania. Segundo o autor a educação cívica possui formas, que vão desde a 
forma passiva de aprendizagem de civismo para formas mais ativas e participativas. Além disso, 
enquanto a educação cívica incorpora lições baseadas na sala de aula, essa aprendizagem alcança 
fora da sala de aula e incorpora não apenas as estruturas e o espírito das próprias escolas, mas 
também atividades dentro da comunidade (PETERSON, Andrew. Civic Republicanism and Civic 
Education. New York: Palgrave Macmillan, 2011, p. 1). 
11 SANDEL, Michael J. Justiça: o que é fazer a coisa certa. Trad. Heloisa Matias e Maria Alice 
Máximo. 23.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017, p. 242. 
12 SANDEL, Michael J. Justiça: o que é fazer a coisa certa. Trad. Heloisa Matias e Maria Alice 
Máximo. 23.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017, p. 240. 
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prático, participar da autodeterminação do grupo, cuidar do destino da 
comunidade como um todo.13 

 

Para alcançar a virtude cívica, segundo Aristóteles, é necessário uma 
participação ativa na política. De acordo com o filósofo, em razão da nossa própria 
natureza não podemos viver uma vida virtuosa sem política. Nas palavras do 
Estagirita: “O homem isolado – incapaz de compartilhar os benefícios da associação 
política, ou que não precisa compartilhá-los por já ser autossuficiente – não é parte 
da polis e deve, portanto, ser uma besta ou um deus” (Aristóteles, Pol. I, 1253a). 
Segundo Sandel: 

 

Aristóteles nos considera seres “criados para participar da associação 
política em grau mais alto do que as abelhas e outros animais gregários”. A 
razão que ele dá é a seguinte: a natureza não faz nada em vão, e os seres 
humanos, diferentemente dos outros animais, possuem a faculdade da 
linguagem. Outros animais podem reproduzir sons, e sons podem indicar 
prazer ou dor. Mas a linguagem, capacidade essencialmente humana, não 
registra prazer e dor. Ela também expressa o que é justo ou injusto, 
distingue o certo do errado. Não captamos tais coisas silenciosamente para 
depois lhes atribuir palavras; a linguagem é o meio pelo qual discernimos e 
deliberamos sobre o bem. 14 

 

Ainda, de acordo com Aristóteles, o homem desenvolve suas virtudes na 
comunidade política, aprendendo com a prática. Nesse sentido: 

 
Tornar-se virtuoso é como aprender flauta. Ninguém aprende a tocar o 
instrumento lendo um livro ou assistindo a aula. É preciso praticar. Também 
ajuda ouvir músicos competentes e observar como eles tocam. Ninguém se 
torna violinista sem tocar violino. O mesmo acontece em relação à virtude 
moral: “Tornamo-nos justos ao praticar ações justas, comedidos ao praticar 
ações comedidas, corajosos ao praticar ações corajosas” [Aristóteles, NE, II, 
1103a-1103b]. (...) Se a virtude moral é algo que aprendemos com a prática, 
devemos, de alguma forma, desenvolver primeiramente os hábitos 
corretos”. 15 

 

Em sentido semelhante, Andrew Peterson observa que a educação cívica, por 
ser um processo difuso, envolve não apenas a educação formal, mas todo o sistema 
de leis, instituições e, de fato, participação cívica dentro das comunidades políticas. 
Segundo o autor: “a educação cívica não pára quando um aluno deixa a escola; 
continua durante toda a vida adulta através de um complexo sistema de processos 
formativos”.16 

De acordo com Sandel, o cultivo das virtudes cívicas deve ser constante: 
“Família, vizinhança, religião, sindicatos, movimentos sociais, governos locais, todos 
oferecem exemplos de práticas que por vezes serviram para educar as pessoas para 

                                                 
13 SANDEL, Michael J. Justiça: o que é fazer a coisa certa. Trad. Heloisa Matias e Maria Alice 
Máximo. 23.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017, p. 240-241. 
14 SANDEL, Michael J. Justiça: o que é fazer a coisa certa. Trad. Heloisa Matias e Maria Alice 
Máximo. 23.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017, p. 243. 
15 SANDEL, Michael J. Justiça: o que é fazer a coisa certa. Trad. Heloisa Matias e Maria Alice 
Máximo. 23.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017, p. 244-245. 
16 PETERSON, Andrew. Civic Republicanism and Civic Education. New York: Palgrave Macmillan, 
2011, p. 1. 
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o exercício da cidadania, cultivando os hábitos associativos, orientando as pessoas 
pelo bem comum, e não apenas seus interesses privados”.17 

O cultivo da virtude cívica dos cidadãos não se faz, portanto, apenas por meio 
do sistema de educação formal, mas na prática, dia após dia, por meio das inúmeras 
formas de participação política, inclusive àquelas relacionadas ao momento eleitoral, 
tais como o voto, a crítica e o debate político, e a participação nas campanhas 
eleitorais. Tendo-se em vista que educação cívica vai além da educação formal, 
prestada em sala de aula, muitos projetos e iniciativas de cidadania são 
desenvolvidos no âmbito do Poder Legilslativo e do Poder Judiciário, órgãos cuja 
atividade típica não envolve a educação curricular.  

No âmbito do Poder Legislativo, diversas iniciativas de educação cívica 
destacam-se nos níveis federal, estadual e municipal. A Câmara dos Deputados 
realiza anualmente o projeto Parlamento Jovem Brasileiro, criado por meio da 
Resolução nº 12/2003, um programa de educação cívica dirigido a estudantes do 
ensio médio de todo Brasil. “O objetivo do Parlamento Jovem é propiciar aos jovens 
a vivência do processo político e democrático com a participação, durante uma 
semana em Brasília, em uma simulação da jornada parlamentar, com diplomação, 
posse e exercício de mandato como Deputado Jovem”.18 De acordo com as 
informações do projeto, todos os anos são selecionados 78 estudandes que se 
tornam jovens deputados, representando todos os estados do país.19 

Outro programa de educação cívica realizada no âmbito do legislativo federal 
é o Senado Jovem Brasileiro, criado por meio da Resolução 42/2010, que 
anuamente seleciona 27 estudantes – um por unidade da Federação – para 
vivenciar, em Brasília, o processo de discussão e elaboração das leis do país, 
simulando a atuação dos senadores da República.20 

No âmbito dos legislativos estaduais, de acordo com Albano et. al., também 
desenvolvem programas Parlamento Jovem as Assembleias Legislativas dos 
estados de Amazonas, Alagoas, Goiás, São Paulo, Santa Catarina, Bahia, Mato 
Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Roraima.21 No Paraná, a 
Assimbleia Legislativa (ALEP), implantou o projeto Parlamento Universitário, 
centrado na simulação das atividades daquela casa legislativa. Nos termos do 
Regulamento são objetivos do Parlamento Universitário: “I – oferecer aos cidadãos, 
em especial aos graduandos, o conhecimento e a vivência das atividades políticas 
do parlamento; II – aprimorar a relação entre Estado e sociedade civil; III – 
proporcionar experiências práticas dos processos político e legislativo”.22 

                                                 
17 SANDEL, Michael. Democracy's discontent: America in search of a public philosophy. London; 
London: 1996, p. 117. 
18 BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Cartilha: Como trabalhar o PJB en sala de aula? 
Orientações e dicas para professores. Brasília: Câmara dos Deputados, 2019, p. 5. 
19 BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Guia do PJB. Brasília: Câmara dos Deputados, 2019, p. 9. 
Cf. MARTINS, Lúcio Meireles. Efeitos do Parlamento Jovem Brasileiro no comportamento 
político dos egressos (2006 a 2014). Dissertação (Mestrado Profissional em Processo Legislativo), 
Câmara dos Deputados, Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor), 2017. 
20 BRASIL. SENADO FEDERAL. Apresentação. Programa Senado Jovem Brasileiro. Disponível em 
<https://www12.senado.leg.br/jovemsenador/menu/quem-somos/apresentacao>. Acesso em 20 ago. 
2019. 
21 ALBANO, Karina Vanessa; SANTOS JR., Edson Gil; SOUZA, Flaviana Zarpelon Souza. Politização 
e participação política de jovens no poder legislativo: o Parlamento Jovem de Palmeira. Revista do 
Legislativo Paranaense. n.1. 2017, p. 31. 
22  PARANÀ. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÀ. Regulamento Geral 
Parlamento Universitário 2019. Disponível em < 
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No âmbito do Poder Judiciário, merece destaque a atuação da Escola 
Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (EJE/TSE), , instituída em 2002, por 
meio da Resolução n. 21.185, idealizada pelo então ministro Sálvio de Figueiredo 
Teixeira, Corregedor-geral da Justiça Eleitoral. “A história de criação e atuação da 
EJE/TSE no contexto da Justiça Eleitoral mostra também que seus idealizadores 
tinham em mente não apenas a formação e o aperfeiçoamento profissional de 
magistrados, servidores e dos demais agentes públicos envolvidos na aplicação da 
legislação eleitoral, mas também o compromisso com a promoção da cidadania e o 
aperfeiçoamento da democracia, aproximando a justiça eleitoral da sociedade por 
meio de ações socioeducativas”.23 Em 2016, a Resolução TSE nº 23.482, promoveu 
uma reestruturação da EJE/TSE, passando a prever expressamente entre suas 
finalidades o “desenvolvimento de ações institucionais de responsabilidade social e 
de projetos de educação para a cidadania política” (art. 1º, II, da Res. TSE n. 
23.482/2016).24 

Dentre os projetos de educação cívica desenvolvidos no âmbito da Justiça 
Eleitoral brasileira, destaca-se o Eleitor do Futuro. “Em seu formato original, o projeto 
foi concebido para estimular a participação cidadã de crianças e adolescentes no 
processo eleitoral, tendo em vista seu futuro alistamento como eleitor a partir dos 16 
anos, conforme possibilitado pela Constituição de 1988”.25 Ocorre que, em cada 
Regional, foram criados projetos diferenciados de educação cívica para atingir o 
público jovem, com nomes e formatos diversos.  

Desse modo, a Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do 
Paraná (EJE/PR), desenvolve quatro projetos de educação cívica: o Tribunal 
Eleitoral Jovem; o Segurança do Voto Eletrônico; o Eleitor do Futuro; e o Parlamento 
Jovem. O projeto Tribunal Eleitoral Jovem, objetivando aproximar o TRE da 
juventude, promove a simulação de um julgamento na corte eleitoral. O projeto 
Segurança do Voto Eletrônico, se realiza mediante palestras objetivando capacitar 
os cidadão a identificar notícias falsas sobre o processo de votação brasileiro. O 
projeto Eleitor do Futuro objetiva promover a discussão política dentro da escola, 
mediante a realização de uma eleição simulada. O que diferencia os projetos Eleitor 
do Futuro e Parlamento Jovem, ambos da EJE/PR, é que no Parlamento Jovem, 
após a eleição, são selecionados jovens vereadores que deliberarão sobre projetos 
de interesse da comunidade no âmbito das respectivas Câmaras de Vereadores. 

 
O Parlamento Jovem no Paraná é um projeto destinado aos estudantes do Ensino 
Fundamental e Médio, que pretende trazer para dentro das escolas do estado o 
acompanhamento do transcorrer do processo eleitoral de escolha de um candidato 
a cargo eletivo, oportunizando aos estudantes conhecerem melhor a divisão dos 
poderes do Estado, em especial o Legislativo, debater problemas da comunidade 
e deliberar sobre sugestões de possíveis soluções com o intuito de promover 
maior formação política aos alunos da rede de ensino. (BRASIL, 2019) 

                                                                                                                                                         
http://www.assembleia.pr.leg.br/downloads/arquivos/regulamento-pu-2019.pdf>. Acesso em 20 ago. 
2019. 
23 BRASIL. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. História. Escola Judiciária Eleitoral. Disponível em < 
http://www.tse.jus.br/o-tse/escola-judiciaria-eleitoral/apresentacao>. Acesso em 20 ago. 2019. 
24 Cumpre observar que as atividades da Justiça Eleitoral em prol da educação para cidadania estão 
em consonância com a Meta nº 2 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), específica para a Justiça 
Eleitoral, para o ano 2019: “Promover campanhas voltadas ao eleitor para ampliar os conhecimentos 
sobre funcionamento do processo eleitoral”.  
25 BRASIL. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Eleitor do futuro: de olho na história: 
sistematização das experiências do projeto “Eleitor do Futuro” entre 2003 e 2016. Brasília: TSE; 
Unicef, 2017, p. 13. 
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A EJE/PR enumera, ainda, as seguintes finalidades do projeto Paralmento 

Jovem: 
 

- Criar a oportunidade de conhecer melhor a política e os instrumentos de 
participação do futuro cidadão no Poder Legislativo e de acompanhar os 
procedimentos do processo eleitoral, com os fins de: 
- Estimular a formação política e cidadã, por meio de atividades que levem a 
compreender melhor a organização dos Poderes, especialmente o Legislativo e a 
importância da participação popular no Parlamento; 
- Aproximar o estudante da realização do processo eleitoral a fim de que 
compreenda e acompanhe todos os procedimentos que culminam com a eleição 
de um representante do povo; 
- Propiciar espaço para vivência em situações de estudos e pesquisas, debates, 
negociações e escolhas, respeitando-se as diferentes opiniões; 
- Levar os estudantes a se interessarem pela agenda sociopolítica de seu 
município e de seu Estado por meio do exercício da participação democrática na 
discussão e decisão de questões relevantes para a comunidade; 
- Incentivar o envolvimento do Legislativo e da Justiça Eleitoral em atividades de 
educação para a cidadania. (BRASIL, 2019) 

 
No Município de Ortigueira, localizado na Região dos Campos Gerais do 

Paraná, o Projeto Parlamento Jovem (PJ) foi realizado pela primeira vez no 
segundo semestre de 2019, abrangendo 526 estudantes do ensino fundamental (9º 
período) e médio (1º a 3º períodos) do Colégio Estadual Altair Mongruel. Após 
realizadas as reuniões inciais, foi firmado Termo de Compromisso entre o Juízo 
Eleitoral da 167ª Zona Eleitoral de Ortigueira, o Colégio Estadual Altair Mongruel e 
a Câmara de Vereadores do Município. No início do mês de setembro de 2019 o 
Juiz Eleitoral e os servidores do Cartório Eleitoral promoveram palestras aos alunos 
sobre temas relacionados ao exercício da cidadania, às quais agregou-se o 
conteúdo do projeto Segurança do Voto Eletrônico, também desenvolvido pela 
EJE/PR. 

No decorrer do mês de setembro realizaram-se as fases de filiação partidária, 
convenções partidárias, registro de candidaturas e campanha e eleitoral. O Colégio 
promoveu um debate entre os candidatos para discussão das suas propostas. No 
início do mês de outubro o Cartório Eleitoral promoveu o treinamento dos 
estudantes que atuariam como mesários na eleição, que se realizou no dia 3 
daquele mês, utilizando-se urnas eletrônicas. Em 2020 os estudantes eleitos 
cumprirão mandato de vereador jovem na Câmara Municipal, onde deliberarão 
sobre um pré-projeto de lei de interesse da comunidade. 

Na semana seguinte à realização da eleição, um questionário de 27 questões 
foi respondido por 49 estudantes, com idades entre 15 e 18 anos, de maneira 
voluntária. Questionados se a participação no PJ alterou a imagem da Justiça 
Eleitoral para o estudante, 31% responderam que ficou igual; 55% que melhorou 
um pouco; e 14% que melhorou muito. Nenhum estudante respondeu que sua 
imagem da Justiça Eleitoral piorou. Outra questão dizia respeito a quanto o 
Parlamento Jovem contribuiu para aperfeiçoar o conhecimento do estudante (tabela 
01). 
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Tabela 1 - “Quanto o PJ contribuiu para aperfeiçoar seu conhecimento” (em %) 
 

Tema 
Em 

nada 
Um 

Pouco 
Bastante 

As funções da Justiça Eleitoral 6 71 22 
O funcionamento do processo eleitoral 4 33 63 
A segurança das urnas eletrônicas 2 18 80 
O direito à participação política 8 47 45 
Direito de votar 6 35 59 
Direito de se candidatar 16 51 33 
O papel dos partidos políticos 18 57 24 
As funções do Poder Legislativo 14 59 27 
A relação entre Legislativo e Executivo 18 49 33 

Fonte: os autores. 
 

Em relação ao nível de confiança do estudante antes e após sua participação 
no projeto, verificou-se melhoria da confiança em relação a todos os itens 
pesquisados: o percentual de alunos que tinham nenhuma ou quase nenhuma 
confiança em relação à Justiça Eleitoral caiu de 37% (antes do PJ), para 8% (após 
o PJ). Observou-se que aqueles estudantes que responderam não ter confiança na 
Justiça Eleitoral, mesmo após a realização do PJ, demonstraram melhoria na 
confiança em outros itens pesquisados, como o processo eleitoral e a urna 
eletrônica. Em relação ao processo eleitoral o percentual de alunos que tinham 
nenhuma ou quase nenhuma confiança caiu de 37% para 12%. Em relação à urna 
eletrônica, esse percentual caiu de 28% para 2%. Em relação à política, o 
percentual de alunos que tinham nenhuma ou quase nenhuma confiança caiu de 
74% para 20%; e em relação à democracia, esse percentual caiu de 56% para 
18%.  
 
 
Gráfico 1 – Nível de confiança na Justiça Eleitoral (em %) 

 

 
Fonte: os autores. 
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Gráfico 2 – Nível de confiança no processo eleitoral(em %) 
 

 
Fonte: os autores. 

 
 
Gráfico 3 – Nível de confiança nas urnas eletrônicas (em %) 
 

 
Fonte: os autores. 

 
 
Gráfico 4 – Nível de confiança na Política (em %) 
 

 
Fonte: os autores. 
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Gráfico 5 – Nível de confiança na Democracia (em %) 
 

 
Fonte: os autores. 

 
Outra questão dizia respeito ao envolvimento dos estudantes em instituições 

sociais e participativas: 10% dos estudantes responderam que participam ou 
participaram de associações comunitárias de bairro; 10% de ONGs e instituições 
filantrópicas; 20% de sindicatos e associação de trabalhadores; 35% na política 
estudantil; e 66% em igrejas e instituições religiosas. Além disso, 35% dos 
estudantes afirmaram já ter participado de protestos, passeatas ou manifestações 
públicas; 29% da elaboração de abaixo-assinados, petições ou reivindicações; 39% 
afirmaram publicar/compartilhar sobre política nas redes sociais; 32% acompanham 
a agenda legislativa; 33% já acompanharam o horário eleitoral gratuito e 13% 
pretendem acompanhar os próximos; e 82% conversam com amigos e familiares 
sobre política. 

Questionados se a experiência do PJ os estimularam a se candidatar a 
cargos públicos, 18% dos estudantes responderam afirmativamente. A maioria dos 
estudantes (55%), ainda, afirmou que a participação no PJ aumentou seu interesse 
no noticiário sobre política. Os principais meios de comunicação por meio dos quais 
os estudantes se informam sobre política são: as redes sociais (43%), a televisão 
(29%), os portais de notícias na internet (20%). A rádio e os jornais/revistas 
impressos foram assinalados por apenas 6% e 2% dos estudantes, 
respectivamente. 
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Gráfico 6 – Meios de comunicação utilizados para se informar sobre política (em %) 
 

 
Fonte: os autores. 

 
Em breve entrevista, o Prof. Especialista Leandro José de Oliveira, 

coordenador do projeto no Colégio, indagado se o PJ contribuiu para levar o 
conhecimento do processo eleitoral aos estudantes, respondeu: “Contribuiu e 
muito. Pois no início houve um pouco de resistência, inclusive em candidatar-se. 
Mas com a realização das palestras, quando tiveram a oportunidade de esclarecer 
dúvidas sobre o processo eleitoral real, a segurança da urna eletrônica, e também a 
oportunidade de ‘votar’, treinar nas urnas, tudo começou a fluir com mais seriedade. 
Começaram realmente a entender, qual o real significado da democracia e que 
através do voto poderemos exercitar nossa cidadania”. Questionado, ainda, se o 
projeto despertou o interesse dos estudantes pela participação política, Oliveira 
respondeu: “despertou sim, pois temos alunos que participaram como candidatos 
no Parlamento Jovem que já comentaram que pretendem acompanhar os trabalhos 
da Câmara durante o ano que vem para, quando forem vereadores, já saberem 
como o processo funciona”. 
 
 
4. CONCLUSÃO 

A análise dos dados coletados indica que a experiência do Parlamento 
Jovem em Ortigueira tem atendido os objetivos institucionais do projetos 
estabelecidos pela EJE/PR. Verificou-se que os estudantes puderam conhecer 
melhor a política e os instrumentos de participação cidadã; passaram a 
compreender melhor o funcionamento do processo eleitoral; bem como tiveram a 
oportunidade de debater as propostas durante o debate realizado na fase de 
campanha eleitoral.  

Além disso, verificou-se que o projeto incrementou o interesse dos 
estudantes pela agenda sociopolítica de seu município, bem como despertou o 
interesse nos jovens em uma participação mais ativa na política, inclusive por meio 
de candidaturas a cargos políticos. 

Observa-se, por fim, que o projeto ainda está em andamento, iniciando-se no 
início de 2020 a etapa do mandato dos vereadores jovens na Câmara Municipal 
para deliberação de um pré-projeto de interesse da comunidade. Desse modo, 
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espera-se esta segunda etapa enriqueça ainda mais a experiência do projeto 
Parlamento Jovem no Município de Ortigueira e que seu eventual êxito na 
proposição da medida legislativa incentive os jovens a participar mais ativamente 
nas próximas edições do projeto, dando-se início a um processo cíclico de 
educação cívica. 
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RESUMO 
 
O Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem despertado a sociedade e autoridades 
para uma nova realidade mundial. E desta percepção surge a provocação do 
problema deste artigo como foco principal o início da discussão sobre o respeito à 
dignidade humana no atendimento socioeducativo para pessoas com autismo sob o 
viés familiar, bem como a análise efetiva dos direitos e garantias de proteção ao 
autista à luz da Constituição Federal e das Leis Especiais. Fazendo uso de pesquisa 
qualitativa com perspectiva interdisciplinar, utilizando da análise bibliográfica e 
documental para o levantamento de dados. Corrobora para a identificação das 
prováveis formas em que as pessoas com TEA tem seus direitos resguardados pelo 
ordenamento brasileiro. Entretanto, necessário pontuar que a referida crítica, baseia-
se exclusivamente na observação informal de situações cotidianas enfrentadas por 
autistas e seus familiares, bem como, pelos grupos de apoio e associações 
engajadas no tema. 
 
Palavras-chave: Autismo; Direitos Fundamentais; Garantias; Inefetividade. 
 

ABSTRACT 
 
Autistic Spectrum Disorder (ASD) has awakened society and authorities to a new 
world reality. And from this perception arises the provocation of the problem of this 
article as the main focus the beginning of the discussion about respect for human 
dignity in the socio-educational care for people with autism under the family bias, as 
well as the effective analysis of the rights and guarantees of protection to the autistic 
in light. Federal Constitution and Special Laws. Making use of qualitative research 
with an interdisciplinary perspective, using bibliographic and documentary analysis 
for data collection. It corroborates the identification of the probable ways in which 
people with ASD have their rights protected by the Brazilian order. However, it is 
necessary to point out that this criticism is based exclusively on the informal 
observation of daily situations faced by autists and their families, as well as by 
support groups and associations engaged in the theme. 
 
Key-words: Autism; Fundamental rights; Guarantees; Ineffectiveness. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
Nos dias de hoje é comum abordar a temática dos Direitos Sociais assim 

como a própria Dignidade da Pessoa Humana. Ao conceituar aquilo que é digno, 
principalmente como pessoa, é possível compreender que a sociedade usufrui um 
caráter indelegável e que não se pode medir ou valorar tal condição. Para tanto, 
constatamos que toda diversidade estará atrelada a humanização de bens, sejam 
eles econômicos ou culturais, e somente assim a justiça poderá ser evidenciada. 

No entanto, se as Políticas de inclusão obtivessem grande êxito, ainda assim 
haveriam grupos excluídos na sociedade, e a consequência disto abre margem para 
exigência de medidas transformadoras. Em um mundo do qual é vitorioso aquele 
que detém o Poder, necessitamos de possibilidades coletivas e não tão somente as 
individualistas. 

Mesmo com a busca pelo protagonismo de movimentos sociais 
marginalizados, grande parte ainda permanece à sombra de uma dura realidade. 
No que tange o universo singular e desconhecido do autismo, este em que a 
responsabilidade não se resume as garantias de uma pessoa com o Transtorno, 
estendendo-se também a família e ao educador como um todo,verificamos que a 
“observação direta é sem dúvida a técnica privilegiada para investigar os saberes e 
as práticas na vida social e reconhecer as ações e as representações coletivas na 
vida humana” (ECKERT; ROCHA, 2008, p. 2). 

 E, neste sentido, o andamento deste artigo tratar-se-á,com uma reduzida 
aproximação, acerca da problemática do respeito à dignidade humana no 
atendimento socioeducativo para pessoas com autismo sob o viés familiar, bem 
como a análise efetiva dos direitos e garantias de proteção ao autista à luz da 
Constituição Federal e das Leis Especiais. 

Para isso, de forma inicial, para abordar o tema proposto faz-se 
necessáriauma concepção conceitual sobre dignidade humana, que possibilitará 
embasamento e clareza para a problemática. Ainda, nesta oportunidade, estará 
versado sobre os parâmetros fundamentais dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentáveis inclusos na Agenda 2030 e estipulados pela Organização das Nações 
Unidas. E, por fim, pautamos um apanhado inicial sobre o transtorno do espectro do 
autismo, com base em suas implicações na vida pessoal e profissionaldo indivíduo. 

 

2 METODOLOGIA 
 

Foi utilizado o método dedutivo, a partir de uma pesquisa exploratória com a 
finalidade de analisar o contexto histórico-social da temática, bem como a devida 
conceituação e compreensão da doutrina sobre o referido tema. Para tanto, utilizou-
se como instrumentos de coleta de dados a revisão de literatura e a análise 
documental. 

Para isso, a pesquisa será baseada em estudos de autores, como por 
exemplo, Ingo Wolfgang Sarlet, Gottfried Brakemeier, Cornélia Eckert, Ana Rocha, 
Jon Sobrino, Ana Maria S. Ros de. Mello, Maria Claudia Brito entre outros 
pensadores que elaboraram trabalhos pertinentes ao assunto. 

Entretanto, é de suma importância salientar que o corpus de autores tende a 
aumentar na medida em que a leitura vier sendo desenvolvida. 

O estudo obtém caráter puramente qualitativo, com ênfase na pesquisa 
bibliográfica, transcorrendo a partir do método conceitual-analítico, uma vez que 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

utilizaremos conceitos e ideias de outros autores, semelhantes com os nossos 
objetivos, para a construção de uma análise científica favorável e precisa. 

 
 

3 DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 
 

A discussão sobre os direitos humanos, ao qual o tema da dignidade 
humana está intimamente vinculado, faz jus, principalmente, as questões 
elementares e valorativas que protegem os princípios explícitos e implícitos. O que 
se pode verificar na Constituição Soberana, da qual aborda a cidadania e a pessoa 
humana nos estados democráticos de direito como um ente harmonizado. Diante 
desta percepção, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, firmada em 1948, 
prevê em seu preâmbulo, que: 

 
a dignidade é reconhecida como [...] inerente a todos os membros da família 
humana e de seus direitos iguais e inalienáveis [...]. Por si, este 
reconhecimento deveria orientar a liberdade, a justiça e a paz no mundo. A 
dignidade humana tem um caráter comum na caracterização de todos os 
seres humanos, mesmo que esta humanidade seja manifestada de forma 
diversa e peculiar, construída social e historicamente (DUDH, 1948) 
 

 Nas palavras de Sarlet (SARLET, 2007, p. 62) “a dignidade humana é a 
qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo 
respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade”.  

Entretanto, para autores como Brakemeier (BRAKEMEIER, 2002, p. 15-16) a 
concepção da ideia de dignidade do ser humano como sustenta a Declaração dos 
Direitos Humanos, trata-se de uma crença que “necessita do apoio em valores 
culturais, filosóficos ou religiosos, pois no fundo, a dignidade humana não pode ser 
demonstrada racional ou empiricamente“. Ou seja, por referir-se aos Direitos 
Humanos universais, estes são incapazes de oferecer, de qualquer forma, à 
variedade de diversificadas culturas espalhada pelo mundo. 

Já Sobrino (SOBRINO, 1998, p. 98) diz que “a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos não abarca todos os seres humanos, mas apenas um grupo de 
pessoas que tem acesso aos bens humanitários, dentre o fundamental: a vida”. Essa 
percepção seria traduzida no entendimento de que antes de abordar os direitos 
universais individuais é necessário discutir os direitos universais dos povos. 

Desta forma, não é uma tarefa fácil defender os direitos humanos vinculados 
a dignidade da pessoa humana, já que determinados grupos sociais estão diante da 
exclusão. No entanto, independentemente de um posicionamento econômico, racial, 
social, deve-se priorizar a razão da universalização dos direitos humanos, e diante 
dela a dignidade humana, pois se torna contraditório garantir, em tese,à todas as 
pessoas o direito à vida mas, não proporcionar uma vida digna para todos, uma vez 
que a atual conjuntura normativa, como está estruturado, incorre no impasse com o 
princípio da eficiência. 

No contexto nacional, verifica-se que na organização do estado democrático 
brasileiro, em sua Lei Fundamental, a Constituição de 1988. A dignidade humana, 
nesse cenário, assume o papel de princípio fundamental, e que, para doutrina 
dominante, trata-se de norteadora dos demais Princípios assegurados pela Carta 
Magna e que sobressai a todos os direitos individuais e coletivos. Desta forma, fica 
evidente que tanto na Declaração Universal dos Direitos Humanos quanto na 
Constituição Federal Brasileira, a dignidade humana é mencionada para garantir 
direitos e instituir os direitos fundamentais basilares do indivíduo, que serão 
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compreendidos com: saúde, educação, trabalho, alimentação, lazer, segurança e 
assistência em caso do desamparo. Tais preceitos são compreendidos ppelo 
Ministro Luís Roberto Barroso (BARROSO, 2014, pg. 63) como sendo um 
instrumento multifacetado, presente em diversos seguimentos além do direito, como 
a política e a religião, por exemplo.  

O autor completa seu raciocínio dizendo que “há um razoável consenso de 
que ela constitui um valor fundamental subjacente às democracias constitucionais de 
modo geral, mesmo quando não expressamente prevista nas suas constituições 
“(BARROSO, 2014, p. 63), ou seja, a Dignidade da Pessoa Humana pode ser 
entendida como um princípio que coloca limites às ações do Estado e ao mesmo 
tempo é usada para basear as decisões tomadas pelo Estado, sempre motivada 
pelos interesses e o bem-estar dos indivíduos, logo, isso significa que, além de 
garantir às pessoas o exercício efetivo dos seus direitos fundamentais, o Estado 
também deve agir com cautela para que esses direitos não sejam lesados, assim, 
promovendo diretrizes da efetivação de uma vida digna e justa. 

No inciso III do artigo 1º a Constituição Federal de 1988reconhece que a 
atuação do Estado é feita em favor do homem e que a dignidade humana é 
fundamento do Estado Democrático de Direito, estabelecendo-a como princípio 
fundamental e definindo como um elemento norteador para assegurar a força 
normativa. Assim, para Ingo Wolfgang Sarlet (SARLET, 2007, p. 62):  

 
Em termos gerais, a doutrina constitucional parte do pressuposto de que a 
dignidade da pessoa humana assenta-se em fundamentos ético-filosóficos, 
sendo ínsita à condição humana, representando um “princípio supremo no 
trono da hierarquia das normas”. Com efeito, a qualificação normativa da 
dignidade da pessoa humana como princípio fundamental traduz a certeza 
de que o art. 1º, III, da Constituição não contém apenas (embora também) 
uma declaração de conteúdo ético, na medida em que representa uma 
norma jurídico positiva dotada, em sua plenitude, de status constitucional 
formal e material. Como tal, afigura-se inequivocamente carregada de 
eficácia, alcançando, portanto, a condição de valor jurídico fundamental da 
comunidade. Importa considerar, nesse contexto, que a dignidade da 
pessoa humana desempenha o papel de valor-guia não apenas dos direitos 
fundamentais, mas de toda a ordem jurídica (constitucional e 
infraconstitucional), razão penal qual, para muitos, se justifica a 
caracterização da dignidade como princípio fundamental de maior hierarquia 
axiológica. (SARLET, 2007, p. 62) 

 

Dessa forma, o caráter conceitual da dignidade humana deve abranger uma 
conotação normativo-constitucional já que é demarcada na defesa dos direitos 
fundamentais e na concepção que faz do homem o instrumento de motivação dos 
atos da sociedade e do Estado, e com isso ao incluir as pessoas diagnosticadas com 
Autismo como uma condição merecedora de tal dignidade, incorre na preexistência 
do direito, já que na realidade toda ordem jurídica deve proteger seus interesses 
apontando para sua preservação e eficácia de ordenamento. 

Não obstante a isto, os indivíduos enquadrados no Transtorno do Espectro 
Autismo merecem, como cidadãos de fato, obter seus direitos garantidos e estáveis, 
assim como qualquer outra pessoa que tende a visar pela dignidade humana. 
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4 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO 
AUTISTA (TEA) 

 

Nos últimos anos as pesquisas científicas têm mostrado que os transtornos 
do autismo estão associados a alterações no desenvolvimento do cérebro, causado 
por uma combinação de fatores genéticos, ambientais e biológicos. Essas alterações 
normalmente são percebidas antes da fase adulta e suas principais manifestações 
ocorrem antes dos primeiros três anos de idade do indivíduo. De acordo com Gisele 
Lima (LIMA, 2016, p. 47): 

 
A partir do momento em que a criança passa a ser vista como criança e não 
mais como um adulto em miniatura, seu mundo infantil torna-se de interesse 
coletivo e a criança começa a ser compreendida como pessoa distinta do 
adulto, com interesses próprios, peculiaridades e necessidades inerentes à 
sua fase de desenvolvimento. Nesse contexto surgem as anomalias infantis, 
o que desencadeia a curiosidade e necessidade da ciência em pesquisar 
sobre o assunto (LIMA, 2016, p. 47). 

 

Em concordância, Leo Kanner (KANNER, 1943), em sua obra “Distúrbios 
Autísticos do Contato Afetivo” define algumas características comuns nas crianças 
estudadas por ele, que seria “um isolamento extremo desde o início da vida e um 
desejo obsessivo pela preservação da mesmice, denominando-as autistas”. Assim, 
ao observar aquele grupo de crianças, constatou a incapacidade de interação social, 
e essa característica as diferenciava das demais patologias, como é o caso da 
esquizofrenia. As crianças possuíam a inabilidade para se relacionar e manter as 
relações com outras pessoas de maneira normal, o que para ele era, “[...] o distúrbio 
fundamental mais surpreendente [...]”.  

Anos mais tarde, dois importantes manuais de diagnósticos surgiram para a 
classificação de doenças mentais. São eles o ICD (International Statistical 
Classification of Diseasesand Related Health Problems), que traduzido para o 
português é chamado de CID (Classificação Internacional dos Transtornos Mentais e 
de Comportamento) publicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS); e o 
DSM-V(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) que traduzindo 
significa Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais que tem por 
objetivo a preservação da utilização de prática clínica, além de introduzir novas 
abordagens para diversas deficiências (ARAÚJO; NETO, 2014). 

Podemos compreender, portanto, que o autismo é um fenômeno médico que 
ocorre em escala global já que em vários países é possível obter estatísticas no 
sentido de acometimento do transtorno em um grande número de indivíduos, e deve 
ser encarada como um problema de saúde pública: 

 
Uma Pesquisa realizada nos EUA (CDC, 2016) indicou que haveria uma 
pessoa no espectro do autismo para cada 45 (entre pessoas de 3 a 17 
anos), o que representa uma prevalência de 2,22% naquele país. O número 
oficial, porém, continua sendo 1 em 68 (1,47%), de outro estudo do CDC 
(Center of Diseases Controland Prevention, 2014). Embora no Brasil, ainda 
não tenhamos estatísticas precisas, o aumento dos diagnósticos de TEA é 
evidente e reforça a urgência da necessidade de uma transformação na 
assistência em Saúde e Educação a pessoas com TEA e seus familiares no 
Brasil. (BRITO, 2017, p. 14) 
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O transtorno mental se manifesta nos primeiros anos de vida, tipicamente 
antes dos três anos de idade, e se caracteriza sempre por desvios qualitativos na 
comunicação, na interação social e no uso da imaginação. (MELLO, 2005, p. 16). 

Dessa forma, temos a possibilidade, segundo a comunidade médica, de 
inúmeros espectros diferentes, gerando diversas modalidades e graus conhecidos 
de transtornos, e, de modo geral, o termo mais correto usado para a definição desta 
enfermidade é o Transtorno do Espectro do Autismo, que abrange todas as formas 
em que esta síndrome se manifesta. 

Para isto, o Manual Diagnóstico e Estatístico de transtornos mentais os 
espectros conhecidos em algumas modalidades, diz que: 

 
Atualmente o DSM V (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais, 2013) descreve tais casos como transtorno do espectro do autismo 
e não há mais subcategorias como Transtorno de Asperger, Transtorno 
Autista, entre outros; todos agora são tratados como Transtorno do Espectro 
do Autismo (TEA). Já o Transtorno de Rett e o Transtorno Desintegrativo da 
Infância não fazem parte desse espectro. (BRITO, 2017, p. 12) 

 
Logo, verificamos que as modalidades existem desde o menor até o maior 

grau, em uma vasta gama de sintomas que a criança com autismo poderá 
apresentar, cada um destes relacionados a um dos tipos específicos de transtornos 
que compõe a doença. 

Desta forma, um dos principais desafios no tratamento do autismo é 
identificar quais são as reais necessidades do indivíduo, e a partir disso elaborar um 
planejamento terapêutico de longo prazo que tenha em sua totalizada grande 
eficácia. Conforme abordado, entendemos que cada pessoa na condição do 
espectro autista apresenta necessidades diferentes de outra, sendo assim há de se 
levar em consideração todas as necessidades pessoais.  

Nesse sentido, em função do conteúdo supramencionado, constatamos que 
o autismo é um tema novo, complexo, mas que infelizmente, ainda é desconhecido 
por muitos, e que necessita com a máxima urgência de uma reflexão aprofundada 
para que efetivas ações sejam tomadas em benefício não somente da pessoa com 
TEA, mas para promover um trabalho de acordo com a realidade na qual ela está 
inserida. E esse fato é evidenciado, por exemplo, na situação em que os pais não 
conseguem acessar as terapias ou ter o apoio que necessitam para o 
desenvolvimento e inclusão de seus filhos na sociedade, ou ainda, por negligência 
própria, entendem que seus filhos não estão condicionados a uma doença e acabam 
por não aceitar a necessidade de um tratamento.  

 

4.1 DA PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA COM O TEA 
 

Explorando o assunto e recorrendo-se à Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, na busca dos tipos de direitos fundamentais 
existentes, e adentrando especificamente na espécie dos direitos sociais, 
compreendidos entre os art. 6º3 ao 11, complementados pelo art. 193 e 217, § 3º da 
Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) são encontrados os direitos 
fundamentais concernentes ao direito à educação, à saúde, ao trabalho, à 
previdência e assistência social.  

                                                 
3Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. 
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Na leitura genérica da Carta Magna podemos perceber que nem todos os 
direitos fundamentais estão expressos e, ainda que a própria Constituição abre 
margem para que outros direitos fundamentais, sendo estes de cunho atípico, sejam 
identificados, mesmo sem estarem previstos de forma explícita no título II da CF/88. 

 Atribuindo a prerrogativa de que o direito das pessoas diagnosticadas com 
espectro autismo transitará de forma peculiar pelo direito humano, direito 
fundamental e pelo princípio dignidade da pessoa humana, sendo este ainda 
instável e sem corpo, não se exaurem outros caminhos e/ou fundamentos possíveis 
para abranger de forma satisfatória essa dimensão. Ainda, se vinculados à premissa 
que o direito dos autistas é interdisciplinar, subentende-se que os indivíduos que 
possuem essa condição podem estar tutelados por direitos difusos ou por direitos 
específicos, criando-se a necessidade de verificar todas as fontes do direito 
existentes para esse objetivo, e, por fim, aplicar àquela que prevê maior visibilidade 
e eficiência para a problemática. 

 

4.2 O AUTISMO E AS LEGISLAÇÕES ESPECIAIS 
 

De antemão temos os direitos e garantias fundamentais do autista com 
previsão na Constituição brasileira, contudo, por óbvio que aquelas mais relevantes 
têm oportuno teor para identificar as prerrogativas do Transtorno do Espectro 
Autista. 

Nesta vasta possibilidade de inclusão normativa para as pessoas 
diagnosticadas com o Transtorno, há o que falar, a priori, da Lei 12.764/2012 
(BRASIL, 2012), também chamada de Lei Berenice Piana, que ao longo de seus oito 
artigos institui a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com o 
transtorno do espectro autismo, e define a pessoa com TEA, especificando sua 
caracterização, por consequência estabelecendo as diretrizes da política de 
proteção de seus direitos. Sendo essa a real parte específica do tema - Lei 
12.764/2012 (BRASIL, 2012). 

Em conformidade a esta Lei, o ordenamento Brasileiro dispõe do Decreto nº 
8.368/2014 (RBASIL, 2014) que considera a pessoa diagnosticada com TEA como 
pessoa com deficiência e sucede a isso na aplicação da tutela estabelecida na 
Convenção Internacional sobre Direitos da Pessoa com Deficiência e legislação 
pertinente à pessoa com deficiência. 

No mesmo contexto temos a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência, a Lei 13.146/2015 (BRASIL, 2015), que logo em seus artigos iniciais 
assegura a definição do Autista como deficiente, e oferece a devida segurança 
jurídica a este grupo de pessoas, logo, o que diz respeito as pessoas com TEA, de 
forma integral, estará disposto no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Entretanto 
ele não é um instrumento particulado do Transtorno, assim ele tão somente 
corrobora e fortalece a manutenção de tal política de proteção. 

 

5 DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 

A discussão sobre o Autismo vem ganhando força atualmente e com ela sua 
repercussão. A ideia de assegurar, efetivamente, um direito a determinado grupo de 
pessoas abre prerrogativa para universalização e com isto, maior ênfase nas 
medidas de conscientização.  

Dentre os objetivos estipulados pela ONU que devem ser alcançados, a 
nível mundial, até o ano 2030, a aplicação de Tecnologias Assistivas com foco na 
Participação Ativa incorre na ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) n° 4 
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que pretende assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e 
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos os 
indivíduos, que aborta, implicitamente, a Conscientização ao TEA. 

No início do ano de 2019, o Secretário-Geral António Guterres da 
Organização das Nações Unidas (ONU) publicou uma mensagem em homenagem 
ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo (MINISTÉRIO PÚBLICO, 2019). 

A cada ano o foco de discussão muda para adequar-se à todas as 
necessidades que devem ser erradicadas e/ou amenizadas até o ano 2030, nesta 
oportunidade foi idealizando o tema é  “Tecnologias assistivas, participação ativa”, 
ao tratar do uso de ferramentas tecnológicas para auxiliar no dia a dia, além de 
proporcionar voz aos autistas. Assim, sua mensagem dizia: 

 
No Dia Mundial de Conscientização do Autismo, nos manifestamos contra a 
discriminação, celebramos a diversidade de nossa comunidade global e 
fortalecemos nosso compromisso com a plena inclusão e participação de 
pessoas com autismo. Apoiá-los para atingir seu pleno potencial é uma 
parte vital de nossos esforços para manter a promessa central da Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Sustentável: não deixar ninguém para trás. 
(MINISTÉRIO PÚBLICO, 2019) 

 
Portanto, podemos compreender que a funcionalidade em face às 

problemáticas acerca das pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo tem a 
priori não somente nos parâmetros de Direitos Sociais Universais, mas também na 
relevância de tratados e convenções no cenário Mundial, e que enquanto Federação 
temos o papel, mais do que importante, de facilitar a utilização das Medidas 
adequadas para tal problema. 

 

6 CONCLUSÃO 
 

Vale ressaltar, portanto, que o presente trabalho definiu que o Transtorno do 
Espectro Autista (TEA), não trata somente de uma característica de determinado 
grupo em função de raça, etnia, posição social ou localização geográfica, mas que 
também traz como informação que não há a facilidade de reconhecimento por 
características físicas ou estereotipias específicas aos indivíduos na condição 
autista. Para tanto o autismo é considerado um conjunto de comportamentos 
caracterizados por prejuízos no desenvolvimento de habilidades sociais, da 
comunicação e da cognição. 

Em relação à Constituição Brasileira, ainda merece destaque o fato de que 
“todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza” e por isso lhe 
são garantidos o direito “à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança”, 
determinando a competência da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, em 
legislar de forma correta sobre alguns temas, destacando-se a “proteção e 
integração social de pessoas com deficiência”. Ainda, o diploma de maior relevância 
no tratamento da matéria em função dos direitos dos autistas é a lei Berenice Piana 
(Lei 12.764/2012) (BRASIL, 2013), pois institui a política nacional dos direitos da 
pessoa com o transtorno do espectro autista, prevendo um rol de direitos para as 
pessoas enquadradas na condição autista e dispondo de uma vida digna, com 
integridade física e moral através do desenvolvimento livre da personalidade, 
usufruindo de segurança e lazer, afastando-se de abusos e explorações.  

Não obstante das medidas de assistência social e discutindo o dispositivo 
legal que institui a proteção do espectro autismo que advém da possibilidade de 
aplicação da tutela estabelecida na Convenção Internacional sobre Direitos da 

https://www.revistaautismo.com.br/noticias/tecnologias-assistivas-participacao-ativa-sera-o-tema-da-onu-neste-2-abril/
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Pessoa com Deficiência (CDPD), e que deu origem ao Estatuto da pessoa com 
Deficiência (LBI – Lei 13.146/2015) (BRASIL, 2015), por equipararem o Espectro 
Autista à uma pessoa com deficiência. 

Desta forma, e em concordância a todo supracitado, seria leviano seria 
afirmar que o indivíduo com espectro autismo está abandonado pelo Estado 
brasileiro, já que este possui legislação estruturada abarcando os direitos 
fundamentais e humanos. Portanto, por mais que existam grandes estudos sobre a 
problemática, sua resolução, paulatinamente, inclina para o progresso moroso, mas 
que, com um maior incentivo ao seu debate promoveria efetiva aplicação de apoio 
ao autista e o respeito à dignidade humana. 
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RESUMO 
 
O presente trabalho visa trazer à luz do Direito a razão de o direito de igualdade, em 
específico a racial, não haver efetividade mesmo havendo tantas leis que visam este 
direito, trazendo uma visão crítica histórica e contextualizada a respeito da temática 
e apresentando possíveis soluções e dispositivos legais que possam ser adotados 
para a proteção das denominadas minorias, sendo estas compostas por pessoas em 
condições sociais de vulnerabilidade, tendo que reinventar sua identidade por 
inúmeras vezes na tentativa de na tentativa de reivindicar seus direitos, afrontando 
aqueles que possuem privilégios sociais. O presente artigo tem como justificativa, a 
demonstração das narrativas legais com o propósito de trazer à luz do entendimento 
legal sobre as minorias. Seu objetivo geral é encontrar o motivo de não haver 
efetivamente igualdade racial das minorias no país e apresentar possíveis métodos 
para melhoria, dando ênfase à igualdade racial e objetivos específicos de 
demonstrar o início do racismo presente no Brasil contando a história da escravidão 
no país, encontrar o principal motivo de não haver igualdade entre as denominadas 
minorias no Brasil, buscar explicar a importância da igualdade social e racial no 
Brasil e encontrar soluções jurídicas que possam ser melhoradas ou implementadas 
para que a igualdade seja efetivamente alcançada. 
Palavras-chave: Direitos fundamentais; Direito de igualdade; Igualdade racial. 
 
 

ABSTRACT 
 
The present work aims to bring in the light of the right the reason of the right of 
equality, in specific racial, there is no effectiveness even if there are so many laws 
that aim this right, bringing a critical historical and contextualized view about the 
theme and Presenting possible solutions and legal devices that can be adopted for 
the protection of the so-called minorities, these being composed of people in social 
conditions of vulnerability, having to reinvent their identity for countless times in 
Attempt to claim their rights, facing those who have social privileges. This article has 
as justification, the demonstration of legal narratives with the purpose of bringing in 
the light of legal understanding about minorities. Its general objective is to find the 
reason why there is not effectively racial equality of minorities in the country and to 
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present possible methods for improvement, emphasizing racial equality and specific 
objectives to demonstrate the onset of racism present in Brazil Telling the history of 
slavery in the country, to find the main reason that there is no equality between the 
so-called minorities in Brazil, to seek to explain the importance of social and racial 
equality in Brazil and to find legal solutions that can be improved or Implemented so 
that equality is effectively achieved. 
Keywords: fundamental rights; Right of equality; Racial equality. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como intuito apresentar possíveis soluções para a 
efetividade do direito fundamental de igualdade no Brasil, em especifico a igualdade 
racial, trazendo uma visão histórica desde a escravidão indígena e negra até a 
segregação racial velada nos dias atuais e vista como “normal” na sociedade atual, 
trazendo uma visão crítica com base em dados extraídos do IBGE e na legislação 
brasileira, fazendo um paralelo entre o que a legislação diz e como ocorre a 
realidade.  

O presente projeto busca, com base nos dados coletados, compreender o 
motivo de não haver plena efetivação nos direitos assegurados pela legislação 
brasileira e apontar possíveis soluções para esta problemática. 

 
 

2. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, onde procura-se uma 
possível solução para a problemática apresentada acerca do tema proposto, 
utilizando-se de fatos históricos e gráficos. 

 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1. Escravidão de negros e indígenas no Brasil 
Já é uma questão tanto histórica quanto de senso comum que a escravidão 

ocorreu no Brasil e perdurou por muitos anos. Estes atos desumanos tiveram início 
no Brasil desde os primórdios da história do Brasil colonial, mais especificamente, 
segundo SILVA, por volta do ano de 1530 para atender as necessidades de mão de 
obra aos portugueses que estavam chegando à Colônia que escravizava. 
Primordialmente os indígenas que já habitavam a região antes de sua chegada, 
porém, não há registros, apenas teorias de sua origem, bem como seus verdadeiros 
costumes e culturas e o motivo para esta última questão KOSHIBA cita em seu livro: 
“Pode-se bem imaginar o que acontece quando uma cultura procura descrever e 
analisar uma outra cultura que tem hábitos, costumes e valores completamente 
diferentes.” O autor faz, ainda, uma análise específica a respeito de outro autor, 
Boris Fausto, que retrata em sua obra que muitos relatos feitos pelos colonizadores, 
eram, muitas vezes, negativos a respeito dos povos indígenas, especialmente a 
respeito dos rebeldes, deixando a má fama, especialmente, para o povo aimoré, 
representando-os como um povo canibal e, posteriormente, em 1570,  excluindo-os 
da lei que protegia os povos indígenas da escravidão, que deu início a escravidão 
dos povos africanos que, neste segundo momento era feito através do tráfico 
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humano, sendo trazidos pelos navios negreiros, com viagens que duravam cerca de 
dois meses. 

ANDRADE descreve que os maus tratos eram iniciados antes do embarque, 
aglomerados em circunstâncias desumanas e precárias, sofrendo, já neste momento 
violências e, no navio, ficavam, também aglomerados no porão, por vezes presos, 
raramente soltos para sobreviverem, mas, mesmo assim, graças a pouca higiene, 
água e comida e quase nenhuma circulação de ar, muitas doenças acometiam os 
tripulantes que morriam antes da chegada no Brasil colônia. 

De acordo com BEZERRA, apenas no ano de 1850 o primeiro passo para o 
fim da escravidão no Brasil foi dado com a criação da Lei Eusébio de Queirós que 
visava a proibição do tráfico humano no país. Entretanto, tal lei não teve efetivação 
imediata, devido ao tráfico ilegal de escravos, tendo maior fiscalização apenas cerca 
de vinte anos após sua criação. Como cita a autora, no ano de 1871 foi apresentada 
pelo Visconde do Rio Branco e sancionada pela Princesa Isabel a Lei do Rio Branco, 
mais conhecida como a Lei do Ventre Livre, que visava a liberdade das crianças que 
nascessem filhas de escravos, devendo ser criados pelos senhores de suas mães 
até os oito anos e, fazer duas escolhas, citadas no parágrafo 2° desta lei: “Chegando 
o filho da escrava a esta idade, o senhor da mãe terá a opção ou de receber do 
Estado a indenização de 600 mil-réis ou de utilizar-se dos serviços do menor até a 
idade de 21 anos completos.” Desta forma, a lei desagradou tanto os abolicionistas 
quanto os senhores de escravos, pois, de um lado, os abolicionistas diziam que a 
escravidão demoraria muito mais tempo para acabar e, de outro, o senhor perderia 
um escravo. 

Em 1885 o senador Manuel Pinto de Sousa Dantas propôs a Lei dos 
Sexagenários que visava a liberdade dos escravos com mais de 60 anos e a 
assistência aos mesmos sem que o Estado devesse indenização aos fazendeiros 
que, mais uma vez, se opunham à lei devido à perda daqueles que consideravam 
ser sua propriedade. (BEZERRA) 

Apenas cerca de 340 anos após o início da escravidão no Brasil,  como é 
citado por  ANDRADE e, de acordo com a autora, em 1888 com a Lei Áurea 
assinada pela Princesa Isabel, a escravidão no país chegou ao fim, sendo o Brasil o 
último país americano a erradicar a escravidão em seu território. Porém, com o fim 
da escravidão, Princesa Isabel escreveu diversos projetos de inserção dos antigos 
escravos na sociedade, porém não foram postas em prática e, considerando sua 
situação de precariedade e o tratamento desumano que recebiam que, nas palavras 
de (PACHECO p. 112): “Infelizmente ninguém pensou no maior interessado: o 
escravo que deveria vencer a barreira da cor, da miséria, o analfabetismo 
involuntário. Cabia-lhe agora conquistar a posição merecida”, tratamento este que é 
refletido até os dias atuais. 
 
3.2. Desigualdade e segregação racial 

 É de conhecimento geral que há um grande problema no Brasil 
envolvendo a desigualdade principalmente para aqueles que se encontram abaixo 
dos padrões financeiros e sociais, se tornando muito mais difícil conseguir um lugar 
melhor na sociedade e sendo forçados devido a suas condições. 

O Estado Brasileiro possui um sistema capitalista, e a forma como um 
indivíduo está acima monetariamente de outro acaba definindo a sua posição social. 
Mesmo se passando mais de 130 anos do fim da escravidão as marcas deixadas 
pela segregação afetam muitos negros até os dias de hoje, e não apresentam 
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melhorias significativas para sua estrutura como um todo, tornado a ascendência 
social destas pessoas mais difícil. (GOMES; MARLI, 2018). 

De acordo com o censo feito no terceiro trimestre do ano de 2017 pelo IBGE 
em uma estimativa feita com treze milhões de brasileiros “desocupados” onde, deste 
número 8,3 milhões se consideram negros ou pardos – é válido ressaltar que em 
suas pesquisas, o IBGE opta por perguntar a pessoa de qual cor ela se considera –, 
totalizando 63,7% da população. Segundo o mesmo censo, 66% da população 
brasileira que faz trabalhos domésticos são pessoas negras. Conforme o gráfico a 
seguir, pode-se ver com clareza os números apresentados com relação a 
desocupação referente a cor de pele no Brasil no quarto trimestre de 2017. 

Gráfico 1: Taxa de desocupação no Brasil, segundo o censo do 4° trimestre 
do ano de 2017: 

Fonte: IBGE mostra as cores da desigualdade.
5
 

A seguir, pode-se ver outro gráfico, também do ano de 2017, onde é clara a 
visibilidade de que, aqueles que trabalham com carteira assinada tem uma diferença 
salarial significativa de acordo com suas etnias. 

Gráfico 2: Diferença salarial de acordo com censo do ano de 2017. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                 
5
 Gráfico criado a partir de informações retiradas do artigo IBGE mostra as cores da desigualdade, 

por GOMES, I. e MARLI, M. [Disponível no site: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-
noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/21206-ibge-mostra-as-cores-da-desigualdade]. 
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Fonte: IBGE mostra as cores da desigualdade.
6
 

Diante dos dados expostos, é notável que a segregação racial é real algo 
que deve ser falado e tratado de forma humana até que chegue ao fim. Pode-se 
dizer que pessoas brancas já vivem com as negras e indígenas, porém, o racismo 
está impregnado a fundo na sociedade, por exemplo, contra homossexuais, 
imigrantes e até mesmo com pessoas da mesma família. Mas o que realmente leva 
a desigualdade? Pode-se dizer que é um conjunto de algumas coisas, sendo estas: 

Medo: é um dos principais fatores do racismo, pois, muitas vezes, as 
pessoas, nos dias atuais, tem medo de serem superadas pelo próximo, 
independente de qual nível de suas vidas, trabalho, escola, círculo social, ignorando 
o fato de que nem todos são semelhantes (motivo para não haver racismo), porém, 
vivendo em um país cujo sistema é capitalista, é algo completamente comum. 

Poder:  é considerado como um dos principais fatores de racismo no Brasil. 
Como a escritora Marilena Chauí, cita em seu livro cultura e democracia, 9º edição 
p.18 “Nos dois casos - origem social da sociedade e origem política do poder – o que 
se encontra subjacente e dificultando o desejo de uma teorização positiva é a 
realidade de práxis social”. Com relação à economia, o dinheiro claramente é um 
dos grandes poderes que move as sociedades, não importa a idade, cor, sexo nem 
raça. O dinheiro é o que realmente move muitas pessoas para praticar ações 
impressionantes, boas e ou ruins. O Brasil como capitalista pode-se definir como 
classista e racista, tal como outras partes do mundo. 

Mídia: é muito comum a reprodução de falas e discursos de repletos de ódio 
e preconceito nas mídias e redes sociais, onde o usuário tira suas próprias decisões 
consultando uma única fonte pois o próprio ser humano precisa de informações 
verídica. O próprio brasileiro tem, em sua maioria, o hábito de seguir ideais de outras 
pessoas, não tendo o hábito de leitura e desprezando a própria cultura do país, 
levando em conta e reproduzindo aquilo que vê na televisão, incluindo práticas 
racistas e não pensando antes de julgar alguém por sua cor de pele. Uma cultura 

                                                 
6
 Gráfico criado a partir de informações retiradas do artigo Pretos ou pardos são 63,7 dos 

desocupados da Agência IBGE notícias. [Disponível em: 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18013-
pretos-ou-pardos-sao-63-7-dos-desocupados]09- 
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que, mesmo após se passar mais de 130 anos de escravidão, ainda a sociedade 
considera normal ver notícias como um rapaz de dezessete anos ser agredido 
fisicamente por mais de quarenta minutos por roubar um chocolate, cuja punição 
deveria ser competência do Estado e não dos cidadãos. 
 
3.3. Direito fundamental da igualdade e normas que visam a proteção de 
direitos de pessoas negras 

Diante disto, o direito fundamental que foi exposto de igualdade, garantido 
logo no inciso I do artigo 5° da Constituição Federal de 1988, como um direito de 
primeira geração não é efetivo no país, porém, a legislação brasileira busca trazer 
este direito à população negra no Brasil com dispositivos legais, como a Lei 
14.187/10 que visa a proteção legal contra o racismo, sendo inafiançável e 
imperdoável. 

Existiu até o ano de 2015 a Secretária de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial criada no ano de 2003 pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
diretamente ligada à Presidência da República do Brasil, sendo ela um 
reconhecimento das lutas Movimento Negro Brasileiro, visando promover ações 
afirmativas, que segundo a definição em seu próprio site são políticas públicas feitas 
pelo governo ou pela iniciativa privada com o objetivo de corrigir desigualdades 
raciais presentes na sociedade, acumuladas ao longo de anos”. A mesma era 
responsável pelo sistema de cotas no país, que, mesmo muitos discordando de tal 
sistema, pode ser encontrado no o Artigo 1 da Lei nº 12.288 de 20 de Julho de 2010  
que diz: 

Art. 1° Esta Lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à 
população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos 
direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação 
e às demais formas de intolerância étnica. 
Parágrafo único. Para efeito deste Estatuto, considera-se: 
I - discriminação racial ou étnico-racial: toda distinção, exclusão, restrição ou 
preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou 
étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou 
exercício, em igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades 
fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em 
qualquer outro campo da vida pública ou privada; 
II - desigualdade racial: toda situação injustificada de diferenciação de 
acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades, nas esferas pública e 
privada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou 
étnica; 
III - desigualdade de gênero e raça: assimetria existente no âmbito da 
sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os 
demais segmentos sociais; 
IV - população negra: o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e 
pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição 
análoga; 
V - políticas públicas: as ações, iniciativas e programas adotados pelo 
Estado no cumprimento de suas atribuições institucionais; 
VI - ações afirmativas: os programas e medidas especiais adotados pelo 
Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e 
para a promoção da igualdade de oportunidades. 
 

Por meio da medida provisória nº 696, enviada ao Senado em outubro de 2015, a 
secretaria foi incorporada ao Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos 
Direitos Humanos, que fez a união da Secretaria de Políticas de Promoção da 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/23570781/artigo-1-da-lei-n-12288-de-20-de-julho-de-2010?ref=serp-featured
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_das_Mulheres,_da_Igualdade_Racial_e_dos_Direitos_Humanos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_das_Mulheres,_da_Igualdade_Racial_e_dos_Direitos_Humanos
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Igualdade Racial, a Secretaria de Direitos Humanos, e a Secretaria de Políticas para 
as Mulheres. 

Com relação a parte religiosa, é importante lembrar que o Brasil é um 
Estado laico e, portanto, não tem uma religião oficial, havendo espaço para que 
todas as crenças sejam respeitadas e, assim sendo, a Constituição Federal de 1988 
em seu artigo 5°, inciso VI, assegura a livre manifestação religiosa e a proteção do 
mesmo. O desrespeito gera intolerância, desde formas de rebaixar a religião que 
não é do mesmo pensamento de um indivíduo, tratando a sua como verdade 
absoluta. 

 De acordo com JANSEN (2019), as religiões de matrizes africanas, são as 
que mais sofrem com intolerância e um dos motivos é o preconceito étnico-racial por 
serem de origem africana sendo relacionados a algo ruim. Tal como cita Francisco 
Rivas Neto, um sacerdote há mais de 50 anos, em uma entrevista diz que: 

"Os afro-brasileiros são discriminados, tratados com preconceito, para não 
dizer demonizados, por sermos de uma tradição africana/afrodescendente. 
Logo, estamos afirmando que o racismo é causa fundamental do 
preconceito ao candomblé e demais religiões afro-brasileiras”. 

 Neste aspecto o artigo 5°, inciso VI e VIII da Constituição Federal assegura 
a liberdade religiosa, sendo este um direito de primeira geração, como pode ser visto 
a seguir: 

VII - e assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa 
nas entidades civis e militares de internação 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. 

Tendo em vista este aspecto constitucional e a segurança de uma liberdade 
religiosa que está em harmonia com os demais direitos fundamentais, como é citado 
por SILVA (2015), um direito que é muitas vezes violado, sendo visto e citado como 
algo maligno, fazendo-se necessário um olhar mais critico e humano acerca disso. 
 

 4. CONCLUSÃO 

Conclui-se através deste artigo e dos dados levantados e fundamentações 
jurídicas expostos que é notável que o principal motivo da não efetivação do direito 
de igualdade no Brasil é, sem dúvidas, o racismo estrutural, uma herança cultural 
advinda de séculos de história, que veio para nosso país junto com os portugueses 
nos navios imperiais e que está escondido nos dias de hoje atrás de discursos de 
ódio e, até mesmo de frases como “eu não tenho preconceito, tenho amigos negros”. 

Atualmente o suporte judicial contra o racismo e a segregação não é o 
suficiente para evitar cenas de violência, afastamento e opressão, há uma falta de 
efetividade de direitos fundamentais como a valiosa liberdade e infelizmente existe 
uma grande falta de interesse dos principais responsáveis pela efetivação dos 
direitos. Diminuir uma determinada parcela da sociedade não traz nenhum benefício 
para nenhuma das partes,  

É importante, antes de mais nada, ao tentar solucionar o problema de 
racismo no Brasil, rever a história brasileira e todos os ocorridos desde o início dela, 
sendo este um país que se iniciou com racismo e preconceito, tendo as pessoas 
negras como propriedade, as mesmas que foram as principais responsáveis pelo 
desenvolvimento do brasil em sua época colonial, sendo estas, vistas até os dias de 
hoje, por muitos como marginais. É um processo histórico e cultural triste e que 
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precisa ser combatido e transformado na mente dos cidadãos através de apoio da 
sociedade como um todo.  
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RESUMO 
 
O presente trabalho é apresentado objetivando demonstrar que durante um 
determinado momento histórico o indivíduo não possuía a liberdade de optar por 
uma religião. O Estado detinha o poder de escolha dos indivíduos. A secularização 
bradava que o homem não necessitava de Deus. Este momento histórico foi 
importante na desconstrução do que a Igreja havia atribuído aos homens: eram uma 
massa de pessoas manipuláveis pelos ensinos da Igreja e não indivíduos, sujeitos 
de direito. Como indivíduos poderiam optar por outra religião que não fosse aquela 
pré-determinada pelo Estado. Os direitos humanos fundamentados e reconhecidos 
na carta constitucional brasileira, precisamente no artigo 5º, concede o direito ao 
indivíduo em optar por uma religião que melhor lhe agrade, ou até mesmo não 
possuir religião. Este trabalho visa demonstrar de que forma a liberdade religiosa 
encontra-se no rol dos direitos fundamentais.  
Palavras-chave: Liberdade religiosa; Direitos fundamentais; Estado e indivíduo. 
 
 

ABSTRACT 
 
The present work is presented aiming to demonstrate that during a certain historical 
moment the individual did not have the freedom to choose a religion. The state held 
the power of choice of individuals. Secularization cried out that man did not need 
God. This historic moment was important in deconstructing what the Church had 
attributed to men: they were a mass of people manipulable by the teachings of the 
Church and not individuals, subjects of law. As individuals they could opt for a 
religion other than that predetermined by the state. The human rights grounded and 
recognized in the Brazilian constitutional charter, precisely in article 5, grants the 
right to the individual to choose a religion that best suits him, or even to have no 
religion. This paper aims to demonstrate how religious freedom is in the list of 
fundamental rights. 
Keywords: Religious freedom; Fundamental rights; State and individual. 
 
 
 
 

                                                 
1
 Acadêmico do Curso de Direito FATEB – 10º Período – 2º semestre 2019 – prado.fabiocesar@gmail.com 

2
 Acadêmico do Curso de Direito FATEB – 10º Período – 2º semestre 2019 – renanlenonmarcondes@gmail.com 

3
 Acadêmico do Curso de Direito FATEB – 10º Período – 2º semestre 2019 – ricardosaxofone@uol.com.br 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

2 

 

1. INTRODUÇÃO 

A história tem revelado que a religião tem sido objeto muito útil para a 
manutenção da coesão social. Lamentavelmente, acrescenta-se à isso um perfeito 
meio de manipulação da população. O momento hierocrático não leva em conta os 
interesses do indivíduo, muito menos os da coletividade, pois possui supremacia 
sobre os governos. Uma ruptura se fez necessária. Um protesto. Surge o 
protestantismo, movimento a declarar não mais ser a Igreja Católica Romana a 
detentora da salvação da humanidade. Nesse momento o indivíduo ainda não 
possui uma total e irrestrita liberdade de religião, mas inicia-se certa pluralidade. O 
secularismo surge como um grito de liberdade, alardeando que o homem não 
necessitava de Deus. O indivíduo, mesmo com o secularismo, começa a ter 
liberdade. Diante desse quadro, inserem-se no trabalho os direitos fundamentais da 
liberdade de religião, um direito de primeira dimensão e inerente ao homem. 

 
2. METODOLOGIA 

Utilizou-se para a elaboração da presente pesquisa o método dedutivo, 
consubstanciado por meio de obras da literatura pertinente ao tema proposto, 
enciclopédias, sites da internet e Constituição Federal Brasileira. Mediante a um 
procedimento dialético, buscou-se constatar por meio da história passada e o 
momento atual: a liberdade do cidadão para sua escolha religiosa (ou sem religião) 
como um direito fundamental.  

 
3. GOVERNO HIEROCRÁTICO 

A tarefa de separar Estado e Religião torna-se difícil uma vez que o fenômeno 
religioso ocorre num viés do transcendente, que por sua vez tende a invocar a si que 
há um poder maior que conduz a vida dos indivíduos no planeta. Este poder 
religioso advém do mundo antigo, que impunha seus conceitos, e estes, aceitos 
socialmente sem ressalvas (WEINGARTNER NETO, 2007, p. 27). 

O mundo pré-cristão era monista. Conforme Champlin, o monismo postulava 
que havia um princípio único que trazia e regia toda a existência (CHAMPLIN, 2008, 
p. 345). Os cristãos valiam-se da teocracia, onde o elemento religioso prevalecia 
sobre a política. De outro giro, o cesarismo, o elemento político prevalecia sobre o 
religioso (ADRAGÃO, 2002, p. 39).  

No dualismo, onde há na existência apenas duas entidades ou substâncias 
manifestas (CHAMPLIN, 2008, p. 239), formou-se o entendimento de dar a Deus o 
que é de Deus e a César o que é de César. Assim, firmam-se as estacas da divisão 
entre poder político e o religioso. Contudo, o paradigma da Idade Média tornaria 
impossível a visualização da clara delimitação destes poderes. Somente a posteriori 
restaria evidente a formalização jurídica da liberdade religiosa (ORTEGA, 2000, p. 
93). 

Conforme Weber, o momento hierocrático revela o jogo de poder onde se 
afirmaria os direitos da Igreja em relação ao Estado. A hierocracia nasce quando há 
associação da hierarquia religiosa com governantes que necessitam de legitimação 
pelos clérigos católicos, os quais seriam distintos do poder político, contudo, seriam 
fortes o suficiente para autenticarem o poder real (WEBER in Apud SATHLER, 
2016).  

Weingartner Neto leciona que na fase hierocrática o conceito chave estava 
em libertas ecclesia (tradução livre: liberdade da igreja), na qual a intenção da Igreja 
Católica centrava-se na corporificação da verdade. Isto foi possível devido o 
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ambiente político-confessional que preconizava o direito em submissão à Igreja. A 
célebre frase de Santo Agostinho: fora da Igreja não há salvação, revela o caráter 
exclusivista e ocluso da Igreja. Por isso, se tornou a detentora dos valores morais e 
éticos, totalmente identificada com a interpretação centralizada e autoritária da 
palavra de Deus. A consciência individual estaria desqualificada, consequentemente, 
desnecessária (WEINGARTNER NETO, 2007, p. 28). 

Tomás de Aquino compreendia que a Igreja e a sociedade eram na realidade 
um corpo unitário, desta forma, se necessário, sacrificar-se-ia alguns indivíduos em 
favor dos interesses maiores da comunidade. Neste momento traçara os primórdios 
da intolerância, pois caso surgisse um tipo de pluralismo religioso e suas ideias 
trouxessem distúrbios, escândalos e possíveis divisões, os tais promotores do 
tumulto deveriam ser extirpados. Sendo assim, a intolerância, um mal menor em 
detrimento da comunidade una (WEINGARTNER NETO, 2007, p. 28).  

Sarlet, tratando do pensamento escolástico na concepção do Estado, aponta 
que Tomás de Aquino orientava que o Estado em oposição à Igreja não possuía 
legitimidade, porque o Papa era o soberano e o representante de Deus, com efeito: 
devia-lhe obediência (SARLET, 1995, p. 119). 

Diante dessas assertivas é possível verificar que tanto os poderes político e 
religioso serviam aos ideais da cristandade, sendo o poder político o braço secular 
da Igreja – esta sim, a fiel depositária da verdade e titular da verdadeira liberdade. 

Le Goff e Schimitt ensinam que o fundamentalismo e a heresia nasceram no 
período Medieval e que estes institutos compõem o coração da construção do 
ocidente. Também nesse período têm-se o procedimento inquisitorial que acontecia 
com a necessidade de extorquir a qualquer preço uma confissão na busca da 
verdade sobre determinado assunto. Então, da confissão, obtinha-se uma suposta 
verdade. Em consequência a um erro (extorsão da verdade) dava-se um valor 
absoluto. A realeza herdou esse procedimento, que aos dias de hoje, encontra-se 
nas bases do Estado moderno (LE GOFF; SCHIMITT, 2002, p. 503). 

Rawls afirma que a Inquisição, como forma de opressão, foi um elemento 
estrutural de arranjo teológico-político dominante. O filósofo norte-americano 
compreende que o compartilhamento e a continuidade de uma única doutrina 
religiosa, filosófica ou moral, com atuação abrangente, torna-se possível pelo viés da 
opressão estatal. Conclui-se que para a manutenção da comunhão política de um 
Estado, faz-se necessária à aceitação de uma doutrina que abranja todo o povo de 
um território, e isto será possível pela força opressiva desse Estado. O filósofo 
entende que a retirada da heresia proferida pelos inimigos da Igreja fazia-se 
necessária para que a fé compartilhada se mantivesse preservada, e isso ocorreria 
pelo procedimento da Inquisição (RAWS, 2000, p. 81). 

A Igreja Católica, durante os séculos XIX e XX revisou sua libertas ecclesiae 
em virtude dos desafios impostos pela Revolução Francesa e o constitucionalismo 
liberal. O discurso liberal previa o direito à liberdade religiosa, com abrangência para 
a pluralidade de credos alcançando o ápice da separação das confissões religiosas 
do Estado. (MACHADO, 1996, p. 43). 

Segundo Machado, na segunda metade do século XX a Igreja Católica tem 
sua virada histórica, encontrando-se com a modernidade. O Concílio Vaticano II foi o 
evento dessa guinada eclesiástica. Conferências realizadas entre 1962 e 1965, com 
o objetivo de modernizar a Igreja e atrair os cristãos afastados da religião, o papa 
João XIII convidou bispos de todo o mundo para diversos encontros, debates e 
votações no Vaticano. Da pauta dessas discussões constavam temas como os 
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rituais da missa, os deveres de cada padre, a liberdade religiosa, a relação da Igreja 
com os fieis e os costumes da época (MACHADO, 1996, p. 43). 

O emprego explícito das terminologias comuns do constitucionalismo, como: 
dignidade da pessoa humana, liberdade de consciência e direito à liberdade religiosa 
utilizadas no Concílio Vaticano II são os sinais dos tempos de mudança no arraial 
católico (MACHADO, 1996, p. 44). 

É possível perceber um movimento na direção de fazer parecer que a 
liberdade deveria prevalecer sobre a verdade. Assim, retroativamente, há uma 
canonização dos direito fundamentais na Igreja. Recupera-se o protagonismo dos 
valores constitucionais da Revolução Francesa – liberdade, igualdade e fraternidade.  
 
4. REFORMA, PROTESTANTISMO E DIREITOS DOS HOMENS 

 Jellinek afirma que a liberdade religiosa, nas colônias anglo-americanas, está 
na origem da ideia da consagração legislativa de um direito universal do homem – 
direitos naturais, inalienáveis e invioláveis do indivíduo. Para ele esses são 
conceitos religiosos e não políticos. Utilizando uma expressão bíblica, chama Roger 
Williams de Apóstolo da Liberdade Religiosa (JELLINEK, 2003, p. 125) e não 
Lafayette – este foi o vice-presidente da comissão que elaborou a redação da 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que expressava os ideais da 
Revolução Francesa. 
 Conforme Weingartner, Roger Williams, um batista liberal fundador da colônia 
norte-americana de Rhode Island, tendo como premissas argumentos teológicos, 
eclesiológicos e históricos, recusa qualquer associação entre a política e a religião e 
sustenta a urgência da existência de liberdade religiosa para os indivíduos 
(WEINGARTNER, 2007, p. 33). 
 Quanto a libertas ecclesiae foi um topo que dominou os espaços jurídicos e 
políticos durante a Idade Média, até que a Reforma Protestante quebrou a unidade 
da cristandade. Com o advento do Protestantismo e sua reforma, têm-se o 
desencadear de guerras religiosas e, para tais, necessita-se de um árbitro. Os 
conflitos foram acirrados a ponto de, Estados católicos por excelência terem seus 
alicerces abalados, perdendo sua força política não tendo mais como competir com 
o Estado, tornando-se assim independente da Igreja e soberano sobre ela (SARLET, 
1995, p. 106). 
 As temáticas em que o Estado precisa arbitrar, devido às divergências, 
passam pela tolerância religiosa, igualdade entre as confissões, questiona a 
justificação do poder político. Com essas tônicas abre-se o discurso jurídico para os 
postulados contratualistas e jusnaturalistas. 
 
5. ESTADO CONFESSIONAL 

Em consequência da Reforma Protestante houve a diversidade religiosa, o 
que trouxe a eclosão de guerras religiosas. Isto é possível verificar na França, 
Inglaterra e Alemanha. Nestes tempos de odium theologicum as buscas por 
soluções de cunho teórico da fé, instituições e coexistência entre elas, tornaram-se 
questões de vida ou morte. 

Machado entende que o Estado confessional, fundamentando sua escolha em 
argumentos teológicos e teoréticos-político, foi a melhor resposta para esse 
momento. Estado confessional trata-se do Estado ligado à uma confissão religiosa, 
católica ou protestante. Todavia, neste momento, o Estado é o ator principal e não 
mais coadjuvante como no período hierocrático. Em essência, esse Estado, apesar 
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de confessional, deveria ser neutro do ponto de vista teológico, contudo isto não 
ocorreu, evidentemente (MACHADO, 1996, p. 61).    

A monarquia invocando valores do direito privado, onde o proprietário detém 
de forma incondicionada seus bens e o rei é o grande proprietário de tudo o que está 
em seu território, inclusive seus súditos. Então, se os bens e os interesses do reino 
são os do rei, a religião do rei também será a do reino, tornando-se a escolha de 
uma religião matéria de competência exclusiva do príncipe. 

A união Igreja/Estado de modo regalista – regalista é aquele em que o Estado 
tem supremacia dos direitos sobre a Igreja, ou seja, no giro oposto do momento 
hierocrático – com a confissão religiosa protestante ocorreu nos países Prússia, 
Saxônia e territórios germânicos; e os de confissão católica: Baviera e Áustria. Na 
França a Igreja católica amparou-se na máxima un roi, une loi, une foi (tradução 
livre: um rei, uma lei, uma fé). Na Inglaterra o monarca tornou-se o cabeça da Igreja 
na utilização do Act of Supremacy (tradução livre: Ato de Supremacia) (MACHADO, 
1996, p. 62).    

Neste contexto, evidencia-se a pluralidade de religiões – mesmo que de 
caráter cristão, contudo cada qual com sua compreensão teológica – e também a 
constatação de que o Estado não possuía parâmetros imparciais e infalíveis para 
distinguir qual delas, ou qual, possui pretensões sérias e honestas. Neste momento 
reconhece-se que o respeito à pessoa humana implica necessariamente a tolerância 
religiosa. Daí ao momento subsequente, de constitucionalização do direito à 
liberdade religiosa e do princípio da separação Igreja/Estado, faltava pouco tempo. 
 
6. SECULARIZAÇÃO E O INDIVÍDUO. 

 A religião funcionou, durante muito tempo e bem, como poderoso instrumento 
de coesão social, garantindo unidade de valores. Desta forma, não havia o interesse 
dos indivíduos, mas sim da massa - contudo não orquestrada por ela. Miranda 
afirma que a colheita deste tempo foi cruel para com os ditos infiéis, como por 
exemplo: Giordano Bruno, que afirmara não ser a Terra o centro do universo; ou 
Copérnico, desenvolvedor da teoria heliocêntrica do sistema solar; Galileu que 
enunciou os princípios da inércia e tantas outras criações e descobertas, além de 
muitos outros indivíduos. Devido à intolerância prevalecente, tais sofreram 
perseguições religiosas em razão de seus espíritos desbravadores (MIRANDA, 
1967, p. 117). 
 Na luta contra a intolerância surge a secularização, que interage buscando 
amparo com o discurso jurídico-constitucional. John Swomly define secularização 
como “processo pelo qual a sociedade se afastou do controle da Igreja, de forma 
que a ciência, a educação, a arte e a política ficaram livres da conformidade com o 
dogma teológico e as hierarquias eclesiásticas” (in Apud MACHADO, 1996, p. 93). 
Segundo Weber a discordância existente entre ciência e religião nasce do fato de 
que a ciência, sem apresentar pressupostos nega a religião, seus milagres, 
revelações e não se curva à aceitar sua autoridade (WEBER, 1968, p. 40).  
 Nietzsche, ferrenho crítico do cristianismo e radical opositor da ambivalência 
existente no mundo de sua época (secularização e existência do poder religioso, 
ainda que ocluso em si) relata na história do homem louco que, em plena manhã, 
acendeu uma lanterna e pôs-se a gritar que procurava Deus. Diante das 
gargalhadas dos descrentes, o homem louco lançou-se no meio deles e indagou 
para onde tinha ido Deus. O louco mesmo respondeu que: todos haviam matado 
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Deus, ele e os descrentes. Afirma que eram todos eles os assassinos de Deus 
(NIETZSCHE, 2001, p. 147). 
 A secularização, então, é elemento fundamental para a separação entre 
religião e Estado, pois não há mais espaço, num mundo plural e complexo, para o 
discurso unificador embasado na teologia e seus pressupostos. O indivíduo, com 
suas expectativas e dúvidas, tende a buscar resposta onde bem lhe aprouver. Finda-
se o tempo do indivíduo ser tratado como massa sem a possibilidade de manifestar 
suas convicções e, em consequência, sofrer retaliações. 
 
7. DIREITOS FUNDAMENTAIS E LIBERDADE RELIGIOSA 

 Com o escopo de compreender-se a liberdade religiosa como direito 
fundamental, faz-se necessário o entendimento do que são os direitos fundamentais 
conforme apresenta a doutrina brasileira e estrangeira. Com esse propósito utilizar-
se-á a interpretação de doutrinadores. 
 Sarlet utiliza a expressão dimensão para categorizar os direitos fundamentais, 
apontando três dimensões – contudo, compreende que há a progressividade para 
novas dimensões – sinteticamente esses direitos estariam assim assentados: a) 
primeira dimensão (refere-se à liberdade do indivíduo); b) segunda dimensão 
(igualdade entre os indivíduos) e; c) terceira dimensão (a fraternidade da 
coletividade). A liberdade religiosa encontra-se acostada à primeira dimensão 
(SARLET, 1998, p. 45). 
 Liberdade e igualdade possuem caráter individual em detrimento do coletivo. 
Houve necessidade de limitação do poder do Estado sobre o indivíduo, por isso a 
positivação dos direitos fundamentais na busca de coibir o abuso estatal utilizado 
pelos governantes (BONAVIDES, 2000, p. 517). 
 Segundo Celso Lafer, quando o homem deixou de ter Deus ou os costumes 
como segurança, criou-se uma lacuna que foi preenchida com a proclamação dos 
direitos humanos (LAFER, 1988, p. 56). 
 Para Marmelstein, a sociedade secularizada, conforme visto anteriormente, 
necessitava de amparo legal, sólido, positivado, alienado da religião, ou seja, 
garantias aos indivíduos e um devido processo legal (MARMELSTEIN, 2009, p. 42). 
 As estruturas da sociedade foram alteradas, pois a ruptura religiosa contribuiu 
para mudanças econômicas, culturais e sociais. Além dos direitos de liberdade, a 
primeira dimensão dos direitos alcançou os direitos políticos, que tinha por principal 
finalidade o exercício democrático do poder e direitos civis. 
 Uma indagação deve ser feita: o que são direitos fundamentais? José Afonso 
da Silva prefere a expressão: direitos fundamentais do homem, e leciona: 

“...além de referir-se a princípios que resumem a concepção do mundo e 
informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico, é reservada 
para designar, no nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e 
instituições que ele concretiza em garantias de uma convivência digna, livre 
e igual de todas as pessoas. No qualificativo fundamentais acha-se a 
indicação de que se trata de situações jurídicas sem as quais a pessoa 
humana não se realiza,, não convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive: 
fundamentais do homem no sentido de que a todos, por igual, devem ser, 
não apenas formalmente conhecidos, mas concreta e materialmente 
efetivados.” (SILVA, 2000, p. 178). 

 
 Assim, tem-se que os direitos fundamentais são aqueles que disciplinam a 
vida do ser humano, direitos inerentes a condição de ser humano, que conferem ao 
indivíduo uma vida digna, e que também demonstram a opção política adotada pelo 
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legislador. A dignidade da pessoa humana é o ponto de partida e a razão da criação 
das cartas de direitos.  
 Marmelstein orienta que na legislação brasileira a definição de um direito 
fundamental necessita identificar-se com a (i) aplicação imediata; (ii) ser cláusula 
peétrea e; (iii) possuir hierarquia constitucional (MARMELSTEIN, 2009, p. 17). Ter 
aplicação imediata significa que as normas são aplicáveis até onde possam, isto é, 
até onde as instituições ofereçam condições para seu atendimento. A cláusula 
pétrea é definida como um dispositivo constitucional imutável. Quanto a hierarquia 
constitucional refere-se à posição hierarquicamente superior das normas 
constitucionais em relação às infraconstitucionais (SILVA, 2000, p. 221)  
  
7.1 Poder, objetivo e função dos direitos fundamentais 
 A seguir passar-se-á a análise de interpretação sob os aspectos do poder, 
objetivo e função dos direitos fundamentais. 
 
7.1.1 Poder dos direitos fundamentais 
 A classificação feita quanto ao poder dos direitos fundamentais, Lafer propõe 
duas classificações. Àqueles que estão em posição de submissão ao poder são 
denominados como ex parte populi. O indivíduo, ou grupo de indivíduos que detém o 
poder e buscam conservá-lo são o ex parte principis (LAFER, 1988, p.125).  
 Lafer pontua que a origem do ex parte populi advém do direito natural. São 
direitos inerentes a todo indivíduo, independente de estarem positivados. A 
perspectiva da ex parte principis, ocorre no governo de um grupo de pessoas que 
administram um determinado território (LAFER, 1988, p. 126). 
 Sendo assim, quem interpreta o direito é o governante, que terá a população 
como ponderação para que o direito fundamental seja efetivado. O governante 
respeitará o direito fundamental e aplicará a razoabilidade, ou seja, avaliará os 
recursos postos à disposição. Acrescido a isso, deve evitar a discórdia excessiva 
com o intuito de barrar a fragmentação da unidade de poder que está consigo. 
 Com o panorama do poder dos direitos fundamentais expostos, indaga-se 
quanto à fruição desses direitos. Quanto a ex parte Populi e sua fruição, Lafer aduz: 
 

“Na perspectiva ex parte populi, que é a da liberdade, uma das contradições 
na prática da tutela, resulta do fato dos direitos de primeira geração 
almejarem limitar os poderes do Estado, demarcando com nitidez a fronteira 
entre o Estado e sociedade, e os direitos de segunda geração exigirem a 
ampliação dos poderes do Estado. É por essa razão que são distinta as 
técnicas jurídicas que ensejam a fruição, ex parte populi, dos direitos de 
primeira e de segunda geração.” (LAFER, 1988, p. 128 e 129).  

 
 O desenvolvimento da ex parte principis ocorre com o governo atentando-se 
para a manutenção da ordem diante dos direitos atinentes à primeira geração, como: 
liberdade religiosa, direito a reunião e também o direito a greve. A interferência do 
governante para limitar esses direitos deve ser mínima, pois seu poder (ex parte 
principis) fundamenta-se na conservação da vida em sociedade e a manutenção da 
organização desta (LAFER, 1988, p. 129). 
 
7.1.2 Objetivo dos direitos fundamentais 
 Conforme Sarlet, o ordenamento jurídico brasileiro não possui grande 
expressão quanto à classificação dos direitos fundamentais sob o aspecto do 
objetivo. A doutrina estrangeira – Sarlet utiliza a expressão alienígena para 
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estrangeira – detém-se mais assiduamente sobre discussões nesse tema. Sarlet, 
ensina: 

“Os direitos fundamentais não se limitam à função precípua de serem 
direitos subjetivos de defesa do indivíduo contra atos do poder público, mas 
que, além disso, constituem decisões valorativas de natureza jurídico 
objetiva da Constituição, com eficácia em todo o ordenamento jurídico e que 
fornecem diretrizes para os órgãos legislativos, judiciários e executivos.” 
(SARLET, 1998, p. 143). 

 
 Sobre direito objetivo, Reale define como conjunto de normas e modelos 
jurídicos que se destinam a ter vigência e eficácia na universalidade de um território 
(REALE, 2002, p. 189 e 190). 
 Os direitos fundamentais sob a perspectiva jurídico-objetiva implicam em 
desdobramentos importantes no que tange a limites e restrições de tais direitos. 
Esse caráter objetivo influencia o Estado a ponderar não apenas o indivíduo, mas 
sim a coletividade. Sarlet afirma que: 

“... a doutrina alienígena chegou à conclusão de que a perspectiva objetiva 
dos direitos fundamentais constitui função axiologicamente vinculada, 
demonstrando que o exercício dos direitos subjetivos individuais na qual se 
encontra inserido e da qual não pode ser dissociado, podendo falar-se, 
neste contexto, de uma responsabilidade comunitária dos indivíduos.” 
(SARLET, 1988, p. 146). 

  
 Segundo Canotilho, a fundamentação objetiva visa o significado do direito 
fundamental para a coletividade e não apenas para o indivíduo. De outro giro, a 
fundamentação subjetiva atende aos interesses do indivíduo (CANOTILHO, 2002, p. 
1.124). 
 Quanto ao exercício dos direitos fundamentais, devem ser amplos. Entretanto, 
podem ser limitados no caso concreto, pois afetam a coletividade. O poder judiciário 
limitar seu exercício para assegurar um interesse de maior alcance, por exemplo: a 
segurança da coletividade. 
 
7.1.3 A função dos direitos fundamentais 
 Na toada de interpretação dos direitos fundamentais, quanto a sua função, 
Canotilho propõe a existência de quatro funções. A primeira é a função de defesa ou 
de liberdade, que se subdivide em duas. A primeira subdivisão constitui num plano 
jurídico-objetivo, com normas de competência negativa para os poderes públicos, 
proibindo fundamentalmente as ingerências destes na esfera jurídica individual. A 
segunda subdivisão implica em um plano jurídico-subjetivo, o poder de exercer 
positivamente direitos fundamentais (liberdade positiva) e de exigir omissões dos 
poderes públicos de forma a evitar agressões lesivas por parte destes – liberdade 
negativa (CANOTILHO, 2002, p. 407). 
 A segunda função é a prestação social que permite ao indivíduo alcançar algo 
através do Estado, como: saúde, segurança, educação e etc. A terceira função 
refere-se a proteção perante terceiros. Trata-se do Estado promovendo proteção ao 
indivíduo contra eventuais agressões aos seus direitos fundamentais garantidos pelo 
Estado (CANOTILHO, 2002, p. 408). 
 A quarta função é a da não discriminação. Canotilho ensina que a “doutrina 
deriva esta função primária e básica dos direitos fundamentais: assegurar que o 
Estado trate os seus cidadãos como cidadãos fundamentalmente iguais.” 
(CANOTILHO, 2002, p. 409). 
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8. CONCLUSÃO 
 Na Constituição Federal Brasileira, no seio dos direitos e garantias 
fundamentais, dentre os direitos e deveres individuais e coletivos, no art. 5º, incisos 
VI, VII e VIII, têm-se: 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
 (...) 
 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 a suas liturgias; 
 VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa 
nas entidades civis e militares de internação 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;” (BRASIL, 1988). 

 
 Embora o texto constitucional não apresente de forma expressa: liberdade 
religiosa, esta liberdade é direito fundamental de primeira geração. Ocorre que o 
Estado deve garantir ao indivíduo a possibilidade de optar por uma religião, e 
também que manifeste os atos que essa religião prevê, como a liberdade de culto e 
a liturgia. 
 A religião pertence à condição humana, contudo o Estado prevê a liberdade 
de consciência, ou seja, se indivíduos pela sua consciência optarem pela não 
adesão a uma religião, esses possuem tal liberdade.  
 Em conformidade com a apresentação de interpretação dos direitos 
fundamentais exposto nesse trabalho, em relação ao poder, a liberdade religiosa  é 
direito natural, nasce com o homem, pois este por vezes busca algo transcendente 
que lhe seja como resposta à sua própria existência. O indivíduo, a partir dessa 
compreensão possui sua ex parte populi. 
 Quanto a ex parte principis, o Estado, por meio de seus governantes, deve 
interferir minimamente na liberdade religiosa de seus cidadãos. Poderá interferir 
cerceando essa liberdade apenas em casos extremos. 
 Quanto a interpretação do aspecto objetivo do direito fundamental à liberdade 
religiosa, pode-se compreender que todo direito fundamental gera ao indivíduo um 
dever. Isto fica evidenciado quanto à liberdade de culto – manifestação objetiva de 
liberdade – não afetar o sossego de moradores das redondezas do local de culto. 
 Quanto as quatro funções dos direitos fundamentais lecionado por Canotilho – 
sob o aspecto da função de defesa ou liberdade, o cidadão pode exigir que o Estado 
não interfira em sua vivência religiosa; e que interfira positivamente para a garantia 
de pleno exercício deste. 
 Na prestação social, o Estado fornece meios de que a liberdade religiosa seja 
tutelada quando concede imunidade tributária aos templos de qualquer culto. No 
sistema tributário nacional, Título VI, da tributação e do orçamento, ao mencionar 
limitações ao poder de tributar, artigo 150, inciso VI, alínea “b”, há vedação de 
instituir impostos sobre templo de qualquer culto: “Sem prejuízo de outras garantias 
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios: [...] instituir impostos sobre: [...] templos de qualquer culto;” 
(BRASIL, 1988). 
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 Quanto à proteção perante terceiros, no Brasil há um cenário pluralista em 
relação às religiões. Barroso afirma que o país possui 140 (cento e quarenta) 
religiões diferentes (BARROSO, 2017). Desta forma, o Estado deve manter-se 
neutro, assim não será tendencioso em situações de confrontos de qualquer espécie 
entre essas religiões. 
 Locke aponta que a questão da intolerância passa não pela questão da 
diversidade de opiniões (pois isso é inevitável), mas sim pela recusa de tolerância 
para os que têm opinião diversa (LOCKE, 1978, p. 25). Nesta compreensão, o 
Estado deve promover a tolerância para os que possuem religião – ou não possuam 
– diversa, para que não ocorra abuso de direito do Estado, bem como dos cidadãos 
em suas relações. A discriminação por motivo religioso, terceira função da liberdade 
religiosa: não deve ocorrer. 
 Diante do exposto, evidencia-se a liberdade religiosa como um direito 
fundamental por ser um direito inerente ao homem. O constituinte, por opção 
política, assentou tal liberdade como direito fundamental. Isso é constatável por 
possuir aplicação imediata, ser cláusula pétrea e possuir hierarquia constitucional. 
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RESUMO 

Historicamente, as mulheres sempre tiveram que lutar para conseguir seus direitos 
dentro da sociedade, da família e do mercado de trabalho. O presente trabalho tem 
com problemática a proteção ao trabalho da mulher dentro da Legislação Brasileira, 
levando-se em conta suas lutas por igualdade de direitos perante os homens, bem 
como as mudanças trazidas pela Reforma Trabalhista de 2017, para isso, utilizando-
se a metodologia exploratória e bibliográfica, através de pesquisa em livros, artigos 
científicos, informativos periódicos, teses e sites especializados, com métodos 
comparativo e hipotético-dedutivo. 
Palavras-chave: Mulher, Direitos, Igualdade. 
 

ABSTRACT 

Historically, women have always struggled to achieve their rights within society, the 
family and the labor market. This paper analyzes the protection of women's work 
within the Brazilian Legislation, taking into account their struggles for equal rights with 
men, as well as the changes brought about by the 2017 Labor Reform, using the 
exploratory methodology. and bibliographic, through research in books, scientific 
articles, periodicals, theses and specialized websites, with comparative and 
hypothetical -deductive methods. 
 

 
 

Key-words: Woman, Rights, Equality. 
 

1. INTRODUÇÃO 

Ao longo de sua história, a mulher sempre lutou e ainda luta pelo seu espaço 
dentro da sociedade, da família e do mercado de trabalho. Ainda hoje é comum 
escutar comentários que tentam diminuir, menosprezar e denegrir a mulher diante de 
algumas situações, principalmente dentro do mercado de trabalho e pelo fato de 
cada vez mais a mulher ocupar cargos que eram exclusivamente masculinos. 

A mulher é marginalizada dentro da sociedade, sendo que, dentro do mercado 
de trabalho recebe salários diferenciados em relação ao homem, mesmo que 
tenham a mesma qualificação e exerçam a mesma função. Além disso, como 
sempre foram estereotipadas como “o sexo frágil”, são consideradas aptas somente 
para cuidar da casa e dos afazeres domésticos e incapazes para exercer certos 
cargos e obter sucesso na carreira profissional. Essas diversas formas de 
discriminação, são divididas em interpessoal, que é a decorrente de estereótipos 
sociais; estrutural, na qual o processo de exclusão favorece a estratificação social; 
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inconsciente, com ações feitas sem reflexão; e a indireta, decorrente da norma 
jurídica que utiliza atores públicos ou privados que, sem intenção, afetam 
negativamente grupos minoritários. (ARANTES; MORAES, 2016) 
 Dentro do ordenamento jurídico brasileiro, é possível verificar os avanços 
conquistados pela mulher desde as primeiras Constituições até a atual, vigente 
desde o ano de 1988, que já assegura no artigo 7º, inciso XX, a proteção ao trabalho 
da mulher. Na Consolidação das Leis Trabalhistas de 1943, também foram 
assegurados direitos específicos ao trabalho da mulher que, entre outros, proíbe 
qualquer tipo de discriminação dentro do mercado de trabalho, 

O objetivo geral deste trabalho é fazer uma análise histórica da proteção ao 
trabalho da mulher dentro da Legislação Brasileira, com ênfase na Reforma 
Trabalhista (Lei 13467/2017), que trouxe mudanças significativas no que diz respeito 
ao trabalho das mulheres, principalmente às gestantes e lactantes em atividades 
insalubres, verificando-se a existência ou não de retrocesso de direitos. Os objetivos 
específicos são demonstrar a importância de uma legislação que assegure direitos 
iguais entre homens e mulheres e constatar o quanto a mulher já evoluiu no 
mercado de trabalho. 
 

2. METODOLOGIA 

 Este trabalho utiliza os métodos comparativo e hipotético dedutivo, com 
pesquisa exploratória e bibliográfica, através de livros, artigos científicos, 
informativos periódicos, teses e sites especializados. 
 

3. DESENVOLVIMENTO 

3.1. A proteção ao trabalho da mulher na Legislação Brasileira 

Fazendo uma análise das primeiras Constituições Brasileiras, é possível 
perceber, por exemplo, na Constituição de 1824, já no artigo 1º, que somente o 
homem era considerado cidadão:  

Art. 1. O IMPERIO do Brazil é a associação Politica de todos os Cidadãos 
Brazileiros. Elles formam uma Nação livre, e independente, que não admitte 
com qualquer outra laço algum de união, ou federação, que se opponha á 
sua Independencia. (BRASIL, 1824) 
 

 Ainda sobre esta Constituição, SILVA (2015) comenta que: 
A Constituição do Império, outorgada em 1824, considerava cidadão apenas 
aquele pertencente ao sexo masculino, omitindo a proteção ao princípio da 
isonomia em relação às mulheres. Concedia às mulheres a possibilidade de 
trabalhar em empresas privadas, mas a impedia do exercício de função 
pública, bem como do direito de votar e ser votada. 
 

O Código Civil de 1916 também prosseguiu na mesma linha da Constituição 
de 1824, embora quase 100 anos depois, trazendo na Parte Geral, em seu artigo 2 
que “somente o homem é capaz de direitos e obrigações na ordem civil”; no artigo 6 
que “as mulheres casadas são incapazes, relativamente a certos atos, ou a maneira 
de os exercer, enquanto subsistir a sociedade conjugal II”; e no artigo 242, VI, que “a 
mulher não pode exercer profissão sem autorização do marido”, reforçando o seu 
caráter patriarcal. 

Em 1919, foi criada a OIT - Organização Internacional do Trabalho, que, de 
acordo com o site da Organização, tem como objetivo oportunizar a homens e 
mulheres o acesso a trabalho com condições dignas, com segurança, de forma a 
reduzir as desigualdades sociais, para isso, sendo estabelecidos quatro objetivos 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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estratégicos: definir e promover normas e princípios e direitos fundamentais no 
trabalho; criar maiores oportunidades de emprego e renda decentes para mulheres e 
homens; melhorar a cobertura e a eficácia da proteção social para todos; fortalecer o 
tripartismo e o diálogo social. Em sua terceira convenção, realizada em Washington 
pelo Governo dos Estados Unidos da América, em 29 de outubro de 1919, trouxe 
progressos em relação ao trabalho da mulher gestante, ficando acordado (OIT, 
2019): 

 
Artigo 3º - Em todos os estabelecimentos industriaes ou commerciaes, 
publicos ou privados, ou nas suas dependencias, com excepção dos 
estabelecimentos onde só são empregadas os membros de uma mesma 
familia, uma mulher 
a) não será autorizada a trabalhar durante um periodo de seis semanas, 
depois do parto; 
b) terá o direito de deixar o seu trabalho, mediante a exbibição de um 
attestado medico que declare esperar-se o parto, provavelmente dentro em 
seis semanas; 
c) receberá, durante todo o periodo em que permanecer ausente, em virtude 
dos paragraphos (a) e (b), uma indemnização sufficiente para a sua 
manutenção e a do filho, em bôas condições de hygiene; a referida 
indemnização, cujo total exacto será fixado pela autoridade competente em 
cada paiz, terá dotada pelos fundos publicos ou satisfeita por meio de um 
systema de seguros. Terá direito, ainda, aos cuidados gratuitos de um 
medico ou de uma parteira. Nenhum erro, da parte do medico ou da 
parteira, no calculo da data do parto, poderá impedir uma mulher de receber 
a indemnização, á qual tem direito a contar da data do attestado medico até 
áquella em que se produzir o parto; 
d) terá direito em todos os casos, si amamenta o filho, duas folgas de meia 
hora que lhe permittam o aleitamento. 
Artigo 4º - No caso em que uma mulher se ausente do trabalho em virtude 
dos paragraphios (a) e (b) do artigo 3º da presente Convenção ou delle se 
afaste, por um periodo mais longo, depois de uma doença provada por 
attestado medico, como resultado da gravidez ou do parto, e que a reduza á 
incapacidade de voltar ao trabalho, será illegal, para o seu patrão, até que a 
sua ausencia tenha attingido uma duração maxima, fixada pela autoridade 
competente de cada paiz, notificar à sua, dispensa, durante a referida 
ausencia ou em uma data tal que, produzindo-se o pre-aviso expire o prazo 
no decurso da, ansencia acima mencionada. (OIT, 2019) 
 

Com isso, a mulher gestante começou a ter amparo legal não só antes e 
depois do parto, mas no período de amamentação.  

No Brasil, em 1932, o então presidente Getúlio Vargas, assinou o Decreto nº 
21.417- A que trouxe uma série de normas que regulavam o trabalho da mulher 
dentro de estabelecimentos industriais e comerciais, trazendo mudanças como a 
vedação do trabalho da mulher grávida nos estabelecimentos industriais e 
comerciais, públicos ou particulares; proibição do trabalho noturno às mulheres, 

entre dez da noite e cinco da manhã e entre quatro semanas antes e quatro 
semanas após o parto, recebendo um auxílio correspondente à metade da média 
dos seis últimos valores recebidos; igualdade salarial para ambos os sexos, desde 

que no desempenho das mesmas funções; a proibição da dispensa da mulher pelo 
fato de estar grávida ou por outro motivo injustificado, entre outros. (Decreto nº 
21.417-A, 1932) 

O ano de 1932 foi, certamente, um marco para as mulheres brasileiras, que 
conquistaram diversos direitos, tanto políticos, quanto sociais. O Código Eleitoral 
estipulou o direito de voto para as mulheres e diversos decretos introduziram 
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avanços inegáveis na legislação trabalhista, favorecendo a população feminina que 
laborava na indústria e no comércio: concessão do direito à licença-maternidade; 
proibição do trabalho da mulher grávida durante quatro semanas antes e após o 
parto; direito da mulher em período de aleitamento a descansos diários, ao longo de 
seis meses depois do parto; direito a repouso de duas semanas caso a gestante 
sofresse aborto natural; proibição do trabalho feminino em subterrâneos e outras 
atividades perigosas e insalubres; igualdade salarial para ambos os sexos, desde 
que no desempenho das mesmas funções; proibição do trabalho noturno às 
mulheres, entre dez da noite e cinco da manhã (Decreto nº 21.417- A, 17/05/1932). 

 
Os benefícios de algumas dessas medidas são inegáveis, e muitas dessas 
conquistas se deveram à luta incansável das trabalhadoras em prol de uma 
vida mais digna, na qual não vigorasse a exploração desumana a que eram 
submetidas no ambiente das fábricas e dos estabelecimentos comerciais. 
(Ostos, 2012) 
 

Já a Constituição de 1934 trouxe a igualdade entre homens e mulheres, 
proibindo que houvesse distinção de salários devido ao sexo, idade, nacionalidade 
ou estado civil, permitido também que as mulheres pudessem ocupar cargos 
públicos. 

A nossa Constituição atual, vigente desde 1988, chamada de Constituição 
Cidadã, veio de encontro aos anseios e às lutas por igualdade entre homens e 
mulheres, como comenta ACCIOLY (2018): 

 
Os levantes populares iniciados no período final da ditadura não geraram 
respostas institucionais imediatas a seus anseios, mas tiveram caráter 
marcante na história brasileira da participação popular, garantindo a 
politização das questões sociais no espaço público e reposicionando a 
população como a legítima detentora do poder na democracia. O processo 
constituinte de 1987 vem, pela primeira vez no Brasil, acompanhado de 
diversas medidas para incorporar a participação popular na elaboração do 
texto constitucional, que graças a isso, é bastante abrangente. A 
participação ativa do povo na busca por garantir seus direitos e buscar uma 
sociedade mais justa é um princípio fundamental para as bases do Estado 
Democrático de Direito. 
 

 

No artigo 5° vêm assegurados direitos iguais entre todos, proibindo-se 
qualquer tipo de discriminação ou violação de direitos fundamentais: 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 
desta Constituição; (Brasil, 1988) 
 

 Dentro do artigo 7°, os incisos XVIII e XX trazem proteção constitucional aos 
direitos das mulheres trabalhadoras urbanas e rurais quanto à licença-maternidade 
de cento e vinte dias e proteção, embora de forma ampla, ao mercado de trabalho 
da mulher: 

 
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social: 
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XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a 
duração de cento e vinte dias; 
XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos 
específicos, nos termos da lei; (Brasil, 1988) 
 

 O artigo 40, inciso III, alíneas a e b dispõem que o tempo para a 
aposentadoria por tempo de serviço dos servidores públicos será reduzido para a 
mulher nos termos:  
 

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, 
é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, 
mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e 
inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio 
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.  
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de 
efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se 
dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:   
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e 
cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; 
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se 
mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. (BRASIL, 
1988) 
 
 
 

 E o artigo 202, incisos I, II e III e § 1º dispõe sobre a aposentadoria dos 
servidores da iniciativa privada e para os professores, também com redução de 
cinco anos para a mulher:  
 

Art. 202. É assegurada aposentadoria, nos termos da lei, calculando-se o 
benefício sobre a média dos trinta e seis últimos salários de contribuição, 
corrigidos monetariamente mês a mês, e comprovada a regularidade dos 
reajustes dos salários de contribuição de modo a preservar seus valores 
reais e obedecidas as seguintes condições: 
I - aos sessenta e cinco anos de idade, para o homem, e aos sessenta, para 
a mulher, reduzido em cinco anos o limite de idade para os trabalhadores 
rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em 
regime de economia familiar, neste incluídos o produtor rural, o garimpeiro e 
o pescador artesanal; 
II - após trinta e cinco anos de trabalho, ao homem, e, após trinta, à mulher, 
ou em tempo inferior, se sujeitos a trabalho sob condições especiais, que 
prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidas em lei; 
III - após trinta anos, ao professor, e, após vinte e cinco, à professora, por 
efetivo exercício de função de magistério. 
§ 1º - É facultada aposentadoria proporcional, após trinta anos de trabalho, 
ao homem, e, após vinte e cinco, à mulher. 
 

 

Embora tenha havido evolução da situação da mulher no mercado de 
trabalho, não quer dizer que se atingiu igualdade material em relação ao homem, 
podendo haver um equívoco, se analisar, por exemplo que as mulheres são maioria 
no ensino superior, e concluir que devido a isso há paridade salarial entre os sexos 
no mercado de trabalho. Porém, tem-se um grande empenho dentro da sociedade 
para este cenário mude, e que os trabalhadores sejam remunerados de acordo com 
a eficiência, competência e produtividade dos indivíduos, independentemente de 
gênero. (ARANTES; MORAES, 2016) 
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3.2. CLT de 1943 versus Lei 13467 de 2017 e suas garantias ao trabalho da 
mulher 

 
A CLT (Consolidação das leis trabalhistas) – Lei n° 5.452 de 1° de maio de 

1943, que regulamentava as relações trabalhistas até o ano de 2017, e que foi 
reformada pela Lei n° 13.467/2017, trouxe em seu texto um capítulo específico de 
proteção ao trabalho da mulher, com uma série de limitações, com o objetivo de 
minimizar esta diferenciação entre homens e mulheres no mercado de trabalho. 

No início do capítulo III da CLT/1943, intitulado “DA PROTEÇÃO AO 
TRABALHO DA MULHER”, na seção I, tem-se o artigo 373-A, com um rol de 
vedações, proibindo condutas que possam limitar o acesso da mulher ao mercado 
de trabalho: 

Art. 373- A - Ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as 
distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas 
especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado:            
I - publicar ou fazer publicar anúncio de emprego no qual haja referência ao 
sexo, à idade, à cor ou situação familiar, salvo quando a natureza da 
atividade a ser exercida, pública e notoriamente, assim o exigir;                        
II - recusar emprego, promoção ou motivar a dispensa do trabalho em razão 
de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez, salvo quando a 
natureza da atividade seja notória e publicamente incompatível;  
III - considerar o sexo, a idade, a cor ou situação familiar como variável 
determinante para fins de remuneração, formação profissional e 
oportunidades de ascensão profissional;                       
IV - exigir atestado ou exame, de qualquer natureza, para comprovação de 
esterilidade ou gravidez, na admissão ou permanência no emprego;                            
V - impedir o acesso ou adotar critérios subjetivos para deferimento de 
inscrição ou aprovação em concursos, em empresas privadas, em razão de 
sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez;                               
VI - proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas empregadas 
ou funcionárias.    

  

Com relação ao trabalho noturno da mulher, o valor salarial noturno deve ser 

diferenciado do diurno, bem como deve haver a redução da hora de trabalho 

computada no período noturno: 
Art. 381 - O trabalho noturno das mulheres terá salário superior ao diurno. 
§ 1º - Para os fins desse artigo, os salários serão acrescidos duma 
percentagem adicional de 20% (vinte por cento) no mínimo. 
§ 2º - Cada hora do período noturno de trabalho das mulheres terá 52 
(cinqüenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos. (BRASIL, 1943) 

  

O artigo 384 determina que “Em caso de prorrogação do horário normal, será 

obrigatório um descanso de 15 (quinze) minutos no mínimo, antes do início do 

período extraordinário do trabalho” (BRASIL, 1943). Este artigo foi revogado pela Lei 

13467/1988, deixando de ser obrigatório conceder à mulher um intervalo de 

descanso de quinze minutos antes de iniciar a sobrejornada. 

Em relação às mulheres que trabalham em serviços que exijam o emprego de 

força muscular traz a proteção especificando a quantidade máxima que deve ser 

exigida: 
Art. 390 - Ao empregador é vedado empregar a mulher em serviço que 
demande o emprego de força muscular superior a 20 (vinte) quilos para o 
trabalho contínuo, ou 25 (vinte e cinco) quilos para o trabalho ocasional. 
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 A seção V traz em seus artigos 391 e 391-A, garantias à mulher que contrair 

matrimônio e estabilidade para a mulher gestante, a partir da confirmação do estado 

de gravidez, os quais foram preservados na Reforma Trabalhista: 

 
Art. 391 - Não constitui justo motivo para a rescisão do contrato de trabalho 
da mulher o fato de haver contraído matrimônio ou de encontrar-se em 
estado de gravidez. 
Parágrafo único - Não serão permitidos em regulamentos de qualquer 
natureza contratos coletivos ou individuais de trabalho, restrições ao direito 
da mulher ao seu emprego, por motivo de casamento ou de gravidez. 
Art. 391-A.  A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do 
contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado 
ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória 
prevista na alínea b do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias.  
 

 O artigo 392 traz o período de licença-maternidade e garante a mudança de 

função no período da gravidez por motivos de saúde: 
  

Art. 392. A empregada gestante tem direito à licença-maternidade de 120 
(cento e vinte) dias, sem prejuízo do emprego e do salário.                     
§ 1

o
 A empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu 

empregador da data do início do afastamento do emprego, que poderá 
ocorrer entre o 28º (vigésimo oitavo) dia antes do parto e ocorrência deste.        
§ 2

o
 Os períodos de repouso, antes e depois do parto, poderão ser 

aumentados de 2 (duas) semanas cada um, mediante atestado médico.   
§ 3

o
 Em caso de parto antecipado, a mulher terá direito aos 120 (cento e 

vinte) dias previstos neste artigo.                        
§ 4

o
 É garantido à empregada, durante a gravidez, sem prejuízo do salário e 

demais direitos:                          
I - transferência de função, quando as condições de saúde o exigirem, 
assegurada a retomada da função anteriormente exercida, logo após o 
retorno ao trabalho;   
II - dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização 
de, no mínimo, seis consultas médicas e demais exames complementares.        
     

 

O artigo 394-A da CLT de 1943, traz que “A empregada gestante ou lactante 

será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, de quaisquer atividades, 

operações ou locais insalubres, devendo exercer suas atividades em local salubre”. 

(BRASIL, 1943).    

Com a Reforma Trabalhista, o artigo 1º foi revogado e sua redação passou a 

ser: 
Art. 394-A.  Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do 
adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de:                   
I - atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto durar a 
gestação;                        
II - atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, quando 
apresentar atestado de saúde, emitido por médico de confiança da mulher, 
que recomende o afastamento durante a gestação;           
III - atividades consideradas insalubres em qualquer grau, quando 
apresentar atestado de saúde, emitido por médico de confiança da mulher, 
que recomende o afastamento durante a lactação.           

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10421.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10421.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10421.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10421.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10421.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10421.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9799.htm#art392
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9799.htm#art392
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=5938&processo=5938
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=5938&processo=5938
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=5938&processo=5938
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§ 2
o
  Cabe à empresa pagar o adicional de insalubridade à gestante ou à 

lactante, efetivando-se a compensação, observado o disposto no art. 248 da 
Constituição Federal, por ocasião do recolhimento das contribuições 
incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou 
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço.                
§ 3

o
  Quando não for possível que a gestante ou a lactante afastada nos 

termos do caput deste artigo exerça suas atividades em local salubre na 
empresa, a hipótese será considerada como gravidez de risco e ensejará a 
percepção de salário-maternidade, nos termos da Lei n

o
 8.213, de 24 de 

julho de 1991, durante todo o período de afastamento.  (BRASIL, 2017) 
 

Este artigo teve uma repercussão negativa muito grande, sendo um dos 

poucos artigos em que a população tem conhecimento mais profundo, sendo que o 

próprio governo foi favorável à sua alteração (SILVA, 2017). Por isso, o Presidente 

Michel Temer baixou a medida provisória nº 808/2017, para alterar alguns pontos, e 

entre eles o artigo 394-A. Entretanto, no dia 23 de abril de 2018, já tendo sua 

vigência prorrogada, deveria ter sido votada pelo Congresso Nacional, mas não foi, 

desta forma, perdendo sua eficácia por decurso de prazo. Diante disso, há que se 

analisar como seria constrangedor para a gestante ou lactante apresentar atestado 

médico para poder afastar-se de atividade insalubre durante o período da gestação 

ou lactação, tendo em vista ainda que o legislador esqueceu-se que a maioria dos 

empregados é hipossuficiente em relação ao seu empregador, o que acarretaria 

certo temor por parte da empregada em apresentar atestado médico de tal espécie. 

(CREMONESI; NAKANO, 2018).  

Com a finalidade de mudança no texto do artigo em questão, a Confederação 

Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos ajuizou uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, em 26 de abril de 2018, 

questionando a legalidade das partes finais dos incisos II e III do art. 394-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT (Decreto-Lei nº 5452, de 1943). O Tribunal 

conheceu a ação por unanimidade e julgou procedente o pedido formulado, retirando 

a parte final dos incisos (STF, 2019), passando a vigorar o artigo da CLT com a 

seguinte redação: 
Art. 394-A.  Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do 
adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de:          
II - atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo. 
III - atividades consideradas insalubres em qualquer grau. 
 

 A gestante não terá mais então que comprovar mediante atestado médico a 

necessidade de ser afastada da atividade insalubre, já sendo obrigatório o seu 

afastamento desde o conhecimento da gravidez pelo empregador. 

 

4. CONCLUSÃO 

 A proteção ao trabalho da mulher foi tornando-se necessária à medida em 

que ela foi ganhando espaço dentro do mercado de trabalho. Inicialmente, a mulher 

nem era considerada cidadã brasileira, tendo que se submeter primeiro ao poder do 

pai, e depois do marido, sendo vista pela sociedade apenas para procriar e cuidar da 

família e da casa.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm
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 Aos poucos foi-se inserindo no contexto jurídico algumas garantias e 

proteções, que foram dando melhores condições à mulher no mercado de trabalho, 

bem como assegurando que houvessem excessos e discriminação como salários 

menores em relação ao homem quando estivessem desenvolvendo a mesma função 

e com as mesmas qualificações. 

 A Constituição Federal de 1988 e a Consolidação das Leis do Trabalho foram 

consideradas como um grande avanço quando se fala em aquisição e garantia de 

direitos da mulher, porém recentemente tivemos a Reforma Trabalhista, que trouxe 

mudanças significativas na CLT e em especial a algumas questões ligadas ao 

trabalho da mulher. Foram retirados artigos como o que obriga o empregador a 

conceder um intervalo mínimo de quinze minutos de descanso antes de iniciar a 

sobrejornada e o mais polêmico, que dia respeito à mulher gestante, que teve seu 

artigo inicial obrigando que a gestante ou a lactante deveria apresentar atestado 

emitido por seu médico de confiança a fim de comprovar a recomendação de 

afastamento das atividades insalubres em qualquer grau. O próprio governo foi 

favorável à mudanças nos incisos deste artigo, modificando-o através de medida 

provisória. Porém, devido à perda da eficácia por decurso do prazo, o texto inicial do 

artigo voltou a vigorar, fato pelo qual a Confederação Nacional dos Trabalhadores 

Metalúrgicos ajuizou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, que foi acolhida e 

julgada procedente pelo Supremo Tribunal Federal, de forma que retirou a parte final 

dos incisos, obrigando o afastamento da mulher gestante em atividade insalubre, 

independente do grau. 

 Diante desse quadro, o que pode concluir-se é que, embora o ordenamento 

jurídico brasileiro tenha trazido proteção e garantias ao trabalho da mulher, 

principalmente através da Constituição de 1988 e da CLT de 1943, com a Reforma 

Trabalhista de 2017, ocorreram alguns retrocessos bem como violações à direitos 

constitucionais. 
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RESUMO 
 
O presente trabalho analisa questões referentes à inclusão social das pessoas com 
deficiência auditiva, no que tange ao direito à acessibilidade no judiciário. 
Inicialmente haverá a abordagem do conceito de deficiente, nomenclaturas e o 
idioma pelo qual se comunicam – sendo este a Língua Brasileira de Sinais, 
popularmente conhecida por Libras. Trata da necessidade da inclusão dos surdos 
perante ao Poder Judiciário. Do ponto de vista metodológico trata-se de uma 
pesquisa com objetivos exploratórios, de natureza qualitativa, desenvolvida por meio 
do método dedutivo. Como instrumentos de coleta de dados utilizou-se da pesquisa 
bibliográfica e documental. 
Palavras-chave: Acessibilidade, Poder Judiciário, Deficiente Auditivo. 
 
 

ABSTRACT 
 
This paper analyzes issues related to the social inclusion of people with hearing 
impairment, regarding the right to accessibility in the judiciary. Initially there will be an 
approach to the concept of disability, nomenclatures and the language in which they 
communicate - this being the Brazilian Sign Language, popularly known as Libras. It 
addresses the need to include deaf people before the judiciary. From the 
methodological point of view it is a research with exploratory objectives, of qualitative 
nature, developed through the deductive method. As data collection instruments we 
used the bibliographic and documentary research. 
Key-words: Accessibility, Judiciary, Hearing Impaired. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Direito ao acesso à justiça é um direito fundamental, indispensável à vida 
plena e digna.   

Um dos princípios da nossa Constituição que garante a dignidade da pessoa 
com deficiência, é o da igualdade, que só se efetiva através da inclusão e da 
acessibilidade. 

Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo geral analisar a 
legislação brasileira referente ao acesso à justiça, e como objetivo e especifico 
analisar a acessibilidade e a inclusão da pessoa com deficiência auditiva a partir do 
Decreto nº 5.296 e Resolução 230 do CNJ.  

O presente trabalho versa sobre a inclusão da pessoa com deficiência 
auditiva e o acesso à justiça e o direito à informação. Na Constituição Federal de 
1988, em seu artigo 5°, inciso XXXV e LXXVIII, assim disciplina, respectivamente: ― 
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”; ― a 
todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Esses 
dispositivos constitucionais asseguram a todos o acesso à justiça, como um direito 
de natureza fundamental. 

Importante consignar que a Constituição da República Federativa do Brasil 
tem como fundamento a dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III/CF), que está 
intimamente atrelada ao acesso à justiça, pois só há garantia de acesso à justiça se 
a dignidade da pessoa humana estiver resguardada e praticada. 

A Constituição Federal (1988), é considerada uma constituição principiológica, 
diante do elevado número de princípios nela presentes (NUNES JÚNIOR, 2018), 
proporcionando assim uma maior proteção aos homens (SANTOS, 2010).  

Os princípios servem como uma complementação das normas, sendo 
utilizado como um norte para o intérprete que busca o sentido e o alcance das 
normas, tendo assim, uma função de integração do texto constitucional, suprimindo 
aparentes lacunas existentes (AGRA, p. 137, 2018). 

Na Constituição, o princípio da igualdade, no artigo 3º, inciso IV, vem como 
objetivo fundamental da República: 

 
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: 
[...] 
IV -promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação. (grifo nosso) 

 No artigo 5º, caput, vem de forma genérica e como direito individual, segue:  

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza 

[...]. (grifo nosso) 

A Constituição se preocupa ainda, de forma específica, com a igualdade entre 
homens e mulheres em geral (art. 5º, I), no âmbito do casamento, fazendo referência 
aos direitos e deveres entre cônjuges (art. 226, § 5º) (BARCELLOS, p. 174, 2018).   

O princípio da igualdade não se limita apenas à igualdade de gênero ou 
racial, ao longo do texto há várias disposições impositivas de um tratamento 
igualitário e proibitivas (SARLET; MARINONI e MITIDIERO, p. 621, 2018). 
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2. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa com objetivos exploratórios, de natureza 
qualitativa, desenvolvida por meio do método dedutivo. Como instrumentos de 
coleta de dados utilizou-se da pesquisa bibliográfica e documental. 
 
3. DEFINIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DEFICIENTE AUDITIVO 

 
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em seu art. 1º, 

traz definição de pessoas com deficiência, está definição também é encontrada no 
art. 2º da Lei 13.146/156, da seguinte maneira: 

 
Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo 
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação 
com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas. 

 

 Para Luiz Alberto David Araujo e Maurício Maia (2014, p. 02-03), o conceito 
apresenta claramente um modelo social da deficiência, o qual reconhece que a 
deficiência não está nas pessoas, mas na sociedade, que apresenta barreiras, 
impedindo a participação de tais pessoas na sociedade, em igualdade de condições 
com as demais. Em suma, reconhece-se que a política dirigida às pessoas com 
deficiência não poderá ser pautada apenas na busca se seus cuidados, mas deverá 
pautar-se pela adaptação da sociedade ao acolhimento desse grupo vulnerável. A 
análise deverá ser feita em cada caso concreto, para cada indivíduo, já que as 
barreiras podem ser diferentes em cada comunidade, bem com a participação plena 
e efetiva na sociedade em igualdade de oportunidades para com as demais pessoas 
também terá paradigmas diferentes em cada sociedade.  

Para Maia (2013), o centro da definição é a interação dos impedimentos que 
as pessoas têm com as diversas barreiras sociais, para gerar a plena e efetiva 
participação na sociedade, em condição de igualdade com as demais pessoas. A 
deficiência está na sociedade e não nas pessoas.  

Os impedimentos, sejam eles físicos, sensoriais, mentais, intelectuais, são 
considerados, pelo referido autor, como característica das pessoas, sendo inerentes 
à própria diversidade humana. 

O Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, em seu artigo 2º, entende 
como deficiente auditivo a pessoa que “ por ter perda auditiva, compreende e 
interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura 
principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS”. No parágrafo 
único considera pessoa com deficiência auditiva “com perda bilateral, parcial ou 

                                                 
6
 A Lei 13.146/15, (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – Estatuto da Pessoa com 

Deficiência) a qual tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 
Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 
9 de julho de 2008 , em conformidade com o procedimento previsto no § 3º do art. 5º da Constituição 
da República Federativa do Brasil , em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de 
agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009 , data de início de 
sua vigência no plano interno. Traz em seu art. 2º caput, a mesma definição de pessoa com 
deficiência. Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo 
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 
pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 
demais pessoas. 
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total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas 
frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz” 

. 
4. ASPECTOS CONCEITUAIS DO ACESSO À JUSTIÇA 

Ao longo dos anos, o conceito de acesso à justiça vem sofrendo modificações 
diversas. Segundo Mauro Cappelletti e Bryant Garth (p. 4,1988) a teoria era a de 
que, enquanto o acesso à justiça pudesse ser denominado de “direito natural”, tais 
direitos prescindiam a atuação do Estado para a sua proteção.  

O Estado, permanecia inerte, em relação a problemas tais como a 
consciência de uma pessoa em constatar seus direitos e defendê-los. De acordo 
com Cappelletti (p. 4, 1988), “afastar a “pobreza no sentido legal” – a incapacidade 
que muitas pessoas têm de utilizar plenamente a justiça e suas instituições – não era 
a preocupação do Estado.  

À época, a justiça, somente poderia ser conseguida pelas pessoas que 
tivessem condições de arcar com os custos. A partir do momento em que as 
sociedades se desenvolveram, o conceito de direitos humanos também passou por 
profundas e radicais mudanças. O que até então era um sistema totalmente 
individualista passou a ser coletivo e ter reconhecimento dos direitos e deveres dos 
governos, comunidades entre outros.  

Com esse novo cenário de direitos humanos e a Constituição da República 
Federativa do Brasil, datada de 05 de outubro de 1988 assegurando os direitos ao 
trabalho, à saúde, educação e segurança, observou-se a imperiosa necessidade de 
atuação positiva do Estado para assegurar a efetivação dos direitos sociais. Sendo 
assim, o acesso à justiça passou a ganhar mais importância.  

Desta forma, quando se fala ou pensa em acesso à justiça, pensa-se em 
acessibilidade a todos os cidadãos. 

Com o passar do tempo, o processo natural de constante evolução da 
sociedade, da educação, da existência de maiores conflitos sociais, levou o Estado a 
voltar sua atenção para a questão do acesso à justiça, e uma busca de sua efetiva 
resolução. 

Parte da doutrina passou, então, a escrever acerca da temática, em busca da 
compreensão do sentido essencial do acesso à justiça, o que trouxe expansão 
significativa.  

A ideia de que o acesso à justiça era simplesmente a abertura das portas do 
poder Judiciário esvaiu-se, e se compreendeu que existe a necessidade não 
somente da criação do direito do acesso à justiça e a existência desse direito, mas 
sim a prática efetiva desse acesso: 

De fato, o direito ao acesso efetivo tem sido progressivamente reconhecido 
como sendo de importância capital entre os novos direitos individuais e 
sociais, uma vez que a titularidade de direitos é destituída de sentido, na 
ausência de mecanismos para a sua efetiva reivindicação. O acesso à 
justiça pode, portanto, ser encarado como requisito fundamental – o mais 
básico dos direitos humanos – de um sistema jurídico moderno e igualitário 
que pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos.

7 

Cappelletti e Garth, quando explanado acerca da evolução do conceito teórico 
de acesso à justiça, retratam que: 

                                                 
7
  CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 

1988, p.11-12 
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O “acesso” não é apenas um direito social fundamental, crescentemente 
reconhecido; ele é, também, necessariamente, o ponto central da moderna 
processualística. Seu Estado pressupõe um alargamento e aprofundamento 
dos objetivos e métodos da moderna ciência jurídica.  

Almir Gallassi (p. 5-6, 2012) ao explanar sobre o mesmo assunto 
esclarece que: 

 
Ter acesso à justiça é garantir a prevalência dos direitos humanos e o 
exercício da dignidade da pessoa humana. Mas essa garantia não pode ser 
apenas superficial, no sentido de somente ser declarada, mas sim, 
efetivamente aplicada, de modo a não restar dúvidas de que qualquer 
cidadão possa recorrer ao Poder Judiciário quando se sentir lesado (...). Ter 
acesso à justiça é proporcionar o verdadeiro sentido e alcance dos direitos 
fundamentais. 

 
Quando Gelson Amaro de Souza e Gelson Amaro de Souza Filho 

anotam sobre “processo e acesso à justiça”, eles fazem a seguinte afirmação: 
 
 [...] o direito de acesso à justiça é direito material (substancial) qualificado 
como direito fundamental, ligado diretamente à dignidade da pessoa 
humana. A violação do direito ao acesso à justiça não se limita a normal 
processual, senão a violação ou supressão de direito fundamental da 
pessoa humana. Ao suprimir, impedir, dificultar ou restringir o acesso à 
justiça, estará subtraindo do direito de acesso à justiça. 

 
Analisando as abordagens feitas pelos defensores da doutrina jurídica, bem 

como de seus apontamentos sobre o que necessário para que se efetive o acesso à 
justiça, observa-se que há uma preocupação com relação à existência do direito e a 
sua efetividade. 

Em busca de alternativas para aperfeiçoar o sistema e fazer valer as 
garantias constitucionais, houve mobilização do Legislativo, conforme será 
explanado a seguir. 
 
5. ACESSO À JUSTIÇA PARA AS PESSOAS COM DEFCIÊNCIA AUDITIVA 

 É cediça a necessidade de facilitar o acesso ao Judiciário para todos. Em 
decorrência desta necessidade o ordenamento jurídico pátrio incorporou dispositivos 
legais para a inclusão das pessoas com deficiência.  

A Lei nº 10.098 de 2000, estabelece normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência, em seu art. 17, 
determinou ao Poder Público promover a eliminação de barreiras de comunicação, in 
verbis: 

 
Art. 17. O Poder Público promoverá a eliminação de barreiras na 
comunicação e estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que 
tornem acessíveis os sistemas de comunicação e sinalização às pessoas 
portadoras de deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação, para 
garantir-lhes o direito de acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, 
à educação, ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer. 

 
A busca do poder público e na inclusão de mecanismos que garantam e 

efetivem o acesso à justiça, onde cabe ao poder público a responsabilidade de 
promover tais, mecanismos que garantam essa efetividade de acesso eliminando 
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barreiras da comunicação e utilizando técnicas para gerar a acessibilidade na 
deficiência auditiva. 

O Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, regulamentou a questão da 
comunicação e sinalização, do artigo acima mencionado, em seu art. 6º, § 1º, III, in 
verbis: 

 
Art. 6

o
 O atendimento prioritário compreende tratamento diferenciado e 

atendimento imediato às pessoas de que trata o art. 5
o
. 

§ 1
o
 O tratamento diferenciado inclui, dentre outros: 

[...] 
III - serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, 
prestado por intérpretes ou pessoas capacitadas em Língua Brasileira de 
Sinais - LIBRAS e no trato com aquelas que não se comuniquem em 
LIBRAS, e para pessoas surdocegas, prestado por guias-intérpretes ou 
pessoas capacitadas neste tipo de atendimento; (grifo nosso) 

 
O deficiente auditivo tem a garantia do tratamento diferenciado da 

interpretação com pessoas capacitadas para tal atendimento. No mesmo sentido já 
exposto acima cabe o poder público o dever de eliminar as barreiras da 
comunicação que garantam o acesso de uma forma digna e clara.  

A Língua Brasileira de Sinais – Libras, foi reconhecida como meio legal de 
comunicação, previsto no artigo 1º da Lei 10.436 de 2002, in verbis: 

 
Art. 1º É reconhecida com meio legal de comunicação e expressão a Língua 
Brasileira de Sinais – LIBRAS e outros recursos de expressão a ela 
associados. 
 
Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS a 
forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico na 
natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um 
sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de 
comunidades de pessoas surdas do Brasil. 
 

Sendo assim, trata-se de língua oficial do Brasil, a qual expressa-se por sinais 
visuais de forma organizada com vocabulário e estrutura gramatical própria. Por se 
tratar de uma língua oficial, a lei 10.436/02, trouxe em seu art. 2º o dever ao Poder 
Público, difundir a Língua Brasileira de Sinais, in verbis: 

 
Art. 2º Deve ser garantido, por parte do Poder Público em geral e empresas 
concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoias o 
uso e difusão da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS como meio de 
comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do 
Brasil. 

 
Segundo Ricardo Tadeu Marques da Fonseca (2010), o apoio em questão 

não é mera exortação, implica respeito e aplicação prática, de modo a assegurar ao 
cidadão surdo o direito de livre expressão e de comunicação. 

Com o objetivo de adequar as atividades de órgãos do Poder Judiciário às 
determinações da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, em 2016, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução 
CNJ nº 230.  Segundo a Resolução, em seu artigo 2ª, inciso VII, considere-se 
comunicação: 

 
[...] as línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a 
visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de 
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comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, 
assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os 
meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e 
alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das 
comunicações; 

 
Entre as medidas previstas na resolução está o adequado atendimento às 

pessoas surdas, o que inclui a habilitação de servidores em cursos oficiais de 
Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS -   e a nomeação de tradutores e 
intérpretes dessa língua. Esta medida se encontra no art. 4º da resolução, in verbis: 

 
Art. 4º Para promover a acessibilidade dos usuários do Poder Judiciário e 
dos seus serviços auxiliares que tenham deficiência, a qual não ocorre sem 
segurança ou sem autonomia, dever-se-á, entre outras atividades, 
promover: 
I – atendimento ao público – pessoal, por telefone ou por qualquer meio 
eletrônico – que seja adequado a esses usuários, inclusive aceitando e 
facilitando, em trâmites oficiais, o uso de línguas de sinais, braille, 
comunicação aumentativa e alternativa, e de todos os demais meios, modos 
e formatos acessíveis de comunicação, à escolha das pessoas com 
deficiência; 
[..] 
§ 1º A fim de garantir a atuação da pessoa com deficiência em todo o 
processo judicial, o poder público deve capacitar os membros, os servidores 
e terceirizados que atuam no Poder Judiciário quanto aos direitos da pessoa 
com deficiência. 
§ 2º Cada órgão do Poder Judiciário deverá dispor de, pelo menos, cinco 
por cento de servidores, funcionários e terceirizados capacitados para o uso 
e interpretação da Libras. (grifo nosso) 
 

  A acessibilidade do Poder Judiciário e dos serviços auxiliares, se dá através 
de do atendimento ao público de forma adequada para cada usuário. No caso da 
pessoa com deficiência auditiva, essa acessibilidade adequada se dá através do uso 
da língua brasileira de sinais (Libras), devendo o Poder Judiciário capacitar os seus 
membros, os servidores e os terceirizados. Cada órgão do Poder Judiciário deve 
dispor de, pelo menos cinco por cento de seus servidores, funcionários e 
terceirizados capacitado para realizar interpretação da linga brasileira de sinais 

 O Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005, nos artigos 26, 27 e 28, já 
fixavam parâmetros da conduta da Administração Pública, in verbis: 

 
Art. 26. O Poder Público, as empresas concessionárias de serviços públicos 
e os órgãos da administração pública federal, direta e indireta, deverão 
garantir às pessoas surdas ou com deficiência auditiva o seu efetivo e 
amplo atendimento, por meio do uso e da difusão da Libras e da tradução e 
da interpretação de Libras - Língua Portuguesa. (Redação dada pelo 
Decreto nº 9.656, de 2018) 
§ 1º Para garantir a difusão da Libras, as instituições de que trata 
o caput deverão dispor de, no mínimo, cinco por cento de servidores, 
funcionários ou empregados com capacitação básica em Libras. (Redação 
dada pelo Decreto nº 9.656, de 2018) 
§ 2º Para garantir o efetivo e amplo atendimento das pessoas surdas ou 
com deficiência auditiva, o Poder Público, as empresas concessionárias e 
permissionárias de serviços públicos e os órgãos da administração pública 
federal, direta e indireta, poderão utilizar intérpretes contratados 
especificamente para essa função ou central de intermediação de 
comunicação que garanta a oferta de atendimento presencial ou remoto, 
com intermediação por meio de recursos de videoconferência on-

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9656.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9656.htm#art1
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line e webchat, à pessoa surda ou com deficiência auditiva. (Redação dada 
pelo Decreto nº 9.656, de 2018) 
§ 3º O Poder Público, os órgãos da administração pública estadual, 
municipal e distrital e as empresas concessionárias e permissionárias de 
serviços públicos buscarão implementar as medidas referidas neste artigo 
como meio de assegurar às pessoas surdas ou com deficiência auditiva o 
efetivo e amplo atendimento previsto no caput . (Incluído pelo Decreto nº 
9.656, de 2018)  

A ideia é a inclusão da pessoa surdas ou com deficiência auditiva no intuito 
de acessibilidade e no contexto de inclusão social desse cidadão ao acesso ao 
poder judiciário, tais artigos demonstram garantir essa acessibilidade, e 
consequentemente a garantia da sua dignidade com meios que facilitam ao acesso.  

Ou seja, a conduta mencionada visa garantir uma inclusão social e a 
efetivação do direto constitucional à inclusão, o acesso de informação, ao acesso à 
justiça, e a dignidade da pessoa humana. Segundo Nayara Almeida a falta de um 
atendimento inclusivo nos órgãos públicos constrange, muitas vezes, não só o 
cidadão surdo, como também o próprio servidor. (apud BASTOS, 2018) 

  
Art. 27. No âmbito da administração pública federal, direta e indireta, e das 
empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos federais, 
o atendimento prestado conforme o disposto no § 2º do art. 26 estará sujeito 
a padrões de controle de atendimento e de avaliação da satisfação do 
usuário dos serviços públicos, sob a coordenação da Secretaria de Gestão 
do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, em 
conformidade com o disposto no Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 
2017. (Redação dada pelo Decreto nº 9.656, de 2018) 
§ 1º Os órgãos da administração pública federal, direta e indireta, e as 
empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos federais 
deverão publicar em seus sítios eletrônicos, inclusive em formato de vídeo 
em Libras, e em suas cartas de serviço as formas de atendimento 
disponibilizadas para as pessoas surdas ou com deficiência 
auditiva. (Incluído pelo Decreto nº 9.656, de 2018) 
§ 2º Caberá à administração pública no âmbito estadual, municipal e distrital 
disciplinar, em regulamento próprio, os padrões de controle de atendimento 
e de avaliação da satisfação do usuário dos serviços públicos referidos 
no caput . (Incluído pelo Decreto nº 9.656, de 2018) 
 
Art. 28. Os órgãos da administração pública federal, direta e indireta, devem 
incluir em seus orçamentos anuais e plurianuais dotações destinadas a 
viabilizar ações previstas neste Decreto, prioritariamente as relativas à 
formação, capacitação e qualificação de professores, servidores e 
empregados para o uso e difusão da Libras e à realização da tradução e 
interpretação de Libras - Língua Portuguesa, a partir de um ano da 
publicação deste Decreto. 
 

A obrigatoriedade da acessibilidade de tal acesso é uma garantia de todos 
onde cabe a administração pública se adaptar e cumprir tais imposições expostas 
pela lei.  É nítido a preocupação do legislador em garantir o direito de acesso à 
justiça das pessoas com deficiência auditiva e a capacitação dos profissionais.   

Para Misturini (2012) a língua de sinais é um direito a ser garantido, assim 
como quaisquer outros direitos individuais e coletivos, previstos na Constituição 
Federal (1988), e o aparelhamento do Judiciário, tendo em seus quadros pessoais 
interpretes oficiais de LIBRAS, vai oportunizar ao cidadão com deficiência auditiva a 
garantia da prestação jurisdicional prestada com efetividade. 

Entende-se então que o objetivo dos artigos é a garantia do acesso ao 
deficiente a justiça, acesso que está garantido com base nos artigos aqui expostos e 
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princípios constitucionais que trazem sobre a dignidade da pessoa humana, e o 
acesso aos cidadãos a justiça de forma que cada um seja recebido e tenha 
acessibilidade, independentemente da sua deficiência, cabe o poder judiciário se 
adequar e cumprir esse atendimento na base de cada diferença.  
 
6. CONCLUSÃO 

 
O acesso à justiça como visto é um direito fundamental previsto no art. 5° da 

Constituição Federal de 1988.  
A inclusão no Poder Judiciário para a pessoa com deficiência auditiva é de 

suma importância, pois traz a efetivação dos direitos fundamentais, tais como o 
acesso à justiça e a informação, promovendo assim, a dignidade da pessoa 
humana, este que é o princípio fundamental do Estado Democrático de Direito.  

A inclusão e o acesso ao Poder Judiciário de forma digna, se dá para ao 
deficiente auditivo através da utilização da Libras, devendo o Poder Judiciário 
disponibilizar cinco por cento dos membros, funcionários e terceirizados capacitados 
para fazer interpretação. 

A importância da inclusão do deficiente auditivo é perceptível, quando o 
legislador traz a necessidade das instituições em ofertarem cursos para a 
aprendizagem e capacitação em Libras, proporciona uma inclusão à comunidade 
surda. 

A alfabetização da sociedade como um todo, em língua de sinais, é o meio 
que garantirá uma vida digna ao deficiente auditivo, proporcionando assim 
oportunidades e tratamento igualitário, efetivando assim o acesso aos direitos 
fundamentais. 
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ENTRE O DEVER DE PAGAR TRIBUTOS E O DIREITO DO NÃO 
CONFISCO: O IMPACTO DA CARGA TRIBUTÁRIA PARA 

POPULAÇÃO  BRASILEIRA 
 
 

Viviane Pereira Wolaniuk1 
 
 
 
 

RESUMO 
 

O presente trabalho apresenta uma análise histórica sobre a carga tributária 
no Brasil, demonstrando a complexidade normativa, e os direitos e deveres no 
pagamento de tributo, visando por parte do estado uma resposta na aquisição de 
serviços com justiça e equidade para cada cidadão. Analisa porém de forma breve a 
capacidade contributiva, conferindo ao Estado o dever de fornecer garantias e 
atuações públicas de qualidade. Contudo nos resta esperar a cobrança do mínimo 
razoável sempre considerando a capacidade de cada pessoa de contribuir. O estudo 
também demonstra como a alta tributação influência no desenvolvimento econômico 
e na sociedade como um todo, sendo necessário manter a constitucionalidade e os 
princípios Tributários para evitar desigualdades sociais. 
 
Palavras-chave; Carga Tributária; capacidade contributiva; econômico; princípios. 
 
 

ABSTRACT 
 
This paper presents a historical analysis of the tax burden in Brazil, demonstrating 
the normative complexity, and the rights and duties in the payment of tax, aiming at 
the state's answer to the acquisition of services with justice and equity for each 
citizen. However, it briefly analyzes the contributory capacity, giving the State the 
duty to provide guarantees and quality public actions. However, we can only expect 
to be charged the reasonable minimum, always considering each person's ability to 
contribute. The study also demonstrates how high taxation influences economic 
development and society as a whole, and it is necessary to maintain constitutionality 
and tax principles to avoid social inequalities.   
 
Key-words: Tax Burden; contributory capacity; economic; Principles. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Esse artigo aborda o sistema tributário brasileiro e o direito que as pessoas 

tem de pagar um custo aceitável de tributos, e que o Poder Público deve levar em 

consideração a capacidade contributiva de cada pessoa. O presente trabalho será 

dividido da seguinte forma: 

A primeira parte realiza um levantamento histórico da carga tributária no 
                                                 
1
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Brasil, analisando a complexidade das normas tributarias no país e demonstrando 

como essa trama legislativa tem um alto custa para toda a sociedade brasileira.  

Neste contexto analisa o financiamento da despesa pública no Brasil, o 

papel da política fiscal e suas funções básicas na sociedade brasileira, demostrando 

que é o próprio cidadão que financia seus direitos através do pagamento de tributos.  

E por fim, considerando o artigo faz uma análise do princípio tributário, da 

capacidade contributiva e do dever fundamental que as pessoas têm de pagar 

tributos, afirmando que o Poder Público deve equilibrar a máquina do Estado para 

tributar de forma razoável, sempre levando em consideração a capacidade que cada 

um tem de contribuir. 

O presente artigo tem como objetivo abordar o sistema tributário brasileiro e 

sua influência na construção de uma sociedade justa e igualitária, demonstrando 

que há desafios e problemas gerados pelo excesso de tributação no Brasil. A 

pesquisa foi realizada através do método dedutivo, utilizando-se de livros, artigos 

científicos e dissertações. Por meio de um procedimento dialético buscou 

demonstrar que o tributo não deve ser usado pelo Estado como forma de 

empobrecer seus cidadãos, mas sim, como uma forma de desenvolver uma 

sociedade justa 

 
2. BREVE HISTÓRIA DA CARGA TRIBUTÁRIA NO BRASIL 

  O Sistema Tributário Brasileiro surgiu com a Emenda Constitucional 18, de 1º 

de dezembro de 1965. A lei passou a determinar que o sistema seria formado por: 

impostos, taxas e contribuições de melhoria, o que consolidou o sistema como 

sendo uno e nacional. “Foi o primeiro movimento sério, com o objetivo de resolver os 

problemas da estrutura tributária até então existente e os defeitos da Constituição de 

1946” (LIMA; REZENDE, 2019, p. 241).  

Com a Instalação da nova República em março de 1985 o governo se 

esforçou para consolidar o Federalismo ao buscar o fortalecimento financeiro dos 

Estados e municípios, já que o regime militar centralizava recursos por meio da 

redução drástica da competência dessas Unidades de Federação na arrecadação de 

impostos. Impondo por alguns mecanismo, cobrança de altos tributos. As Receitas 

estaduais e municipais foram reforçadas por meio de transferência do Governo 

Federal (VARSANO, 1996). Impondo por alguns mecanismos, a cobrança de altos 

tributos. 

A reforma de 1988 trouxe medidas com objetivos redistributivos. Além do 

tratamento igual ao contribuinte que se encontrem em situação de equivalência, 

criando condições para que a tributação indireta possa contribuir para diminuir as 

desigualdades de renda dependendo, porém, de decisões das autoridades Políticas 

(VARSANO, 1996). 

O atual sistema tributário está fundamentado nos artigos 145 a 156 da 

Constituição Federal e está amparado por quatro princípios gerais que definem as 

espécies tributárias, determinam a unicidade do sistema e delimitam a capacidade 

contributiva. 
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O primeiro princípio é o da reserva legal (art. 150, I, CF e art. 9º, I, do CTN): 

estabelece que União, Estados, Distrito Federal e os Municípios só poderão 

aumentar ou exigir impostos se uma lei assim o estabelecer. O segundo, é o 

princípio da anterioridade (CF, art. 150, III) e determina que os tributos só 

poderão ser cobrados para fatos geradores ocorridos a partir da vigência da 

lei, bem como no mesmo exercício financeiro da publicação da lei que os 

instituiu. O terceiro princípio previsto na Constituição Federal (art. 150, II) é 

o da isonomia, pelo qual todos devem ter tratamento igual perante a lei. O 

princípio da capacidade contributiva define-se no § 1º do art. 145 da CF. De 

acordo com a referida norma constitucional, quando possível, os impostos 

terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica 

do contribuinte (LIMA; REZENDE, 2019, p. 242). 

 

Muitos estudos demonstram que a falta de planejamento determinantes para 

uma política pública eficiente, ainda dificulta a mudança do cenário brasileiro. 

Entre 1988 e 2013, foram feitas no Brasil quinze reformas tributárias. Sendo 

adicionadas ao ordenamento jurídico 31 novas normas tributárias por dia. Para se ter 

uma ideia do tamanho do sistema tributário brasileiro, em 2013, o sistema era 

constituído por: “262.705 artigos, 612.103 parágrafos, 1.957.154 incisos e 257.451 

alíneas” (SACHSIDA, 2017, p. 9). Para exemplificar melhor a complexidade da 

legislação tributária brasileira, tomando por base uma empresa que comercializa 

produtos apenas dentro de seu Estado, ela deverá cumprir uma legislação de 

aproximadamente 3.512 normas tributárias. 

Essa complexidade da legislação tributária brasileira tem dois custos 

imediatos: litígios judiciais e custos administrativos para as empresas. Se levarmos 

apenas o custo em relação aos litígios judiciais, no ano de 2013, a soma atingiu US$ 

330 bilhões (15% do produto interno bruto (PIB) brasileiro). “No Brasil, temos 

dezesseis processos tributários para cada grupo de 10 mil habitantes. Em contraste, 

nos Estados Unidos tem-se um processo tributário para cada grupo de 10 mil 

habitantes” (SACHSIDA, 2017, p. 9).  

Se for levar em consideração os custos administrativos, uma empresa média 

brasileira gasta 2.600 horas por ano com a burocracia tributária. “Em resumo, a 

burocracia tributária brasileira impõe às nossas empresas um custo administrativo 

quase três vezes maior do que o imposto ao segundo pior país ranqueado nesse 

quesito” (SACHSIDA, 2017, p. 10) que é a Bolívia.  

Desse modo é cediço como nosso sistema tributário é injusto, necessitando 

de critérios específicos para arrecadação de impostos, e sua utilidade para 

melhorias públicas e sociais. 

Os autores Emanoel Marcos Lima e Amaury José Rezende apontam que:  

 
Estudo desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) mostra que a carga tributária brasileira saltou de 7,00% em 1920, 

para 38,95% em 2005. De 1920 a 1958, a carga tributária acumulou 

aumento de mais de 170% passando de 7% para 19% do PIB. Nesse 

período, houve crescimento das tributações domésticas, dos tributos diretos 

e a criação de impostos sobre o consumo e a renda (IR, criado em 1924 e o 

Imposto sobre Vendas e Consignações - atual ICMS, criado em 1934), que 
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passaram a se constituir nas principais fontes de receita. A reforma de 1934 

concedeu competência tributária aos municípios, criando-se o Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU) e o imposto sobre as profissões. A partir 

daí o imposto de importação tornou-se um instrumento de política comercial 

(LIMA; REZENDE, 2019, p. 241). 

 

No entanto, a tributação no Brasil não é transparente, ainda mais se 

levarmos em conta os tributos indiretos, sendo muito difícil determinar a contribuição 

tributária do cidadão no momento da compra de um produto.  

Essa dificuldade em determinar exatamente quanto se paga de imposto, é 

devido ao grande número de tributos e alíquotas existentes no nosso sistema 

tributário e, devido à multiplicidade de impostos e alíquotas, a parcela da tributação 

indireta na despesa das famílias está longe de ser transparente (PAES, BUGARIN, 

2006). 

O resultado de uma pesquisa realizada em 2006 mostrou o tamanho da 

carga fiscal brasileira. A pesquisa teve como referência uma família com uma renda 

em torno de R$ 400,00 em 2002, que pagaria 14,84% de tributos sobre a renda do 

trabalho (R$ 59,36) e mais 27,94% sobre o seu consumo (R$ 95,17). Somando os 

dois tributos, a carga tributária total sobre esta família é de 38,63% (PAES, 

BUGARIN, 2006). 

 Além da existência de muitos tributos, a sociedade brasileira sofre com as 

constantes alterações deles, para se ter uma ideia em 2015 houve 27 importantes 

alterações na legislação tributária brasileira (SACHSIDA, 2017). 

Até fevereiro de 2016 existiam 92 diferentes tipos de tributos no Brasil. Com 

margem para a criação de pelo menos mais dois tributos, são eles: i) Imposto sobre 

Grandes Fortunas, ii) Contribuição sobre Movimentação Financeira. O primeiro 

inclusive tem previsão constitucional, contudo, não há vontade política para instituir 

tal imposto no país. 

  Uma das maiores cargas tributárias do mundo é a brasileira, 

chegando a quase 40% do Produto Interno Bruto (PIB), o que eleva o preço dos 

produtos e serviços brasileiros, a razão da carga tributário ser tão alta é que são 

justamente os tributos que financiam os gastos públicos. (SACHSIDA, 2017). 

 

 
3. O FINANCIAMENTO DA DESPESA PÚBLICA NO ESTADO BRASILEIRO   

 

O Estado Brasileiro visando promover o bem comum, e a instituição do 

princípio da isonomia de arrecadação, tem como imprescindível, o dever de cada um 

de contribuir, para aumentar suas receitas e estruturar o sistema econômico. 

As despesas públicas são amparadas por uma fonte de recursos que lhe 

financia. Assim, o Estado através Direito Financeiro vem promover uma política que 

visa atender as necessidades de todos, procurando satisfazer de forma direta ou 

indireta, atuações públicas afim de preencher as necessidades econômicas do 

Estado (BARTINE, 2014) 
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A legislação orçamentaria tem como objetivo principal controlar os gastos 

orçamentários e receitas da União com uma aplicação de programas de 

financiamento que beneficie os Estados, Municípios e Distrito Federal, atendendo a 

melhorias e conservação de obras e estabelecendo políticas publicas que sejam 

capazes obter recursos, em contraprestação oferecer bens e serviços.  

A captação de recursos aplicadas a conservação da produção nacional de 

bens e serviços, contribuindo para administração governamental de aquisição de 

títulos representativos de capital de empresas beneficiando aplicações de 

investimento financeiro (BARTINE, 2014). 

Cabe ao poder executivo realizar medidas de gastos e constituir um 

investimento de capital e serviços. Com base na lei 8.694/93, artigo 165, §2 da 

Constituição Federal são diretrizes e competência da União: as prioridades e metas 

da Administração Pública Federal; a organização e estrutura dos orçamentos; as 

diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos da União e suas alterações; as 

disposições relativas às despesas da União com pessoal e encargos sociais; a 

política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento; as disposições 

sobre alterações na legislação tributária da União para o exercício correspondente; 

as disposições de caráter supletivo sobre execução dos orçamentos. 

O orçamento é o ato de previsão e autorização das receitas e despesas 

anuais do Estado. Sob este aspecto, as receitas dividem-se em originárias e 

derivadas.  

As receitas originárias são aquelas que advém da exploração da atividade 

econômica do próprio Estado, decorrentes de exploração econômica ou de 

alienação de bens públicos. As receitas originárias se dividem em patrimoniais e 

empresariais. As patrimoniais são as que provêm da alienação de bens do domínio 

público, como as rendas de arrendamento, locação, venda de bens públicos móveis 

ou imóveis, já as empresariais são as que decorrem da atividade propriamente 

econômica do Estado, relacionada com a produção de bens e serviços. São as 

receitas dos empreendimentos industriais, comerciais, agrícolas (produção de bens), 

além dos ligados aos setores de transportes e comunicações (produção de serviços) 

(BARTINE, 2014). 

Contrapondo-se à receita originárias, as receitas derivadas são de direito 

público, essenciais na atividade financeira coercitiva do Estado, ou seja, é a 

tributação propriamente dita. Portanto, as receitas derivadas são os rendimentos do 

setor público que procedem do setor privado da economia, por meio de prestações 

pecuniárias compulsórias (tributos) devidas por pessoas físicas ou jurídicas de 

direito privado que desenvolvam atividades econômicas (SABBAG, 2017).  

O Código Tributário Nacional (CTN), no art. 3º conceitou o tributo da 

seguinte forma: “Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo 

valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei 

e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”.  

Para os autores Emanoel Marcos Lima e Amaury José Rezende os tributos 

se constituem: 

numa forma de transferência de recursos da sociedade para o 
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governo; influenciam no comportamento dos agentes 

econômicos, ou seja, nas decisões desses agentes no que diz 

respeito ao uso de seus recursos, podendo causar, por vezes, 

ineficiência na alocação dos recursos como resultado de 

escolhas que não representam as melhores para a sociedade. 

Relaciona-se então a carga tributária à ideia de sacrifício, na 

qual o consumo é compulsoriamente reduzido em troca da 

provisão de bens públicos e nem sempre atendem 

satisfatoriamente aos mesmos contribuintes (LIMA; REZENDE, 

2019, p. 240). 

 

 

Segundo Eduardo Sabbag (2017) a cobrança de tributos é a principal fonte 

das receitas públicas, o tributo tem  finalidade de efetivar os objetivos fundamentais 

do Estado brasileiro (art. 3° da Constituição Federal) que são a construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, a 

erradicação da pobreza e da marginalização, tendente à redução das desigualdades 

sociais e regionais, bem como a promoção do bem-estar da coletividade. Neste 

contexto, o Estado necessita captar recursos financeiros para manter sua estrutura, 

“disponibilizando ao cidadão-contribuinte os serviços que lhe compete, como 

autêntico provedor das necessidades coletivas” (SABBAG, 2017, p. 34). 

Desse modo, a questão gira em torno do custo que o Estado tem em garantir 

os direitos fundamentais dos seus cidadãos, sendo então necessário uma fonte de 

custeio, assim fica claro o porquê da necessidade do Estados em levantar recursos.  

Para José Casalta Nabais (1998) os Estados atuais custeiam suas 

despesas, principalmente, por meio de tributos unilaterais (impostos). Este é o 

modelo de Estado adotado no Brasil, sendo o modelo reconhecido como o mais 

competente para a promoção de direitos sociais e a distribuição de renda. 

Ainda, para o autor, a cidadania se constitui a partir dos indivíduos titulares e 

destinatários de direitos e deveres, e de um Estado que atua em função de objetivos 

comuns voltados à construção de uma sociedade mais justa, e os elementos 

constitutivos que são: i) a titularidade de direitos e deveres na sociedade; ii) 

pertençam a uma determinada comunidade política e, iii) possam participar da vida 

pública, contribuindo de forma efetiva para a comunidade (NABAIS, 1998).  

Assim, tem-se que o Estado, necessita de recursos para custear os gastos públicos, 

o que ocorre principalmente por meio do tributo, no entanto, é necessário que essa 

tributação seja transparente e que a capacidade contributiva seja levada em 

consideração, para 
 

 
4. DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E O DEVER FUNDAMENTAL DE PAGAR 
TRIBUTOS 
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É certo que a Constituição Federal impõe limites ao poder de tributar do 

Estado e esse limite vem dos princípios constitucionais da tributação que são 

considerados limitações constitucionais do poder de tributar. 

Os Princípios constitucionais tributários são as garantias constitucionais do 

contribuinte contra a força tributária do Estado, assumindo a postura de nítidas 

limitações constitucionais ao poder de tributar, e, segundo o STF, esses limites são 

cláusulas pétreas (SABBAG, 2017).  

 

A Constituição Federal, ao estabelecer as competências tributárias, as 

limitações ao poder de tributar e a repartição de receitas, permite que se 

extraia do seu próprio texto, qual o conceito do tributo, por ela considerado. 

Cuida-se de prestação em dinheiro exigidas compulsoriamente, pelos entes 

políticos de quem revele capacidade contributiva ou que se relacione direta 

ou indiretamente a atividade estatal específica, com vista à obtenção de 

recursos para financiamento geral do Estado, ou para o financiamento de 

atividades ou fins realizados e promovidos pelo próprio estado ou por 

terceiros no interesse público, com ou sem promessa de devolução. Tais 

características se evidenciam quando da leitura do capítulo do sistema 

tributário nacional. A outorga de competências se dá para os entes políticos 

obtenham receita através da restituição de impostos (artigos 145, I 

153,154,155,156), taxas (145, II e 150, V), contribuições de melhoria 

(artigos 145, III), empréstimos compulsórios (artigos 148) e contribuições 

especiais (artigos 149 e 195). Em todas as normas ali existente, verifica-se 

que estamos cuidando de obrigações em dinheiro, tanto que há diversas 

diferenças a base de cálculos e alíquotas, bem como a distribuição de 

receitas e reservas de percentuais do seu produto para aplicação em tais e 

quais áreas. (PAULSEN, 2002, p. 13). 

 

No entanto, a carga tributária contribui de forma significativa para a elevação 

dos custos dos serviços e produtos, onerando ainda mais o povo brasileiro. 

Historicamente vemos uma evolução legislativa, executiva, mas estamos longe de 

uma harmonia na Tributação. Desse modo há um Estado ainda com imensa 

regressão na cobrança de tributos. 

O princípio basilar da ordem jurídica tributária é a capacidade contributiva. O 

princípio da capacidade contributiva está vinculado ao da isonomia. Desse modo, a 

implementação do critério para avaliar a capacidade contributiva está ligada ao 

modo como o Estado recebe os recursos necessários ao atendimento das 

necessidades coletivas. Não basta arrecadar a receita, mas “arrecadar a receita 

exigida pela justiça” (SABBAG, 2017, p. 198). 

Em ‘A Riqueza das Nações’, Adam Smith (apud LIMA; REZENDE, 2019)  

definiu quatro princípios básicos para orientar um sistema tributário ótimo: i) 

Capacidade contributiva, os indivíduos deveriam contribuir para a receita do estado 

de acordo com a sua capacidade de pagamento); ii) Objetividade, o tributo e a forma 

de pagamento devem estar claros e evidentes para o contribuinte; iii) Simplicidade, a 

arrecadação do tributo deve ser feita de maneira que facilite a vida do contribuinte; e 

iv) Otimização, a arrecadação do tributo deve implicar o menor custo possível para o 

contribuinte. 
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O princípio da capacidade contributiva está previsto no artigo 145, §1º da 

Constituição Federal e diz que: os impostos devem ter caráter pessoal e serão 

proporcionais a capacidade econômica do contribuinte.  

Em contrapartida tem-se o dever de pagar os impostos devidos, sobre o 

tema José Casalta Nabais diz: 

 
Como dever fundamental, o imposto não pode ser encarado nem como um 

mero poder para o estado, nem como um mero sacrifício para os cidadãos, 

constituindo antes o contributo indispensável a uma vida em comunidade 

organizada em estado fiscal. Um tipo de estado que tem na subsidiariedade 

da sua própria ação (económico-social) e no primado do auto 

responsabilidade dos cidadãos pelo seu sustento o seu verdadeiro suporte 

(NABAIS, 1998, p.679). 

 

A Constituição Federal traz a previsão que a carga tributária seja aceitável, e 

o legislador constituinte limitou esse poder por meios de princípios, conhecidos como 

limitações princípio lógicas do poder de tributar, destacando-se, nesse momento, a 

previsão constitucional que veda o tributo com efeito de confisco.  

O artigo 150 da Constituição Federal diz que: “Sem prejuízo de outras 

garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios: (...) IV – utilizar tributo com efeito de confisco”. Portanto, 

observa-se que a lei maior traz expressa essa vedação.  

Para Eduardo Sabbag (2017) diante de tributo excessivo, caberá ao 

intérprete, a complexa tarefa delimitar o “efeito de confisco”, verificando o seu real 

significado e aplicabilidade, utilizar-se dos princípios tributários que apresentam 

pertinência ao tema, isonomia tributária, capacidade contributiva, razoabilidade e 

proporcionalidade. 

 

O tributo confiscatório representa, dessarte, o resultado do confronto 
desproporcional entre seus efeitos, tendentes à exacerbação, e sua causa 
determinante – a capacidade contributiva, dificultando sobremaneira a 
subsistência da pessoa ou sua capacidade de prosseguir gerando riquezas. 
Para Ives Gandra da Silva Martins, no momento em que a tributação subtrai 
do contribuinte a capacidade de se sustentar e se desenvolver, afetando a 
garantia de atendimento às suas necessidades essenciais, tem -se o 
confisco (SABBAG, 2017, p. 300). 

 
De um modo geral, a entidade política que se fixa nos limites da capacidade 

contributiva do cidadão fica numa zona intermediária entre o confisco e o mínimo 
razoável na tributação, o que seria ideal, por outro lado, o Estado que tributa além 
da capacidade contributiva do cidadão viola o direito fundamental dos seus cidadãos 
e comete estelionato 
 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base na evolução histórica do novo federalismo, compete ao Estado o 

dever de arrecadar contribuições, instituir uma política pública voltada a proteger os 

direitos e garantias sociais, sendo necessário um sistema de fiscalização eficiente, 

com equidade no pagamento de tributos. 
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Diversos estudos demonstram a falta de planejamento e a complexidade 

normativa tributaria para as empresas no âmbito administrativo, com um elevado 

custo e burocracias legislativas, sem condições mínimas para o desenvolvimento 

econômico. 

 O Estado Social deve garantir a todos, o princípio da isonomia, a 

capacidade tributaria, com a redução das desigualdades, respeitando a dignidade 

humana, e o cumprimento do dever fundamental de que têm que pagar tributos, 

considerando a capacidade contributiva, e não apenas como instrumento de 

arrecadação para os encher os cofres públicos. 

Mas a realidade é que a receita deve ser adequada para obtenção de 

recursos que promova uma equidade, atingindo a finalidade constitucional. Que são 

melhorias sociais, saúde, emprego, educação. Se são cobrados tantos tributos, o 

porquê no Brasil se tem tantas desigualdades. 

Por fim é necessário que o dever fundamental de pagar tributos seja fundado 

na justiça fiscal, por meio do princípio da capacidade contributiva, e que seja vedado 

o confisco, seja de pequenas taxa ou impostos, ou pela propriedade, que o poder de 

tributar seja justo para todas as classes sociais. 

Os Princípios constitucionais tributários são as garantias constitucionais do 

contribuinte contra a força tributária do Estado, assumindo o mínimo razoável, para 

construção de uma sociedade livre e justa, desenvolvendo através das receitas a 

proteção e direitos de cada cidadão. 

Conclui-se que as altas taxas tributarias no Brasil, serve para manter as 

desigualdades sócias sendo necessárias uma reforma tributária e um olhar para as 

necessidade que compete ao estado com a cobrança de tributos sem esquecer da 

proteção Jurisdicional. 

O Estado Brasileiro visando promover o bem comum, e a instituição do 

princípio da isonomia de arrecadação, tem como imprescindível, fiscalizar e 

promover um crescimento o sistema econômico. 
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RESUMO 

O trabalho em questão é fruto de um estudo nas Leis 11.340/06 e 13.104/15, onde 
trás em sua proposta argumentar acerca do efeito Teleológio social da Lei 
13.104/15. Para tanto, realizou-se um estudo no sistema do Patriarcado, destacando 
a cultura como forte contribuinte para o processo de coisificação da figura feminina, 
bem como resultado final uma possível agressão. Também, constatou-se, a omissão 
do Estado, conquanto a falta de aparelhamento e pessoal capacitado para integrar 
as Delegacias especializadas. Em tempo observou-se também que tanto Maria da 
Penha e a Lei do feminicídio, acabam por ferir o Art. 5º da Constituição Federal de 
88. Além de tudo, acrescenta-se em tempo, que após a Lei do feminicídio, houve 
uma aumento no número de casos de agressões contra as mulheres, vindo por sua 
vez constatar o efeito não teleológico da lei. 
Palavras-chaves: Patriarcado. Cultura. Teleológico. Feminicídio). 

 

ABSTRACT 

The work in question is the result of a study in Laws 11.340 / 06 and 13.104 / 15, 
where it brings in its proposal to argue about the Teleological effect of Law 11.340 / 
15. To this end, a study was conducted in the Patriarchate system, highlighting 
culture as a strong contributor to the process of reification of the female figure, as 
well as the eventual result of possible aggression. Also, it was verified, the omission 
of the State, although the lack of equipment and qualified personnel to integrate the 
specialized Precincts. In time it was also observed that both Maria da Penha and the 
Law of Femicide end up hurting Art. 5 of the Federal Constitution of 88. In addition, it 
adds in time that after the Law of Femicide there was an increase in the number of 
cases of aggression against women, in turn coming to see the teleological effect of 
the law. 

Keywords: Patriarchate. Culture. Teleogical. Feminicide. 

1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho, tem como proposta realizar um Estudo possível ineficácia da 
Lei 13.104/15, como resposta à sociedade atual. 

A ineficácia por sua vez, é uma resposta à cultura da misoginia (Patriarcado), 
a omissão do Estado e por fim o mal uso da Lei 11.340/06. 

Acredita-se que esses três atores, contribuem de forma direta para a não 
teleologia da Lei 13.104/15. 

Também, apresentar uma proposta que venha de forma temporal à ajudar 
não somente a construção da eficácia social da Lei 13.104/15, mas também a 
construção de uma sociedade sem discriminação de gênero, através de ações que  
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tragam uma resposta ao problema em si, e não somente uma reposta ao caso 
concreto, tal qual um comprimido para dor de cabeça. 

Com um olhar mais amplo, pode-se perceber que à violência contra a figura 
feminina é um reflexo do Patriarcado, sistema, onde a mulher, representativa, era 
por sua vez uma “posse” masculina.  

Nesse entendimento, observa-se que a problemática, é uma reprodução 
histórico-cultural, alimentada atualmente pela omissão do estado e o mal uso da Lei 
Maria da Penha. 

Ainda, observa-se que, segundo alguns doutrinadores as duas Leis, Maria da 
Penha (2006) e Feminicídio (2015), acabam por ferir o art. 5º da Constituição 
Federal, colocando-as em xeque com relação à constitucionalidade. 

Assim, este trabalho, na luz da razão, buscará através de pesquisa 
bibliográfica argumentos palpáveis para dissertar sobre o tema da pesquisa. 
 

2. METODOLOGIA 

 Para a estrutura deste trabalho, foi utilizada a técnica de revisão bibliográfica, 
onde buscou-se nestes, a argumentação sólida para desenvolver a dissertação 
acerca da situação problema, “A Natureza  não Teleológica da Lei 13.104/2015 sob 
o aspecto social”. 
 Com base na problemática abordada, a linha de pesquisa utilizou três 
variantes, o patriarcado e a construção da misoginia, a omissão do Estado e a 
banalização da Maria da Penha, para se colher dados suficientes, que viessem à 
elucidar a solução do problema, ou pelo menos guiar um caminho palpável e sólido. 
 
3. CONCEITO HISTÓRICO 
 

Maria da Penha é uma farmacêutica brasileira, natural do Ceará, que sofreu 
constantes agressões por parte do marido, onde em uma dessas ocasiões, deixou-a 
paraplégica (1983) com um tiro de espingarda nas costas, e logo em seguida, após 
o retorno da mesma ao lar, o agressor tentou mais uma vez mata-la eletrocutando-a. 

Quando criou coragem para denunciar seu agressor, Maria da Penha se 
deparou com uma situação que muitas mulheres enfrentavam neste caso, a 
Incredulidade por parte da Justiça brasileira. 

Após anos de luta e após procurar diversos órgãos, como: CENTRO PELA 
JUSTIÇA E O DIREITO INTERNACIONAL (CEJIL) e o COMITÊ LATINO 
AMERICANO E DO CARIBE PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER 
(CLADEM) 

Estes organismos encaminham o seu caso para a Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos da Organização do Estados Americanos (OEA), em 1998. 

Contudo, caso da Maria da Penha só foi solucionado em 2002, quando o 
Estado brasileiro foi condenado por omissão e negligência pela Corte Interamericana 
de Direitos Humanos. 

Dessa maneira, o Brasil teve que se comprometer em reformular suas leis e 
políticas em relação à violência doméstica. 

Pode-se constatar que a Lei, foi fruto de uma condenação do Estado 
Brasileiro, só à partir daí, houve contrapartida para a criação da mesma. Observa-se 
diante do exposto, que antes criou-se à Lei, por questões políticas à efetiva 
proteção, ou como resposta às agressões sofridas pelas mulheres no Brasil.  
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4. LEI 11.340/2006 
 

A Lei Maria da Penha, foi uma resposta à violência sofrida pelas mulheres 
diante do cenário cultural patriarcal, foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006, 
sendo esta reconhecida com Lei 11.340/2006, onde a mesma, tem como objetivo 
proteger a mulher da violência doméstica e familiar. 
 

“A lei 11.340, Lei Maria da Penha cria mecanismos para coibir a 
violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do inciso 
8º do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção 
Interamericana para Previnir, Punir, Erradicar a Violência contra a 
Mulher e de outros tratados internacionals ratificados pela República 
Federativa do Brasil; dispõe sobre a citação dos Juizados de 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece 
medidas de assistência de proteção às mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar.” Constituição Federal/88 

 

A lei atende às vítimas que se encontram em situação de vulnerabilidade em 
relação ao agressor, contudo este, não necessariamente precisa ser esposo, 
companheiro. Se enquadra nessa lei parente próximo ou alguém do seu convívio. 

A Lei 11.340 por sua vez, não abrange tão somente à violência física 
propriamente dita, também a violência psicológica, ofensas, difamação e calúnia. 

Com o advento da Lei Maria da Penha, houve maior agilidade por parte do 
judiciário com vistas à proteger o bem estar social, psicológico, físico e moral da 
vítima onde: prisão do suspeito de agressão, violência doméstica passa a ser um 
agravante, não é passível de pagamento pecuniário, afastamento imediato da vítima 
e parentes, assistência econômica, se a vítima for dependente. 

 
5. FEMINICÍDIO 
 
 Ao adentrarmos nesse tema, far-se-á necessário a explanação de um breve 
conceito, para o melhor entendimento. 

 
“O feminicídio é a instância última de controle da mulher pelo homem: 
o controle da vida e da morte. Ele se expressa como afirmação 
irrestrita de posse, igualando a mulher a um objeto, quando cometido 
por parceiro ou a ex-parceiro; como subjugação da intimidade e da 
sexualidade da mulher, por meio da violência sexual associada ao 
assassinato; com destruição da identidade da mulher, pela mutilação 
ou desfiguração de seu corpo; como aviltamento da dignidade da 
mulher, submetendo-a a tortura ou a tratamento cruel ou degradante.” 
(Relatório final, CPMI-VCM, 2013) 

  
Desse prisma, pode-se observar que o feminicídio manifesta-se pelo simples 

fato da condição de mulher, onde a motivação é torpe, tais quais: ódio, desprezo, 
sentimento de perda, controle de propriedade sobre as mulheres.  
 Característica marcante em sociedades que possuem por sua vez marcas 
ainda do patriarcado, como é o caso do Brasil, o qual ainda de forma mais diluída 
apresenta traços evidentes desse sistema organizacional das sociedades antigas. 
 Ainda, pode-se acrescer: 

 
“O feminicídio representa a última etapa de um continuum de 
violência que leva à morte. Precedido por outros eventos, tais como 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

abusos físicos e psicológicos, que tentam submeter as mulheres a 
uma lógica de dominação masculina e a um padrão cultural que 
subordina a mulher e que foi aprendido ao longo de gerações, trata-
se portanto, de um sistema de dominação patriarcal e misógino.” 
BANDEIRA, Lourdes, 2013 

Observa-se nesse contexto, que o feminicídio é uma constante, em reflexo 
reprodutivo ao longo dos tempos, consolidado pela cultura da submissão da figura 
feminina, representada pelo patriarcado. 
 
6. LEI 13.104/15 
  

No Brasil, o número de homens assassinados é muito superior às mulheres, 
segundo o  anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 56. 962 homens 
foram assassinados em 2016, no mesmo ano, 4.657 foram vítimas do sexo feminino, 
ou seja, 92,4% foram homens e 7,6% foram mulheres. CONSTANTINO, Rodrigo, 
2018. 

A Lei 13.104/15,  foi amparada no ss8º do art. 226 da Constituição Federal. 
Assim, com base na Constituição Federal, houve alteração do art. 121, ss2º 

do código penal, onde foi incluído o feminicídio entre suas qualificadoras. 
Também a Lei 13.104/15, previu o aumento em seu parágrafo 7º, de 1/3 até a 

metade se o crime for praticado: durante a gestação ou nos três meses posteriores à 
gestação,contra pessoas menor de quatorze anos e maior de sessenta anos, na 
presença de descendente ou ascendente a vitima. 

Por final, houve alteração no inciso Ido art. 1º da Lei 8.072/1990, que passou a 
ter vigência: I Homicídio (art.121), quando praticado em atividade típica de grupo de 
extermínio, ainda que cometido por um só a gente, e homicídio qualificado 
(art.121,SS 2ºI, II, III, IV,V,VI).  

A criação da Lei 13.104/15, tem como objetivo maior, não somente punir os 
agressores com penas mais severas, sim por sua vez, diminuir os crimes praticados 
contra mulheres, alcançando assim a eficácia. 
 
7. FEMINICÍDIO NO BRASIL 
 

Neste tópico apresentar-se-ão alguns dados relevantes em que pondera-se a 
ineficácia da Lei 13.104/15. 

Segundo o site G1, (2018), o número de feminicídios  cresce no Brasil com 
relação a anos anteriores: “São 4.473 homicídios dolosos em 2017, um aumento de 
6,5% em relação a 2016. Isso significa que uma mulher é assassinada a cada duas 
horas no Brasil.” (VELASCO, Clara, 2018; CAESAR, 2018; REIS, 2018. 

Ainda, segundo o CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), houve 
aumento do números de processos, após o advento da Lei 13.104, onde, constatou-
se em 2018, uma aumento de 34% em relação à 2016, passando de 3.339 casos à 
4.461. 
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(Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho nacional de Justiça (DPJ/CNJ) 

Em breve paralelo realizado entre os anos a priori a Lei 13.104/2015, e 
posterior, percebe-se que houve um crescimento no número de casos, segundo 
aponta o Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça. 
Dessa forma, só confirmando a ineficácia social da Lei 13.104/2015, que tinha como 
proposta, diminuir e coibir violências contras as mulheres, por sua vez, colocando, a 
Lei 13.104/2015 em xeque, pois, não vem atendendo o objetivo principal de sua 
criação. 

Também observa-se que o número de medidas protetivas em 2018 
aumentaram cerca de 36% com relação ao ano de 2016, onde, registrou-se 339,2 
mil medidas, quando em 2016 foram registradas 249,5 mil medidas. (Departamento 
de Pesquisas judiciárias do Conselho Nacional de Justiça, 2018) 

A maioria dos casos, ocorrem por ex-companheiros da vítima, onde, sentem-
se legitimados e acreditam ter justificativas para realização da violência. Percebe-se 
que essa legitimação é na luz da razão à influência intrínseca do Patriarcado ainda 
muito presente na sociedade contemporânea, que se manifestam com um 
sentimento de posse, de controle da mulher, desejo insano de limitação, deixando a 
mulher como objeto de posse, não admitindo seu crescimento social, intelectual e 
econômico. 
 
8. INFLUÊNCIAS PARA A INEFICÁCIA DO FEMINICÍDIO  

 
 Em face deste estudo, observa-se a existência de influências para a ineficácia 
da lei segundo o aspecto social. Dentre estas influências, destaca-se: Sistema 
Patriarcal e Influência da Misoginia, Omissão do Estado, Banalização da lei Maria da 
Penha. 
 
8.1 – Sistema Patriarcal e misoginia  
 

Assim, pode-se analisar, que o patriarcado se caracteriza pela supremacia da 
figura masculina, onde este, era o centro de todo o poder familiar social, colocando 
por sua vez a mulher em condição subalterna.  

 
“Desde as sociedades mais antigas, é possível identificar elementos 
da cultura patriarcalista que reafirma uma posição subalterna à 
mulher. Tendo como fundamento a fragilidade física e o instinto 
materno como algo inerente a todas as mulheres.” Amorin, 2015. 
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Contudo, com a advento da modernidade e a luta das mulheres por 
igualdade, esse sistema histórico, tornou-se obsoleto e, não mais representativo da 
sociedade atual, onde percebe-se mais e mais mulheres adentrando no mercado de 
trabalho e disputando vagas antes ocupadas somente por homens. 

Entretanto, mesmo não sendo algo mais representativo, ainda permeia de 
forma introspectiva o imaginário popular e, contribui de forma direta o 
comportamento social que, por muitas vezes violento com relação à figura feminina, 
onde ainda o homem à vê como uma extensão de si ou da própria propriedade. 

Tal questão é resposta do poder, que historicamente sempre esteve com os 
homens, e, sempre foi utilizado a bel prazer sempre buscando interesses 
particulares. 

“O poder sempre esteve nas mãos dos homens. Eles lidam com o 
dinheiro, manejam o poder pelo dinheiro. Logo o que tem valor é o 
que dispõe de expressão econômica. Poder e dinheiro são assuntos 
de homens e esses são os temas que tem importância. Como são 
eles que estão no exercício do poder, fazem as leis e aplicam sempre 
atentos aos seus próprios interesses.” (DIAS, 2015) 

 

Desse prisma, percebe-se a influência do poder e dinheiro, ambos, presentes 
na esfera patriarcal, onde a mulher era vista, tão somente em aspecto secundário, e, 
sua obrigações se limitavam à casa, educação dos filhos. Por sua vez, as decisões 
de ordem econômica sempre estiveram nas mãos dos homens, e ainda hoje, essa 
herança patriarcal permeia a sociedade atual influenciando de forma direta para o 
crescimento das agressões contras as mulheres. 

O caso se agrava, quando não existe nenhum trabalho de cunho preventivo, 
seja este no campo educacional, ainda quando infantes, pois quando adultos, já 
diretamente, no seio familiar, quando os pais acham normal e realizam incentivos 
para o menino ser “namorador”, quando a menina por sua vez, encontra-se em um 
prisma de “objeto”.  
 A sexualidade, é marca masculina, quando a mulher, é simplesmente pernas 
e útero, cabe a ela apenas a maternidade. (DIAS, Maria Berenice, 2015) 

O menino tem que provar que é homem, tanto que era levado pelo pai ou por 
algum parente a um prostíbulo para tornar-se homem... já por outro lado, o recato é 
uma virtude exclusivamente feminina. (DIAS, Maria Berenice, 2015) 

Dessa forma, não seria inegável que o homem formado, influenciado direta e 
indiretamente de forma intrínseca e reprodutiva, não venha à visualizar a mulher 
com extensão de si ou propriedade. 

No que se refere a violência de gênero, a esta altura indissociável do 
patriarcado, onde o mesmo, estabelece uma relação de dominação sobre a mulher, 
e esta por sua vez torna-se mera subordinada dos seus anseios. 

 
“Ao estabelecer este poder de controle dos homens sobre as 
mulheres, pressupõe-se uma relação de violência, que se dá a partir 
do domínio masculino de um território, principalmente o familiar. Este 
processo de territorialização do domínio não é meramente geográfico, 
mas principalmente simbólico.”(DA CUNHA, 2014) 

 

 Nessa perspectiva, observa-se que a violência, manifesta-se antes, como 
forma de controle, privando a mulher de seu convívio natural, social. Pois no 
entendimento daquele, a mulher deve dessa forma obediência singular, cumprindo 
com o papel historicamente designado, que por sua vez não reflete mais os anseios 
da sociedade atual, onde a mulher, luta de igual com os homens, buscando seus 
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direitos em todos os segmentos sociais, trabalho, casa, repartições públicas, entre 
outras. 

De acordo com Scoot: 
 

“Frequentemente,a atenção dedicada ao gênero não é explícita mas 
constitui, no entanto uma dimensão decisiva da organização da 
igualdade e desigualdade. As estruturas hierárquicas baseiam-se em 
compreensões generalizadas da relação pretensamente natural entre 
homem e mulher. A articulação do conceito de classe no século XIX 
baseava-se no gênero. Enquanto na França, por exemplo os 
reformadores burgueses descreviam os operários em termos 
codificados como femininos (subordinados, fracos sexualmente, 
explorados como as prostitutas), os dirigentes operários e socialistas 
respondiam insistindo na posição masculina da classe operária 
(produtores fortes, protetores das mulheres e das crianças).” (SCOTT, 
p.08, 2006) 

 
No contexto desse, o que interessa aqui, é o segundo conceito, que está 

relacionando intimamente gênero e poder. 
Neste ditame, percebe-se que ações do Estado Paternalista, criam leis e 

normas para proteção de mulheres e crianças e especial. De forma alguma pode-se 
julgar improcedente, contudo de forma indireta acaba por colocar a figura feminina 
como subordinadas e fracas. 

Em face disto, percebe-se que a violência de gênero emana do próprio 
discurso contraditório de proteção à mulher, esta dotada de fragilidade e 
subordinada à figura masculina. 

Ainda em tempo: 
 

“Mesmo com a atual discussão a respeito da proteção e dignidade 
feminina, e busca pela igualdade em todos os aspectos, ainda 
encontramos indícios em pequenas atitudes que em primeira análise 
não parecem ofensivos ou preconceituosos, mas de fato representam 
a forte influência do patriarcado na nossa formação como indivíduos. 
Exemplo disso, é a simples divisão de tarefas domésticas, onde em 
sua maioria o homem fica encarregado apenas do trabalho em âmbito 
profissional, enquanto que a mulher fica responsável pela casa e 
educação dos filhos.”  (NOGUEIRA, 2018)  

 

Em face desta, observa-se que, mesmo que de uma forma indireta, o 
patriarcado se faz presente no seio social atual, e por uma ausência de trabalhos 
que se façam mais esclarecedores acerca do tema, o mesmo vem sofrendo uma 
reprodução histórica, tal ato, vem assim, ferindo o que trás a Constituição Federal de 
1988: 

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e propriedade.” (Constituição Federal/BRASIL,1988) 

  

Ao reportar-se à Constituição Federal, observa-se não somente um reforço à 
diferença e a condição subalterna da figura feminina, dependente de proteção, por 
ser minorizada dentro de um contexto social, quando na elaboração da lei 
13.104/15, onde busca-se com a mesma uma majoração na figura feminina, dessa 
forma, ferindo o Art. 5º da CF/88. 
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8.2 - Omissão do Estado 
 

 Segundo o site Jusbrasil, “a Falta de delegacias especializadas, é outra 
forma de violência contra a mulher.” (BIANCHINI, Alice, 2012) 

Atualmente o Brasil conta, com apenas 500 delegacias especializadas, assim, 
cobrindo apenas 10% dos municípios brasileiros. 

Acrescenta-se ainda que muitas delegacias, não possuem equipe própria de 
investigação, nesses casos, a apuração dos fatos acabam por defender diretamente 
e exclusivamente das informações fornecidas pela testemunha e suspeito. Esse 
acontecimento, acaba por sua vez em comprometer de forma sensível a qualidade 
da informação prestada, pois as partes irão relatar segundo interesses particulares. 

Realidade esta longe da idealizada pela Norma Técnica de Padronização de 
Delegacias Especializadas de Atendimento às Mulheres – DEAM´S, onde prevê: um 
delegado (a), vinte e um agentes, dois apoios (administrativo), um (serviços gerais). 
(BIANCHINI, Alice, 2012) 

Considerando uma área populacional de até 100 mil  habitantes, sendo acima 
de 300 mil até 500 mil os recursos deveriam ser, quatro delegados, sessenta e três 
agentes, seis apoios (administrativo, três (serviços gerais). (BIANCHINI, Alice, 2012) 

Ainda sem falar, que o sistema deveria contar com atendimento 24 horas, 
contando também aos sábados, domingos e feriados. 

Contudo percebe-se que a propaganda governamental difere da prática, e, 
como resultado a influência direta para a ineficácia da lei 13.104/15, pois delegacias 
despreparadas técnica e materialmente, não conseguem suprir com esmero os 
objetivos às quais foram criadas, deixando as mesmas à mercê da incredulidade. 

Para punir, propriamente dito, far-se-á necessário provar, comprovar a 
contravenção, contudo, sem o aparelhamento necessário, muitos inocentes podem 
acabar pagando por um erro que não cometeram, e além do mais, dá-se vazão à 
banalização da Lei. 
 
8.3 -  Banalização da Lei Maria da Penha 
 

Como já foi discutido acima, observa-se que a Lei, realmente é uma conquista 
contra a sociedade patriarcal, a Lei criada, como uma resposta à violência sofrida 
pela Maria da Penha, tem como objetivo central, coibir a violência doméstica contra 
mulheres. É inegável, que a mesma representa um marco histórico e uma grande 
conquista no quesito igualdade de gênero. 

No entanto, percebe-se a má utilização da lei, onde as mesmas, acabam 
engrossando o processo penal e acabam tirando o foco dos casos concretos, reais. 

 
“Neste sentido chama-se atenção par o índice comentado pela 
imprensa de que, em média, pelo menos cinco em cada trinta casos 
em que ocorre o acionamento da proteção da Lei Maria da Penha se 
dá diante de mal uso da lei, ou seja, sem que haja efetiva situação de 
violência doméstica.” ROMERO, 2018 

 
 Desse ponto de vista, percebe-se o acionamento da lei, por motivos escusos, 
por vingança, ou para tirar vantagens negociais em acordos jurídicos. 

Ainda em tempo acrescenta-se, que o simples testemunho da vítima 
(alegação unilateral), sem mesmo chances de defesa do acusado, o mesmo já é 
afastado do convívio familiar, do convívio dos filhos, sem ao menos à chance de 
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defender-se. Aqui, ferindo o artigo 5º inciso LV da Constituição Federal de 88 que 
prevê o seguinte: 
“Aos litigantes, em processo judicial e administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e ampla defesa, com meios e recursos a ela 
inerentes;”Constituição Federal/88. 

Ao adentrarmos no seio dessa interpretação, pode-se perceber, que a Lei em 
questão, não assegura o contraditório, pelo menos em um primeiro momento. Muitas 
vezes, o acusado passa por situações vexatórias, como prisão preventiva,  que por 
sua vez vêm à causar o indivíduo transtornos de ordem material, psicológica e 
moral, como já supracitados acima. 

Segundo Romero (2018), “Não há presunção de inocência do suposto 
agressor, nesses casos, não há apuração da realidade dos fatos, em primeiro plano, 
devido à urgência da concessão da medida protetiva, em tese.” 

 
Nesse sentido: 

“Na maioria dos casos de uso injusto da proteção legal a tentativa é 
punir o falso agressor, por fim de relacionamento, problemas 
familiares, prejudicar em disputas judiciais por guarda de filhos ou 
pensão, obter vantagens e ameaça em partilhas de bens, além de 
outras formas de vingança em relações familiares.” (ROMERO, 2018) 

 

Desse prisma percebe-se interesses escusos do uso da Lei. Vale fomentar 
que o acionamento da Lei 11.340/2006, coloca o homem já em patamar de 
criminoso perante à sociedade e pelas autoridades. Uma vez acusado, mesmo que 
inocente, à imagem já estará tingida e, os prejuízos a este vão além de materiais, 
são de ordem psicológica, de ordem moral,um atentado à honra,  realmente uma 
atentado ao princípio da dignidade humana que previsto na Constituição Federal de 
1988, no artigo I, inciso III.  

Ainda, como proposta, segundo Ipea, publicado no G1 (2013) site de notícias, 
“A Lei Maria da Penha, que entrou em vigor para combater a violência contra a 
mulher, não teve impacto no número de mortes por esse tipo de agressão.” 
(D`AGOSTINHO, Rosanne, 2013 
 
9. CONCLUSÃO 
 

Ao término parcial deste trabalho, depois de discorrer acerca de diversos 
temas circundantes, que por sua vez influenciam diretamente a eficácia da Lei pode-
se concluir que, em primeiro momento do estudo, pode-se constatar o fator cultural 
oriundo do Sistema Patriarcal, que coloca a mulher em uma posição subalterna, 
tendo como responsabilidade, a procriação, cuidar da casa, em suma cuidar dos 
afazeres domésticos, por sua vez se tornando uma extensão da propriedade do 
homem. 

Em um segundo momento destaca-se a omissão do Estado com relação ao 
pronto atendimento, pois o mesmo, apesar de majorar a Lei, não possui 
aparelhamento técnico nem humano para suprir a demanda de atendimentos às 
mulheres que precisam de fato de proteção. 

Em terceiro momento, faz-se uma sondagem na Lei Maria da Penha ,onde 
observou-se em muito casos à sua má utilização, com objetivos escusos. Tais 
objetivos escusos, acabam por fim, à ferirem o Principio da Dignidade humana 
previsto na Constituição Federal de 88 (acima citado), pois, o acionamento da 
mesma é unilateral, e o possível agressor, já será tratado como criminoso perante a 
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sociedade e perante à Justiça. Ainda, um fator agravante, que a mesma vem à ferir o 
Art. 5º,  inciso LV da Constituição Federal de 88, não dando ao acusado o direito da 
defesa, muitas das vezes colocando o mesmo à situações vexatórias, se não 
bastasse o julgo social, a própria detenção do mesmo. 

Ainda em tempo observa-se que a lei do feminicídio, segundo alguns 
doutrinadores, apresenta inconstitucionalidade (tema para uma próxima pesquisa), 
pois por conseguinte, fere o Art. 5º da Constituição federal, onde, “Todos são iguais 
perante à lei, sem distinção de qualquer natureza...” 

Em face dos argumentos trabalhados acima, a cultura, omissão do Estado 
pela falta de aparelhamento, e principalmente, Os Princípios da Dignidade Humana, 
Art 5º inciso III, LV  e a sua natureza inconstitucional, por majorar a figura feminina, 
ferindo o Caput do Art. 5 º, pode-se concluir que a Lei nº 13.104/15 não é 
teleológica, pois não conseguiu alcançar seu objetivo final, que é a redução da 
violência contra a mulher. 

Ainda em tem tempo observa-se que a Justiça, vem cumprindo com seu 
papel, ao realizar a punição eficaz, contudo, não é a resposta social que a lei 
propõe.  Dessa forma, não se faz necessário apenas a punição, contudo a criação 
de medidas preventivas, educativas em instituições Escolares, com extensão à toda 
sociedade, onde pudessem veemente combater não ao fato concreto o feminicídio, 
mas também combater o Patriarcado, que intimamente e em segredo ainda ronda a 
sociedade atual. 
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RESUMO 
 
O presente trabalho tem como preceito apresentar uma análise sobre a exploração 
mineral artesanal, que vem sendo exercida de forma disforme em nosso país. Essa 
situação passa a ser analisada, tendo em vista que desde a colonização de nosso 
país, até com as modalidades de migração patrocinadas no século passado, até à 
atualidade, nunca houve por bem estabelecer – se uma política ambiental que 
aliasse as questões de preservação ambiental, e a atuação sustentável, em áreas 
com atividades de trabalho destes operadores de garimpo. Importante que haja uma 
preocupação em criar condições de proteção constitucional e legal para que estes 
cidadãos, também sejam protegidos pela efetividade da lei. 
Palavras-chave: Exploração Artesanal, Estado Brasileiro, Políticas Públicas 

 
 

ABSTRACT 
 
The present work has as precept to present an analysis about the artisanal mineral 
exploration, that has been exercised in a different way in our country. This situation is 
now being analyzed, considering that since the colonization of our country, even with 
the migration modalities sponsored in the last century, until the present time, it has 
never been well to establish an environmental policy that combines the issues of 
environmental preservation. , and the sustainable operation, in areas with work 
activities of these mining operators. It is important that there is a concern to create 
constitutional and legal protection conditions so that these citizens are also protected 
by the effectiveness of the law. 
Keyword: Brazilian State, Craft Exploration, Public Policies 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

           O objetivo deste trabalho é apresentar a comunidade acadêmica e também a 
toda sociedade civil, a falta de interesse do Estado Brasileiro (no histórico de 
diversos governos), em realmente definir uma política pública onde a extração 
mineral artesanal (Garimpo) venha ser observada como realmente é, uma fonte de 
renda para centenas de pessoas e famílias, que tem seu sustento exclusivamente 
oriundo dessa atividade, porém sem deixar de dar ênfase a degradação ambiental 
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que decorre deste tipo de exploração, expor a urgente necessidade de soluções 
concretas no tocante a essa questão tão discutível, pois o conflito que existe nessas 
regiões entre os direitos do meio ambiente e desenvolvimento econômico 
sustentável é notório, sendo esse último  essencial para o aumento social igualitário, 
no entanto, não é observado como um direito garantido e deferido na Constituição 
Federal Brasileira de 1988 (CF/88) e também na Declaração Universal Dos Direitos 
Humanos (DUDH), como garantia do mínimo necessário para essas pessoas 
usufruir de uma qualidade de vida digna e saudável. 
          Contudo o Direito Ambiental, por dizer respeito à vida do planeta como um 
todo, afeta de igual modo as relações individuais e os direitos sociais de toda uma 
população, como questões de saneamento( esgotamento sanitário, fornecimento de 
água potável, destinação adequada para o lixo, cuidado especial com lixo hospitalar 
etc..., a Lei 6.938,(Política Nacional do Meio Ambiente de 31/08/1981), traz à tona 
não a ideia de um espaço geográfico delimitado e estático, mas de um complexo de 
fatores múltiplos e ativos( condições, leis, influências, e interações), meio ambiente 
portanto, não é um lugar pura e simplesmente, nesta perspectiva há que se dizer 
que o meio ambiente não se trata apenas de um espaço físico e hipotético, mas sim 
de elementos de natureza física, química e espaços dinâmicos, onde tanto a 
proteção, quanto a utilização destes mesmos ambientes, devam ser garantidos pela 
legislação, porém dando condições aos indivíduos de atuarem como parte integrante 
deste processo, nessa discussão em que também devemos fazer este comparativo 
com a Agenda 2030, da ONU, onde 17 objetivos globais precisam ser atingidos, faz-
se necessários que o Brasil, enquanto Estado de domínio de suas áreas de 
preservação, crie condições para que além da permanência de áreas sustentáveis, 
sejam também protegidos os indivíduos, envolvidos neste ¨meio ambiente¨, dando 
lhes a oportunidade, de crescerem de forma adequada às políticas ambientais 
existentes, mas acima de tudo garantindo lhes a sobrevivência e a permanência não 
só no ambiente amazônico, bem como de tantas outras áreas de exploração mineral 
de nosso país. 
 
2. METODOLOGIA 
          Para a elaboração deste material foram usadas como base, pesquisas 
bibliográficas, extraídas de livros e sites, com matérias especificas, pertinentes ao 
assunto, assim, de acordo com o que exemplifica Antônio Carlos Gil em seu livro 
(Como Elaborar Projetos de Pesquisa, 2002, p,162), com propósito de êxito na 
produção deste trabalho, aplicou-se a metodologia qualitativa, com a finalidade de 
conseguir dados voltados a entender o problema a partir do ponto de vista do grupo 
em questão. 
 
3. DESENVOLVIMENTO 
3. A história 
          O continente Sul-americano tem em seu histórico de colonização a exploração 
dos seus recursos minerais, no início por aqueles que detinham o até então ¨direito¨ 
por aqui terem chegado como seus desbravadores, com o tempo por pessoa 
comuns, devido ao valor agregado e por estarem trabalhando com metais e pedras 
preciosas. É notório de todo o povo brasileiro a história dos bandeirantes com suas 
famosas expedições em busca de ouro e pedras preciosas país a fora, é certo que 
em muito contribuíram para a expansão territorial da então colônia portuguesa e com 
isso descobriram que seu solo guardavam riquezas imensuráveis, com abundantes 
reservas minerais de uma diversidade considerável de minérios. A distribuição das 
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jazidas na terra não é regular. Algumas regiões são marcadamente privilegiadas: 
¨Sul da África e Sudeste da Ásia, Brasil, os Urais (Rússia) e as zonas montanhosas 
dos Estados Unidos da América(Gemas do Mundo, 2006, pg 54)¨, assim dentro 
deste contexto em um país com características extremamente favoráveis  a 
exploração destas riquezas, devido ao grande número de aluviões minerais, de 
baixa  profundidade e com acesso relativamente fácil às forças humanas para a 
prospecção de pequena monta, surgiram os mineradores artesanais (Garimpeiros). 
Embora a colonização do Brasil se tenha iniciado dois séculos antes que os maiores 
achados de ouro fossem feitos, a procura por riquezas minerais dominou a nascente 
política colonial. Em 1603, por exemplo, as ordenações filipinas (Conjunto de leis do 
reinado de D. Felipe III, confirmadas por D.João VI em 1643, que vigoraram até 1648 
em Portugal como leis gerais e até 1916 no Brasil, como fonte subsidiária do direito 
Pátrio), reafirmaram a posse real das reservas minerais, embora concedesse licença 
para a mineração individual, sob o pagamento do quinto para a Coroa. Um código 
complementar de agosto de 1618 (numa forma revisada em 1702) serviu como base 
da legislação brasileira de mineração por todo o período colonial. 
           O termo ¨Garimpeiro¨ surgiu nas regiões das minas de ouro e diamantes em 
meados do século XVIII, era atribuído aqueles que mineravam escondidos da coroa 
portuguesa, os que exploravam as ¨grimpas das serras¨ já que estas possuíam 
características que facilitavam a mineração ilegal, pois eram essencialmente 
aluvionares, outro motivo era que na época a fiscalização era extremamente rigorosa 
e arbitrária, com desigualdade e injustiça na distribuição das áreas a serem 
exploradas, chamadas de, datas minerárias, a corrida pelo ouro durante o século 
XVIII, na região que se tornou parte do Estado de Minas Gerais, estava sujeita a 
esta legislação. Assim se inicia a história do garimpo e do garimpeiro no Brasil, com 
diversas expedições de pesquisa mineral, patrocinadas pela elite nacional à época, 
ao mesmo tempo os aventureiros, que por conta e risco enfrentaram as agruras dos 
sertões em busca de riqueza e sustento próprio, a mineração determinou o ritmo de 
expansão econômica e demográfica da colônia, sendo incentivada pela monarquia, 
que por sua vez buscava o controle sobre a população de mineradores artesanais, 
para com isso, obter o total domínio fiscal por parte da coroa, dados afirmam que 
havia  mais de 120 mil habitantes nessa época, nas chamadas cidades do ouro de 
Minas Gerais. 
          Em 1700 chega a Minas Gerais quatro mineradores do reino, que juntamente 
com os mineradores paulistas, desenvolvem em 1707, a técnica de desmontar a 
terra com água, em 1711 foram desenvolvidos por um clérigo, as rodas para 
esvaziamento das catas, método aperfeiçoado e produzido em escala a partir de 
(1725), no entanto em 1721, inicia-se o trabalho nas encostas das montanhas e a 
abertura de poços, não se tem notícias sobre o uso de mercúrio no primeiro ciclo do 
ouro no Brasil, que teve seu término em 1750, os garimpeiros que não conseguiam a 
datas minerais, trabalhavam nos lugares mais longínquos possível, para não serem 
pegos pela fiscalização da coroa, muitos viviam uma vida de misérias, porque a 
mineração era o único meio de subsistência. No entanto na segunda metade do 
século XVIII, começou a decadência desse polos de mineração no Brasil, 
ocasionando uma redução drástica nos tributos da monarquia, como reação, 
Portugal em 1776 inaugura a Real academia de Lisboa, com o propósito de estudar 
os problemas sociais do Brasil. No dia 13 de Maio de 1803, Dom João VI edita um 
alvará que estimulava a formação de associações de mineração, em 12 de agosto 
de 1817 uma carta régia estabeleceu os estatutos para a sociedade de lavras, que 
perduraria até  República Velha. 
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          Contudo em 1930, Getúlio Vargas como chefe do governo provisório, que 
almejava ser popular e nacionalista, teve um posicionamento na questão mineral do 
Brasil, criando em 1934 o Departamento Nacional de Pesquisa Mineral (DNPM), hoje 
ANM, órgão estatal que ficaria encarregado de criar, desenvolver e fiscalizar todo 
setor minerário nacional, beneficiando os garimpeiros, pois regulamentava a 
indústria de faiscação de ouro aluvionar e a garimpagem de pedras preciosas, 
estabelecia pela primeira vez, uma política mineral mais ampla, sendo o primeiro 
documento oficial a valorizar a atividade garimpeira, já em 1957, no governo de 
Juscelino Kubitschek, com base na lei n° 3295 de 1957, criou-se a Fundação de 
Assistência ao Garimpeiro (FAG) e propõe assistência ao garimpeiro, vinculando-os 
a Previdência Social, nada foi cumprido e a FAG foi extinta através do decreto n° 
75.208 de 1975 no governo Geisel. 
Em 1967, foi editado um novo Código de Mineração e regulamentado em 24 de 
Junho de 1968, de 1934 a 1967, os donos das terras tinham preferência para a 
pesquisa e exploração, contudo com a Constituição Federal de 1988, os minérios 
foram decretados bens da União. Entretanto em 1980, o que se viu foi um 
crescimento do garimpo que ocasionou um choque com as condições do Estado, 
que não previa um aumento tão significativo de garimpos e garimpeiros, segundo 
estimativas do então DNPM, havia mais de 300.000 (trezentos mil), garimpeiros 
atuando nessa época no Brasil. A Constituição Federal de 1988, deu um importante 
destaque a questão mineral, dando prioridade na exploração por empresas 
nacionais e reconhecendo de fato o espaço que o garimpo ocupava, reconheceu 
ainda em seu artigo 25, a possibilidade de criar novas reservas garimpeiras, e em 
seu artigo 174,§ 4, assegurava ao garimpeiro a prioridade na autorização e 
concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas garimpáveis. Assim sendo 
chegamos na contemporaneidade com muitas conquistas nessa área, com suporte 
legal favorável, determinado na Carta Magna da nação, no entanto, mínimas são as 
ações que de fato se efetivaram, e foram capazes de oferecer respostas a essa 
classe de trabalhadores que existe em nosso país até os dias atuais, porém hoje 
não vivem mais os dias áureos de outrora, onde exercer essa atividade era sinônimo 
de fartura e prosperidade, na atualidade são extremamente combatidos e criticados, 
muitas vezes por posturas apaixonadas e meias verdades que facilitam a 
manipulação da opinião pública, na maioria por desconhecerem a realidade que os 
cerca, pois muitas são as fábulas que permeiam a imaginação popular no que diz 
respeito às riquezas em relação aos mineradores artesanais, no entanto é uma 
profissão de trabalho árduo e extenuante, onde o retorno financeiro é sempre uma 
incógnita. 
 
3.1 Reflexos do passado na Amazônia de hoje 
           A proteção do meio ambiente, voltou a figurar como tema de constantes 
analises e debates por parte de estudiosos e também da sociedade civil atual, de 
modo geral positivamente, já que expõe todos aspectos que envolvem a situação, 
inserido nesse contexto o Direito Ambiental, tem a tutela jurídica do meio ambiente, 
composto pela fauna, flora, água, solo e ar atmosférico, a Lei 6.938 (LPNMA), de 31 
de agosto 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e instituiu o 
Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), é sem dúvida a lei destinada a 
proteção do meio ambiente, mais importante depois da Carta Magna, ela introduziu 
em nosso ordenamento toda a base que se tem em relação a conceitos basilares 
sobre o assunto, como a degradação da qualidade ambiental, poluição, poluidor, 
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princípios, objetivos, diretrizes, instrumentação, órgãos, responsabilidade objetiva, 
em suma um divisor de aguas na política nacional do meio ambiente. 
           No Brasil desde a década de 1930, já existiam leis que tratavam sobre o uso 
das florestas, águas  e minas, porém só quatro décadas mais tarde é que começaria 
a se falar em direito ambiental, legislação ambiental, e isso foi um fato que abrangeu 
praticamente todos os países, no entanto, em uma busca pela história vamos 
encontrar leis a esse respeito, até mesmo no Código de Hamurabi, e também na 
Grécia antiga, mas somente em 1970 é que a expressão ¨Direito Ambiental¨ passou 
a ser empregada pela comunidade jurídica, a Constituição de 1988, alçou a defesa 
do meio ambiente, à condição de princípio constitucional, um direito fundamental ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, podemos citar diversas menções, diretas 
ou indiretas ao meio ambiente na Constituição Federal: 
 
                                        De nossa Constituição Federal extraímos os princípios do Direito Ambiental, 

tais como o da participação popular, o do desenvolvimento sustentável, o da 
preservação, o da precaução etc. Na Carta de 1988, um texto 
marcadamente ambientalista, encontramos a base de institutos 
administrativos de Direito Ambiental, como o estudo de impacto ambiental; 
ou os instrumentos processuais destinados à tutela ambiental, como ação 
popular e a ação civil pública. Nela encontramos entrelaçados os principais 
temas de direitos humanos e de direito econômico em torno da questão 
ambiental. Figueiredo(2013,p,81,82). 

 
 
 De acordo com o poder executivo a política nacional do meio ambiente, tem 
como seu alvo a conciliação do meio ambiente com o desenvolvimento 
socioeconômico, com a proteção do meio ambiente, de um lado, com a garantia do 
desenvolvimento socioeconômico do outro, em busca de garantir as condições 
necessárias ao avanço industrial, e aos interesses da segurança nacional e a 
proteção da dignidade da vida humana, no entanto uma retrospectiva do passado, 
nós leva a ter no mínimo cautela no que concerne a esse tema, pois no século 
passado, precisamente na década de 60, o então governo militar incentivou um 
processo de migração para as regiões mais remotas da nação na época, a região 
norte do país, e tinha em seu discurso a ocupação populacional para garantir a 
soberania nacional das fronteiras diante de possíveis invasões. Oferecendo suporte 
para quem tivesse interesse em aderir ao projeto de colonização destas áreas, 
incentivou a exploração da madeira das florestas, para a implementação da 
agricultura e pecuária, ocasionando como consequência a descoberta de ouro, 
diamante, topázio, ametista, cassiterita entre outros, e por ser mais rentável 
financeiramente se tornou um dos principais vetores da economia dessas regiões, 
durante muito tempo, e em alguns lugares até os dias atuais, porém sem nenhuma 
consciência ambiental, com índices de desmatamento que chegaram a 
impressionantes e inadmissíveis 20 mil quilômetros quadrados ao ano, o estado por 
sua vez, fazia a popular política do avestruz e não só nessas situações aqui 
apresentadas mas também em relação às barbáries que foram praticadas contra 
diversas etnias indígenas, algumas sendo exterminadas em sua totalidade, 
felizmente o mundo toma consciência do dever de tratar o meio ambiente de 
maneira responsável e em 1992 no Rio de Janeiro foi realizada uma conferência que 
iria dar outros rumos a questão ambiental mundial, também conhecida como ECO-
92: 

Esta ¨cúpula da terra¨ pode ter sido um dos eventos históricos mais 
importantes do século. Ao consagrar o conceito de ¨desenvolvimento 
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sustentável¨, a Conferência assinalou uma mudança de rumo no modo de 
tratar o meio ambiente. A partir deste momento de inflexão, emerge um 
novo consenso de que o desenvolvimento deve levar em conta os limites 
colocados pela degradação e poluição do meio ambiente, tanto no longo 
quanto no curto prazo. MARTINE(1996,P.149).                         

 
 Muitas foram as conquistas obtidas no tocante a preservação ambiental e 
desenvolvimento sustentável até o momento atual, isso é um fato positivo e 
inquestionável, no entanto, a região amazônica vive um conflito permanente de 
mazelas sociais, que num primeiro instante parece sem solução, pois a densidade 
populacional da área aumentou significativamente, hoje com mais de 20 % do total 
da população Brasileira vivendo ali, com comunidades inteiras desprovidas do 
mínimo necessário para sobreviver dignamente, pois a ausência do estado em se 
fazer presente, como detentor do poder soberano em favor do bem comum do povo, 
não se materializa, devido a falta de políticas públicas destinadas a esse fim e a total 
incapacidade e falta de comprometimento dos seus gestores em buscarem 
alternativas viáveis que se faça cumprir o que determina a Constituição federal de 
1988, e assim também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, do qual o 
Brasil é signatário.                                                                                           
           Atualmente   o que temos visto e ouvido sobre à Amazônia é uma guerra de 
narrativas que não sabemos o que realmente é verdade ou mentira, porque o 
interesse é bem mais amplo do que o discurso de simplesmente proteger a floresta, 
contudo não vamos entrar nessa seara de conflitos diplomáticos internacionais e sim 
no homem como ser individual e social que vive ali, e precisa de uma alternativa 
viável para o seu problema mais especificamente os que trabalham na extração dos 
recursos minerais. 
         Essa omissão de apresentar uma diretriz que consolide o trabalho dos 
garimpeiros, abrange todo o território nacional, a região norte fica em mais evidência 
por compreender a Amazônia legal, que segundo dados, possui hoje cerca de 800 
garimpos, entre legais e clandestinos, também pela desigualdade social frente a 
outras regiões do país, que não tem sua economia ligada diretamente aos recurso 
da floresta, seja minerais ou vegetais, estados que já tiveram boa parte de seus 
recursos sobrevindos destas atividades, como o estado  do Paraná, que foi um 
importante polo produtor de ouro e diamantes e hoje a economia local é outra, como 
descrito em um trabalho que conta a história do estado, desenvolvido pela 
Secretaria de Educação e Cultura: 
 

 A té meados do século XVIII, todo o interior a oeste de Curitiba era 
conhecido como “Os Sertões do Tibagy”. Pouco se conhecia da geografia 
desta região e sabe-se da presença de faiscadores de ouro nas “minas da 
Pedra Branca” e das primeiras fazendas em torno de 1720. A primeira 
notícia de diamantes encontrada nesta região, em 1754, refere-se aos 
exploradores Ângelo Pedroso de Lima e Marcelino Rodrigues de Oliveira, 
moradores do Tibagi cujo escravo Anselmo achou uma pedra cristalina e 
lustrosa quando faiscava nos córregos da região. Relatos de exploradores 
europeus que estiveram no Brasil a convite da coroa portuguesa, como 
Auguste de Saint-Hilaire, passando na região em 1820, fazem menção ao 
contrabando de “minérios” (diamante e ouro). Na primeira metade do século 
XX, o diamante do rio Tibagi ficou famoso pela sua qualidade. Nesta época 
houve um grande surto de garimpagem no local, com a presença de 
mineradores da Bahia e Minas Gerais, principalmente no final dos anos 30 e 
início dos anos 40. O uso de escafandros para mergulhadores difundiu-se e 
começou-se a lavrar o fundo do rio Tibagi. Atualmente, tanto o diamante 
como o ouro são explorados esporadicamente, condicionado muitas vezes 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

 

às épocas de estiagem. Sempre encontrados em depósitos aluvionares ou 
em terraços antigos, as rochas-fonte dos diamantes ou do ouro ainda são 
desconhecidas. Para conhecer mais sobre o ciclo do diamante e do ouro no 
município de Tibagi visite o Museu do Garimpo. O método de extração 
envolvia mergulhadores com escafandro. Fonte: Museu de Tibagi. “Mappa 
do Sertão do Tibagy, riquíssimo de haveres, de ouro, estanho fino, 
antimônio excelente, como de campos férteis para criar animais 1755”. 
Fonte Museu Paranaense. 

 
 Assim como já citado, boa parte da população que se encontra nessas 
regiões, não tem outras alternativas de sobrevivência, e com a anuência das 
autoridades são obrigados a buscarem seu sustento e de seus familiares na 
ilegalidade (não todos), uma vez que em todas a capitais, e praticamente todas às 
cidades dessas regiões existem empresas que compram a décadas  o que os 
mineradores artesanais produzem e o estado por sua vez, ignora essa realidade, 
quem verdadeiramente esta lucrando com essa exploração e porque esta  atitude do 
estado, em ficar procrastinando algo de tão relevante importância econômica  para a 
nação e vida de tantos Brasileiros. Passados mais de 10 anos que foi instituído o 
Estatuto dos Garimpeiros na Lei n° 11,685, de 2 de Junho de 2008, com seus 
direitos e deveres, pouca coisa evoluiu, a classe não tem representação social 
efetiva, poucas são às cooperativas existentes ou grupos organizados que busquem 
o bem comum de todos, o que ocorre devido a distância que o estado se encontra 
da realidade, são pessoas de má fé usando-os como elementos de manobra em prol 
dos objetivos pessoais  de uma minoria. 
  
3.2 O Estado e sua Política 
           A política pública se desenvolve através da presença estatal na sociedade, o 
conceito de política pública é popularmente conhecido como a resolução dos 
problemas coletivos para o benefício social em favor de todos, a esse respeito 
Secchi (2014, p.2), comenta que ¨Uma política pública é uma diretriz para enfrentar 
um problema público,¨ infelizmente não é o que acontece em relação as pessoas 
que sobrevivem da extração mineral artesanal, já que o poder estatal, sabe onde se 
localiza as comunidades que tem sua subsistência ligada a esse tipo de atividade, 
contudo 95% ou mais dessas pessoas nunca foram alvo de uma campanha de 
conscientização e esclarecimentos, no que diz respeito a proteção ambiental, os  
benefícios em protege- ló, e os malefícios decorrentes da degradação ambiental,  
um problema de dimensão tão importante e abrangente, no entanto pouco difundido 
nos locais a onde os mesmos acontecem, muitos não tem noção dos perigos que 
correm, ao manusearem produtos tóxicos como o mercúrio (metal pesado, 
extremamente nocivo ao homem e natureza), sabem que não estão devidamente 
certos, contudo a inação do estado em oferecer respostas e levar adiante o que esta 
definido na Constituição federal de 1988, em seu artigo 225, § 1, IV,V,VI, é fato 
comprovado: 

             Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,   
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

                                         § 1.° Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder    
Pùblico: 
 

 IV- exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade        
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;    
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   V- controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida , a qualidade de 
vida e o meio ambiente; 
VI- promover a educação ambiental os níveis de ensino e a conscientização 
pública para a preservação do meio ambiente; 

 No que concerne a essas pessoas, a aversão pelo poder público é unanime, 
pelo descaso explícito do poder constituído e pela incapacidade do estado em 
desenvolver uma política pública que equalize os direitos ambientais e os direitos 
fundamentais desses trabalhadores, porque é inadmissível que diante de toda a 
tecnologia existente e disponível, o estado não consiga oferecer uma saída viável, 
para que todos possam ser beneficiados, tanto o homem, como o meio ambiente, já 
que ambos precisam continuar a viver, países como Nova Zelândia, Tailândia, 
Canadá e Costa Rica, são países que tem suas fontes de renda ligadas a mineração 
e agricultura, porém eles estão conseguindo demonstrar na prática um compromisso 
sério com o desenvolvimento sustentável, através de um novo conceito que está 
sendo difundido, que é a Diplomacia Ambiental, onde a preocupação maior  do 
poder executivo é dar transparência em seus atos no que se refere ao meio 
ambiente, e divulgar para os seus consumidores o que estão fazendo. 
          Diante dos desafios em que o Brasil tem, no que concerne a proteção 
ambiental e desenvolvimento econômico, não é demérito algum, buscar soluções 
viáveis e eficazes, onde já foram implementadas e estão dando certo, já que a 
preservação para se ter um meio ambiente saudável, é um direito ambiental 
fundamental, que diz respeito a todos os habitantes do planeta, qual importante seria 
se o Estado proporciona-se a essas pessoas, a possibilidade de poder trabalhar, 
legalmente, sendo assistidos pelo poder estatal, com ensinamento e estrutura 
necessária para viabilizar uma harmonia entre a profissão de sua subsistência e a 
proteção do meio ambiente, diante da realidade que, toda a tecnologia desenvolvida, 
para o bem comum da humanidade, usa componentes minerais em suas formas e 
composições, economicamente  um comércio de muitos milhões, constituiria  uma 
solução financeira, para centenas de trabalhadores, se o governo desenvolve-se um 
projeto nesse sentido, assegurando a compra da produção dos mineradores, 
demarcando áreas legais para esse fim, capacitando representantes legais das 
comunidade, no quesito proteção ambiental, difundindo maciçamente o propósito de 
proteção ambiental e desenvolvimento econômico, demonstrando os benefícios 
sociais dessas ações, para a contemporaneidade e futuras gerações.                                                                                                          

3.3 Garantias e Igualdade 

Trazer luz a um problema de tão grande complexidade e que levanta 
acaloradas discussões e inúmeras contradições, nos faz pensar sobre as garantias 
dos direitos fundamentais, que foram conseguidas, através de uma lenta evolução e 
amadurecimento da sociedade, em nível internacional e nacional, como também os 
direitos constituídos na nossa Constituição, que para muitos que tem a sua 
sobrevivência, diretamente ligada a essa atividade aqui relatada, muitas são as 
vezes que, esses referidos direitos os são negados, negligenciados, pela omissão 
do poder estatal, em se dispuser  à aplicar os tratados do qual é signatário, em suma 
uma grande hipocrisia, pois a nação que pretende crescer, evoluir, prosperar e 
oferecer qualidade de vida a sua população, tem que se fazer presente, em todos os 
sentidos da administração pública, com investimentos, parcerias saudáveis, 
programas educacionais relevantes, desenvolvidos em conjunto com a sociedade, 
com objetivo de ampliar saídas, para o desafio de conseguir o equilíbrio econômico e 
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ambiental desejável, como determinado pela Agenda Global 2030, em sua ODS de 
n° 8, com o desígnio de ¨Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo, e 
sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. 

Porque os dispositivos legais, para que se enfrente esse problema, que 
perdura por tantas administrações, o país os tem, um compilado de leis e normas 
que provoca euforia em quem os lê e os compreendem, pois são garantias e 
determinações que se efetivadas como estão apregoadas, mudariam 
exponencialmente a maneira de viver, trabalhar e preservar o meio ambiente, 
daqueles que dependem dele diretamente para sobreviver, e assim todos colheriam 
os frutos, de uma política pública, saudável, responsável e determinante. 

 
4 CONCLUSÃO: 
          Diante do exposto conclui-se que, os desafios são muitos, para se chegar a 
uma conjectura, que seja ideal a todos os envolvidos na situação aqui descrita, 
contudo assim como exemplo citado, de países que estão conseguindo equalizar o 
desenvolvimento econômico, com a preservação do meio ambiente, através de 
definições políticas sérias, e determinantes, o Brasil tem uma oportunidade impar, de 
realmente mudar a atual circunstância em que se encontra, perante a visão 
internacional de vilão, nesse quesito e acima de tudo oferecer uma solução para 
essa classe de trabalhadores, que existe, desde a nossa colonização e não podem 
ser culpados, por viverem em um país extremamente favorecido pela natureza no 
que diz respeito às riquezas minerais. Impar no sentido de aproveitar o que foi 
estabelecido, pela Agenda Global 2030, e colocar como objetivo primordial, alcançar 
as metas estipuladas por essa agenda, com o intuito de realmente desenvolver uma 
política pública, que possa alcançar uma solução eficaz e definitiva, que venha ser 
favorável e suficiente a todos, tanto homens como natureza. 
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RESUMO 
 
O presente artigo visa analisar a legitimidade da Polícia Judiciária na aplicação 
do acordo de delação premiada. Como procedimentos metodológicos, 
destacam-se a pesquisa bibliográfica e documental, utilizando-se o método 
dedutivo. Tem o objetivo de apresentar o conceito de delação premiada, 
natureza jurídica, bem como os princípios constitucionais do referido instituto. 
Nessa baila, tem o intuito de demonstrar a (i) legitimidade do delegado de 
polícia para propor o acordo de delação premiada. 
 
Palavras-chave: Acordo; Propositura e condução; Legitimidade da polícia 
judiciária. 
 

 
ABSTRACT 

 
This paper aims to analyze the legitimacy of the Judiciary Police in the 
application of the award agreement. As methodological procedures, we 
highlight the bibliographic and documentary research, using the deductive 
method. It seeks to present the concept of award winning, legal nature as well 
as the constitutional principles of the institute. Finally, it seeks to demonstrate 
the (i) legitimacy of the police chief to propose the award-winning plea 
agreement. 
 
Keywords: Wake up; Design and Conduct; Legitimacy of the Judicial Police. 
. 
 
1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem o escopo de trazer à baila discussões doutrinárias a 
respeito da efetiva atuação do delegado de polícia na propositura de acordos 
de delação premiada. 

O tema mostra-se de fundamental importância no cenário jurídico 
brasileiro uma vez que nos últimos anos o país vivencia uma série de mega 

                                            
 
1
Discente do 10 º período do curso de Direito da FATEB- mariana_dms@outlook.com 

2
Docente e Coordenadora do curso de Direito da FATEB- Mestre em Ciências Jurídicas pela UENP 

(Universidade Estadual do Paraná); Especialista em Direito Público pela Escola de Magistratura do 
Paraná- Núcleo Ponta Grossa; Bacharel em Direito pela Universidade pela UEPG-Universidade Estadual 
de Ponta Grossa- e-mail: scmerlo@uol.com.br. 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 
de outubro de 2019. 

 

operações investigativo envolvendo grandes autoridades do governo e também 
grandes corporações. 

Investigar tanta gente poderosa requer um esforço articulado que 
envolve várias instituições – poder judiciário, ministério público, polícia federal, 
receita federal, dentre outros, bem como exige mudança de paradigmas 
processuais e investigativos na busca de provas e de processos probos. 

A delação premiada não é algo novo, seus primeiros indícios foram 
encontrados ainda na idade média, no período da inquisição. há muito tempo 
esse instituto vem sendo aplicado em diversos lugares do mundo, e no brasil 
não é diferente.  

A lei dos crimes hediondos – 8.072/1990 foi o primeiro diploma a prever 
benefícios ao colaborador. Com o aumento considerável de crimes, 
principalmente, envolvendo organizações criminosas foi necessário buscar a 
criação e aplicação de institutos mais eficazes como meios de obtenção de 
prova. Eis que a lei 12.850/13 vem, pela primeira vez, disciplinar melhor a 
delação premiada e suas nuanças. 

Nesse contexto, o presente estudo tem como problema analisar a 
(i)legitimidade do delegado de polícia na aplicação do acordo de delação 
premiada, visto que é a autoridade que detém a investigação em um primeiro 
momento. 

A metodologia utilizada é constituída fundamentalmente como um 
estudo dedutivo. Para tal, foi realizado levantamento bibliográfico com autores 
de direito constitucional, direito penal e direito processual penal. 

 

2. JUSTIÇA PENAL NEGOCIAL – ASPECTOS E ESPÉCIES 

Para explanação do prisma conceitual do gênero JUSTIÇA PENAL 
NEGOCIAL, do qual se derivam espécies que serão abordadas neste trabalho 
com ênfase em sua aplicação no Direito Pátrio, a exemplo dos institutos 
trazidos pela Lei 9.099/1995, a colaboração premiada referenciada em várias 
leis esparsas, o acordo de leniência regulado na legislação do Sistema de 
Defesa da Concorrência (Lei 12.529/2011) e ainda o acordo de não persecução 
penal regulado por meio da resolução 181/2017 do CNMP. 

Para Vinicius Vasconcellos, a justiça criminal negocial pode ser definida 
como: 

(…) modelo que se pauta pela aceitação (consenso) de ambas as 
partes – acusação e defesa – a um acordo de colaboração 
processual com o afastamento do réu de sua posição de resistência, 
em regra impondo encerramento antecipado, abreviação, supressão 
integral ou de alguma fase do processo, fundamentalmente com o 
objetivo de facilitar a imposição de uma sanção penal com algum 
percentual de redução, o que caracteriza o benefício ao imputado em 
razão da renúncia ao devido transcorrer do processo penal com todas 
as garantias a ele inerentes. (VASCONCELLOS, Vinicius G. 2015, 
pag. 55). 

Como se vê, na visão do autor a justiça criminal negocial reflete-se numa 
abreviação do trâmite processual, aceita pelo réu, o qual mitiga sua 
recalcitrância contra o jus puniendi estatal, motivado por interesse próprio em 
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premiar-se com uma redução na sanção penal ou até mesmo o melhor dos 
benefícios que é a extinção da punibilidade. 

Alexandre Wunderlich, por seu turno, divide a definição de justiça 
criminal negocial em primeira dimensão e segunda dimensão. 

Como primeira dimensão da justiça criminal negocial do País o autor cita 
os institutos trazidos para o âmbito dos Juizados Especiais Criminais contidos 
na Lei 9.099/1995. Para ele tais institutos desvirtuaram-se de seus fins e hoje 
pode ser considerado um fracasso: 

(…) a Lei 9.099/1995, primeiro modelo de justiça penal negocial no 
País, ressalvadas as exceções absolutamente isoladas, não foi e não 
está sendo aplicada como foi idealizada. Em diversas investigações 
anteriores, tive oportunidade de tratar do assunto, principalmente a 
partir dos estudos produzidos por Miguel Reale Júnior, Salo de 
Carvalho, Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo, Geraldo Prado e Nereu 
Giacomolli, que pioneiramente atentaram para os problemas do 
modelo implementado e revelaram uma série de violações a franquias 
constitucionais. (WUNDERLICH, Alexandre. 2017, pag. 20). 

No pensamento do autor as regras elaboradas para os Juizados 
Especiais Criminais perderam completamente sua eficácia, pois as conciliações 
são praticamente impostas às partes, propostas de transação penal são 
elaboradas sem que haja indícios mínimos de autoria e materialidade (justa 
causa) e as audiências são realizadas em uma espécie de linha de produção, 
sem presença de advogados, vítimas, MP e até juiz. 

Nesse cenário de fragilidade construído na justiça criminal negocial no 
âmbito das infrações de menor potencial ofensivo não demoraria ser levado 
também aos delitos de maior complexidade, surgindo assim à chamada justiça 
criminal negocial de segunda dimensão que tem como expoente os acordos de 
delação premiada: 

(…) Por representar uma das formas de resolução de conflitos penais 
complexos e de graves consequências, o instituto da colaboração 
premiada aparece fortemente no Brasil justamente num segundo 
momento de construção de espaço consensual no processo penal, 
uma fase de intensa investida dos órgãos de controle do Estado 
contra práticas de corrupção sistêmica perpetradas por políticos e 
suas organizações criminosas, o que se faz de forma visível na 
Operação Lava Jato. (WUNDERLICH, Alexandre. 2017, pag. 21). 

Nos dizeres de Alexandre Wunderlich, nessa segunda dimensão do 
direito criminal negocial o Estado, que até então atuava no combate à 
criminalidade clássica, notória por ser praticada por pessoas de vulnerabilidade 
social, passa então a ampliar os métodos de controle nos demais setores 
sociais, alcançando a criminalidade de colarinho branco, empresarial e 
econômica, praticada na maioria das vezes por pessoas jurídicas. 

 
2.1 “Delação premiada” ou “colaboração premiada” – Conceituação  

A princípio reputa-se importante destacar a singela questão 
terminológica quanto à escolha da expressão a ser escolhida: “Colaboração 
Premiada” ou “Delação Premiada”. Esse último sempre foi o preferido no meio 
jurídico, até que a Lei 12.850/2013 optou por aquele. 

Se se analisa tão somente o aspecto dogmático jurídico o correto seria 
sim adotar o nomen juris “Colaboração Premiada”, sob pena de incorrer-se em 
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grave erro técnico, haja vista que essa é a exata expressão adotada pelo 
legislador de 2013 no art. 3º da mencionada Lei: 

Art. 3º Em qualquer fase da persecução penal serão permitidos, sem 
prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de 
obtenção da prova: 

I – colaboração premiada; (...) 

Todavia entende-se que a expressão técnica baseada no vocábulo 
“Colaboração” não carrega qualquer origem doutrinária que a justifique. 
Avaliamos que a opção legislativa na substituição se deu com o recurso de 
eufemismo, de subtrair o desvalor intrínseco que o substantivo “Delação” 
comporta em si. 

Para fins desta pesquisa trabalhar-se-á com a expressão “Delação 
Premiada”. Ela não é, no entanto, uma denominação popular do instituto legal 
da “Colaboração”, mas sim uma locução com maior carga precisa de sentido. A 
locução “Colaboração Premiada” será empregada neste trabalho para os 
momentos em que se referiu especificamente ao instituto na forma expressa da 
lei. 

Já quando se trata do conceito da Delação premiada, Renato Brasileiro 
de Lima, afirma que a colaboração premiada pode ser definida como a técnica 
especial de investigação por meio da qual o coautor e/ou partícipe da infração 
penal, além de confessar seu envolvimento no fato delituoso, fornece aos 
órgãos responsáveis pela persecução penal informações objetivamente 
eficazes para se alcançar um dos objetivos previstos em lei, recebendo, em 
contrapartida, determinado prêmio legal.  

Sustenta o referido autor, que é possível exemplificar a colaboração 
premiada sem delação, não sendo para ele expressões sinônimas, sendo a 
colaboração premiada de maior abrangência, funcionando, portanto como 
gênero, do qual a delação premiada seria espécie. (BRASILEIRO, 2016, p. 
520/521) 

Atualmente no Direito Processual brasileiro, o diploma geral disciplinador 
das regras de delação premiada estão contidas na Lei 9.807/99 (arts. 13 e 14) 
e esta só pode ser excepcionada por regras mais benéficas ao colaborador, 
identificadas nas outras normas do ordenamento jurídico brasileiro que venham 
também regulamentar outros requisitos para obtenção da delação. 

A depender do tipo penal investigado, mudam-se as obrigações do 
delator, não se exigindo, por exemplo, a cumulatividade dos requisitos 
previstos no art. 13 da Lei 9.807/99: 

Art. 13. Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 
conceder o perdão judicial e a consequente extinção da punibilidade 
ao acusado que, sendo primário, tenha colaborado efetiva e 
voluntariamente com a investigação e o processo criminal, desde que 
dessa colaboração tenha resultado: 

I - a identificação dos demais coautores ou partícipes da ação 
criminosa; 
II - a localização da vítima com a sua integridade física preservada; 
III - a recuperação total ou parcial do produto do crime. 
Parágrafo único. A concessão do perdão judicial levará em conta a 
personalidade do beneficiado e a natureza, circunstâncias, gravidade 
e repercussão social do fato criminoso. 

Sendo um instituto altamente benéfico ao criminoso, na delação 
premiada deve estar sempre resguardada a efetividade do processo e dos 
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bens jurídicos penais frente a eventuais manipulações motivadas por 
pretensões egoísticas do colaborador, ou seja, o instituto deve ser analisado de 
forma cautelosa de modo a se investigar as informações prestadas por ele, 
pois essas, notadamente, são cunhadas com o fim de se obter benefícios 
pessoais. (JUNIOR, Alfredo. 2011 pag. 16). 
 
2.2 - A Discussão sobre a ética e a moral da delação premiada 

O embate mais vigoroso entre a classe jurídica brasileira assenta no 
campo da ética e da moral na aplicação do instituto da delação premiada. Há 
fervorosos argumentos para os dois lados, sendo que alguns vislumbram um 
viés antiético na aplicação do instituto, enquanto outros defendem sua 
aplicação vendo-a revestida de uma eficácia prática sem ferir princípios éticos. 

Para Guilherme de Souza Nucci, alguns pontos são discutíveis: 

(…) São pontos negativos da delação premiada: a) oficializa-se, por 
lei, a traição, forma antiética de comportamento social; b) pode ferir a 
proporcionalidade da aplicação da pena, pois o delator receberia 
pena menor do que os delatados, cúmplices que fizeram tanto ou até 
menos que ele; c) a traição, em regra, serve para agravar ou 
qualificar a prática de crimes, motivo pelo qual não deveria ser útil 
para reduzir à pena; d) não se pode trabalhar com a ideia de que os 
fins justificam os meios, na medida em que estes podem ser imorais 
ou antiéticos; e) a existente delação premiada não serviu até o 
momento para incentivar a criminalidade organizada a quebrar a lei 
do silêncio, que, no universo do delito, fala mais alto; f) o Estado não 
pode aquiescer em barganhar com a criminalidade; g) há um estímulo 
a delações falsas e um incremento a vinganças pessoais. (NUCCI, 
Guilherme de Souza, 2014, p. 398). 

Por outro lado, o mesmo doutrinador rebate cada um desses 
argumentos e pontua que: 

[...] São pontos positivos da delação premiada: a) no universo 
criminoso, não se pode falar em ética ou em valores moralmente 
elevados, dada a própria natureza da prática de condutas que 
rompem com as normas vigentes, ferindo bens jurídicos protegidos 
pelo Estado; b) não há lesão à proporcionalidade na aplicação da 
pena, pois esta é regida, basicamente, pela culpabilidade (juízo de 
reprovação social), que é flexível. Réus mais culpáveis devem 
receber pena mais severa. O delator, ao colaborar com o Estado, 
demonstra menor culpabilidade, portanto, pode receber sanção 
menos grave; c) o crime praticado por traição é grave, justamente 
porque o objetivo almejado é a lesão a um bem jurídico protegido; a 
delação seria a traição de bons propósitos, agindo contra o delito e 
em favor do Estado Democrático de Direito; d) os fins podem ser 
justificados pelos meios, quando estes forem legalizados e inseridos, 
portanto, no universo jurídico; e) a ineficiência atual da delação 
premiada condiz com o elevado índice de impunidade reinante no 
mundo do crime, bem como ocorre em face da falta de agilidade do 
Estado em dar efetiva proteção ao réu colaborador; f) o Estado já 
está barganhando com o autor de infração penal, como se pode 
constatar pela transação, prevista na Lei nº 9.099/95. A delação 
premiada é, apenas, outro nível de transação; g) o benefício instituído 
por lei para que um criminoso delate o esquema no qual está 
inserido, bem como os cúmplices, pode servir de incentivo ao 
arrependimento sincero, com forte tendência à regeneração interior, o 
que seria um dos fundamentos da própria aplicação da pena; h) a 
falsa delação, embora possa existir, deve ser severamente punida; i) 
a ética é juízo de valor variável, conforme a época e os bens em 
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conflito, razão pela qual não pode ser empecilho para a delação 
premiada, cujo fim é combater, em primeiro plano, a criminalidade 
organizada. 

Vale dizer que além dos pontos positivos e negativos apresentados por 
Guilherme de Souza Nucci, esse instituto possui princípios basilares como o 
Princípio da Dignidade da pessoa Humana que tem previsão legal no art. 1º, 
inc. III, da Constituição Federal. 

Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por 
meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 

Constituição. 

Para Nelson Nery Junior, temos que: 

“(…) O princípio da dignidade da pessoa humana é tão importante 
que a própria Constituição o coloca como um dos fundamentos da 
República. É o primeiro e mais importante, a razão de ser da proteção 
fundamental do valor da pessoa. Apresenta-se como fundamento 
axiológico do direito”. (NERY, Jr., Nelson, 2006, pag. 118). 

Na análise dos autores Daniel Conceição de Castro e Paulo Roberto 
Cardoso Brasileiro, o princípio da dignidade da pessoa humana interessa ao 
estudo do instituto da delação premiada exatamente para servir de limite ao 
Estado na execução do fim ao qual ele se propõe quando se utiliza da delação 
premiada, fim este que é a investigação criminal, ou seja, deve-se sopesar qual 
interesse merece se sobrepor: a segurança pública ou a dignidade da pessoa 
humana, haja vista que o Estado passa a negociar com o criminoso, 
transformando-o em um possível objeto de troca. 

Ainda podemos trazer o Princípio do Nemo Tenetur se detegere, tal 
princípio dá a qualquer investigado ou acusado no direito penal o direito de não 
produzir provas contra si mesmo, ou seja, o Estado acusador deve por si só 
produzir as provas com as quais pretende incriminar o cidadão.  

Quando ao Princípio da presunção de inocência, a Lei 12.850/2013 
passou a prever expressamente a delação premiada como meio de obtenção 
de prova. Todavia, a que se ressaltar a invalidade de condenações baseadas 
tão somente em afirmações dos colaboradores. Tal previsão está expressa na 
própria lei, em seu art. 4º, § 16: “nenhuma sentença condenatória será 
proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador”. 

 
3 - (I)LEGITIMIDADE DO DELEGADO DE POLÍCIA PARA PROPOR O 
ACORDO DE DELAÇÃO PREMIADA 

O cerne desse tema, não se pode deixar de destacar que isso, tem 
como pano de fundo uma “disputa” institucional entre Polícia Judiciária e 
Ministério Público, pois este tenta a todo custo manter a primazia de suas 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 
de outubro de 2019. 

 

prerrogativas alegando que aquele, ao propor acordo de delação premiada, 
estaria avançando na persecução penal se imiscuindo no processo sem ter 
legitimidade para tal. 

Para o Ministério Público, o delator ao acordar com o Delegado de 
Polícia – que é quem dirige a Polícia Judiciária conforme veremos adiante – 
teria a possibilidade de receber benefícios relevantes, dentre eles a própria 
extinção da punibilidade pelo perdão judicial, o que ensejaria o afastamento do 
“parquet” da função constitucional exclusiva que lhe fora outorgada pela 
CFRB/88 que é a titularidade da propositura da ação penal. 

Em apertada síntese, o argumento do Ministério Público alude que se o 
Delegado de Polícia propuser um benefício ao delator – por exemplo, o perdão 
judicial, isso afastaria o órgão (MP) da possibilidade de análise do oferecimento 
de denúncia contra o infrator. 

Renato Brasileiro de Lima (2018) que é Promotor de Justiça Militar da 
União e renomado processualista brasileiro, defende esse argumento de que o 
acordo de delação firmado com o Delegado de Polícia estaria afastando o 
Ministério Público de sua função constitucional de titular da ação penal, senão 
vejamos: 

(...) por mais que a autoridade policial possa sugerir ao investigado a 
possibilidade de celebração do acordo de colaboração premiada, daí 
não se pode concluir que o Delegado de Polícia tenha legitimação 
ativa para firmar tais acordos um uma simples manifestação do 
Ministério Público. (...) Por consequência, se a autoridade policial é 
desprovida de capacidade postulatória e legitimação ativa, não se 
pode admitir que um acordo por ela celebrado com o acusado venha 
a impedir o regular exercício da ação penal pública pelo Ministério 
Público, sob pena de se admitir que um dispositivo inserido na 
legislação ordinária possa se sobrepor ao disposto no art. 129, I, da 
Constituição Federal. (LIMA, Renato Brasileiro de, 2015, pag. 554-
555). 

Defendendo posição diametralmente oposta as essas estão os 
Delegados de Polícia Francisco Sanini Neto e Henrique Hoffmann Monteiro de 
Castro, os quais assinam juntos, o artigo de título: “Delegado de Polícia tem 
legitimidade para celebrar colaboração premiada”, no qual afirmam: 

(..) Não se pode realizar uma análise opaca e isolada do artigo 129, I 
da Constituição, ignorando-se o artigo 144 da Carta Maior e 
olvidando-se do mais importante princípio de interpretação 
constitucional, a saber, a unidade. Esse postulado exige que o 
hermeneuta realize uma interpretação sistemática dos comandos da 
Constituição, evitando a apreciação isolada de normas 
constitucionais. Nesse sentido, os dispositivos constitucionais, ao 
mesmo tempo em que atribuem ao Ministério Público o dever ajuizar 
ações penais, autorizam a polícia judiciária a protagonizar as 
investigações criminais, valendo-se de todos os meios legais 
necessários para tanto. O constituinte em momento algum conferiu ao 
MP o poder exclusivo de deliberar acerca da necessidade de uma 
investigação criminal ou sobre a conveniência de tal e qual 
instrumento persecutório. Tornar vazias as atribuições do delegado 
de polícia por meio da concentração de poderes nas mãos do MP 
sobressai-se como perigosa manobra que não interessa a um 
processo penal equilibrado. (NETO, Francisco Sannini; CASTRO, 
Henrique Hoffmann Monteiro de, 2016, site CONJUR). 

Feitas essas breves ponderações sobre os dois lados antagônicos 
digladiando por teses jurídicas, ou como muitos afirmam, somente discutindo 
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egos e concentração de poder, mister apresentar o que diz o direito positivo 
sobre as atribuições dos dois órgãos – Ministério Público e Polícia Judiciária. 

3.1 - Previsão da polícia judiciária no ordenamento jurídico brasileiro 

 
Para entender o tema, necessário se faz responder às perguntas: o que 

é a polícia no Estado Democrático de Direito? Quais suas funções? Seria 
possível desvincular o Estado Polícia do órgão acusador (MP)? Mas 
investigação, não é função da polícia? 

Cabe abrir um parêntese aqui para lembrar que o STF, já em 2015, pôs 
fim na discussão sobre a legalidade do Ministério Público realizar investigações 
diretamente, sem a participação da polícia. Naquele ano, julgando o Recurso 
Extraordinário 593727, com repercussão geral reconhecida, a Suprema Corte 
acolheu a seguinte tese: 

O Ministério Público dispõe de competência para promover, por 
autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza 
penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a 
qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, 
observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva 
constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais 
de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 
8.906/94, artigo 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e 
XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado 
democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos 
atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), 
praticados pelos membros dessa instituição. (http://www.stf.jus.br/ 
portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=291563. Acesso em 
19/07/19) 

Com essa pacificação na jurisprudência da Corte pergunta-se: com essa 
autorização houve, por acaso, algum problema relacionado com a investigação 
que pudesse gerar prejuízo às investigações em trâmite no Brasil? Essa 
autorização diminuiu os poderes investigatórios dado às polícias pelo art. 144 
da Constituição? Tais respostas virão mais adiante.  

O Ministro do STF – Marco Aurélio Mello, relator da ADI 5508/DF em seu 
voto descreveu assim a atividade da Polícia Judiciária: 

(...) Sendo a investigação o principal alvo da polícia judiciária, ante a 
conformação constitucional conferida pelo artigo 144, meios previstos 
na legislação encontram-se inseridos nas prerrogativas da autoridade 
policial. Sendo a polícia a única instituição que tem como função 
principal o dever de investigar, surge paradoxal promover restrição 
das atribuições previstas em lei. Retirar a possibilidade de utilizar, de 
forma oportuna e célere, o meio de obtenção de prova denominado 
colaboração premiada é, na verdade, enfraquecer o sistema de 
persecução criminal, inobservando-se o princípio da vedação de 
proteção. 

Vê-se aqui que cabe, em regra, à autoridade policial (Delegado de 
Polícia) a iniciativa de proceder às investigações para a apuração de um fato 
com características de infração penal, procurando determinar as 
circunstâncias, autoria e materialidade. Sua atuação pressupõe inquérito 
policial, mas pode dar-se também por meio de outros procedimentos, como o 
termo circunstanciado no caso de infração penal de menor potencial ofensivo e 
investigações de atos infracionais, a exemplo dos AAFAIs (Auto de Apreensão 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=14.NUME.%20E%20S.FLSV.&base=baseSumulasVinculantes
http://www.stf.jus.br/%20portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=291563
http://www.stf.jus.br/%20portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=291563
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em Flagrante por Ato Infracional) e BOCs (Boletins de Ocorrência 
Circunstanciados). 

Uma vez instaurado o procedimento de investigação policial, os arts. 6º 
e 7º do Código de Processo Penal enunciam algumas diligências que, na 
medida do possível, devem ser empreendidas para que a autoridade esclareça 
o fato delituoso e as suas circunstâncias, quais sejam: 

Art. 6
o
  Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a 

autoridade policial deverá: 

I - dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o 
estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos 
criminais;          (Redação dada pela Lei nº 8.862, de 28.3.1994) 

II - apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após 
liberados pelos peritos criminais;          (Redação dada pela Lei nº 
8.862, de 28.3.1994) 

III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do 
fato e suas circunstâncias; 

IV - ouvir o ofendido; 

V - ouvir o indiciado, com observância, no que for aplicável, do 
disposto no Capítulo III do Título Vll, deste Livro, devendo o 
respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que Ihe tenham 
ouvido a leitura; 

VI - proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações; 

VII - determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de 
delito e a quaisquer outras perícias; 

VIII - ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, 
se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes; 

IX - averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista 
individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e 
estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer 
outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu 
temperamento e caráter. 

X - colher informações sobre a existência de filhos, respectivas 
idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de 
eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa 
presa.           (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) 

Art. 7
o
  Para verificar a possibilidade de haver a infração sido 

praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá 
proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não 
contrarie a moralidade ou a ordem pública.  

Conclui-se aqui que atuando como polícia judiciária, o Delegado de 
Polícia, durante as investigações ou após a conclusão destas, está incumbido 
de auxiliar a Justiça, fornecendo informações de interesse para o deslinde da 
causa. Cabe-lhe, ainda, realizar as diligências requisitadas pelo Juiz ou 
Promotor de Justiça, desde que não ilegais ou abusivas, evidentemente. 

 
4. CONCLUSÃO 

Os acordos de Delação Premiada são institutos em voga no direito 
processual brasileiro atualmente, haja vista sua grande incidência nos 
procedimentos investigativos e também nas ações penais envolvendo a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1989_1994/L8862.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1989_1994/L8862.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1989_1994/L8862.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm#livroitituloviicapituloiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm#art41
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Operação Lava Jato, a qual é operacionalizada pela Polícia Federal e pelo 
Ministério Público. 

De todo exposto, concluímos que o debate do tema proposto é 
altamente relevante para o mundo jurídico e também para a sociedade. Uma 
vez que, por se tratar de um instituto novo inserido em um ordenamento 
jurídico velho, se faz necessário um desenvolvimento mais aprofundado do 
tema, com interpretações e delimitações pelos doutrinadores para que seja 
realizada sua melhor aplicação pelos operadores do direito. Em outro viés, 
infere-se que a delação premiada é altamente benéfica ao colaborador e à 
sociedade que, ganha com o avanço do combate ao crime. 

Destarte, entende-se que o instituto da colaboração premiada 
divide opiniões dos juristas e profissionais diversos. Não se pode negar que o 
instituto é instigador, seja pelo fato da suposta moralidade ou do bem coletivo 
que uma colaboração pode trazer para a sociedade em geral.  

O Ministério Público e, de maneira mais restrita, a Polícia 
Judiciária, por meio de seus delegados de polícia, possuem a atribuição de 
celebrar acordos de delação premiada, enquanto ao Poder Judiciário, por meio 
do juiz, a homologação dos mesmos.  

Ademais, o papel do delegado de polícia nesse contexto de 
manuseio desse importante meio de obtenção de prova é essencial e deve ser 
reconhecido como fundamental para democracia. Essa participação mais 
efetiva das partes “acordando”’ a aplicação da pena, que é novidade no direito 
brasileiro e como toda mudança causa estranheza em determinados pontos, 
mas que, com o tempo, o diálogo e o amadurecimento têm tudo para se 
solidificar no combate ao crime organizado que tanto assola nosso País.  
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RESUMO 
 
O artigo aborda a conhecida omissão do Estado brasileiro na efetivação dos Direitos 
fundamentais, principalmente no que se refere à população carcerária, o STF já 
reconheceu que a situação das penitenciarias brasileira é inconstitucional. 
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ABSTRACT 
 
The following article discusses the known failure of the Brazilian State in the 
enforcement of fundamental rights, particularly in regard to the prison population, the 
Supreme Court has recognized that the situation of Brazilian penitentiaries is 
unconstitutional. 
 
Key-words: fundamental rights; prison; prison population. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

No primeiro tópico aborda-se os conceitos e teorias do direito fundamental, 
sobretudo no que se refere ao apenado, destacando que parte desses direitos estão 
expressos na Constituição Federal e a necessidade por parte do constituinte de 
deixar expresso em texto constitucional esses direitos foi porque, justamente, a 
maioria da população não tem esses direitos efetivamente resguardados e, deste 
modo, ao colocar essas garantias no “papel” permite que as políticas sejam feitas de 
acordo com os direitos fundamentais, no entanto deve-se haver uma compreensão 
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do que os Direitos Fundamentais representam no Estado Democrático de Direito 
para que eles sejam efetivados. 

Na segunda parte o trabalho revela que o direito do preso está expresso, 
também, em diversos tratados internacionais. A população carcerária é submetida a 
condições desumanas, de modo que, o Poder Público revela um verdadeiro descaso 
com os direitos fundamentais da pessoa encarcerada. Conquanto, o Brasil seja 
signatário de vários tratados de direitos humanos. 

O último tópico o artigo traz uma breve síntese dos votos dos Ministros na 
ADPF 347, ressaltados os pontos mais relevantes para o trabalho, sendo que a 
Ministra Carmem Lucio afirma que é necessária uma transformação na prestação do 
Estado em relação ao cárcere no país.  

 
2. METODOLOGIA 

Para a organização deste estudo foi utilizado o método dedutivo, com a 
utilização de bases bibliográficas, artigos científicos, leis, jurisprudências, revistas 
jurídicas e site de internet. O objetivo do trabalho é estudar o direito fundamental do 
preso, para isso será realizado um levantamento das normas constitucionais, bem 
como dos tratados internacionais de direitos humanos, evidenciando com isso a 
omissão do Estado com os direitos dos encarcerados e o problema da falta de 
políticas públicas para resolver a situação.  
 
3. DESENVOLVIMENTO 

 

1. DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS PRESOS 
Os direitos fundamentais são próximos da política, uma vez que foram 

impostos politicamente no meio de ferozes lutas, de revoluções, de guerras civis 
entre de outros acontecimentos. Vale ressaltar que os direitos fundamentais dão 
margem às mais apaixonadas discussões políticas atualmente no Brasil (DIMOULIS, 
MARTINS, 2014). 

Alguns teóricos se referem aos direitos fundamentais como sendo os direitos 
humanos positivados nas Constituições, nas leis e nos tratados internacionais. Para 
Dimitri Dimoulis os Direitos fundamentais são: 

 
Direitos público-subjetivos de pessoas (físicas ou jurídicas), contidos em 
dispositivos constitucionais e, portanto, que encerram caráter normativo 
supremo dentro do Estado, tendo como finalidade limitar o exercício do 
poder estatal em face da liberdade individual.  
Essa definição permite uma primeira orientação na matéria ao indicar alguns 
elementos básicos, a saber: (a) os sujeitos da relação criada pelos direitos 
fundamentais (pessoa vs. Estado); (b) a finalidade desses direitos (limitação 
do poder estatal para preservar a liberdade individual); (c) sua posição no 
sistema jurídico, definida pela supremacia constitucional ou 

fundamentalidade formal (DIMOULIS, MARTINS, 2014, p. 41). 
 

No entanto, a definição dos direitos fundamentais apenas como referência 
exclusiva a normas constitucionais não está totalmente completa, uma vez que os 
princípios da moral e da razoabilidade determinam em certa medida a existência e o 
exercício dos direitos fundamentais, além disso, o direito infraconstitucional também 
concretiza direitos fundamentais (DIMOULIS, MARTINS, 2014). 
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A principal finalidade dos direitos fundamentais é conferir aos indivíduos 
uma posição jurídica de direito subjetivo, em sua maioria de natureza 
material, mas às vezes de natureza processual e, consequentemente, limitar 
a liberdade de atuação dos órgãos do Estado. Por esse motivo, cada direito 
fundamental constitui, na definição do constitucionalista alemão Georg 
Jellinek (1851-1911), um “direito público subjetivo”, isto é, um direito 
individual que vincula o Estado. 
Dependendo da matéria, o Estado pode ser obrigado a fazer algo (exemplo: 
garantir o acesso de todas as crianças às escolas) ou a abster-se de atuar 
(exemplo: o policial não pode em princípio, ou seja, salvo exceções 
definidas por lei, adentrar o domicílio do indivíduo) (DIMOULIS, MARTINS, 
2014, p. 49). 
 

Desse modo, a norma que constitui um direito fundamental para indivíduo, 
constitui-se para o Estado uma norma de competência negativa que restringe sua 
atuação, ou uma norma de competência positiva que exige uma atuação efetiva por 
parte do Estado.  

Com relação ao direito processual Luís Roberto Barroso assevera que: 
 

a Constituição enuncia, no capítulo sobre direitos individuais e coletivos, 
regras comuns ao processo penal e civil, como devido processo legal, 
publicidade e motivação dos atos processuais, assistência judiciária, ações 
constitucionais, duração razoável dos processos. Especificamente no 
tocante ao direito processual penal, há normas sobre juiz natural, presunção 
de inocência, individualização da pena, prisão, direitos" dos presos etc. 
(BARROSO, 2010, p. 411). 

 

Referente a população carcerária a Constituição Federal de 1988 apresenta 
garantias essenciais para a proteção dos detentos, em contrapartida o sistema 
punitivo do Brasil foi gerado no útero do patrimonialismo, da escravidão e da 
exclusão, onde os estabelecimentos penais são o retrato da violação da dignidade 
humana (Ministério da Justiça-Departamento Penitenciário Nacional. 2015).  

Essa violação de direitos fundamentais individuais do preso se justifica em 
nome da segurança pública (coletividade), contudo, Luís Roberto Barroso diz que: 

 
Para que um direito fundamental seja restringido em favor da realização de 
uma meta coletiva, esta deve corresponder aos valores políticos 
fundamentais que a Constituição consagra, e não apenas ao ideário que 
ocasionalmente agrega um número maior de adeptos. O outro parâmetro 
fundamental para solucionar esse tipo de colisão é o princípio da dignidade 
humana. Como se sabe, a dimensão mais nuclear desse princípio se 
sintetiza na máxima kantiana segundo a qual cada indivíduo deve ser 
tratado como um fim em si mesmo. Essa máxima, de corte anti utilitarista, 
pretende evitar que o ser humano seja reduzido à condição de meio para a 
realização de metas coletivas ou de outras metas individuai (BARROSO, 
2010, p. 92). 
 

Ingo Wolfgang Sarlet (2007) diz que a dignidade é irrenunciável e 
inalienável, constituindo elemento que qualifica o ser humano como tal e dele não 
pode ser suprimido, de modo que, ela deve ser reconhecida, respeitada, promovida 
e protegida. 

Há uma forte relação entre o direito à vida e a dignidade da pessoa humana, 
justamente no valor da vida para a pessoa e para a ordem jurídica, “ademais do fato 
de que a vida é o substrato fisiológico (existencial no sentido biológico) da própria 
dignidade” (SARLET, 2017, p. 448). 
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 Dignidade e vida não se confundem, uma vez que são direitos humanos e 
fundamentais autônomos, podendo, inclusive, entrar em conflito, como, por exemplo, 
quando em nome da dignidade da pessoa humana autoriza-se a interrupção da 
gravidez ou mesmo a eutanásia. Por fim, vale ressaltar que “vida e dignidade são 
grandezas (valores, princípios, direitos) que não podem ser hierarquizados em 
abstrato, respeitando-se, ademais, a sua pelo menos parcial autonomia no que diz 
com seus respectivos âmbitos de proteção” (SARLET, 2017, p. 448). 

A dignidade é uma qualidade da pessoa humana. Sendo que é comum os 
teóricos tratá-la como se fosse um dom conferido ao ser humano pela divindade ou 
pela própria natureza. A dignidade não tem um conceito fixo, pois se o tivesse não 
iria conferir a uma definição que se harmoniza com o pluralismo e a diversidade de 
valores que se manifestam nas sociedades democráticas.  

Importa saber que a dignidade é violada sempre que uma pessoa é 
rebaixada a objeto, mero instrumento, tratada como uma coisa, enfim, quando a 
pessoa é descaracterizada e desconsiderada como sujeito de direitos.  Uma vez que 
não se tenha respeito pela vida, pela integridade física e moral do indivíduo, por 
condições mínimas de moradia, limites de poder e não se reconhece a liberdade, a 
autonomia, a igualdade, não haverá espaço para a dignidade da pessoa humana, 
sendo, então, essa pessoa objeto de arbítrio e injustiças (SARLET, 2007). 

A dignidade da pessoa humana, assim como os direitos fundamentais 
aponta para a ideia de uma comunidade constitucional (republicana) inclusiva, 
necessariamente pautada pelo multiculturalismo. Certamente um dos papéis centrais 
do Direito e da Filosofia do Direito é o de assegurar, por intermédio de uma 
adequada construção e compreensão da noção de dignidade da pessoa humana, a 
superação de qualquer visão unilateral e reducionista e a promoção e proteção da 
dignidade de todas as pessoas em todos os lugares (SARLET, 2007). 

A dignidade humana é um fundamento da República Federativa do Brasil, 
que confere a integridade aos direitos e garantias fundamentais para todos os 
cidadãos brasileiros. Além da dignidade ser um fundamento da Republica (art. 1º, 
III), a Constituição Federal de 1988 dispõe dos seguintes direitos aos apenados: a) 
proíbe tortura e tratamento desumano ou degradante (art. 5º, III); b) veda as sanções 
cruéis (art. 5º, XLVII, “e”); c) impõe o cumprimento da pena em estabelecimentos 
distintos (art. 5º XLVIII); d) assegura aos presos o respeito à integridade física e 
moral no (art. 5º, XLIX); e) prevê a presunção de inocência (art. 5º, LVII). 

O direito fundamental à integridade física (corporal) e psíquica está 
fortemente conectado com o direito à vida é o direito que protege a integridade 
corporal e psíquica, “proteção esta que se agrega à proteção da existência física 
(direito de viver), mas com esta não se confunde” (SARLET, 2017, p. 448). 

Apesar de todas essas previsões constitucionais para garantir a dignidade e 
a integridade física do apenado, no cumprimento das penas no país, as condições 
do sistema prisional brasileiro estão muito longe de serem adequadas, na verdade a 
situação carcerária no país é uma verdadeira omissão do Estado. A população 
carcerária brasileira cresceu 400% em 20 anos, aproximadamente 37% são presos 
provisórios. No Brasil a prisão em flagrante é a principal forma de repressão a 
delitos, vindo a ser uma garantia para o funcionamento do sistema criminal. 
(Ministério da Justiça-Departamento Penitenciário Nacional, 2015). 

O Departamento Penitenciário Nacional assume que no Brasil há uma 
tendência de aumento das taxas de encarceramento, que já são elevadas, cerda de 
300 presos para cada 100 mil habitantes, mais que o dobro da taxa mundial e não 
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para por aí, visto que a população prisional brasileira cresce aproximadamente 7% 
ao ano (Ministério da Justiça-Departamento Penitenciário Nacional, 2015). 

O drama carcerário brasileiro não é novidade. Todavia, as dimensões do 
problema vêm se agravando, em razão do crescimento da população prisional. 
Observa-se ainda que o poder punitivo do Estado sempre discriminou os seres 
humanos acusados de cometer um crime, sempre conferindo um tratamento 
desumano, considerando-os como seres perigosos, negando a essas pessoas o 
direito e garantias que estão expressos na Constituição. 
 
2. DOS TRATADOS INTERNACIONAIS  

Além das garantias constitucionais, o Estado brasileiro ratificou diversos 
tratados que versam sobre Direitos Humanos. O mais importante é a proclamação 
da Declaração Universal dos Direitos do Homem, sendo a Declaração um sistema 
internacional de garantias aos Direitos Humanos que se completa com outros 
instrumentos internacionais que limitam as ideologias, são exemplos: o Pacto 
Internacional de Direitos Civis e Políticos, Carta de Direitos e Deveres Econômicos 
dos Estados, a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, a 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). 
Assim, devem-se levar em conta esses instrumentos para interpretar o direito penal 
(ZAFFARONI, 2011). 

Tanto o artigo 5º (Ninguém será submetido a torturas nem a tratos cruéis, 
desumanos ou degradantes) da Declaração Universal dos Direitos Humanos quanto 
o artigo 10 (Toda pessoa privada de sua liberdade será tratada humanamente e com 
respeito à dignidade inerente ao ser humano) do Pacto Interamericano de Direitos 
Civis e Políticos dispõe sobre o tratamento humano que qualquer pessoa deva 
receber, sobretudo, as pessoas que estão cumprindo pena. No Brasil a 
superpopulação carcerária é um dos motivos para violação desses dispositivos. 

O poder designado para construir e administrar o sistema prisional é o Poder 
Executivo, que inverte as prioridades do sistema, inviabilizando as garantias 
resultadas do princípio de legalidade e aniquila a pretensão do Poder legislativo de 
resgatar a dignidade humana dos condenados (ZAFFARONI, 2011). Bem disse 
Nelson Mandela, em sua autobiografia: 

Diz-se que ninguém conhece uma Nação até ter estado nas suas prisões. 
Uma Nação não deve ser julgada pela forma como lida com os seus 
privilegiados, mas pela maneira como trata os mais humildes. (Nelson 
Mandela, Um longo caminho para a liberdade).  
 

Em Viena, nos dias 18 a 22 de maio de 2015, na assembleia geral da ONU, 
foi posto em pauta uma minuta de resolução, recordando todos os padrões e normas 
sobre prevenção ao crime e justiça criminal desenvolvidos. Essas recomendações, 
denominada Regras de Mandela, foram adotadas pelos seguintes países: África do 
Sul, Argentina, Áustria, Brasil, Chile, El Salvador, Equador, Estados Unidos, Franca, 
Itália, Líbano, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Polônia, Tailândia e Uruguai 
(BRASIL, 2016). 

A primeira parte das Regras de Mandela refere-se à administração geral dos 
estabelecimentos prisionais, a qual deverá ser aplicado a todas as categorias de 
presos, criminais ou civis, em prisão preventiva ou condenados, inclusive os que 
estejam em medidas de segurança ou medidas corretivas ordenadas pelo juiz, como 
é o caso dos jovens em conflito com a lei (BRASIL, 2016). Importa, para fim dessa 
pesquisa destacar as seguintes regras:  
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Regra 13 
Todas os ambientes de uso dos presos e, em particular, todos os quartos, 
celas e dormitórios, devem satisfazer as exigências de higiene e saúde, 
levando-se em conta as condições climáticas e, particularmente, o conteúdo 
volumétrico de ar, o espaço mínimo, a iluminação, o aquecimento e a 
ventilação. 
Regra 14 
Em todos os locais onde os presos deverão viver ou trabalhar:  
(a) As janelas devem ser grandes o suficiente para que os presos possam 
ler ou trabalhar com luz natural e devem ser construídas de forma a permitir 
a entrada de ar fresco mesmo quando haja ventilação artificial; 
(b) Luz artificial deverá ser suficiente para os presos poderem ler ou 
trabalhar sem prejudicar a visão. 
 

No Brasil o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realiza, desde agosto de 
2008, o Mutirão Carcerário, que atua de modo a garantir do devido processo legal, 
revisando as a legalidade das prisões de presos definitivos e provisórios, bem como 
inspecionado os estabelecimentos prisionais, objetivando evitar irregularidades e 
garantir o cumprimento da Lei de Execuções Penais. O programa é dirigido pelo 
Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema 
de Execução de Medidas Socioeducativas (DMF), criado pela Lei n. 12.106, de 
dezembro de 2009 (BRASIL, Conselho Nacional de Justiça, 2012). 

O órgão desenvolve o Programa Começar de Novo, que cria oportunidades 
de estudo, capacitação profissional e trabalho para detentos, egressos do sistema 
carcerário, cumpridores de penas alternativas e adolescentes em conflito com a lei 
(BRASIL, Conselho Nacional de Justiça, 2012). 

No entanto, estas tentativas ainda se revelam tímidas para resolver o 
problema, uma vez que as prisões brasileiras estão com celas superlotadas, 
imundas e insalubres, proliferando de doenças infectocontagiosas, comida 
intragável, temperaturas extremas, falta de água potável e de produtos higiênicos 
básicos. Além das ocorrências frequentes de Homicídios, espancamentos, tortura e 
violência sexual contra os presos. “As instituições prisionais são comumente 
dominadas por facções criminosas, que impõem nas cadeias o seu reino de terror, 
às vezes com a cumplicidade do Poder Público” (SARMENTO, 2015). 

Não faltam normas jurídicas para garantir o respeito aos direitos humanos 
dos presos brasileiros. O que falta ao Estado brasileiro (em todos os poderes e 
instâncias federativas) é a mínima vontade política para transpor do papel para a 
realidade a promessa constitucional de garantia da dignidade humana do preso 
(SARMENTO, 2015). Essa má vontade se dá pelo motivo de que preso não vota, 
além disso, os presos constituem um grupo impopular na sociedade brasileira, o que 
desestimula o sistema político e a burocracia estatal a “levarem a sério” os seus 
direitos.  

 
4. DA DECISÃO DO STF NA ARGUIÇÃO DE PRECEITO FUNDAMENTAL - ADPF 
347  

A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) está 
prevista no art. 102, § 1º, da Constituição Federal, e regulamentada pela Lei nº 
9.882/99. Ela é um instrumento que se volta contra atos/omissão dos Poderes 
Públicos que importem em lesão ou ameaça a preceitos fundamentais da 
Constituição. Para o seu cabimento, é necessário que exista lesão ou ameaça a 
preceito fundamental, causada por ato dos Poderes Públicos, e não haja nenhum 
outro instrumento apto a sanar esta lesão ou ameaça (SARMENTO, 2015). 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

A ADPF 347 trata do dever de o Poder Público concretizar melhorias em 
presídios ou construir novos para aumentar as vagas no sistema prisional. A 
arguição, ajuizada pelo PSOL, pleiteou que o Supremo impusesse a adoção de 
providências para sanar lesões a preceitos fundamentais previstos na Constituição 
Federal, decorrentes de atos e omissões dos poderes públicos da União, dos 
estados e do Distrito Federal no tratamento da questão prisional no país. Os 
ministros determinaram que:  

Juízes e tribunais devem observar os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis 
e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, realizar, em 
até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso 
perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contados do momento 
da prisão. 

Os juízes devem estabelecer, quando possível, penas alternativas à prisão, 
ante a circunstância de a reclusão ser sistematicamente cumprida em condições 
muito mais severas do que as admitidas pelo arcabouço normativo. 

À União deve liberar o saldo acumulado do Fundo Penitenciário Nacional 
para utilização com a finalidade para a qual foi criado, abstendo-se de realizar novos 
contingenciamentos. 

No voto o relator ressalta que vai além disso, pois, a arguição versa sobre a 
interpretação de leis penais e processuais de modo que sua aplicação diminua o 
colapso no sistema carcerária, bem como implantar métodos mais eficientes para 
utilizar os recursos orçamentários que compõem o Fundo Penitenciário Nacional – 
FUNPEN e, a obrigação por parte da União, dos Estados e do Distrito Federal, em 
elaborar planos de ação para racionalizar o sistema prisional e acabar com as 
violações de direitos fundamentais dos presos que estão em condições de tortura, 
uma vez que as penitenciarias superlotadas apresentam acomodações insalubres, 
falta de acesso a “direitos básicos, como saúde, educação, alimentação saudável, 
trabalho, assistência jurídica, indispensáveis a uma vida minimamente digna e 
segura” (ADPF-347, 2015). 

O Ministro Marco Aurélio concorda que a responsabilidade pela violação 
massiva dos direitos dos detentos não é de apenas um Poder, e sim dos três 
Poderes, bem como não é apenas da União e sim dos Estados e do Distrito Federal. 
Pois, os problemas são de: i) formulação (legislativo) e ii) implementação de políticas 
públicas (executivo), como, também, de interpretação e aplicação da lei penal 
(judiciário). De modo que existem falhas estruturais o que só “contribui para a inércia 
e incapacidade das autoridades públicas em superá-lo” (ADPF-347, 2015 p.26). 

O excelentíssimo Ministro Luiz Fux, em seu voto, ressaltou que própria 
Constituição Federal é que obriga o STF a agir de forma ativa, ou com suposta 
judicialização em questões políticas, pois, a Corte deve dar uma resposta quando é 
provocada. Visto que, o STF não age ex officio e no caso do sistema carcerário, o 
STF foi provocado. Assim, o papel do STF é de garantir a governabilidade em várias 
ocasiões, e no Brasil essa questão não é enfrentada, pois, pode gerar 
impopularidade em quem resolva enfrentá-las (ADPF-347, 2015, p. 117). 

A Ministra Cármen Lúcia, em seu voto, destacou que no Brasil, dados de 
dezembro de 2013, existiam 1.424 (mil quatrocentos e vinte e quatro) unidades 
prisionais, das quais 4 (quatro) são federais, como número 358 (trezentos e 
cinquenta e oito) presos, há nos sistemas penitenciários estaduais, 579.423 
(quinhentos e setenta e nove mil, quatrocentos e vinte e três) presos, e, em 
secretarias de segurança, carceragens em delegacias, 27.950 (vinte e sete mil 
novecentos e cinquenta). Entretanto, há apenas 376.669 (trezentos e setenta e seis 
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mil, seiscentos e sessenta e nove) vagas, logo há um déficit de 231.062 (duzentos e 
trinta e uma mil e sessenta e duas) vagas. Para a Min. Cármen Lúcia, apenas estes 
números são suficientes para configurar o estado de coisas inconstitucional. 

A Ministra avança em seu voto, e ressalta a importância do artigo 170 da 
Constituição, que para ela deveria ser objeto de discussão, pois revela a existência 
digna, muito embora o disposto referir-se à ordem econômica, refere-se, também, o 
existir digno e “qualquer que seja a condição daquele que existe há de ser com 
dignidade”. A Ministra afirma que é necessária uma transformação, não sabe como 
fazer isso, apenas que não há milagre a ser feito nessa área. (ADPF-347, 2015, p. 
121). 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos consignou que: 
Quando os cárceres não recebem a atenção e os recursos necessários, a 
sua função se distorce e, em vez de proporcionarem proteção, se convertem 
em escolas da delinquência e comportamento antissocial, que propiciam a 
reincidência em vez da reabilitação (apud SARMENTO, 2015, p. 4). 
 

Por fim, vale observar que a prisão torna-se uma verdadeira “escola do 
crime”, e a crueldade do sistema ajuda a fomentar violência em que vem surgindo e 
prosperando as mais perigosas facções criminosas. O encarceramento em massa 
não gera a segurança que promete, ao contrário, agrava os índices de criminalidade 
e de violência social, em detrimento de toda a população.  
 
4. CONCLUSÃO 

No Brasil existem diversas normas jurídicas para garantir o respeito aos 
direitos fundamentas dos encarcerado, no entanto não há mínima vontade política 
para efetivar essas garantias, uma vez que, esse grupo de indivíduos são 
manifestamente odiados pela sociedade brasileira, além disso, encarcerado não 
vota o que desestimula o sistema político estatal a efetivar os direitos fundamentais 
destes. 

A Constituição Federal 1988 nomeou o STF guardião dos Direito 
Fundamentais, visto que há em diversos dispositivos constitucionais a atribuição ao 
órgão supremo aferir a constitucionalidade das normas. Logo, a própria Constituição 
reconhece que pode haver omissão inconstitucional.  

A decisão da ADPF 347 tratou do dever do Poder Público concretizar 
melhorias em presídios ou construir novos para aumentar as vagas no sistema 
prisional, ou seja, a decisão vai muito além do que a própria Constituição determina 
ao STF. A forma que o STF viu para superar os bloqueios políticos e institucionais 
que impedem a solução do problema carcerário era declarando-o inconstitucional, 
contudo a declaração não passou de uma mera decisão que não teve efeitos na 
pratica.  

O reconhecimento de que as prisões brasileiras são inconstitucionais foi 
muito importante, uma vez que implementou a audiência de custodia no país, no 
entanto, quando observado a realidade do cárcere continua o mesmo cenário de 
violação de direitos fundamentais. Assim, conclui-se que para que a decisão do STF 
obtivesse resultado seria necessário que os demais poderes, respeitando a 
democracia e o princípio da separação de poderes, também quisessem efetivar as 
garantias fundamentais dos presos.  
 
5. AGRADECIMENTOS 

Agradecemos a todos os envolvidos no desenvolvimento deste trabalho . 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

 
 
REFERÊNCIAS 

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Regras de Mandela: Regras Mínimas das 
Nações Unidas para o Tratamento de Presos. Departamento de Monitoramento e 
Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas 
Socioeducativas. 1. Ed – Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2016.  

_______. Conselho Nacional de Justiça. Mutirão Carcerário: Raio X do sistema 
Penitenciário Brasileiro. Brasília – DF. 2012. Disponível em: 
<http://cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/Publicacoes/mutirao_carcerario.pdf>. 
Acesso em 25 agosto de 2019. 

_______. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) 347. Relator Ministro Marco Aurélio Mello. Brasília, Setembro 
de 2015. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10300665 >. 
Acesso em 01 setembro de 2019. 

BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os 
conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2- 
edição 2010. 

DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 
5º ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2014. 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, SECRETARIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS (SAL). 
Excesso de prisão provisória no Brasil: Um estudo empírico sobre a duração da 
prisão nos crimes de furto, roubo e tráfico (Bahia e Santa Catarina, 2008-2012). 
Brasília, Ministério da Justiça, Secretaria de assuntos Legislativos; Ipea, 2015. 112. 
il. — (Série pensando o direito; 54).  

SARLET, Ingo Wolfgang. As dimensões da dignidade da pessoa humana: 
construindo uma compreensão jurídico-constitucional necessária e possível. Revista 
Brasileira de Direito Constitucional – RBDC. n. 09 – jan. /jun. 2007. 

________, Ingo Wolfgang. Curso de direito constitucional. 6. ed. – São Paulo: 
Saraiva, 2017. 

SARMENTO, Daniel. ADPF 347. Petição inicial. Disponível em: <jota.info/wp-
content/uploads/2015/05/ ADPF-347.pdf>. Acesso em: fevereiro de 2016. 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal 
brasileiro. Volume 1: parte geral. 9. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 
2011.  

 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

Sandra Regina Merlo 1 e Heber Adriel Diniz 2 e Jefferson Barbosa de Souza 3 
 
 
Área de Concentração: Ciências Sociais 
 
Grupo de Trabalho: Direito 
 
 

RESUMO 
 
O presente trabalho é apresentado através do estudo para analisar que o principal 
foco analítico da política pública está na identificação do tipo de problema que a 
política pública visa corrigir, na chegada desse problema ao sistema político e à 
sociedade política. 
Muitos fatores fazem com que o profissional atue forma criativa dentro das empresas, 
sendo elas, a família, a faculdade onde está inserido e até mesmo os próprios 
educadores que fazem parte do processo do conhecimento. Fazendo com que através 
de seu conhecimento e estudos possam realizar e desenvolver bem suas aptidões, 
habilidades e capacidades nas organizações. 
Palavras-chave: Política pública; Responsabilidade fiscal; Evolução. 
 
 

ABSTRACT 
 
The present work is presented through the study to analyze that the main analytical 
focus of the public policy is in the identification of the type of problem that the public 
policy aims to correct, in the arrival of this problem to the political system and the 
political society.  
Many factors make the professional act creatively within companies, such as the 
family, the college where he is inserted and even the educators themselves who are 
part of the knowledge process. Making it possible through their knowledge and studies 
to realize and develop their skills, abilities and capabilities in organizations. 
Key-words: Public policy; Fiscal responsibility; Evolution. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

A política pública é considerada um meio onde o indivíduo crie estratégias de 
ação. 

Onde realiza trabalhos em prol do cidadão. Esses profissionais trabalham com 
bases nas leis, regras e requisitos que permite solucionar problemas da administração 
pública.  

Houve uma grande evolução no que diz respeito à Administração pública, 
desde os tempos remotos até os dias de hoje, surgindo assim uma nova administração 
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pública em relação a política pública e administrativa, incluindo assim as tecnologias 
na gestão pública com intuito de melhorar o desempenho e o atendimento aos 
cidadãos. 

Com avanço da globalização muitas organizações enfrentam um grande 
desafio no que diz respeito a implementação as novas administrações públicas, 
focando assim nas tendências e transformações que vem gerando. 

O presente artigo surge com o seguinte problema: será que as novas formas 
de administrar disponíveis atualmente na esfera pública são suficientes para que a 
administração pública possa atingir seus objetivos na política pública? 

Ao olharmos para o processo histórico das políticas pública, surge a 
expectativas de melhoras para o atendimento da exigência do setor público. 

O objetivo para este estudo é analisar como se dá a mudança organizacional 
na Administração Pública para o bom desenvolvimento dos serviços públicos, levando 
os a pontos positivos ou negativos quanto a esse processo das políticas públicas. 

 
2. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento deste artigo optou-se por uma revisão bibliográfica, 
mediante leitura e análise de documentos citados no site Scielo Brasil, com intuito de 
busca entender a questão da violência contra a mulher, buscando assim atingir os 
objetivos proposto neste trabalho. 

O presente artigo se desenvolve em observar a evolução das políticas públicas 
e a importância da responsabilidade fiscal na administração pública 

E por fim tece as considerações finais. 
 
3. POLÍTICAS PÚBLICAS – EVOLUÇÃO 

O conceito de política pública pressupõe, portanto, o reconhecimento de que 
há uma área ou domínio da vida que não é privada ou somente individual. 
Independentemente da escala, as políticas públicas remetem a problemas que são 
públicos, em oposição aos problemas privados.  

Para Madeira (2014) nas sociedades contemporâneas, cabe ao Estado prover 
políticas públicas que atendam aos anseios da sociedade e para que as funções 
estatais sejam exercidas com legitimidade, é preciso haver planejamento e 
permanente interação entre governos e sociedade, de forma que sejam pactuados 
objetivos e metas que orientem a formulação e a implementação das políticas 
públicas. 

Percebe-se que as políticas públicas tendem a buscar, essencialmente, a 
distribuição pelo território nacional de condições mais adequadas de acesso a bens e 
serviços, e a redistribuição de oportunidades e renda, fortalecendo e estimulando as 
potencialidades de cada território. 

Esse vetor das políticas sociais, outro tipo de política importante é o da garantia 
da oferta de bens e serviços sociais, que pode se dar de duas formas:  

 
Produção, que implica a participação direta de organismos estatais na 
fabricação de bens e oferta de serviços – por exemplo, educação pública e 
saúde e provisão de bens e serviços, que implica, por parte do Estado, 
destinar os recursos (MADEIRA 2014, p. 76). 

Farah (2013) entendia como geração e mobilização de conhecimento — num 
primeiro momento, mobilização de conhecimento de base científica — para subsidiar 
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(ou para influenciar) o processo de política pública, em especial a tomada de decisão 
e a formulação de políticas, mas também a implementação e a avaliação. 

A análise de políticas ocorre, no Brasil, desde a década de 1930, tendo contado 
com a participação de profissionais de diferentes formações disciplinares (Vaitsman, 
Ribeiro e Lobato, 2013a, 2013 b; Vaitsman, Lobato e Andrade, 2013). 

Vaitsman, Ribeiro e Lobato (2013b) comentam que em outras áreas de 
intervenção estatal, incluindo as políticas sociais, os burocratas exerceram também 
um papel relevante na formulação de políticas, baseando sua participação em saber 
científico. 

 
Com o objetivo de influenciar políticas públicas, a sociedade civil passou a se 
organizar em diversas instituições.  Tais instituições eram polarizadas em 
torno de posições ideológicas e políticas, situando-se, de um lado, os 
defensores do nacional-desenvolvimentismo e da intervenção estatal e, de 
outro, os defensores do liberalismo econômico (Loureiro, 1997). 

O regime de políticas públicas sofreu uma alteração profunda com a criação, a 
partir da Constituição de 1988, de mecanismos de participação da sociedade civil na 
formulação, na implementação e no controle das políticas. Mas o contexto de crise 
fiscal e de endividamento externo conduziu também à adoção pelo governo de 
políticas de ajuste e mudanças se fizeram sentir na gestão pública e nas políticas 
públicas sob o efeito, portanto, de dois movimentos: a democratização, orientada pela 
perspectiva de direitos, e a busca da eficiência na utilização de recursos públicos. 

Nesse contexto, as políticas públicas passaram a ocupar um lugar central na 
agenda governamental. Na segunda metade dos anos 1980 e nos anos 1990, como 
aponta Melo (1999) que ocorreu uma incipiente institucionalização do campo de 
política pública no Brasil, sob liderança da ciência política.  

A contribuição da ciência política para esse campo no Brasil foi marcada, no 
entanto, por uma produção mais próxima da policy studies do que da policy analysis. 

A descentralização foi outro eixo das transformações das políticas públicas, 
especialmente das políticas sociais. A nova Constituição reconheceu o município 
como ente federativo e transferiu a ele atribuições e competências, aumentando 
também a transferência de recursos para esse nível de governo.  

Farah (2013c); Bichir (2014) afirma que: 
 
Embora a atividade de análise requerida do nível local de governo, sobretudo 
no caso dos municípios de menor porte, tenda a se restringir à etapa de 
implementação (o conhecimento técnico-científico requerido transcende 
frequentemente a capacidade instalada localmente). Assim, os municípios 
precisam recorrer a consultorias, o que reforçou a ampliação do lócus da 
análise e dos atores envolvidos. 

A partir do final da década de 1990, surgiram diversos outros programas de 
capacitação, com focos específicos, seja por iniciativa governamental, seja por 
iniciativa de organizações não governamentais e do setor privado.  

Na fala de Coelho (2006) surgiram também iniciativas mais abrangentes, 
acadêmicas, entre as quais se destacam novos cursos de graduação e de pós-
graduação com foco em políticas públicas, em administração pública, em gestão 
pública, em gestão de políticas públicas e em gestão social  
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Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da política que analisa 
o governo à luz de grandes questões públicas e Lynn (1980), como um conjunto de 
ações do governo que irão produzir efeitos específicos.  

Peters (1986) segue o mesmo veio: política pública é a soma das atividades 
dos governos, que agem diretamente ou através de delegação, e que influenciam a 
vida dos cidadãos. 

Outras definições enfatizam o papel da política pública na solução de 
problemas, pode-se também acrescentar que, por concentrarem o foco no papel dos 
governos, essas definições deixam de lado o seu aspecto conflituoso e os limites que 
cercam as decisões dos governos. Deixam também de fora possibilidades de 
cooperação que podem ocorrer entre os governos e outras instituições e grupos 
sociais. 

Mead (1995) comenta que as políticas públicas repercutem na economia e nas 
sociedades, daí por que qualquer teoria da política pública precisa também explicar 
as inter-relações entre Estado, política, economia e sociedade. 

Política pública como o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, 
“colocar o governo em ação” e/ou analisar essa ação (variável independente) e, 
quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável 
dependente). A formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em que os 
governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em 
programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real. 

As políticas públicas implicam responder à questão sobre o espaço que cabe 
aos governos na definição e implementação de políticas públicas.  

A visão da política pública como um processo incremental foi desenvolvida por 
Lindblom (1979), Caiden e Wildavsky (1980) e Wildavisky (1992). Baseados em 
pesquisas empíricas, os autores argumentaram que os recursos governamentais para 
um programa, órgão ou uma dada política pública não partem do zero e sim, de 
decisões marginais e incrementais que desconsideram mudanças políticas ou 
mudanças substantivas nos programas públicos. 

De acordo com Smith (1993), a visão da política pública trazida pelo ciclo da 
política e pelo garbage can por sua escassa capacidade explicativa sobre porque 
mudanças ocorrem nas políticas públicas. Segundo estes autores, a política pública 
deveria ser concebida como um conjunto de subsistemas relativamente estáveis, que 
se articula com os acontecimentos externos, os quais dão os parâmetros para os 
constrangimentos e os recursos de cada política pública. 

A partir da influência do que se convencionou chamar de “novo gerencialismo 
público” e da política fiscal restritiva de gasto, adotada por vários governos, novos 
formatos foram introduzidos nas políticas públicas, todos voltados para a busca de 
eficiência.  

Assim, a eficiência passou a ser vista como o principal objetivo de qualquer 
política pública, aliada à importância do fator credibilidade e à delegação das políticas 
públicas para instituições com “independência” política. Estes novos formatos, que 
guiam hoje o desenho das políticas públicas mais recentes, ainda são pouco 
incorporados nas pesquisas empíricas. 

O debate sobre políticas públicas também tem sido influenciado pelas 
premissas advindas de outros campos teóricos, em especial do chamado neo-
institucionalismo, que enfatiza a importância crucial das instituições/regras para a 
decisão, formulação e implementação de políticas públicas. 

Das diversas definições e modelos sobre políticas públicas, podemos extrair e 
sintetizar seus elementos principais é que a política pública distingue entre o que o 
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governo pretende fazer e o que, de fato, faz. A política pública envolve vários níveis 
de governo e não necessariamente se restringe a participantes formais, já que os 
informais são também importantes.  A política pública é abrangente e não se limita a 
leis e regras e a política pública é uma ação intencional, com objetivos a serem 
alcançados. 

Smith (1993) coloca que o papel e os limites da burocracia em uma sociedade 
democrática vêm sendo exaustivamente estudados e debatidos e uma das principais 
contribuições a esse debate tem sido dada pela teoria da escolha racional, através do 
conceito agente x principal.  Isto porque essa teoria tem desenvolvido trabalhos que 
buscam estabelecer as ligações e formas de controle entre quem decide, isto é, o 
principal, ou seja, políticos eleitos, e quem executam o que foi decido, isto é, o agente, 
ou seja, a burocracia. 

 
A IMPORTÂNCIA DA RESPONSABILIDADE FISCAL NA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

 
A Lei de Responsabilidade Fiscal nasceu com a finalidade de modificar a 

burocracia da administração pública para uma administração gerencial, podendo 
através desta, tornar o serviço público mais eficaz para a coletividade, permitindo e 
incentivando o desenvolvimento e a expansão econômica e social do país. 

Conforme determina o Art. 1º da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei da 
Responsabilidade Fiscal. 

 
Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II 
do Título VI da Constituição. 
§ 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de 
afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de 
resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no 
que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da 
seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de 
crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e 
inscrição em Restos a Pagar. 
§ 2o As disposições desta Lei Complementar obrigam a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios. 
§ 3o Nas referências: 
I - à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estão 
compreendidos: 
a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunais de 
Contas, o Poder Judiciário e o Ministério Público; 
b) as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e 
empresas estatais dependentes; 
II - a Estados entende-se considerado o Distrito Federal; 
III - a Tribunais de Contas estão incluídos: Tribunal de Contas da União, 
Tribunal de Contas do Estado e, quando houver, Tribunal de Contas dos 
Municípios e Tribunal de Contas do Município. 

 
A responsabilidade fiscal se obriga a todos os entes públicos nacionais em 

todas as suas esferas de atuação, Executivo, Legislativo e Judiciário, nos âmbitos, 
Federal, Estadual e Municipal. 

Após a segunda metade da década de 1990, com a finalidade de manutenção 
da estabilidade macroeconômica, o governo federal buscou alternativas de 
reestruturação de suas finanças. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#titulovicapituloii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#titulovicapituloii
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A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), criada em 04 de maio de 2000, surgiu 
com o objetivo primordial de promover um maior controle dos gastos públicos e 
transparência na gestão fiscal. 

 
A criação da LRF constitui-se em um fato relevante na história da 
Contabilidade Pública no Brasil, estabelecendo normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal do Estado, pressupondo a 
ação planejada e transparente para prevenir riscos e corrigir desvios capazes 
de afetar o equilíbrio das contas públicas (ARAÚJO E ARRUDA 2009 p.31). 

Percebe-se que a criação da LRF se constitui em um fato relevante na história 
da Contabilidade Pública no Brasil, estabelecendo normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal do Estado, através de ação 
planejadas e transparentes. 

O objetivo principal desta Lei está explicito no art. 1, e consiste em estabelecer 
“normas de finanças públicas voltados para a responsabilidade na gestão fiscal”, que 
pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem 
desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas púbicas, mediante o cumprimento 
de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites. 

Segundo Afonso (2010), a Constituição da República, de 5/10/1988, traz no 
capítulo “Das Finanças Públicas”, alguns aspectos, que depois, tornaram-se matérias 
da LRF. 

 
“Art. 163. Lei complementar disporá sobre: I - finanças públicas; II - dívida 
pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais 
entidades controladas pelo Poder Público; III - concessão de garantias pelas 
entidades públicas; IV - emissão e resgate de títulos da dívida pública; V - 
fiscalização financeira da administração pública direta e indireta; (redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003) VI - operações de câmbio 
realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios. (...)” 

 
Segundo análise de Barbosa (2001), a criação de um sistema de disciplina 

fiscal reside no fato de responsabilizar o administrador público pelo desempenho de 
gestão financeira. 

De acordo com a Lei Orçamentária Anual (BRASIL 2009), além das exigências 
dos limites para os gastos com pessoal, a LRF tem um importante instrumento de 
indução à transparência fiscal que é a obrigação da emissão de relatórios fiscais 
detalhados, fazendo com que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) seja fortalecida 
e sirva como elemento importante de planejamento da elaboração da Lei 
Orçamentária Anual (LOA).  

Segundo Neto (2009) os fatores que estimularam o surgimento da LRF: A 
evolução do Estado e da Administração Pública, a necessidade de uma gestão pública 
responsável, de maneira a atender aos anseios da sociedade, a pressão externa de 
outros países que haviam implantado leis semelhantes e do Fundo Monetário 
Internacional (FMI), com o qual o Brasil possuía grandes débitos. 

Saddy (2002) comenta que a LRF é uma ferramenta que deve ser usada para 
melhorar a Administração Pública e melhorar o perfil dos administradores em nosso 
país, porém a sociedade tem um papel fundamental. Essa linha reflexiva obtém 
respaldo na análise que segundo o autor, a sociedade deve se mobilizar para fazer 
valer essa força transformadora da LRF, sob pena de perder uma oportunidade ímpar 
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de implantar um padrão de conduta pública dotado de eficiência, responsabilidade e 
transparência. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) tem sido ponto central em várias 
discussões em torno do processo de gestão. Em nosso país, adentrando o cenário de 
proposta de democracia representativa, assim como maior transparência. 

Para tanto, a medida tomada mediada o vigor da LRF levou o cenário da gestão 
pública a se adequarem a novas mudanças, no intuito de organizar e planejar meios 
de arrecadação de tributos, não somente esperando o apoio da União para o 
fechamento das contas públicas.  

Santos; Alves (2011) comenta que ao longo desses anos todos os cidadãos 
pelos meios eletrônicos poderão acompanhar os gastos realizados pela dimensão da 
transparência regida pela LRF. 

Segundo CULAU e FORTES (2006), a fiscalização deve ser feita por órgãos 
internos e externos, contando inclusive com a participação da sociedade, pois 
segundo os autores, a Carta Magna garante que o cidadão pode recorrer ao Tribunal 
de Contas da União para denunciar irregularidades ou ilegalidades. Essa previsão 
legal garante a assistência de um órgão técnico, especializado do Estado para auxiliar 
a sociedade no combate à corrupção e ao desvio de dinheiro público. Este órgão que 
auxilia a sociedade no controle e combate à corrupção no estado da Bahia, é o TCM 
(Tribunal de Contas do Estado da Bahia). 

A LRF teve seu apogeu a partir da Lei Complementar nº 101/2000, em que 
reforçava acerca do ambiente fiscal e se considerava as dívidas consolidadas, de 
cunho imobiliário, operação de crédito e concessões de garantia. 

Os autores consideram que a partir da LRF, muitas mudanças ocorreram no 
que se refere a gestão, visando maior disciplina fiscal. 

Para Kohama (2012): 
 
A contabilidade tem papel essencial nesse processo, pois proporciona à 
administração as informações e controles necessários à melhor condução 
dos negócios públicos, sendo também a principal fonte informativa dos 
instrumentos da Transparência da Gestão Fiscal. 

Bezerra Filho (2008), afirma que através da LRF há uma melhora do controle e 
transparência através de critérios de fixação e cumprimento de metas de resultados, 
entre receitas e despesas e também de obediência à limites e condições em relação 
a geração de despesa, dívida pública, renúncia de receitas entre outras.  

Martins e Marques (2013) através do maior controle nas finanças públicas 
trazido pela LRF podem-se identificar os desvios e ainda punir os gestores que fazem 
a má aplicação do dinheiro público, sendo uma contribuição significativa, também, no 
controle à corrupção. 

Oliveira (2005) comenta que a importância de se fazer a distinção de dados, 
informação e sistema de informação, pois permite a compreensão de um fato ou 
situação, ou seja, o processo de transformação são as informações necessárias para 
o processo de decisão de uma organização.  

As organizações como sistemas planejados que procuram manter suas 
estruturas internas com padrões formais de comportamento, estabelecidos em regras 
e normas que se constituem de bases para integração da organização,  destacando-
se  o  sistema  de  informação gerencial, onde a informação de natureza gerencial que 
se destina a “alimentar”  o processo de decisão da organização (OLIVEIRA, 2005 p. 
70). 
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Percebe-se que todos e qualquer organização para desenvolver suas 
atividades com qualidade faz se necessário ter um bom planejamento e um processo 
de decisão. 

Ballou (1993) corrobora que o sistema de informações gerenciais se refere a 
todo o equipamento, procedimentos e pessoal que criam fluxos de informações 
utilizadas nas operações diárias de uma organização no que diz respeito ao 
planejamento e o controle das atividades desenvolvidas. 

A responsabilização deve ocorrer sempre que houver o descumprimento das 
regras, protegendo os cofres públicos e a população. A LRF é definida como Lei 
Complementar que regulamenta o artigo 163 da Constituição Federal e estabelece as 
normas norteadoras das finanças públicas em todo o País. Ela tem como foco o 
processo de gestão dos recursos públicos e se aplica a todas as situações de 
movimentação de receitas e despesas, dívidas e patrimônio público, a todos os 
gestores e a todas as esferas do governo. 
 
4. CONCLUSÃO 

 Através deste estudo pode-se analisar que o principal foco analítico da política 
pública está na identificação do tipo de problema que a política pública visa corrigir, 
na chegada desse problema ao sistema político e à sociedade política. 

Muitos fatores fazem com que o profissional atue forma criativa dentro das 
empresas, sendo elas, a família, a faculdade onde está inserido e até mesmo os 
próprios educadores que fazem parte do processo do conhecimento. Fazendo com 
que através de seu conhecimento e estudos possam realizar e desenvolver bem suas 
aptidões, habilidades e capacidades nas organizações. 

Percebe-se que as organizações todos os profissionais são incentivados a 
desenvolver suas potencialidades independentes da área onde atua. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, apesar da sua importância e grande 
abrangência ainda não foi adotada de forma efetiva nos municípios brasileiros, que 
encontram dificuldades para a adequação da Lei. 
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RESUMO 
 

O presente trabalho possui o objetivo de analisar os direitos fundamentais 
garantidos às crianças e adolescentes, dentro de uma abordagem dos direitos 
humanos e implementação de políticas públicas no Brasil, a fim de verificar, através 
de análise doutrinária, se o Estado é capaz de suprir, através das políticas públicas 
implementadas no país, as necessidades básicas e fundamentais daqueles que 
estão em situação de desenvolvimento e se encontram em vulnerabilidade social. 
Palavras-chave: direitos fundamentais; políticas públicas; criança e adolescente; 
direitos humanos. 
 

ABSTRACT 
 

This paper aims to analyze the fundamental rights guaranteed to children and 
adolescents, within a human rights approach and the implementation of public 
policies in Brazil, in order to verify, through doctrinal analysis, whether the State is 
able to supply, Through the public policies implemented in the country, the basic and 
fundamental needs of those in development and social vulnerability. 
Key-words: fundamental rights; public policies; child and adolescent; human rights. 
 

1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho visa analisar a doutrina da proteção integral adotada 
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, sancionado em 1990, após um longo 
caminho na efetivação dos direitos das pessoas em situação de desenvolvimento. 

Conforme se demonstra nos primeiros tópicos do resultado, uma das 
primeiras normas de proteção aos menores de dezoito anos foi o Código de 
Menores de 1979, regramento que não demonstrava preocupação com o bem-estar 
e proteção da criança e adolescente, mas buscava manter um padrão social onde a 
ordem permanecesse sem alterações, vigiando-se e segregando-se os menores de 
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idade em situação considerada, pela lei, irregular. 
Após, analisa-se como o advento da Constituição Federal de 1998 mudou a 

maneira do legislador e da sociedade ao olhar para as crianças e adolescentes, os 
quais passaram a ser tratados como sujeitos de direitos, detentores de igualdade. 

Em consequência, foi demonstrado quais são os direitos fundamentais 
previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e, concisamente, diferenciou-se 
direitos humanos de direitos fundamentais. 

Assim, partindo-se do pressuposto que o Estatuto da Criança e do 
Adolescente protege direitos humanos e direitos fundamentais, por fim foi feita a 
análise da efetivação dos direitos fundamentais através de políticas públicas 
implementadas afetas à criança e ao adolescente, pelo Estado. 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia do presente trabalho é de pesquisa qualitativa, na qual foi 
utilizada o método dedutivo, através de pesquisa documental bibliográfica, 
legislativa, em sites especializados, dados e dissertações. 

 
3. RESULTADOS 

3.1. A doutrina da proteção integral e os direitos fundamentais na 
aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente 

A doutrina da proteção integral rege todo sistema legislativo atinente à 
criança e adolescente, sendo inconcebível a aplicação de qualquer norma jurídica 
sem observar o integral amparo a estas pessoas em desenvolvimento.  

Inicialmente, faz-se necessário a conceituação de criança, que, conforme 
disposição do artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, é a pessoa até 
doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos 
de idade.3 

No Brasil, uma das primeiras estruturas de proteção para pessoas com idade 
entre doze e dezoito anos incompletos foi o Código de Menores (Lei nº 6.697/1979). 
Sancionada durante a vigência da Constituição do ano de 1967, sofreu grande 
influência do autoritarismo do Regime Militar instaurado no país.  
 Da análise do Código de Menores de 1979, depreende-se que não havia uma 
preocupação válida com a criança e adolescente, vistos apenas como menores de 
idade que deveriam ser assistidos, protegidos e vigiados pelo Estado, caso 
estivessem em situação irregular.4 
 Tal situação irregular, conforme disposição da Lei 6.697 de 1979, se dava 
quando a criança ou adolescente estivesse: a) privado de condições essenciais à 
sua subsistência, saúde e instrução obrigatória, ainda que eventualmente; b) fosse 
vítima de maus tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais ou responsável; 
c) estivesse em perigo moral d) estivesse privado de representação ou assistência 
legal, pela falta eventual dos pais ou responsável; e) possuíssem um desvio de 

                                                 
3
 BRASIL. LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
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conduta, em virtude de grave inadaptação familiar ou comunitária; f) fosse autor de 
infração penal.5 
 Não havia a preocupação com a proteção e sim com a garantia de que a 
sociedade estaria livre de qualquer situação que pudesse alterar a ordem imposta na 
época.  

Com o advento da Constituição Federal de 1988, o até então Código de 
Menores tornou-se obsoleto e se fez imprescindível a criação de uma nova lei que 
estivesse em harmonia com os preceitos e garantias constitucionais, realmente 
conferindo direitos protetivos aos menores de idade. 
 Com efeito, sancionado o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, 
destacou-se o dever de proteção e cuidado. 

Desde então, crianças e adolescentes passaram a ser vistos como sujeitos de 
direito que devem ser protegidos pela família, comunidade, sociedade em geral e 
pelo poder público, assegurando-se com absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária.6 
 A Constituição da República traz, em seu artigo 227, os preceitos normativos 
dos direitos fundamentais atrelados à criança e ao adolescente, afirmando, ainda, a 
existência de igualdade entre os filhos, tema que comumente surge no cotidiano: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 
[...]  
§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, 
terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações 
discriminatórias relativas à filiação. 

 
 De igual forma, a Lei 8.069/1990 impõe a igualdade entre todas as crianças e 
adolescentes, sendo vedada a discriminação exploração, violência, crueldade e 

                                                 
5
 Art. 2º Para os efeitos deste Código, considera-se em situação irregular o menor:  

I - privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução obrigatória, ainda que 
eventualmente, em razão de: 
a) falta, ação ou omissão dos pais ou responsável; 
b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsável para provê-las; 
Il - vítima de maus tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais ou responsável; 
III - em perigo moral, devido a: 
a) encontrar-se, de modo habitual, em ambiente contrário aos bons costumes; 
b) exploração em atividade contrária aos bons costumes; 
IV - privado de representação ou assistência legal, pela falta eventual dos pais ou responsável; 
V - Com desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação familiar ou comunitária; 
VI - autor de infração penal. 
Parágrafo único. Entende-se por responsável aquele que, não sendo pai ou mãe, exerce, a qualquer 
título, vigilância, direção ou educação de menor, ou voluntariamente o traz em seu poder ou 
companhia, independentemente de ato judicial. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6697.htm>. Acesso em 02 de set. 2019. 
6
 Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, 

com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e 
à convivência familiar e comunitária. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em 02 de set. 2019. 
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opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus 
direitos fundamentais.7 

O legislador teve especial cuidado com a proteção dos direitos fundamentais 
àqueles que estão em situação de desenvolvimento e necessitam de maior atenção, 
respeitando-se os preceitos da Carga Magna. 
 Infere-se do próprio texto constitucional que a dignidade da pessoa humana é 
um dos fundamentos da República Federativa do Brasil: 

CF/88-  Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 
Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
[...] 
III - a dignidade da pessoa humana; 
 

A dignidade é parâmetro variável de pessoa a pessoa, pois o que é digno 
para um, pode não ser para um amigo próximo ou mesmo um desconhecido.  

A Carta Política de 1988, em seu art. 1º, “caput”, orientada pelo princípio da 
dignidade da pessoa humana, reconhece toda e qualquer pessoa brasileira ou 
residente no país, como titular de direitos fundamentais.8 

Nas lições de Rosa Maria de Andrade Nery: 
Os princípios fundamentais, como já se disse, refletem-se em princípios 
gerais de direito privado quando informam seus elementos e privilegiam a 
realidade fundamental do fenômeno jurídico que é a consideração de que o 
homem é sujeito de direito e, nunca, objeto de direito. Esse é o fundamento 
estrutural do princípio da dignidade da condição humana.

9
 

 

A dignidade da pessoa humana é o princípio maior e fundador do Estado 
Democrático de Direito, afirmado já no primeiro artigo da Constituição Federal de 
1988, já transcrito supra. 

A dignidade da pessoa humana, como Fundamento da República federativa 
do Brasil, deve ser plenamente respeitada em todos os atos da vida humana, 
mesmo antes do nascimento10, pois não há como pensar em seres humanos, sem 
pensar em dignidade. 

O texto constitucional deve sempre ser interpretado e integrado às demais 
normas que compõem o ordenamento jurídico, principalmente se tratando de 
questões afetas às crianças e adolescentes, pelo caráter de prioridade inerente ao 
assunto. 

No Estatuto da Criança e do Adolescente, em dissonância aos anteriores 
regramentos sobre o tema, os menores de dezoito anos passaram a ter sua 
dignidade e direitos fundamentais respeitados de forma integral e de forma 
prioritária. 

                                                 
7
 Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, 
por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em 02 de set. 2019. 
8
 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1998. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm >. Acesso em 02 de set. 2019. 
9
 NERY, Rosa Maria de Andrade. Manual de Direito Civil: família. 1ª. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2013. p. 91. 
10

 Lei nº 10.406/2002. Art. 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas 

a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.  
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
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O Título II, da Lei 8.069/1990 elenca os direitos fundamentais garantidos às 
pessoas em desenvolvimento: a) direito à vida e à saúde; b) direito à liberdade, ao 
respeito e à dignidade; c) direito à convivência familiar e comunitária. 

Como já explanado, tais direitos devem ser efetivados pela família, pela 
sociedade e pelo Estado. Pela família, a educação e cuidado são deveres atinentes 
ao poder familiar, passíveis de penalização diante do descumprimento. Já o Estado, 
através da arrecadação tributária, tona-se responsável pela efetivação de políticas 
públicas capazes de suprir as necessidades dos cidadãos brasileiros ou às pessoas 
que neste país reside, sem qualquer tipo de discriminação. 

Como se verá no tópico final deste trabalho, as políticas públicas são as 
ferramentas do Estado para efetivação dos direitos fundamentais atinentes à criança 
e adolescente, com grande importância e em consonância ao proclamado na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos e em todo previsto no ordenamento 
constitucional. 

 
3.2. Direitos humanos e direitos fundamentais  
A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais 

pelos princípios elencados no artigo 4º da Carta Magna, entre eles, a prevalência 
dos direitos humanos.11  

O primeiro questionamento que entra em xeque quando se discute sobre 
direitos humanos é o uso das expressões direitos humanos, direitos fundamentais e 
direitos do homem de forma equivalente. 

Nos ensinamentos de Paulo Bonavides a questão que se levanta com 
respeito à teoria dos direitos fundamentais é: 

[...] podem as expressões direitos humanos, direitos do homem e direitos 
fundamentais ser usadas indiferentemente? Temos visto neste tocante o 
uso promíscuo de tais denominações na literatura jurídica, ocorrendo porém 
o emprego mais frequente de direitos humanos e direitos do homem entre 
autores anglo-americanos e latinos, em coerência aliás com a tradição e a 
história, enquanto a expressão direitos fundamentais parece ficar 
circunscrita à preferência dos publicitas alemães.

12
 

 

Referido autor explica que direitos fundamentais podem são todos os direitos 
ou garantias nomeados e especificados no instrumento constitucional, direitos que o 
homem livre possui em face do Estado.13 

Já sobre os direitos do homem e a Declaração Universal dos direitos 
humanos, Bonavides explica: 

                                                 
11

 Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes 

princípios:  
I - independência nacional; 
II - prevalência dos direitos humanos; 
III - autodeterminação dos povos; 
IV - não-intervenção; 
V - igualdade entre os Estados; 
VI - defesa da paz; 
VII - solução pacífica dos conflitos; 
VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 
IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; 
X - concessão de asilo político. 
12

 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 29ª ed. atual. São Paulo. Malheiros 

Editores, 2014, p. 574.  
13

  BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 29ª ed. atual. São Paulo. Malheiros 

Editores, 2014, p. 575. 
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Os direitos do homem ou da liberdade, se assim pudermos exprimi-los, 
eram ali “direitos naturais, inalienáveis e sagrados”, direitos tidos também 
por imprescritíveis, abraçando a liberdade, a propriedade, a segurança e a 
resistência à opressão.  
(...) A Declaração Universal dos Direitos do Homem é o estatuto de 
liberdade de todos os povos, a Constituição das Nações Unidas, a carta 
magna das minorias oprimidas, o código das nacionalidades, a esperança, 
enfim, de promover, sem distinção de raça, sexo e religião, o respeito à 
dignidade do ser humano.

14
 

 

A Carta Magna possui diversas expressões sinônimas para direitos 
fundamentais, quais sejam: direitos humanos (art.º, inc. II); direitos e garantias 
fundamentais (epígrafe do Título II, e art. º, § º); direitos e liberdades constitucionais 
(art. 5º, inc. LXXI) e direitos e garantias individuais (art. 60, § 4º, inc. IV).15 

Embora existam termos com semelhantes sentidos na Carta Magna, torna-se 
imprescindível a diferenciação entre direitos humanos e direitos fundamentais. 

É fato que o ser humano, independentemente de suas características 
inerentes, é titular de direitos. Assim, os direitos fundamentais também podem ser 
considerados como direitos do homem, pois este é seu possuidor. Salienta-se que 
homem, neste contexto, representa a pessoa humana. 

Esta diferenciação é tratada pelo doutrinador Ingo Wolfgang Sarlet: 
Em que pese sejam ambos os termos (“direitos humanos” e “direitos 
fundamentais”) comumente utilizados como sinônimos (...) o termo “direitos 
fundamentais” se aplica para aqueles direitos do ser humano reconhecidos 
e positivados na esfera do direito positivo de determinado Estado, ao passo 
que a expressão “direitos humanos” guardaria relação com os documentos 
de direito internacional, por referir-se àquelas posições jurídicas que se 
reconhecem ao ser humano como tal, independentemente de sua 
vinculação com determina ordem constitucional, e que, portanto, aspiram à 
validade universal.

16
 

 
Destarte, é possível concluir que os direitos fundamentais são aqueles 

protegidos pelo direito constitucional interno de cada Estado. Em contrapartida, os 
direitos humanos são positivados na esfera do direito internacional. 
 

3.3 A efetivação dos direitos humanos e direitos fundamentais através 
de políticas públicas voltadas à infância e adolescência 

Positivados na esfera do direito internacional, os direitos humanos ganharam 
grande destaque com a proclamação da Declaração Universal dos direitos 
humanos, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948. 

Proclamou-se serem todos os seres humanos livres e iguais em dignidade e 
direito. Ainda, afirmou-se que a infância tem direito a cuidados e assistência 
especiais, sendo que todas as crianças, gozam da mesma proteção social.17 

                                                 
14

 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 29ª ed. atual. São Paulo. Malheiros 

Editores, 2014, p. 593. 
15

 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 

fundamentais na perspectiva constitucional. 11ª ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2012, p. 27. 
16

 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 

fundamentais na perspectiva constitucional. 11ª ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2012, p. 29 
17

 Art. 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Eles são dotados 

de razão e consciência e devem agir um com o outro em espírito de fraternidade. 
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Sobre a Declaração Universal dos direitos humanos e os países dela 
signatários, Paulo Bonavides adverte que: 

A Declaração será porém um texto meramente romântico de bons 
propósitos e louvável retórica, se os países signatários da Carta não se 
aparelharem de meios e órgãos com que cumprir as regras estabelecidas 
naquele documento de proteção dos direitos fundamentais e sobretudo 
produzir uma consciência nacional de que tais direitos são invioláveis. .

18
 

 

Nota-se que todas as garantias que devem ser conferidas ao ser humano, 
seja qual for sua idade, não se efetivará apenas com a assinatura de um documento 
internacional ou mesmo com a promulgação de uma nova Constituição.  

Considerando a diferenciação feita pelo doutrinador Ingo Wolfgang Sarlet, já 
exposta, os direitos fundamentais são aqueles positivados no direito interno. 
Portanto, os direitos fundamentais atinentes às pessoas em desenvolvimento são 
regidos tanto pelos preceitos trazidos pela Constituição da República, bem como as 
normas do Estatuto da Criança e do Adolescente ou outras leis infraconstitucionais 
que expressamente disporem sobre tais direitos fundamentais. 

No tocante aos direitos conferidos às crianças e adolescentes, como já 
preceitua a Constituição da República, é dever da família, da sociedade e do Estado 
os efetivar. 

Ao Estado, incumbe a implementação de políticas públicas capazes de suprir 
as necessidades mínimas das quais a família, com seu esforço próprio, não puder 
proporcionar aos infantes e adolescentes.  
 Segundo Leonardo Secchi: 

Políticas públicas tratam do conteúdo concreto e do conteúdo simbólico de 
decisões políticas, e do processo de construção e atuação dessas decisões. 
Exemplos do uso do termo “política” com esse sentido estão presentes nas 
frases “temos de rever a política de educação no Brasil.”, “a política 
ambiental da Amazônia é influenciada por ONGs nacionais, grupos de 
interesse locais e a mídia internacional”, “percebe-se um recuo nas políticas 
sociais de países escandinavos nos últimos anos.”.

19
 

 

Secchi20 exemplifica da seguinte forma as políticas públicas implementadas 
no Brasil: 

Saúde: programa de distribuição gratuita de medicamentos em uma parceria 
entre municípios, estado e Governo Federal por meio do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 
Educação: programa de reforço escolar para alunos com dificuldade de 
aprendizado nas disciplinas de português e matemática do ensino 
fundamental do estado do Amazonas. 

                                                                                                                                                         
Art. 25. (1) Toda pessoa tem direito a um padrão de vida adequado à saúde e ao bem-estar de si e de 
sua família, incluindo alimentos, roupas, moradia e assistência médica e serviços sociais necessários, 
bem como o direito à segurança em caso de desemprego, doença, incapacidade, viuvez, velhice ou 
outra falta de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. (2) A maternidade e a infância têm 
direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do casamento, 
gozam da mesma proteção social. ASSEMBLEIA GERAL DA ONU. (1948) Declaração Universal 
dos Direitos Humanos. Paris. Disponível em:<http://www.un.org/en/universal-declaration-human-
rights/>. Acesso em 05 de set. 2019. 
18

 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 29ª ed. atual. São Paulo. Malheiros 

Editores, 2014, p. 593. 
19

 SECCHI, Leonardo. Políticas públicas: conceitos, esquemas e análise, casos práticos. 2ª ed. 

atual. São Paulo: Cengage Learning, 2015. p. 01. 
20

 SECCHI, Leonardo. Políticas públicas: conceitos, esquemas e análise, casos práticos. 2ª ed. 

atual. São Paulo: Cengage Learning, 2015 
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Segurança: instalação da Unidade de Polícia Pacificadora (UPPs) em 
comunidades carentes do Rio de Janeiro. 
Gestão: metodologia de Avaliação de Desempenho Individual associado à 
remuneração variável para os servidores do Governo do estado de Minas 
Gerais. 
Meio ambiente: mecanismo de desenvolvimento limpo (MDL), criado pelo 
Protocolo de Quioto, da Organização das Nações Unidas (ONU), como 
estratégia de redução das emissões de gases de efeito estufa. 
Saneamento: Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010). 
Habitação: programa Minha Casa Minha Vida do governo federal em 
parceria com os estados, municípios, bancos públicos e organizações da 
sociedade civil. 
Emprego e Renda: programa Meu Primeiro Trabalho, do Governo do estado 
de São Paulo, voltado para estudantes das escolas públicas conseguirem 
inserção no mercado de trabalho. 
Previdência social: legislação especial que permite que trabalhadores rurais 
possam se aposentar, por idade, cinco anos antes que os trabalhadores 
urbanos. 
Planejamento urbano: Plano Diretor de desenvolvimento territorial do 
município de Chapecó, em Santa Catarina. 
Justiça e cidadania: portaria emitida pelo Juiz da Comarca do município de 
José de Freitas, no Piauí, que proíbe o funcionamento de bares, 
restaurantes e boates após a meia-noite. 
Economia: regime de câmbio flutuante definido pelo Banco Central, o qual 
permite que a taxa cambial do país varie de acordo com a oferta e a 
demanda da moeda. 
Assistência social: campanha do agasalho feita por organizações da 
sociedade civil, meios de comunicação, voluntários e Secretaria Municipal 
de Assistência Social do município de Araucária, no Paraná. 
Relações internacionais: atuação brasileira na coordenação da missão de 
paz da ONU no Haiti. 
Cultura e esporte; programa de fomento a projetos artísticos e culturais com 
recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. 
Ciência, tecnologia e inovação: Lei Municipal de Inovação de Florianópolis, 
que institui um fundo para projetos de inovação e um programa de incentivo 
à inclusão digital e capacitação tecnológica. 
Infraestrutura e transportes: Plano Nacional de Logística e Transporte 
(PNLT), elaborado pelo Ministério do Transportes em parceria com o 
Ministério da Defesa. 

 
Desta forma, conclui-se que no Brasil as políticas Públicas implementadas 

são de fato as previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, entretanto, não há 
plena satisfação de todas as necessidades devido à falta de previsão orçamentária. 

  
4. CONCLUSÃO 
 Diante da análise realizada no presente trabalho pode-se perceber que a 

doutrina da proteção integral rege todo sistema legislativo atinente à criança e 
adolescente, sendo inconcebível a aplicação de qualquer norma jurídica sem 
observar o integral amparo a estas pessoas em desenvolvimento. 

Deste modo em fazendo um apanhado da parte história da legislação pode se 
afirmar que uma das primeiras estruturas de proteção para pessoas com idade entre 
doze e dezoito anos incompletos foi o Código de Menores. A qual foi sancionada 
durante a vigência da Constituição do ano de 1967, padeceu de grande influência do 
autoritarismo do Regime Militar instaurado no país.  

No entanto, foi apenas com o advento da Constituição Federal de 1988, que 
até então Código de Menores tornou-se obsoleto e se fez imprescindível a criação 
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de uma nova lei que estivesse em harmonia com os preceitos e garantias 
constitucionais, realmente conferindo direitos protetivos aos menores de idade. 

Advindo após as garantias trazidas na Constituição Federal, foi instaurada a 
Lei 8.069/1990 impõe a igualdade entre todas as crianças e adolescentes, sendo 
vedada a discriminação exploração, violência, crueldade e opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos 
fundamentais. 

Portanto, os direitos fundamentais atinentes às pessoas em desenvolvimento 
são regidos tanto pelos preceitos trazidos pela Constituição da República, bem como 
as normas do Estatuto da Criança e do Adolescente ou outras leis 
infraconstitucionais que expressamente disporem sobre tais direitos fundamentais. 

Em razão disto, incumbe ao Estado a implementação de políticas públicas 
capazes de suprir as necessidades mínimas dais quais a família, com seu esforço 
próprio, não puder proporcionar aos infantes e adolescentes. 

Deste modo, pode concluir que o Estado brasileiro vem implementando 
Políticas Públicas empenhando-se a fim de garantir os direitos e garantias prevista 
às crianças e adolescente. No entanto, para a real efetivação da aplicação das 
Políticas Públicas apontadas no presente trabalho necessitará de um eficaz 
planejamento orçamentário.  
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RESUMO 

O presente artigo visa abordar os aspectos gerais dos direitos fundamentais bem 
como sua efetivação no plano material através das políticas públicas, resgatando 
seu histórico, buscando o elo entre o tema e Agenda 2030. Ademais, propõe-se 
através do uso do Pacto São José da Costa Rica e da legislação brasileira, mostrar 
o dever do Estado em promover o bem-estar e vida digna através da efetivação dos 
direitos humanos e fundamentais. No artigo elucida-se o uso de doutrinas, como a 
de Kelsen (Teoria Pura do Direito) e Montesquieu (Separação de Poderes) para 
ressaltar a primazia da Constituição Federal e explicar a função de cada poder 
(judiciário, legislativo e executivo) na realização desses direitos. Nesse contexto, 
evidencia-se a importância das políticas públicas. Além disso, procura-se explicar o 
que são políticas públicas, como funcionam e como podem ser usadas de 
ferramenta para o Estado buscar concretizar e incorporar os direitos no plano 
material e não apenas formal. 
Palavras-chave: Direitos fundamentais; Políticas públicas; Estado.  

 

ABSTRACT 

This article aims to approach the main aspects of fundamental rights and its 
materialization through the public policies as well, rescuing its history and seeking 
the link between the theme and the 2030 Agenda. Besides that, it proposes using 
American Convention on Human Rights associated with Brazilian law in presenting 
the State duty when promoting the welfare state and a dignified life as well, always 
compromised with human rights main principles. In article’s extension, it is noticed 
the application of doctrine, like Kelsen’s “The Pure Theory of Law” and 
Montesquieu’s “Separation of powers” to highlight the primacy of Brazilian 
Constitution and explain the role of each power (legislative, executive and judiciary). 
In this sense, it is noticeable the importance of public policies. In addiction, the article 
aims to explain what are the public policies, how it works and how it can be used as a 
State device to materialize and incorporate these rights into people’s daily lives. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os direitos fundamentais são os direitos considerados como indispensáveis à 
pessoa humana, proporcionando o necessário para uma existência digna e justa. 
Eles incluem pressupostos éticos e morais comprometidos com as garantias 
fundamentais e com a autonomia moral do ser humano, buscando limitar o poder 
estatal; ademais se elucida sua relevância no ordenamento jurídico como um todo, 
tendo em vista que os direitos em questão são normas materiais básicas que visam 
o desenvolvimento do indivíduo na sociedade em que está inserido. Dessa forma, 
não basta ao Estado reconhecer tais direitos formalmente; deve buscar concretizá-
los, incorporá-los no cotidiano de seus agentes. 

A análise dos direitos fundamentais na sua evolução histórico-positiva se faz 
crucial para a compreensão do ordenamento jurídico moderno, visto que sua 
concepção atual surgiu como produto de várias civilizações e pensamentos 
filosóficos-jurídicos. Evidencia-se que estes possuem uma dupla função, como 
regras e como princípios instituídos no Estado Democrático de Direito. 

Os direitos fundamentais tiveram suas primeiras manifestações ao longo da 
história através de documentos de cunho declaratório durante períodos de revolução 
político-social. Desse modo no desenvolvimento dos direitos fundamentais, aponta-
se a existência de três gerações ou dimensões; elas evoluíram e transformaram-se 
acompanhando as necessidades de indivíduos e da população visando a tutela de 
novos direitos. 

A primeira geração, dos direitos individuais e políticos se caracteriza pela 
imposição à atuação do Estado, resguardando direitos indispensáveis a cada ser 
humano; assim os direitos de primeira geração são decorrentes da passagem do 
Estado autoritário para o Estado de direito. Significam, ainda, uma prestação 
negativa, um não fazer do Estado, que enseja em uma valorização da liberdade 
individual do cidadão. Esses direitos surgiram em decorrência das grandes 
revoluções burguesas do final do século XVIII, a Revolução Americana, em 1776, e 
a Revolução Francesa, em 1789. Alguns exemplos de direitos individuais são: 
liberdade de locomoção, manifestação, inviolabilidade de domicílio e 
correspondência, livre pensamento, reunião, locomoção e livre exercício de atividade 
profissional. 

A segunda geração corresponde aos direitos de igualdade, buscando 
assegurar os direitos sociais, culturais e econômicos. Os direitos de segunda 
geração foram pensados a partir da Revolução Industrial Europeia do século XIX, 
em virtude das péssimas condições de trabalho; assim, surgiram movimentos por 
reivindicações trabalhistas e normas de assistência social. Eles requerem uma 
prestação positiva para sua concretização, um fazer do Estado em prol dos menos 
favorecidos pela ordem social e econômica, situação que sucedeu do 
aprofundamento das relações entre o capital e o trabalho. Observa-se que os 
direitos fundamentais em questão não englobam apenas prestações positivas, mas 
também as denominadas “liberdades sociais”, como por exemplo, as liberdades de 
sindicalização e direito à greve. As primeiras constituições que instituíram a proteção 
dos direitos sociais foram a mexicana (1917) e a alemã de Weimar (1919). Alguns 
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exemplos de direitos sociais são: aposentadoria, o salário-mínimo, a previdência 
social e limitação da jornada de trabalho. 

A terceira geração, por sua vez, representa os direitos de fraternidade ou de 
solidariedade. São marcados pela titularidade difusa ou coletiva, ou seja, a 
titularidade não está no homem como indivíduo isolado, mas sob a coletividade 
(grupos sociais). Os direitos de terceira geração surgiram a partir de mudanças na 
comunidade internacional e na sociedade de massa, por meio do desenvolvimento 
tecnológico e científico. Tais mudanças provocaram alterações econômico-sociais e 
o surgimento de novos problemas, alvos de preocupações em escala mundial; a 
humanidade passou a perceber que, na sociedade de massa, existem determinados 
direitos que pertencem a grupos de pessoas, grupos esses, às vezes, 
absolutamente indeterminados. Ainda, elucida-se que segundo Bobbio, é a 
Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948) que deu início à terceira 
geração dos direitos fundamentais. Exemplos de direitos de terceira geração são: o 
direito ao meio ambiente, o direito a proteção ao patrimônio histórico e cultural da 
humanidade, o direito a paz, entre outros igualmente difusos. 

Aponta-se a existência de algumas características essenciais pertencentes 
aos direitos fundamentais, dentre elas destacam-se a historicidade, a universalidade, 
a indivisibilidade, a indisponibilidade, imprescritibilidade, a inalienabilidade, a 
concorrência, a aplicação imediata, e a limitabilidade. 

Considera-se ainda, que decorridas mais de duas décadas de promulgação 
da Constituição Federal de 1988, boa parcela desses direitos aguarda que o 
intérprete lhe assegure efetividade. Desse modo, os principais desafios da 
atualidade estão em criar mecanismos que permitam a concretização de tais 
direitos. 

 
2. METODOLOGIA 

Para a realização deste trabalho, foram utilizados artigos científicos, livros e 
sites que versam sobre o tema, buscando informações confiáveis acerca do assunto. 
De acordo com Antonio Carlos Gil (2002, p. 41-56), segundo os objetivos, esta 
pesquisa classifica-se como explicativa, uma vez que procura identificar os fatores 
que determinam ou contribuem para a ocorrência de fenômenos, aprofundando o 
conhecimento da realidade, pois vislumbra explicar o porquê das coisas. Por fim, Gil 
classifica esta como uma pesquisa bibliográfica, visto que foi elaborada com base 
em material previamente publicado em livros, revistas, jornais, artigos e diversos 
materiais disponibilizados na internet. 

 
3. DESENVOLVIMENTO  

3.1. AGENDA 2030  

A globalização, um fenômeno político, econômico, tecnológico e cultural, 
trouxe consigo mudanças cruciais de nível global e que suscitaram consequências 
positivas e negativas à sociedade. Portanto, um de seus efeitos foi o aumento 
considerável da pobreza, do índice de desemprego, da desigualdade entre os 
países, da disparidade econômica, tecnológica e social e entre outros. Diante deste 
cenário, fez-se necessário a criação de soluções que reduzissem o número dos 
resultados que repercutiram de maneira negativa. Uma das inúmeras formas 
encontradas, atualmente, foram os ODS, da Agenda 2030, proposta pela ONU. A 
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Organização das Nações Unidas corresponde a uma instituição internacional que 
reúne países voluntariamente. Esta tem como proposta base manter a paz e a 
segurança internacional, desenvolver relações amistosas entre as nações, realizar a 
cooperação internacional para resolver os problemas mundiais de caráter 
econômico, social, cultural e humanitário, promovendo o respeito aos direitos 
humanos e às liberdades fundamentais e ser um centro destinado a harmonizar a 
ação dos povos para a consecução desses objetivos comuns. 

A Agenda 2030, de acordo com a Plataforma Agenda 2030, é um plano de 
ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade, que busca fortalecer a paz 
universal. O plano indica 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e 
169 metas, para erradicar a pobreza e promover vida digna para todos, dentro dos 
limites do planeta. São objetivos e metas claras, para que todos os países adotem 
de acordo com suas próprias prioridades e atuem no espírito de uma parceria global 
que orienta as escolhas necessárias para melhorar a vida das pessoas, agora e no 
futuro. Como país-membro da ONU, o Brasil teve participação no planejamento dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O país participou das negociações e 
concordou com as metas estipuladas pela ONU e pela comunidade internacional. 
Entre os objetivos assumidos pelo governo brasileiro estão: acabar com a pobreza e 
com a fome, promover o bem-estar da população, assegurar educação, igualdade 
de gênero e empoderamento às mulheres, fazer uma gestão responsável da água, 
promover o crescimento econômico sustentável, combater as mudanças climáticas, 
entre outros. 

 
3.2. IMPORTÂNCIA E INFLUÊNCIA DO PACTO DE SAN JOSE NO 

ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

Após a Guerra Fria, uma onda de regimes totalitários, golpes militares, atingia 
grande parte do mundo, inclusive a América Latina, estes eram apoiados pelos 
Estados Unidos da América, devido ao temor ao comunismo. Devido aos governos 
ditatoriais, muitos se encontravam sem adotar ao Pacto San Jose da Costa Rica, 
entre eles, o Brasil, que durante os anos de 1964 a 1985 sofreu com o regime 
militar. Como se sabe, no decorrer destes anos eram utilizados meios de tortura, 
censura a todos àqueles que fossem contra o governo. O pacto apenas foi ratificado 
pelo Brasil em 06 (seis) de novembro de 1992, por meio do decreto nº 678, conforme 
o texto: 

Art. 1º A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São 
José da Costa Rica), celebrada em São José da Costa Rica, em 22 de 
novembro de 1969, apensa por cópia ao presente decreto, deverá ser 
cumprida tão inteiramente como nela se contém. (DECRETO Nº 678, 1992) 

 
No ano de sua ratificação, houve grande utilização do instrumento 

internamente e também intensificou o uso do sistema de petições à Comissão 
Interamericana. Em 1998 ocorreu a aceitação da jurisdição da Corte Interamericana 
de Direitos Humanos, consolidando definitivamente o dever do Estado brasileiro de 
dar satisfações aos órgãos de monitoramento. Desde então, caso seja reconhecida 
alguma violação à Convenção, serão determinadas medidas necessárias à 
restauração do direito violado, podendo o Estado ser condenado a pagar justa 
compensação à vítima. É notável que há grande influência do Pacto na Constituição 
Federal brasileira, especialmente quando se trata dos direitos fundamentais. Em 
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suma, a partir do momento que o Brasil se tornou signatário do pacto, o governo 
deve seguir aquilo que nele contém e em casos de violação, há punição ao Estado, 
como já citado. 

 
3.3. GARANTIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS ATRAVÉS DA 

CONSTITUIÇÃO E A PRIMAZIA DESTA FONTE LEGISLATIVA ATRAVÉS 
DA TEORIA PURA DO DIREITO DE KELSEN  

É dever do Estado a garantia destes direitos fundamentais, encontra-se a 
veracidade desta frase dentro da própria Constituição, como no artigo 196, que 
dispõe que é dever do Estado a garantia do direito a saúde a todos, assim como no 
artigo 205 que prevê que é dever do Estado a garantia a educação a todas as 
pessoas.  Sabe-se, que de acordo com Kelsen, a Constituição é a Lei Maior, 
encontra-se no topo da pirâmide e para que outras leis ou disposições legais tenham 
validade é necessário que estas estejam de acordo com a Carta Magna: “O 
escalonamento do ordenamento jurídico – e com isso se pensa apenas no 
ordenamento jurídico estatal único – pode ser representado talvez 
esquematicamente da seguinte maneira: o pressuposto de norma fundamental – o 
sentido deste pressuposto já foi abordado anteriormente – coloca a Constituição na 
camada Jurídico Positiva mais alta – tomando-se a constituição no sentido material 
da palavra -, cuja função essencial consiste em regular os órgãos e o procedimento 
da produção jurídica geral, ou seja, da legislação” (KELSEN, 1934). Portanto, sendo 
de tamanha grandeza, é imprescindível a garantia daquilo que se encontra dentro da 
Constituição Federal, como no caso a garantia dos direitos fundamentais a fim do 
bem-estar social, dignidade da pessoa humana e dos direitos humanos através do 
Estado. 

 
3.4. DIREITOS FUNDAMENTAIS PARA TODOS 

Art. 5º Constituição Federal: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade (...)”. Observa-se a partir do art. 5º que os direitos 
fundamentais e humanos são, teoricamente, para todos e em todos os tempos, 
advêm da própria natureza humana, e então seu caráter inviolável, intemporal e 
universal, garantidos pela Lei Maior, a Constituição, assim como outros pactos dos 
quais o Brasil é signatário, como o Pacto Internacional dos Direitos Humanos. 
Entretanto, é necessário observar que, apesar de teoricamente garantidos por 
importantes documentos dentro do ordenamento jurídico, não ocorre de forma eficaz 
no plano da realidade. Se o Estado garante ao cidadão um direito fundamental, mas 
não executa os atos materiais necessários a efetivação da igualdade substancial, 
não pode ser considerado de fato um Estado democrático. Como defende José 
Afonso Silva, contudo aparente estar consolidada a democracia política, o mesmo 
não ocorreu com a democracia social, já que demanda intermédio das políticas 
públicas. De acordo com Maria Paula Dallari Bucci, política pública é a expressão 
que abrange todas as maneiras de como o Estado pode atuar dentro de uma 
perspectiva de processos juridicamente articulados. Estas políticas visam cumprir 
com aquilo que está expresso no art. 3º da CF/88, entre os objetivos destaca-se a 
efetivação dos direitos fundamentais, como: erradicação da pobreza e da 
marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, construir uma 
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sociedade livre, justa e solidária, promover o bem de todos sem exceção, 
desenvolvimento nacional. Assim, como todos aqueles encontrados no art. 5º 
também da Constituição Federal de 1988. 

Entretanto, a começar pelo inciso I, que dispõe sobre a igualdade entre 
homens e mulheres nos direitos e deveres, sabe-se que esta não é a realidade. 
Houve necessidade da criação de uma lei, na época que foram realizadas tentativas 
de criar políticas públicas universais e estáveis, a Lei Maria da Penha.  

No âmbito educacional a Região Nordeste brasileira apresentou a maior taxa 
de analfabetismo (13,9%), em torno de quatro vezes maior do que as taxas 
estimadas para as Regiões Sudeste e Sul (3,5 e 3,6%, respectivamente). Na Região 
Norte essa taxa foi 8,0 % e no Centro-Oeste, 5,4%. Ademais, em relação ao à 
saúde, de acordo com os dados de janeiro de 2018 do Departamento de Atenção 
Básica (DAB), do Ministério da Saúde, há 264.521 agentes comunitários de Saúde 
atuando no País. O próprio ministério afirma que o ideal seria que um profissional 
atendesse em torno de 3 mil pessoas, com visitas mensais. No entanto, há hoje um 
agente para cada 790 mil pessoas - número distante do ideal. Ainda conforme o 
DAB, há quase 100 municípios brasileiros que não contam com equipes de Saúde 
da Família. Segundo dados da BBC, que também havia se baseado no senso de 
2010, existem, ao menos, 6.9 milhões de famílias sem casas para morar. A FAO 
registrou um aumento na quantidade de pessoas passando fome entre 2016 e 2017, 
segundo estas taxas, subiram de 815 para 821 milhões. De acordo com dados do 
G1, metade da população continua sem saneamento básico. 

Segundo os dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações 
sobre Saneamento (SNIS), divulgados em janeiro deste ano e referentes a 
2015, apenas 50,3% dos brasileiros têm acesso à coleta de esgoto, o que 
significa que mais de 100 milhões de pessoas utilizam medidas alternativas 
para lidar com os dejetos – seja através de uma fossa, seja jogando o 
esgoto diretamente em rios. (VELASCO, 2017) 

 
Ao tratar sobre igualdade, no plano da mente humana, a igualação se funda 

na máxima de que todo ser humano nasce igual, equivalente aos seus semelhantes, 
contudo, esta ideia foi se afastando conforme acontecimentos históricos, como a 
escravidão. A escravidão contemporânea é outro fator da atualidade que coloca as 
pessoas numa situação de desigualdade e desumanidade. Está relacionada à 
persistente vulneração dos direitos sociais, agravada por problemas como 
insuficiência das políticas agrárias, concentração de renda e pobreza. 

Além disso, os dados do Observatório indicam que 57% desses municípios 
onde nasceram os trabalhadores resgatados entre 2003 e 2017 possuem 
pelo menos um terço de seus habitantes vivendo em domicílios nos quais 
nenhum morador tem ensino fundamental completo. Entre 1995 e 2017, 
mais de 50 mil pessoas foram resgatadas de trabalho em condições 

análogas à escravidão no Brasil. (SCHWARZ, 2008)  
 

Portanto, visando combater estes problemas já citados, foram criados alguns 
programas sociais como o Bolsa família, o Bolsa escola, além de leis como o 
Estatuto da Criança e o Estatuto do Idoso. 

(...) a legitimação e o uso da lei aparentam ser para todos, em plano de 
igualdade e liberdade; no entanto, a prática democrática brasileira, 
contempla milhões de pessoas relegadas a perversos padrões de 
desigualdade e pobreza, que culminam numa ação desigual, conduzindo-as 
à criminalidade e a juízos da lei distintos. (...) (VACCARO, 2007) 
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De acordo com Reale, Estado de Direito só é efetivamente Estado de Direito 
quando se torna Estado de Justiça Social. Para que a democracia social seja 
possível, ou seja, a existência de participação efetiva tanto na política como no 
âmbito social, faz-se necessário a busca pela igualdade material entre os cidadãos. 
A Constituição de fato garante a igualdade formal, mas há uma utopia de que a lei 
confere igualdade a todos. 

 
3.5. POLÍTICAS PÚBLICAS 

As denominadas políticas públicas são um conjunto de normas e condutas 
oriundas do Estado, com o fim de efetivar os direitos fundamentais previstos na 
Constituição Federal. Na definição de Maria Paula Dallari Bucci: 

Programas de ação governamental visando a coordenar os meios à 
disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de 
objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. Políticas 
públicas são ‘metas coletivas conscientes’ e, como tais, um problema de 
direito público, em sentido lato. (BUCCI, 2002) 

 
No mesmo raciocínio, tem-se a definição de políticas públicas na visão de 

Rômulo Pizzolati: 
Política pública pode ser definida como atividade administrativa baseada em 
orientação geral, inserida na função de planejamento, que visa, intervindo 
na ordem social, a alcançar, mediante decisões, atos executivos e 
procedimentos administrativos, determinados objetivos de longo prazo, 
estipulados em normas-objetivo ou diretrizes normativas. (PIZZOLATI, 
2001) 

 
Tais políticas podem ser elaboradas tanto pelo poder estatal quanto por 

organizações privadas, podendo ainda ocorrer de forma conjunta.  De acordo com 
Savio Raeder, para se formular uma Política Pública, devem ser seguidas as 
seguintes fases: 

1 - Percepção e definição dos problemas; 2 - Formação de agenda 
decisória; 3 - Formação de programas; 4 - Implementação das políticas; 5 - 
Monitoramento e avaliação das ações. 

Durante a primeira etapa ocorre a listagem dos principais problemas da 
sociedade que serão tratados pelo governo, podendo possuir alguns critérios 
específicos de prioridade, como situações de emergência, por exemplo; na segunda 
etapa é quando ocorre a análise de qual será a conduta adotada pelo Estado e 
como ela será implementada na sociedade, levando em consideração problemas 
que chamam atenção da mídia e também o orçamento disponível para utilização; na 
terceira etapa serão definidos quais serão os recursos necessários e os prazos a 
serem cumpridos; na quarta etapa é onde ocorre a concretização do planejamento 
previamente feito e, por fim, na última etapa, é feita a análise da eficácia da ação 
que foi promovida. Na última etapa, a avaliação pode ocorrer de três formas: antes, 
durante e depois 

Como já visto anteriormente, o governo faz uma análise dos problemas 
sociais e seleciona qual será o alvo de políticas públicas, geralmente utilizando 
como base critérios como urgência e possibilidade financeira de investimento. 
Entretanto, devido à ideologia política presente nos representantes que tomam 
essas decisões, algumas partes da sociedade são evidentemente privilegiadas, 
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tendo seus problemas como prioridades. Sendo assim, o Estado deixa de cumprir 
sua função, que é atender a todos e tratar todos com igualdade. Quanto mais isso 
ocorre, esse conjunto de normas e ações que deveriam ter por fim a solução de 
problemas sociais relevantes, acaba por gerar ainda mais problemas, como a 
desigualdade. 

Além disso, muitos governantes se utilizam desses programas para manter a 
sociedade em silêncio, para que eles não reclamem de outros problemas graves, 
assim como era feito em Roma, na política do pão e circo (panem et circenses). Na 
visão de Sidney Soares Filho: 

Para conter a possível revolta da massa populacional, os imperadores 
ampliaram a política do pão e circo iniciada por Otávio Augusto. Tratava-se 
de um golpe da gestão pública, no sentido de distribuir migalhas de pão e 
trigo para alimentar a população e promover diversos espetáculos públicos 
– lutas de gladiadores nas arenas – com o objetivo de entretê-los, para que 
ficassem alienados a real situação romana.O Brasil vive um momento 
histórico muito parecido com o de Roma imperial. Isso, inclusive, levando 
em consideração os dados que o próprio governo fornece muitas vezes 
desatualizados -, por meio de um órgão oficial, o IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísticas).(FILHO, 2010) 

 
Sendo assim, muitas das políticas implementadas pelo governo são somente 

para efetuar esse controle da sociedade, visando impedir oposições. 
 

3.6. A POLÍTICA DO “PÃO E CIRCO” 

A indiferença dos entes públicos com a efetiva garantia dos direitos 
fundamentais aos cidadãos tem causado miséria, violência e consequentemente, 
desigualdade social, de tal forma, nascem como frutos desta realidade o ódio e o 
desespero, fator favorável ao surgimento de governos totalitários, que preguem a 
qualquer custo uma forma mais digna e humana de vida. Sendo desta forma, põe-se 
em risco a democracia, pois aquele que vota, vota desorientado em busca apenas 
de um governo que dê o necessário para seu subsídio, assim inicia-se, o pão e circo 
(política usada pelo imperador Otávio Augusto), já que, apesar da alta taxa de 
desemprego, dificuldade ao acesso à educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 
transporte, enfim, os direitos fundamentais à vida digna, não se nota manifestação 
subversiva da população contra o governo, que prioriza muito mais o interesse 
privado de seus próprios governantes do que da população em si, e escândalos de 
corrupção que logo são esquecidos. É importante ressaltar que existe uma enorme 
diferença entre o pão e circo e políticas públicas, porque enquanto o pão e circo dá à 
população espetáculos frequentes para promover o esquecimento da crise, como 
por exemplo, o futebol, as políticas públicas servem como meio da efetivação destes 
direitos fundamentais se aplicadas da maneira correta. Para aperfeiçoar a 
democracia, faz-se necessário o uso da educação. A educação é garantida a todos 
constitucionalmente através do art. 205, sendo dever do Estado e da família 
promove-la, de acordo com este mesmo artigo. Entretanto, sabe-se que o que 
ocorre no plano da realidade, como demonstrado através de dados, é a falta de 
concretização deste direito. Segundo Chauí, a não concretização do direito à 
educação reduz o homem como ser social, tornando-o um alienado social e 
politicamente. De tal forma, ocorre que a participação popular é meramente ilusória, 
pois apenas a partir do momento que a população se conscientizar através da 
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educação da existência de fatores como o pão e circo, é que ocorrerá a verdadeira 
democracia social.  

 

3.7. MONTESQUIEU E A TEORIA DOS TRÊS PODERES 

Ao falar a respeito dos Direitos Fundamentais e sua efetivação, faz-se 
menção à sociedade, ao Estado e a sua forma e governo. Posto isso, o mecanismo 
brasileiro de governo é dividido em Executivo, Legislativo e Judiciário. O Poder 
Executivo tem a função de administrar do Estado, observando as normas vigentes 
no país, além de governar o povo, executar as leis, propor planos de ação, e 
administrar os interesses públicos. Este poder é exercido, no âmbito federal, pelo 
Presidente da República, juntamente com os Ministros que por ele são indicados, os 
Secretários, os Conselhos de Políticas Públicas e os órgãos da Administração 
Pública. É a ele que competem os atos de chefia de Estado, quando exerce a 
titularidade das relações internacionais e de governo e quando assume as relações 
políticas e econômicas. Além disso, o Presidente dialoga diretamente com o 
Legislativo, tendo o poder de sancionar ou rejeitar uma lei aprovada pelo Congresso 
Nacional.  Na esfera estadual, o poder executivo se concentra no governador e seus 
Secretários Estaduais, e na esfera municipal, no prefeito e seus Secretários 
Municipais. 

Por outro lado tem-se o poder Legislativo, que exerce função de controle 
político-administrativo e o financeiro-orçamentário e cabe a ele criar e aprovar as leis 
e fiscalizar o Executivo, sendo ambas igualmente importantes. Exercem este poder 
os Deputados Federais e Senadores, no âmbito federal, os Deputados Estaduais, no 
âmbito estadual, e os Vereadores, no âmbito municipal. Por fim, o poder Judiciário 
tem como função interpretar as leis e julgar os casos de acordo com as regras 
constitucionais e leis criadas pelo Legislativo, aplicando a lei a um caso concreto, 
que lhe é apresentado como resultado de um conflito de interesses. Esta divisão 
segue a ideologia de Charles-Louis de Sécondat, Montesquieu, um escritor francês, 
que em sua obra “Espírito das leis”, retrata sobre as formas de governo.  

Para Montesquieu, a tripartição dos poderes faz com que haja um vínculo que 
consiste no controle do poder pelo próprio poder, evitando assim a concentração por 
parte de um só. Dessa forma, cada um destes tem autonomia para exercer sua 
função, sendo controlado pelos outros poderes, evitando abusos no exercício do 
poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Embora cada poder seja independente, 
deve trabalhar em harmonia com os demais Poderes. 

No Brasil, perante o ordenamento jurídico, a Constituição possui fortes 
contornos, assim o poder público deve adotar e observar os princípios dispostos na 
Carta Magna promulgada em 1988, que dispõe sobre o conteúdo assegurador dos 
princípios da dignidade humana, do mínimo existencial, entre outros. À vista disso, 
conforme disposto no artigo 2° da Constituição Federal de 1988: “são Poderes da 
União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário”, o poder público é o responsável, de forma direta e indireta, pela 
efetivação das políticas e serviços públicos que assegurem à eficiência dos direitos.  

 
4. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, presume-se que os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável têm seus parâmetros consolidados no crescimento econômico 

https://www.politize.com.br/presidente-da-republica-o-que-faz/
https://www.politize.com.br/governador-o-que-faz/
https://www.politize.com.br/o-que-faz-um-prefeito/
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sustentável e intrínseco na carta magna, em seus artigos 6º a 11, representando 
dessa forma, uma oportunidade importante para construir uma trajetória mundial 
com equilíbrio ambiental e social. As políticas públicas são o meio mais comum 
utilizado pelo governo para garantir os direitos fundamentais previstos na 
Constituição Federal. Entretanto, para que haja efetividade nesses programas é 
preciso que eles sejam elaborados e executados de forma correta e justa, buscando 
realmente solucionar um problema que afeta a sociedade. Os indivíduos também 
precisam estar mais atentos e envolvidos nessa tomada de decisões, reivindicando 
melhorias que realmente são necessárias e reclamando quando os problemas não 
são resolvidos, não se deixando entreter por programas que tem como único 
objetivo a distração. Por fim, para efetivação dos Direitos Fundamentais é 
necessária uma prestação estatal, que se concretiza através de serviços públicos. O 
Estado precisa implantar de forma efetiva medidas que abarquem todas as 
necessidades da sociedade, com um investimento maciço em educação, saúde e 
aperfeiçoamento da mão-de-obra. Pois, de nada adianta obrigar as pessoas a irem à 
escola, se não há estrutura ou professores, nem oferecer serviços à saúde pública 
se não há a quantidade de profissionais para atender a demanda. 
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RESUMO 
 
O presente trabalho aborda a evolução histórica sobre os aspectos sociológicos que 
fizeram os direitos fundamentais assumir protagonismo de superioridade hierárquica, 
abnuindo as dimensões, com seus vetores propulsores da evolução social, bem 
como a implementação dos Direitos Fundamentais na Constituição Federal do Brasil 
de 1988 e seus benefícios, que embora pouco respeitados, evoluíram o Brasil para 
uma sociedade pacífica e norteadas pelo bem comum. Expõe a problemática sobre 
a efetivação dos direitos e garantias fundamentais, em face a despreocupação deste 
governo, perante os acordos firmados em norma por Tratados Internacionais, 
despontando a importância desses tratados, para dirimir o desalento do atual 
governo brasileiro, com a revogação do decreto que instituía a Política Nacional de 
Participação Social (PNPS) e o Sistema Nacional de Participação Social (SNPS) – 
Decreto nº 8.243, de 2014. O aparato legal se alicerça Constitucionalmente e sobre 
o campo da Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527, de 2011, que assegura o 
debate popular, bem como ao acesso nos gastos do Estado brasileiro. Acrescidos da 
indiferença sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS), 
especialmente a ODS 16, que aborda a participação social nas instituições de poder 
(16.8), amparada por acesso público à informação (16.10), onde traz a dimensão da 
representação e da governança, onde o Estado brasileiro se compromete a respeitar 
e combater as desigualdades, firmando políticas públicas que visem proporcionar 
uma vida digna ao seu povo, muito embora, os legisladores trabalham para si, 
despercebendo a necessidade de normas inclusivas que atenda a população, 
fazendo o Judiciário legislar.  
Palavras-chave: Acesso à Informação, Constituição Federal, Direito Fundamental, 
Estado, Judiciário. 
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The present work discusses the historical evolution of the sociological aspects that 
made fundamental rights assume the protagonism of hierarchical superiority, abusing 
the dimensions, with their propellants vectors of social evolution, as well as the 
implementation of fundamental rights in the Brazilian Federal Constitution of 1988 
and its benefits, which, although few respected, evolved Brazil into a Peaceful and 
guided society for the common good. 
It exposes the issue about the realization of fundamental rights and guarantees in the 
face of the government's unconcern in relation to the agreements signed in the norm 
by international treaties, highlighting the importance of these treaties to resolve the 
disalent of the current Brazilian government, with the repeal of the decree 
establishing the National Social Participation Policy (PNPS) and the National Social 
Participation System (SNPS) – Decree No. 8.243, of 2014. The legal apparatus is 
founded constitutionally and on the field of the law of access to information Law No. 
12.527, of 2011, which assures the popular debate, as well as access to the 
expenditures of the Brazilian state. In addition to the indifference on sustainable 
Development Goals (ODS), especially ODS 16, which addresses social participation 
in power institutions (16.8), supported by public access to information (16.10), where 
it brings the dimension of Representation and governance, where the Brazilian state 
commits to respecting and combating inequalities, establishing public policies that 
aim to provide a dignified life for its people, although legislators work for themselves, 
unaware of the The need for inclusive norms that meets the population, making the 
judiciary legislate. 
Key-words: Access to Information, Federal Constitution, Fundamental Law, State, 
Judiciary.  
 
 
1. INTRODUÇÃO  

 Entender o passado é retratar o presente na moldura do futuro, os Direitos 
Fundamentais são fruto das barbáries humana, nas atrocidades que abalaram a 
ética, emergiu o que seria fundamental para existência social, nascendo assim os 
direitos fundamentais, por lutas de classes insatisfeitas com os privilégios de poucos, 
em semblante ao sofrimento dos menos favorecidos, deste modo, os direitos 
fundamentais brotaram do sangue das batalhas entre os detentores de privilégios e 
os precursores de novos ideais libertários, demostrando a disparidade que envolve o 
que é fundamental para uma sociedade, pode não ser a outra, envolvendo diferentes 
povos, contemporaneamente, dependendo de sua evolução, estampando os 
caráteres: relativo; concorrentes; imprescritíveis; inalienáveis; irrenunciáveis; 
eficazes e indivisíveis. É prescindível para a evolução histórica a classificação dos 
direitos fundamentais em suas dimensões ou gerações. Os direitos de primeira 
geração, tratam-se dos direitos negativos, que limitam o poder do Estado, é 
caracterizada pelo direito de propriedade, oriundo dos burgos e a liberdade de 
expressão dos ditames direitos individuais; os direitos de segunda geração, 
denominados direitos positivos, que visam o intervencionismo do Estado para com 
as políticas públicas, como educação, saúde, segurança, afim de sanar os anseios 
da sociedade, procurando o bem estar coletivo através de políticas públicas. Após os 
avanços que envolveram a vivência e respeito entre os povos, aparece a década de 
setenta com os mais dispersos avanços tecnológicos, que ao desconhecido, insurge 
a ameaça ao meio ambiente, com a contribuição da ciência, a sociedade deparou-se 
à necessidade de preservar os ecossistemas para proteger sua própria saúde, dê 
modo que o equilíbrio ecológico emergiu ao patamar de qualidade de vida, sendo 
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assim, os direitos de terceira geração se alicerça no meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, acrescidos ao desenvolvimento social e o direito à paz. 

 Junto à ascensão de novas tecnologias e movimentos sociais, os direitos 
fundamentais podem categorizar uma quarta geração, na relação da acessibilidade 
as informações na globalização política, acesso à Internet e à saúde reprodutiva e 
liberdade sexual. Ainda se alicerça os direitos de quinta geração com preceitos da 
evolução cibernética e a paz, procurando o bem estar geral, havendo muitas 
divergências doutrinárias, muito embora, já estejam positivada no sistema normativo 
brasileiro. Alguns doutrinadores ainda defendem o direito de sexta geração, que 
seria o direito a água potável. 

Seguindo as evoluções sociais vem a necessidade da sociedade acompanhar 
as movimentações em que o Estado realiza, insurgindo a Lei de Acesso à 
Informação, que vigora desde maio de 2012. A lei 12.527 de 2011, veio para 
aclamar e firmar o processo de transparência, conduzido pelo Governo Federal. 
Avança no conceito de transparência, por considerá-la não somente como uma 
forma de prevenir a corrupção e impossibilitar a prática de más condutas, mas 
também, como uma ferramenta eficaz, para a melhoria da qualidade dos serviços 
prestados aos cidadãos e da gestão pública, proporcionando a transparência da 
coisa pública, podendo ser considerada o grande marco da regulamentação do 
acesso à informações, com suas disposições previstas no artigo 5°, inciso XXXIII, 
bem como do artigo 37, §3° do inciso II e no artigo 216 §2° da Constituição Federal, 
modificando a lei 8.112/90 e revogando a lei 11.111/05. O Acesso à Informação é 
um direito fundamental, assegurado em Tratados Internacionais celebrados pelo 
Brasil, como consta na Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção nos 
artigos 10 e 13, o seu destarte se realiza pelo fato da lei ser uma norma geral, que 
aplica-se as repartições da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como 
a entidades privadas que tiveram contratos com o Poder Público, como aponta o 
artigo 2° da lei, portanto, a Lei de Acesso à Informação surgiu para regrar o direito 
constitucional, de maneira que, permita a população acessar informações públicas, 
impondo o dever de promover as divulgações dos gastos que realizam a 
administração pública. A modalidade de atuação da transparência varia de ativa à 
passiva, onde a transparência ativa se dá pela iniciativa do Poder Público em 
disponibilizar os gastos para consulta via internet, enquanto a passiva, aborda os 
pedidos de informações que podem serem feitos pela população, determinando que 
o acesso seja regra e o sigilo exceção para os documentos relacionados à 
segurança de Estado, sendo um dos grandes marcos do Estado Democrático de 
Direito.  

 Juntamente a Lei de Acesso à Informação, aparece o Decreto n. 8.243/2014, 
que instituiu a Política Nacional de Participação Social (PNPS) e o Sistema Nacional 
de Participação Social (SNPS). Alguns autores, consideram a democracia 
deliberativa pertinente à contemporaneidade de reconhecer e criar condições de 
uma atuação direta do cidadão, na elucidação de políticas públicas e de práticas de 
administração pública. Observando as finalidades e os preceitos de fortalecer e 
vincular mecanismos e instâncias democráticas de diálogo e criar condições de 
atuação conjunta, entre administração pública federal e sociedade civil, observaram-
se nesse decreto, diversos elementos democrático-deliberativos, que atuam como 
ferramentas para a consolidação da democracia, e o decreto traz tais 
regulamentações, como as comissões e os conselhos, importantes para o Brasil. 
Observa-se também a coerência entre o Decreto e as perspectivas democráticas 
previstas na Constituição Federal de 1988, que subentende que o cidadão, pode 
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exercer seu poder democrático diretamente ou por meio de representantes eleitos. 
 Na contramão, o Presidente da República assina o Decreto 9.759/2019, que 

revoga o Decreto 8.243/2014, o qual aumentava a listagem de legitimados a declarar 
informações como "secretas" e "ultrassecretas". O decreto anterior, estendia as 
possibilidades de dificultar o acesso de cidadãos a informações públicas, por meio 
de alterações na regulamentação da Lei de Acesso à Informação, modificando a 
transparência dos gastos públicos e ainda acabar com as comissões e conselhos, 
desrespeitando os Tratados Internacionais ratificados pela República Federativa do 
Brasil junto à Organização das Nações Unidas. 

 Procurando um caminho norteado ao desenvolvimento sustentável emerge 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), visando o bem estar social 
frente a intervenção estatal, para a reversão desse incômodo quadro em que se 
encontra o Brasil, muito embora, observa-se ao contrário, o Estado intervencionista 
do atual governo em descumprir os acordos de Direito Internacional em face dos 
Tratados Internacionais ratificados pelo Brasil, impondo  censura aos dados de 
gastos públicos, além disso, indo contra a Agenda de 2030 com os 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. 

 O presente trabalho busca mostrar a importância  das Convenções e 
Tratados Internacionais firmados pela República Federativa do Brasil, por meio da 
ODS 16, que se apresenta como a garantia dos demais objetivos, buscando a 
promoção de sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável 
voltada a preservação do meio ambiente, assim como o acesso à justiça com 
instituições eficazes e livres para desenvolver seus trabalhos e pesquisas em todas 
as esferas, como o Supremo Tribunal Federal, em uso do Princípio da Separação 
dos Poderes, proíbe a revogação parcial do decreto 8.243/2014, principalmente a 
parte que regulamentava a exclusão de conselhos e comissões,  mostrando a 
importância das instituições em proteção ao Estado Democrático de Direito por meio 
do Sistema de Freios e Contrapesos. 

 
2. METODOLOGIA 

 Para a elaboração deste trabalho foram utilizadas como base bibliográficas a 
classificação e efetivação dos direitos fundamentais e documental no aparato 
normativo da legislação brasileira para com os Tratados Internacionais ratificados 
pelo Brasil. A pesquisa tem como objetivo demonstrar a importância da Lei de 
Acesso à Informação frente a indisciplina do governo atual perante acordos 
internacionais, que fez com que o Supremo Tribunal Federal corrigir as incoerências 
do decreto que excluiria as Comissões e Conselhos, usufruindo as pesquisas 
aplicada, qualitativa, descritiva, documental e experimental e sua área de atuação é 
a ciências sociais aplicadas. 
 
3. A HISTORICIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 Aos ditames do mercantilismo feudal foram presenciadas inúmeras 
truculências que refletiram sobre as questões inerentes à escravidão, acrescido a 
desigualdade dos burgos, comerciantes que viviam em torno aos castelos, a 
expressão de luxo do clero e dos monarcas, fizera impetrar a insatisfação até surgir 
o movimento denominado Declaração dos Direitos do Homem, no ano de 1770, na 
França. Regidos por estudos sociológicos, pode-se denominar a Declaração como 
gênese da Revolução Francesa de 1789, germinando a ideia do que seria 
‘‘Fundamental’’ para viver dignamente, sendo assim, a Revolução burguesa 
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Francesa foi a florada dos sofrimentos sociais perante a arbitrariedade do Estado, 
que resultaram na primavera dos direitos fundamentais, ao lema de liberdade, 
igualdade e fraternidade, denotando as dimensões ou gerações do Direito atuando 
para proporcionar uma vida digna. 

 Na definição de Ricardo Castilho (2011) a dignidade humana: 
Está fundada no conjunto de direitos inerentes à personalidade da 
pessoa (liberdade e igualdade) e também no conjunto de direitos 
estabelecidos para a coletividade (sociais, econômicos e culturais). 
Por isso mesmo, a dignidade da pessoa não admite discriminação, 
seja de nascimento, sexo, idade, opiniões ou crenças, classe social e 
outras. 

Vindos ao lema da Revolução Francesa (1789), liberdade, igualdade e 
fraternidade, amparados sobre os acontecimentos ocorridos na Idade Média e na 
Idade Moderna, durante o feudalismo com seu mercado mercantilista, o mundo 
começou a procurar entender o comportamento humano, para modificar a sociedade 
com a Magna Carta (1215), que diminuiu o poder do rei em detrimento da lei, 
modificando os padrões do Absolutismo europeu, sendo assim, por limitar o poder 
estatal, é o primórdio do direito de primeira geração. 

 Outros acontecimentos eram logo suprimidos, por uso da violência e tirania 
dos monarcas, mas certos acontecimentos vieram consagrar a importância da 
população para a construção do Estado, como a Paz de Westfália (1648), criando a 
razão do Estado e a política internacional, desgarrando da teocracia para nortear-se 
aos fatos, muito embora, a Europa passou a conhecer a força monárquica francesa. 
O lado Inglês, fez sua contribuição com o Bill of Rights (1688), que diminuía ainda 
mais o poder monárquico, instituiu o Parlamentarismo e o fim do direito divino na 
Inglaterra, apesar da evolução política inglesa ter se iniciado com a Magna Carta, 
que trazia o Habeas Corpus sem efetividade, o Parlamento Inglês então cria o 
Habeas Corpus Act (1679), visando a liberdade de seus súditos efetivamente. Dois 
outros fenômenos reformaram o mundo, primeiro foi a Declaração de Independência 
Americana (1776) e a segunda foi a Revolução Francesa (1789), insurge o ideal de 
liberdade perante a tirania dos Estados Absolutistas, devido ao advento ocorrido na 
França, assim como, os ideais políticos dos filósofos iluministas, fizeram das 
revoluções políticas o alicerce da democracia. 

Com o surgimento dos Estados modernos, o mundo se depara com a vinda 
da Revolução Industrial no século XVIII, a desigualdade aparente e um perigoso 
ambiente de trabalho, amparados sobre o lema de igualdade, emerge os direitos de 
segunda geração, garantindo os direitos trabalhistas e sociais, buscando que o 
Estado proporcione tais direitos. 

Embora a evolução dos direitos fundamentais tenham sidos significantes, o 
mundo ainda passou por revoluções político-econômicas, pondo fim a Impérios e 
transformando-os em Nações, porém o maior destaque foram as duas grandes 
guerras mundiais. O destaque maior se deu ao genocídio praticado pelos Estados 
totalitaristas, como a Alemanha nazista, que alarmaram a necessidade de uma 
política mundial que combata os crimes que um Estado possa realizar, levantando 
assim o tema fraternidade. Nesse clima de atrocidade que assombrou o mundo, 
surge em 1945, a (ONU) Organização dos Direitos Humanos, com o propósito de 
intermediar em prol da prevenção de conflitos, buscando a garantia e efetividade dos 
direitos humanos no pós guerra, marcada ao término da Segunda Guerra Mundial 
(1939–1945), o mundo ainda buscava entender as nocividades, que impetraram com 
o semblante de dor e receio.  

Com o fenômeno da globalização tecnológica, embalados sobre o dilema da 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

 

 

corrida armamentista que assustou o mundo – a Guerra Fria, fazendo ser acrescido 
os direitos difusos entrelaçados à fraternidade, trazendo a participação do cidadão 
para com a efetivação de condutas positivas a todos, onde destacam-se os direitos 
políticos e a preservação do meio ambiente, sendo estes os direitos de terceira 
geração, encontram-se sob o foco da solidariedade e apresenta-se à fraternidade.
 Alguns doutrinadores, como Norberto Bobbio (1995) e Paulo Bonavides (2010), 
definem a quarta e quinta gerações, embora com discordas, pode-se definir, que a 
quarta geração abrange as áreas tecnológicas da engenharia genética (células 
tronco e a proibição da clonagem humana), bem como, busca o aprimoramento de 
mecanismos jurídicos que visem à preservação da existência do homem em nosso 
planeta (meio ambiente e os direitos das minorias). E a quinta geração, aprimora o 
direito à paz da terceira geração para os tempos modernos, com o direito à paz 
permanente, como afirma Paulo Bonavides (2010). Ainda, segundo Fachin (2015), 
aponta a sexta dimensão, que visa garantir o acesso à água potável, por se tratar de 
uma necessidade biológica humana, mira a promoção por parte do Estado de 
saneamento básico e tratamento da água, bem como proteção e preservação dos 
lençóis freáticos. 
 
3.1 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS NO NORMATIVO DO BRASIL 
 No Brasil, os direitos fundamentais foram as junções dos direitos adquiridos, 
de maneira que, as gerações ou dimensões não encerraram com o surgimento de 
novas gerações, em vez de separá-la, fundem-se, em seu processo somatório, 
encerraram a ditadura militar (1964 – 1989), assim como, criaram o seu belo sistema 
normativo, regidos sobre a Constituição Federal do Brasil de 1988, trazem no Título 
I, os Princípios Fundamentais, a conquista do povo brasileiro. A classificação dos 
Direitos Fundamentais resguardados no Título II – Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais em seu Capítulo I – Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, no 
artigo 5°, guardam os direitos fundamentais da primeira geração, trata-se dos 
direitos negativos, que limitam o poder de atuação do Estado, valorizando o que é 
demasiadamente importante, tais como à vida, liberdade, igualdade, propriedade. 
Em suma, os direitos fundamentais da primeira geração da Constituição brasileira, 
garante a liberdade para sua população e detrimento do Estado autoritário. Os 
direitos fundamentais apresentam os caráteres: relativo, de maneira que nenhum 
pode sobrepor sobre o outro; concorrentes, pois podem conflitar-se; imprescritíveis, 
não perdem pela falta de uso; inalienáveis, não podem ser transferidos; 
irrenunciáveis ninguém pode abdicar deles; eficazes, geram relações entre 
indivíduos e o Estado e indivisíveis, devem ser tomados em sua completude. 
 Os direitos fundamentais de segunda geração, abrangem os direitos positivos, 
onde exige que o Estado atue em prol dos direitos sociais, se encontra no Capítulo II 
– Dos Direitos Sociais, oriundos da Revolução Industrial, trazem direitos 
relacionados aos trabalhadores, bem como à saúde, alimentação, trabalho, moradia, 
lazer, segurança, previdência social, maternidade, infância e assistência aos 
desamparados, de modo que, os direitos de segunda geração elucida o ideal do 
direito à igualdade, a Constituição Federativa do Brasil, inserem-se nessa categoria 
os direitos trabalhistas, de proteção contra despedida arbitrária, ao repouso 
remunerado, ao acesso à educação, à saúde pública. 

Os direitos fundamentais da terceira dimensão são denominados de direitos 
de todos ou transindividuais, promovendo o direito à fraternidade e a paz, atento a 
evolução científico-tecnológica em face a degradação do planeta. No Brasil, sob o 
Princípio da Solidariedade, essa categoria, abrange o direito ao desenvolvimento, à 
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paz, ao meio ambiente, o direito de propriedade com sua função social, visando o 
bem geral, como entende Paulo Bonavides (BONAVIDES, 2006).  
 
3.2 O ACESSO À INFORMAÇÃO FRENTE O DECRETO 9.759/2019 
 Atualmente existem vários dispositivos assecuratórios sobre as informações 
dos gastos que o governo apresenta, que atuam como mecanismos que limitam o 
poder do governo frente o Estado brasileiro com as leis complementares: a Lei 
Complementar nº 131/2009, que acrescentou dispositivos à Lei de Responsabilidade 
Fiscal, bem como a Lei Complementar nº 101/2000 a Lei de Responsabilidade 
Fiscal. 

Há também as leis, como a Lei nº 13.460/2017, que aborda o Código de 
defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos; a Lei nº 12.527/2011, Lei de 
Acesso à Informação e a Lei nº 8.159/1991: que instituiu a Política Nacional de 
arquivos públicos e privados. E ainda por meio de decretos presidenciais, como o 
Decreto nº 9.094/2017, que estabelece a Carta de Serviços ao Usuário, assim como 
o Decreto nº 8.777/2016, que funda a Política de Dados Abertos do Poder Executivo 
federal; o Decreto nº 7.845/2012, que regulamenta procedimentos de segurança e 
tratamento de informações classificadas; o Decreto nº 7.724/2012, trata a Lei de 
Acesso à Informação no Poder Executivo Federal; o Decreto de 15/9/2011, instituiu o 
Plano de Ação Nacional sobre Governo Aberto; o Decreto nº 5.482/2005: Portal da 
Transparência e Páginas de Transparência Pública e o  Decreto nº 4.073/2002 que 
regra a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. 

As portarias também seguem seu curso em prol do acesso à informação, com 
a Portaria nº 1.254/2015 (MPOG, CGU), que trata o Sistema Eletrônico do Serviço 
de Informação ao Cidadão (e-SIC) no âmbito do Poder Executivo federal; a Portaria 
nº 233/2012 (MPOG, CGU, MF, MD), que regulamenta a remuneração de servidores 
e agentes públicos e a Controladoria Geral da União por meio da Portaria nº 
262/2005, que regulamenta os relatórios de auditoria na Internet. 

Não obstante o Brasil possui os instrumentos internacionais que abordam o 
direito fundamental do acesso à informação, que é reconhecido por importantes 
organismos da comunidade internacional, como a Organização das Nações Unidas 
(ONU) e a Organização dos Estados Americanos (OEA). O Brasil faz parte de alguns 
tratados, convenções e declarações assinadas pelo Brasil, como a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos de 1948 (artigo 19): 

“Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; 
este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de 
procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer 
meios e independentemente de fronteiras”. 

O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966 (artigo 19): 
“Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão; esse direito 
incluirá a liberdade de procurar, receber e difundir informações e 
ideias de qualquer natureza (...)”. 

A Declaração Interamericana de Princípios de Liberdade de Expressão de 
2000 (item 4): 

“O acesso à informação mantida pelo Estado constitui um direito 
fundamental de todo indivíduo. Os Estados têm obrigações de 
garantir o pleno exercício desse direito”. 

A Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção de 2003, artigos 10 e 
13: 

“Cada Estado-parte deverá (...) tomar as medidas necessárias para 
aumentar a transparência em sua administração pública (...) 
procedimentos ou regulamentos que permitam aos membros do 
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público em geral obter (...) informações sobre a organização, 
funcionamento e processos decisórios de sua administração pública 
(...)”. 

O direito de Acesso à Informação é um direito fundamental que está na 
Constituição Federal nos artigos Art. 5°, XXXIII, Art. 37§3°, II e 216§2°, ela garante 
que todos obtenham dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou 
de interesse coletivo ou geral, com exceção daquelas cujo sigilo seja indispensável à 
segurança da sociedade e do Estado. 

Art. 5º XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou 
geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível 
à segurança da sociedade e do Estado; 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na 
administração pública direta e indireta, regulando especialmente: 
II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações 
sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; 
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais 
se incluem: 
§ 2º - Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da 
documentação governamental e as providências para franquear sua 
consulta a quantos dela necessitem. 

Na contramão, emerge o governo atual com o decreto 9.759/2019, que 
revogou o decreto 8.243/14, que regulamentava os comitês e conselhos, logo a 
sociedade civil percebe a nocividade, alarmando a inconstitucionalidade em face ao 
decreto, como aponta a nota pública publicada pelo Conselho Estadual de Educação 
da Bahia: 

NOTA PÚBLICA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA 

BAHIA – DECRETO Nº 9.759/2019 

O Conselho Estadual de Educação da Bahia – CEE-BA, como 
representante da sociedade na gestão democrática do Sistema 
Estadual de Ensino, vem, por intermédio da presente Nota Pública, 
externar sua indignação ao DECRETO Nº 9.759 de 11 de abril de 
2019, que extingue e estabelece diretrizes, regras e limitações para 
colegiados da administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional. Este posicionamento do CEE-BA se centra na premissa 
fundamental de que o referido Decreto atenta contra a democracia 
participativa, enquanto valor consagrado na Constituição Federal de 
1988, ao revogar a Política Nacional de Participação Social - PNPS e 
o Sistema Nacional de Participação Social - SNPS (Decreto nº 8.243, 
de 23/05/2014), e ao extinguir colegiados que asseguram a 
participação da sociedade civil no controle social dos atos da 
administração pública, notadamente na implementação e melhoria 
das políticas públicas. (...) O Conselho Estadual de Educação da 
Bahia, embora ciente de que o DECRETO 9.759/ 2019 não alcança 
colegiados previstos em leis – nas quais conste a indicação de suas 
competências ou dos membros que os compõem, a exemplo do 
Conselho Nacional de Educação – se agrega aos inúmeros setores 
da sociedade para, na defesa incansável da democracia como valor e 
único regime em que os brasileiros podem se afirmar como cidadãos, 
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atuantes e livres, externar sua indignação ao DECRETO 9.759 de 11 
de abril de 2019, esperando a revogação do referido ato normativo. 
Salvador, 15 de abril de 2019. 

No desvelo governamental, o Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) 
ingressaram na justiça por inconstitucionalidade contra o decreto, demonstrando a 
segurança jurídica das instituições, por meio do Princípio do Livre Acesso ao 
Judiciário (CF, Art. 5°, XXXV) como aponta a notícia do Intervozes: 

Intervozes e o Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) 
ingressaram na Justiça contra medida arbitrária do governo de 
Jair Bolsonaro. 

O Intervozes Coletivo Brasil de Comunicação Social, o Fórum 
Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC) e o Instituto 
de Estudos Socioeconômicos (Inesc) ajuizaram, no último dia 15 de 
maio, uma Ação Civil Pública questionando o Decreto 9.759/2019, 
baixado pelo Presidente Bolsonaro, por meio do qual estabelece a 
extinção massiva e arbitrária de centenas de colegiados relacionados 
com políticas públicas desenvolvidas por diversos Ministérios do 
Governo Federal (...).“Há atividades desenvolvidas por muitos desses 
colegiados que são fundamentais para a administração pública como 
se pode concluir pelas notícias veiculadas a respeito, por exemplo, 
dos impactos para a Anatel e Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações”, acrescentam. 

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal interpreta o pedido de 
inconstitucionalidade dos artigos 48 (inciso XI), 84 (inciso VI, alínea a) e 88 da 
Constituição Federal, como aponta a notícia do Supremo Tribunal Federal: ‘‘Maioria 
do STF vota contra decreto de Bolsonaro que extinguiu conselhos’’ (STF,2019), o 
entendimento da Suprema Corte foi que o decreto não pode extinguir conselhos 
criados por lei para quatro ministros e cinco vetaram qualquer extinção, 
resguardando a Constituição, sendo assim, o Supremo Tribunal Federal legisla para 
proteger e garantir um direito fundamental. 

 

3.3 ODS 16 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes 

em todos os níveis 

Seguindo o Princípio da Separação dos Poderes, o Judiciário precisa fazer 
uso do Sistema de Freios e Contrapesos (MONTESQUIEU, 2000), que impede o 
autoritarismo do atual governo, visto que, dos vários conselhos e comissões  que 
seriam extintos, estaria também a Comissão Nacional dos ODS, criada pelo Decreto 
8.892/2016, determinando o descumprimento de um direito fundamental e 
consequentemente de Tratado Internacional, de modo que o Supremo Tribunal 
Federal se viu obrigado a legislar para o mantimento da Soberania Nacional, pelo 
aparato do (Art. 5°, § 2º, CF/1988): 

‘‘Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou 
dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil 
seja parte. 

O decreto presidencial vai contra as metas de Desenvolvimento Sustentável, 
pois tenta promover a violação de direitos fundamentais, desregrando a política 
nacional dos direitos humanos e ainda restringir a participação popular, opostamente 
do que aborda o objetivo 16: 

‘‘Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir 
instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis’’. 
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 Sendo a Lei de Acesso à Informação um direito fundamental, o governo tenta 
conduzir o retrocesso aos direitos fundamentais, e o Judiciário promove a proteção, 
a transparência e a democracia brasileira por meio da efetividade Institucional. O 
decreto presidencial ainda poderia ter inviabilizado as metas: 

16.6 ‘‘Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes 
em todos os níveis’’;  

16.7 ‘‘Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, 
participativa e representativa em todos os níveis’’;  

16.b ‘‘Promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias 
para o desenvolvimento sustentável”. 

Mostrando a eficácia do direito fundamental de Acesso à Informação, muito 
embora, por atitudes inconstitucionais, como essa do governo, alarmam a 
necessidade da implementação dos Objetivos Sustentáveis no normativo brasileiro, 
visto que se não ocorrer, o Judiciário continuará legislando em defesa dos direitos 
fundamentais, conforme a sociedade bate à sua porta para adaptação social. 

                                                             
4. CONCLUSÃO 

 Por meio da evolução histórica do direito e suas gerações, através da luta 
para diminuir o poder e participar nos caminhos que o Estado interatua por meio de 
governos, modelando os Estados Democráticos. O Brasil teve sua democracia 
adiada pelo golpe militar de 1964 e voltou a aprender com a democracia apenas em 
1989, criando a efetividade dos Direitos Fundamentais. Atualmente lança no seio da 
Pátria, a tentativa de retroagir ao Estado autoritário, onde por decreto, o chefe do 
executivo, impõe seu autoritarismo, a exemplo do decreto 9.759/19, que limitava a lei 
de Acesso à Informação, um direito fundamental. 

A função dos operadores do direito é proteger os Princípios Fundamentais e 
resguardar os Direitos Fundamentais com suas gerações do direito, e o trabalho 
proposto visa demonstrar tais importâncias, bem como, alarmar sobre o desrespeito 
Constitucional praticado pelo governo atual, de maneira que mesmo ameaçados, os 
pilares institucionais aferiram sua função no Estado Democrático de Direito, 
afastando uma ilicitude governamental, que contrariaria Tratados Internacionais, 
sobre a esfera da lei de Acesso à Informação e a Convenção das Nações Unidas 
Contra a Corrupção, e ainda, contrariando o Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável 16, tentando excluir sua comissão.  

Portanto é notório a importância dos 17 objetivos de desenvolvimento 
sustentáveis para prosseguir o caminho de adaptabilidade que está demonstrada na 
historicidade dos direitos fundamentais e suas gerações e o Objetivo 16, apresenta-
se como garantia para os demais objetivos, visto que, somente com instituições 
fortes e livre de influências é que se pode fazer o acesso ao judiciário com uma 
justiça imparcial, que promova politicas não discriminatórias para a interpretação e 
criação das normas, tomando a decisão com responsabilidade, sendo assim, 
desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis é 
a garantia para a realização do demais objetivos, onde sem justiça, nenhum objetivo 
de desenvolvimento sustentável seria possível, como o ocorrido com o decreto 
9.759/19, não se realizou, por entendimento do Supremo Tribunal Federal, que o 
julgou como inconstitucional, demonstrando que tanto os direitos fundamentais, 
quanto os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis só se realizam com 
instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis, para que se 
impeça novas barbáries e guie a sociedade para a paz social e o bem comum, pois, 
a sociedade que conhece o passado, transforma seu futuro.  
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RESUMO 

Nos dias atuais contamos com várias leis que amparam as mulheres das mais 
variadas violências que estas possam sofrer no seu âmbito de relações, no entanto, 
embora haja várias medidas protetivas muitas mulheres ainda sofrem violências sem 
buscar ajuda jurídica. O trabalho se pauta na ODS 5, igualdade de gênero previsto 
na agenda de 2030 sobre sustentabilidade, sendo o seu objetivo demonstrar os 
fatores que interferem no posicionamento feminino frente a relacionamentos 
abusivos onde sofrem violências sem manifestar-se perante a lei, bem como 
evidenciar os elementos que fortalecem a desigualdade de gênero e ocasionam a 
falta de efetividade da lei. O método usado para a elaboração do resumo consiste 
em uma pesquisa bibliográfica e qualitativa. Observações de casos reais ao longo 
da história humana são usados como o objeto de estudo para responder o porquê 
casos como o feminicídio acontecem cada vez mais. Por fim o trabalho explica a 
aplicabilidade e eficácia que a Lei da Penha tem frente a Lei de Feminicídio 
atualmente, bem como o fator que tem desencadeado tantos crimes contra a mulher 
nos dias atuais. 

Palavras-chave: Violência. Mulher. Feminicídio. 

  

ABSTRACT 

Nowadays, we have several times that vary between women and more varied 
violations that can suffer in their level of relationships, however, although there are 
some protective measures many women are still violated without seeking legal aid. 
The work is paused in SDG 5, with gender discrimination provided for in the 2030 
sustainability agenda, and its objective is to demonstrate the factors that interfere 
with female positioning in the face of abusive aggressors in cases of violations 
without manifestation of law, as well as evidence of elements that strengthen gender 
inequality. The method used to prepare the abstract consists of a bibliographical and 
qualitative research. Real and long case observations from human history are used 
as object of study to respond to cases that as femicide happen more and more. 
Finally, the paper explains the applicability and enforcement of the currently affecting 
feminicide law, as well as the factor that has triggered so many crimes against a 
woman today. 
 
Key words: Violence. Woman. Femicide. 
 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba – PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019.  

 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

Atualmente contamos com várias leis e projetos onde o objetivo central é a 
defesa da mulher. Mas nem sempre foi dessa maneira, desde há muito tempo por 
questões culturais e até mesmo religiosas o sexo feminino foi dado como inferior ao 
sexo masculino. Logo vertentes do Direito, mostram vários fatores que contribuíram 
para que este cenário em que vivemos se formasse, como no Direito romano, onde 
se observa o modo em que o poder é dividido dentro família. (SIMÂO, Fernando 
José. 2013). 

Outra questão é a religiosa, que desde de sempre impõe-se alegando que 
segundo o texto sagrado (Bíblia), os homens são seres superiores às mulheres e 
devem possuir total respeito de suas companheiras.  De fato, biologicamente o sexo 
feminino e masculino se diferem entre vários aspectos, entretanto a capacidade de 
ambos se iguala. No entanto, em nossa sociedade, encontramos diversos pontos 
onde acontece uma intensa discriminação de homens com as mulheres, e até 
mesmo, infelizmente, de mulheres para com mulheres.  

Entretanto, questões como a diferença salarial são aspectos que dificultam 
que haja a igualdade entre os gêneros. Todavia ainda há fatores mais alarmantes 
que dificultam a igualdade de gênero, como é o caso dos episódios cada vez mais 
frequentes de feminicídio. Recentemente nosso ordenamento jurídico adotou o 
feminicídio como um crime hediondo, sendo este homicídio qualificado, embora o 
objetivo fosse como de função do direito estabelecer a regulação social, ou seja, 
fazer com que estes atos criminosos contra a mulher sejam exterminados, a lei não 
tem surtindo efeito e os crimes acontecem em números alarmantes cada vez mais. 
(CUNHA, S. Rogério, 2016, p.344). 

 Analisando esses aspectos em especial quanto ao feminicídio, nota-se que 
embora haja vários mecanismos dentro da sociedade bem como a Lei Maria da 
Penha que protege a mulher contra a violência doméstica, e o crime de feminicídio 
que reconhece o ato de se matar por gênero, essas alternativas de defesa a mulher 
não têm tido o efeito esperado. 

A partir dessa problemática, o objetivo geral deste trabalho é esclarecer o 
ponto central que tem feito os crimes de feminicídio acontecerem cada vez mais; 
mesmo com todas as leis criadas para impedir a violência contra à mulher acontecer. 
Para que tal esclarecimento seja alcançado, outros objetivos foram estabelecidos: 

 Desvendar os fatores que influenciam no comportamento feminino 
perante a situações de violências.  

 Analisar o porquê as leis e medidas de defesa à mulher não surtem o 
efeito esperado na sociedade. 

O presente trabalho se baseia na agenda 2030, e segue os princípios e 
funções do Direito Brasileiro; visando buscar de toda maneira; a regulação social e a 
prevenção de conflitos, com o intuito de contribuir para que a ordem e a paz dentro 
da sociedade se efetive. Respeitando-se inteiramente a Constituição Federal de 
1988.  
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2 METODOLOGIA 

A estrutura do trabalho se organiza da seguinte maneira: foi utilizada, em 
relação aos procedimentos técnicos, uma pesquisa bibliográfica. A qual se trata de 
uma pesquisa cuja a fonte de conhecimento se dá a partir de longas pesquisas e 
estudos de textos publicados de pessoas capacitadas a disseminar tal conteúdo 
cientifico.  

Segundo Gil (2002), 

A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já publicado. 

Tradicionalmente, essa modalidade de pesquisa inclui material impresso, 

como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos 

científicos (GIL, 2002, p.29). 

As pesquisas realizadas para este trabalho se deram por meio de consultas 

feitas na internet, livros, e também se utilizou, senso comum, através da pesquisa 

com algumas pessoas que entendem do assunto. A partir da problemática abordada, 

usou-se para abordar o problema uma pesquisa qualitativa, a qual consiste no uso 

de critérios baseando-se no ambiente, onde o pesquisador se torna chave principal. 

Como aponta Triviños, (2001). 

 A pesquisa qualitativa, traz respostas subjetivas, não apenas indicado 

quantidades como é o caso do método quantitativo, mas sim a história para que se 

chegasse à nova modalidade de homicídio qualificado, feminicídio. Assim tendo por 

finalidade de entender o comportamento de alguns grupos como, por exemplo, o do 

homem que comete violência contra a mulher, seja ela violência física ou 

psicológica, compreendendo-se qual o contexto histórico e cultural que levou a está 

violência contra as mesmas, durante séculos sendo presentes até os dias atuais, por 

meio de relatos e matérias jornalísticas que pode-se analisar e retirar informações 

relevantes ao artigo cientifico para compreender-se sobre a nova modalidade do 

Código Penal Brasileiro.  

Para se elaborar melhores considerações sobre o estudo se fez uso também 

de uma pesquisa exploratória que tem por finalidade a aproximação do pesquisador 

ao ambiente real para a criação de hipóteses mais precisas sobre o assunto 

abordado. (SIGNIFICADOS, 2018). 

O estudo discorre acerca de levantar considerações do comportamento da 

sociedade perante ao sexo feminino, de maneira a demostrar pontos que 

contribuíram para desigualdade de gênero se estabelecer nas mais diferentes 

civilizações. 

 

3 HOMICÍDIOS CONTRA AS MULHERES  

As mulheres e os homens desde muito tempo atrás foram seres cujo o 
tratamento social se difere, embora ambos tenham surgidos na mesma época e 
passado pelos mesmos processos de evolução da raça humana, o homem se tornou 
dentro da sociedade um ser superior à mulher. Se retrocedermos um pouco o tempo 
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pode se observar que, no início das relações sociais, o homem tem um 
comportamento soberano sob a mulher sentindo-se seu dono. 

 A história de nossa existência para alguns estudiosos se organiza pelas 
descobertas das coisas no mundo, desde o descobrimento do fogo até a teoria 
heliocêntrica que hoje temos, no entanto, o homem e suas descobertas 
protagonizaram um papel que enfatizou seu gênero como de superioridade aos 
demais, e isso se fortaleceu culturalmente e religiosamente refletindo até os dias 
atuais.   

 Entretanto, nem sempre o patriarcado prevaleceu; de acordo com o site 
https://antigoegito.org; no Egito Antigo as mulheres eram protagonistas, e tinham 
quase os mesmos direitos que os homens. Eram comparadas com a expressividade 
do sol, pois elas possuíam a capacidade de reproduzir a espécie, e também se 
destacavam pelo cultivo de ervas medicinais, sendo vistas como provedoras da 
cura. (FERREIRA. 2018) 

 Porém, com os avanços gregos, e a vontade incessante do homem em 
dominar a natureza esse cenário muda; nesse contexto, os homens tornam-se 
responsáveis por manter a família economicamente e gerir os cargos públicos, e as 
mulheres são encarregadas de zelar pela família, servindo ao homem; daí surge a 
figura da mulher como a rainha do lar. Esse estilo de vida se tornou usado por todos 
nos anos passados, e se aprimorou ainda mais, com o surgimento do direito romano 
onde temos a figura masculina como o Pater da família que torna o homem a pessoa 
de mais poder sob todos os membros de sua família, o que influenciou para a 
formação dos próximos modelos de sociedade. (SIMÂO. 2013). 

Nessa época, as mulheres não possuíam voz, o direito ao voto era apenas 
para algumas pessoas da sociedade onde não se tinha a presença feminina, as 
mulheres eram exploradas sexualmente, psicologicamente, moralmente e 
fisicamente e não possuíam medida alguma que as amparasse das agressões. 
Muitas mulheres eram mortas por motivos banais, pelo simples fato de não fazer o 
jantar, o que infelizmente até os dias atuais ocorre, entretanto antigamente esses 
atos aconteciam sem que fossem escandalizados, pois eram tidos como normais 
para preservar a honra masculina. (BRASIL ESCOLA, 2018). 

Desse modo, a desigualdade entre homens e mulheres vai se configurando 
por todo o mundo, entretanto no período das guerras mundiais houve a necessidade 
dos homens deixarem suas casas sob a responsabilidade de suas esposas para 
lutarem na guerra por seu país; com isso as mulheres precisaram realizar várias 
atividades que eram realizadas pelos homens para que pudessem manter sua 
família em ordem, nesse momento; as mulheres crescem um pouco mais dentro da 
sociedade e também têm a oportunidade de mostrar competência em gerir os 
negócios de sua família. Ainda é valido mencionar que nesse período algumas 
mulheres também foram a combate nas guerras, como motoristas de caminhão, 
engenheiras, supervisoras de produção entre outras habilidades que eram 
dominadas exclusivamente pelos homens, e assim puderam demonstrar ainda mais 
sua importância no meio social.  (HEUSELER. 2019). 

O ingresso das mulheres no mercado de trabalho marcou-se por salários 
menores, ausência de direitos plenos à maternidade; seu estado civil interferia na 
contratação entre outros aspectos. Até 1943, existia uma lei que regulamentava que 

https://antigoegito/
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o salário feminino deveria ser 10% menor que o salário de um homem. Com o 
passar do tempo e a evolução da sociedade, as mulheres conquistam com muita 
luta seus direitos no mercado de trabalho, direitos que até os dias de hoje são 
buscados para que a igualdade seja estabelecida plenamente. 

No dia 01 de maio de 1943, é instaurado pela Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) o Decreto de Lei n° 5.452 que determina a igualdade salarial sem 
distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Com o passar do tempo, tal decreto 
foi se aperfeiçoando para que aquele que o descumprisse fosse punido 
devidamente. Recentemente, em março de 2019, no dia 13 o plenário Senado 
aprovou um projeto de lei que deixa mais rígida a cobrança sobre empregadores que 
não pagam salários iguais para mulheres e homens que exercem mesma função e 
mesma atividade. A funcionária que for prejudicada pode recorrer a processo 
judicial, e se comprovada a ilegalidade do caso esta tem direito de receber o valor 
do dobro da diferença salarial verificada mês a mês, e a empresa arcará com multa 
determinada pelo juiz. (ZALUNCA. 2018). 

Embora as mulheres tenham passado por momentos de extrema injustiça ao 
longo de sua história, nos dias atuais, existem leis e medidas que as ajudam 
conquistar a sua igualdade perante a sociedade na luta incessante de desconstruir o 
pensamento popular da superioridade do homem sobre a mulher. Além da 
desigualdade salarial outra necessidade emergiu no meio feminino, cada vez mais 
mulheres sofriam violências e explorações domésticas. Daí, surge a Lei Maria da 
Penha, Lei - 11.340 de 07 de agosto 2006, a qual cria mecanismos para coibir as 
violências domésticas e familiares contra a mulher, nos termos do parágrafo 8° do 
artigo 226 da Constituição Federal de 1988, onde se estabelece que; O Estado 
assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, 
criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. A Lei 
11.340/06 garante à mulher a sua proteção e a punição caso esta sofra violência 
física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral. Medidas como a detenção do 
agressor bem como o afastamento deste da vítima e da sua família fazem parte dos 
regulamentos da Lei Maria da Penha, sendo que o pagamento de multa ou doação 
de cestas básicas não é permitido. (PIMENTA. 2016). 

Entretanto, atualmente muitas mulheres possuem consciência de seus 
direitos individuais e especialmente de seus direitos enquanto mulher, mas mesmo 
com tantas medidas à sua disposição ainda há mulheres que são bem colocadas 
socialmente e que se sujeitam a todos os tipos de violências existentes de seus 
parceiros, advogadas, juízas, professoras, médicas... os casos são inúmeros, o que 
nos mostra que não são apenas as mulheres mais carentes de autonomia e 
informação que se deixam passar por situações assim, o que desperta um grande 
questionamento em toda a sociedade, por que algumas mulheres passam por 
violências caladas mesmo tendo caminhos para evitar isso.  

Pensando nisso podemos mencionar que, no ramo da psicologia entende-se 
que a mente humana é complexa e forma a personalidade do indivíduo conforme 
suas vivencias, desta maneira podemos imaginar a hipótese de que algumas 
mulheres se aprisionam dentro daquilo que seu psicológico ao longo do tempo deu 
como certo, como por exemplo, aceitar uma agressão por não ter esquentado o 
jantar de seu companheiro, se sentindo culpada se dizendo ser merecedora de tal 
punição por não ter realizado determinada tarefa, que em seu consciente se 
formulou como um dever de seu gênero, cuja formação se relaciona justamente com 
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o contexto sociocultural em que está foi criada, dando a ideia assim de que a mulher 
estaria completa perante a sociedade depois de ter conquistado aquilo que sempre 
foi exigido dela, primeiramente ser prendada, uma mulher de família, posteriormente 
estudo e trabalho, entretanto o principal objetivo de sua vida deveria ser seu marido 
e filhos sendo colocados seus outros objetivos todos como secundários, criando 
uma visão de que se ela não conquistasse isso sua vida seria de uma certa forma 
incompleta pois ela não se sentiria realizada. (GOMINHO. 2016). 

Todavia, fatores que influenciaram e influenciam no comportamento humano 
vem de uma bagagem não só cultural, mas também religiosa que a sociedade 
carrega, uma vez que para a maioria das religiões a mulher tem sua utilidade como 
pessoa baseada no casamento e na reprodução da espécie dando a “luz aos seus 
filhos”, o que reflete no pensamento rotineiro de que a mulher não se realiza 
completamente após a faculdade e sim depois de casar-se e constituir o que se 
enxerga vulgarmente como família. 

 Mas o fator mais alarmante é o cenário de mulheres que sofrem agressões 
caladas não por querer e sim por julgar uma necessidade de sobrevivência sua e de 
sua família.  Em nossa realidade, muitas meninas casam e têm filhos muito cedo; 
muita das vezes essas meninas nem completaram o ensino médio ou ingressaram 
no mercado de trabalho, o que gera uma dependência econômica e emocional de 
seus parceiros, acarretando muitas mulheres calar-se diante das violências sofridas.  

 O grande problema é que geralmente o agressor não comete a violência 
apenas uma vez, principalmente quando a mulher não toma nenhuma providência 
da situação, o que resulta em alguns casos em agressões contínuas até a morte. 
Sabe-se que os homicídios contra as mulheres não surgiram agora, pois esse é um 
fato que acontece desde há muito tempo, a diferença é que atualmente os noticiários 
relatam as mortes, e repassam à população.  

 Recentemente, contamos com mais um mecanismo de defesa a mulher, que 
deixou a lei mais rígida para pessoas que cometem violência às mulheres que 
possuem relação. Trata-se da qualificação de homicídio contra a mulher como 
feminicídio, que estabeleces punições mais severas para casos que se enquadrem, 
ou seja, homicídios de mulheres por gênero por seu companheiro. (PORFÍRIO. 
2019) 

  De acordo com o Código Penal Brasileiro os termos referentes ao crime de 
feminicídio são: 

Homicídio simples – artigo 121. Matar alguém: Pena reclusão de seis a vinte anos. 

Homicídio qualificado – se o homicídio é cometido:  

I- Se o homicídio é cometido mediante de promessa de recompensa, ou por 
motivo torpe. 

II- Por motivo fútil. 
III- De maneira que possa resultar em perigo comum. 
IV- À traição, onde o ofendido não possua defesa. 
V- Para assegurar a execução, a ocultação, impunidade ou vantagem de 

outro crime 

Pena – reclusão, de doze a trinta anos. 
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FEMINÍCIDIO (incluído pela Lei n°13.104, de 2015) 

VI- Contra a mulher por razões da condição de sexo feminino; (incluído pela 
Lei n°13.104, de 2015)  

VII-  contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição 
Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de 
Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou 
contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro 
grau, em razão dessa condição: (Incluído pela Lei nº. 13.142, de 2015) 

Pena - reclusão, de doze a trinta anos. 

  § 2o-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o 
crime envolve: (Incluído pela Lei nº. 13.104, de 2015) 

  I- violência doméstica e familiar; (Incluído pela Lei nº. 13.104, de 2015) 

  II- menosprezo ou discriminação à condição de mulher. (Incluído pela Lei nº.  
13.104, de 2015) 

Aumento de pena  

§ 7o A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o 
crime for praticado: (Incluído pela Lei nº. 13.104, de 2015) 

I - durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto; (Incluído pela 
Lei nº 13.104, de 2015) 

II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou 
com deficiência; (Incluído pela Lei nº. 13.104, de 2015) 

III - na presença de descendente ou de ascendente da vítima. (Incluído pela Lei 
nº 13.104, de 2015). 

Embora a Lei de Feminicídio seja mais uma medida que vise punir o 
criminoso; que comete ato delituoso; contra a mulher, seus índices crescem em 
disparada, mostrando sua falha de eficácia perante a população. Embora as mortes 
de mulheres por seus companheiros aconteçam há muito tempo; longe das 
publicações da mídia, o aumento do feminicídio evidencia que a Lei Maria da Penha 
não tem aplicabilidade e o efeito, que, está deveria ter na sociedade.  

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com as pesquisas realizadas para este artigo observa-se que a violência 
contra a mulher é algo sociocultural que surgiu desde os primórdios dos tempos, e 
nos acompanha até os dias atuais com diversas consequências refletidas na 
sociedade, devido a tais pensamentos sobre domínio da mulher; entretanto 
conforme o tempo, a mulher foi conquistando seu espaço, inserindo-se em  diversas 
categorias que antes eram dominadas por homens, conquistando assim seus 
direitos e suas proteções, contra a violência que as mesmas sofreram e sofrem.  

Diversas medidas protetivas foram estabelecidas com o intuito de que menos 
mulheres sofressem qualquer tipo de agressão por seus parceiros, cumprindo assim 
seu papel de proteger as vítimas. As medidas visam mudar a realidade que muitas 
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mulheres vivem, dando a devida proteção às mulheres que denunciam seus 
parceiros, conforme estabelecido na lei Maria da Penha como uma medida protetiva 
ao gênero feminino, com o intuito de levar consequentemente à diminuição de 
agressões, o que na realidade não acontece devidamente já que o índice de mortes 
de mulheres por seus parceiros cada vez mais cresce. Entretanto, foi preciso 
estabelecer uma medida que não apenas protegesse as mulheres, mas sim que 
punisse seus agressores com uma pena mais severa, levando assim à criação de 
uma nova qualificação do homicídio, o feminicídio.   

Com base nas pesquisas realizadas e possuindo conhecimento sobre o 
assunto, pode-se entender que a lei estabelecida em 2015 possui sua eficácia e 
eficiência, pois o número de feminicídios cresceu significando que um número maior 
de homicídios pode ser qualificado e enquadrado nesta nova modalidade punindo 
um número maior de agressores,  não entendendo o número crescente como algo 
apenas negativo mas sim como uma maneira de que a lei esta sendo aplicada de 
maneira devida, dando uma proteção maior às mulheres que sofrem e vivem com 
esta violência. Embora em partes, a finalidade social de regular as ações do 
cidadão, ainda seja falha já que, a qualificante não muda a intuição do agressor, ou 
seja, popularmente a Lei de Feminicídio não é vista com o devido respeito que esta 
merece. 

 O objetivo de se qualificar o homicídio; pela questão de gênero é no intuito 
que as agressões se enquadrem na devida colocação, dando à proteção as 
mulheres, visando a longo prazo, a diminuição de feminicídios, pela conscientização 
e punições que os indivíduos iram adquirindo conforme a legislação se torna de uma 
certa maneira mais severa, mudando assim gradativamente o pensamento 
sociocultural de todos os indivíduos que pensam desta maneira.  

 Ainda, é valido salientar-se; que o processo de mudança social acontece aos 
poucos; conforme os passos que a humanidade da. As leis de proteção a mulher 
são uma forma de prevenir tais conflitos, e assegurar a igualdade de acordo com 
aquilo que está previsto na Constituição Federal de 1988, vigente no Brasil; onde os 
princípios visam garantir os direitos fundamentais do cidadão, baseando-se na 
dignidade da pessoa humana. A agenda 2030, nos traz a perspectiva das mudanças 
que a sociedade precisa atingir; para que se alcance aquilo que está previsto como 
direito digno de um cidadão, ou seja, o que se estabelece na carta magna. A 
igualdade de gênero se insere nesse contexto, afim de que se chegue em uma 
sociedade onde os caminhos sejam mais justos, proporcionando para o homem e 
para a mulher as mesmas possibilidades. 

 Por fim, ainda se nota; que há uma bagagem muito grande sobre a figura da 
mulher na sociedade, muitas mulheres, acabam aceitando as agressões, outras até 
chegam a denunciar, porém, em seguida voltam atrás do que relatam, por sentir-se 
dependentes de seus parceiros, e em alguns casos inseguras com a própria lei já 
que o índice de morte de mulheres por feminicídio só cresce. A questão cultural 
também reflete muito; muitas mulheres são julgadas até mesmo por entidades 
judicias, o que acaba gerando um grande pré-conceito no que se refere a lei Maria 
da Penha por exemplo, infelizmente algumas pessoas usam a lei de má fé, e com 
isso vulgarmente seu conceito acaba se deturpando, fazendo com que haja receios 
quanto solicitar ou não tais direitos.  
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 O que pode se observar, é que a Lei Maria Da Penha deveria evitar que os 
números de feminício aconteçam, entretanto não é isso que tem se constatado na 
sociedade atual. Embora se reconheça toda o proposito social que esta lei possui, a 
lei 11.340/2006 sofre reforços constantemente como é caso da lei XXXXX, publicada 
em 17 de setembro de 2019, que revoga a lei maria da penha.... Esta nova alteração 
dispõe que, o agressor seja responsabilizado com as custas que as vítimas de 
agressão necessitarem, desde os gastos custeados pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS). Analisando essa mudança muito recente, podemos dizer que tal medida não 
será eficaz, pois a maioria das vítimas de violência doméstica que prestam queixa 
da delegacia da mulher, são pessoas de classe social mais baixa, logo, podemos 
considerar que os agressores muitas das vezes não teram condições de arcar com 
tais custos. 

 Apesar do intuito dessa mudança na lei, seja de deixa-la mais rígida, para que 
esta consequentemente tenha mais efetividade, a sociedade em que vivemos possui 
uma desigualdade social muito grande, a maioria das mulheres de classe alta que 
sofrem agressões, não denunciam, pois têm medo do que as possa acontecer, já 
que, vivemos em mundo onde o dinheiro muitas das vezes é determinante. É 
aplausível que se endureça a lei, ainda mais com tantos casos de feminicídio que 
acontecem atualmente, entretanto é visível que o fato de ter que custear os gastos 
da vítima não é relevante na mente do agressor no momento em que esse irá 
cometer o ato delituoso. 

 Ainda pode se fazer menção, que com discorrer do conteúdo desse trabalho, 
a partir de todos os estudos feitos, constatou que a única forma de sanar esse 
problema é encorajando as mulheres a serem protagonistas de sua própria vida, 
desconstruir a visão de que o homem é soberano sobre as relações. Mostrar as 
mulheres que estas podem, devem e merecem viver em paz e com dignidade. Tal 
processo já tem acontecido, porém para que se chegue em sua totalidade é uma 
questão de tempo, para que essa força em ter sua liberdade atinja todas as classes 
e raças.  E para se concluir, tal estudo definisse; é preciso demonstrar não só impor. 
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RESUMO 
  
Com a intenção de fazer conhecido um crime não muito exposto, o artigo vem 
apresentar a xenofobia da forma como está inserida na sociedade, onde acontece e 
como é praticado. Em contexto geral, mostra-se através de gráficos e entrevista o 
quão é presenciado atitudes xenofóbicas no município de Telêmaco Borba, tendo o 
intuito de avultar o conhecimento desta atitude repulsiva que é presenciada na 
região. Portanto, pretende-se expor de maneira mais iniludível, que se resulte numa 
compreensão adequada, para uma mudança de comportamento dentro da 
conjuntura em que se vive a xenofobia.  
Palavras-chave: Xenofobia; Sociedade; Praticado. 

 

ABSTRACT 
 

With the intention to make it known a not Very exposed crime, the article comes to 
present xenophobia the way It is inserted in the society, where It happens and How It 
is practiced, in general contrext, It is shown through graphics and Interview How 
xenophobic attitudes are witnessed in Telêmaco Borba city, with the aim of having 
the knowledge of this repulsive attitude that is witnessed in the region. 
However, It intends to expose in a more ineludable way, which summarized in a 
proper understanding, for a changing in the behavior in the conjuncture in which 
xenophobia lives. 
Key-words: Xenophobia; Society; Practiced.  

 
1. INTRODUÇÃO 
 

 Nos últimos anos, muito tem-se falado em direitos iguais para todos, e 
segundo Durkheim "o fato social é uma maneira coletiva de agir e pensar, dotada de 
exterioridade, generosidade e coercitividade" (DURKHEIM, 1895). Visto desse 
modo a xenofobia é o resultado da falta de comprometimento da sociedade com o 
fato social, tendo em vista que o nordestino é alvo de discriminação pelos 
moradores da cidade de Telêmaco Borba.   
 Atualmente, a cidade de Telêmaco Borba recebe centenas de pessoas de 
outras regiões com costumes, sotaques e crenças diferentes dos moradores locais. 
Na maioria dos casos, nordestinos que buscam por trabalho e condições de vida 
melhores acabam vivendo situações xenofóbicas em ambiente de trabalho 
causando constrangimento, e sentimento de rejeição por simplesmente não serem 
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iguais a todos ao seu redor. 
  Ainda existe o mito que essas pessoas chegam para ameaçar os 
trabalhadores locais, retirando vagas que poderiam ser preenchidas por mão de 
obra local, desta forma revida-se com ódio gratuito pelos nordestinos. 
 Diante dessa realidade, a xenofobia fica escondida como conceito, mas não 
impede que seja praticada, é constante e vivenciada sempre por pessoas que 
abandonam a sua terra dispostos a uma mudança de vida. 
 Ademais serão apresentados dados colhidos por meio de entrevista online 
com moradores locais e pessoas de outras regiões que estão ou já estiveram em 
Telêmaco Borba a trabalho, relato de quem sofre com a xenofobia, medidas que 
podem ser aplicadas para que a xenofobia seja reconhecida, parecer legal e 
também a diferença entre racismo, preconceito e discriminação.  
 
2. METODOLOGIA 
 

     Para realização desta pesquisa foram utilizados, entrevistas, pesquisas em livros, 
questionários online e também estudos em internet e artigos. 
    Quanto à natureza da pesquisa configura-se como sendo básica que, segundo Gil 
reúne estudos que tem como propósito preencher uma lacuna no conhecimento 
(GIL,2010 p.26). 
    Quanto aos seus objetivos, é de origem exploratória, pois, busca em relatos e 
pesquisas esclarecer à sociedade, a gravidade do problema apresentado. 
    Quanto aos procedimentos técnicos, esta pesquisa se aplica como sendo 
bibliográfica, foram utilizados livros e materiais da internet para a sua construção. 
    Quanto à abordagem de pesquisa, classifica-se como quantitativa, estabelece por 
meio de gráficos o conhecimento da sociedade acerca do determinado problema.       
 
3. CONCEITUAÇÃO 
 

 A palavra xenofobia vem do grego, da articulação das palavras xénos 
(estranho, estrangeiro) e phobos (medo) que significa o medo, rejeição, recusa, a 
antipatia e a profunda aversão ao estrangeiro. Sendo assim a xenofobia vem sendo 
um dos maiores problemas do nosso tempo, mesmo naquelas sociedades, que se 
julgam as mais civilizadas e avançadas, no ponto de vista dos valores e costumes 
ainda convive-se com manifestações de intolerância, preconceito e violência em 
relação ao que é estranho. 
 A xenofobia tende a ser cada vez mais, um  aspecto marcante na sociedade, e 
é preciso que saibamos mais sobre esse assunto, para poder lidar com ele e 
combate-lo. (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2016) 
 Contudo, ainda que a Constituição Federal, assegure o princípio da dignidade 
humana, as vítimas pouco conhecem seus direitos. A prática da xenofobia é 
recebida com muita dor e angustia por essas pessoas, que a encontram em vários 
locais do Brasil, e também na cidade de  Telêmaco Borba. Buscam uma saída, um 
trabalho e o direito a sua dignidade e de seus familiares, neste contexto, crimes são 
cometidos e infelizmente ficam sem punição. 
 
4. DIFERENÇA ENTRE PRECONCEITO, RACISMO E DISCRIMINAÇÃO 
 

O preconceito é uma opinião preconcebida sobre determinado grupo ou 
pessoa, sem qualquer informação ou razão. O racismo é a crença de que existiriam 
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raças superiores a outras. Já a discriminação é a ação baseada no preconceito ou 
racismo, em que o indivíduo recebe um tratamento injusto apenas por pertencer a 
um grupo diferente.  

No quadro abaixo, será detalhada a ação que essas práticas levam e a ação 
legal no Brasil. 

 

 Preconceito Racismo Discriminação 

 

Significado 

O preconceito é uma 
opinião feita de forma 
superficial em relação a 
determinada pessoa ou 
grupo, que não é 
baseada em uma 
experiência real ou na 
razão. 

O racismo é a crença de 
que os membros de 
uma etnia possuem 
características, 
habilidades ou 
qualidades específicas 
desta etnia e, portanto, 
seriam uma "raça" 
superior às outras. 

A discriminação refere-
se ao tratamento injusto 
ou negativo de uma 
pessoa ou grupo, por 
ela pertencer a certo 
grupo (como etnia, 
idade ou gênero). É o 
preconceito ou racismo 
em forma de ação. 

Motivo 

 

 

 

 

 

Motivo 

Baseado na ignorância 
ou em estereótipos. 

É um resultado do 
preconceito, causado 
pela antipatia e pelo 
ódio a pessoas com 
diferentes cor de pele, 
costumes, tradições, 
idioma, local de 
nascimento, etc. 

Pode ser causada pelo 
racismo ou preconceito 
para com pessoas de 
diferente idade, gênero, 
raça, habilidades, 
orientação sexual, 
educação, estado civil 
ou antecedentes 
familiares. 

 

 

 

Resultados 

Pode resultar em 
racismo ou 
discriminação de um 
determinado grupo. 

Normalmente, o 
resultado é a 
discriminação ou 
preconceito com base 
na etnia, causando 
efeitos adversos como 
escravidão, guerras e 
xenofobia. 

Conduz à rejeição e 
exclusão de um certo 
grupo de pessoas, 
assim como causar o 
bullying, segregação e 
exclusão social, etc. 

 

Ação legal 

no Brasil 

Não pode ser levado à 
justiça, pois não 
representa uma ação. 

Pode ser levado à 
justiça, de acordo com a 
Lei 7.716/89. 

Pode ser levado à 
justiça, de acordo com a 
Lei 7.716/89. 

 

 

Exemplo 

Uma pessoa achar que 
alguém com obesidade 
não emagrece apenas 
porque é preguiçosa. 

Uma pessoa ser 
considerada mais 
violenta apenas pela cor 
da pele. 

O fato de homens e 
mulheres receberem 
salários diferentes para 
realizar o mesmo 
trabalho. 

Fonte: site diferença.com 
 

Entretanto, como existe uma ignorância por parte de algumas pessoas ao 
entender o verdadeiro significado das palavras apresentadas na tabela, a xenofobia 
por ser um ato desconhecido, acaba entrando em conceitos que não lhe pertence, 
caindo no esquecimento e gerando falta de conhecimento da palavra, e 
enquadrando-a em significados que não é de validade concreta.  
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 Presente em atos de discriminação, percebem-se atos xenofóbicos de 
maneira corriqueira no dia-a-dia, seja como uma simples “brincadeira”, ou falado na 
intenção de ferir, está presente em salas de aula, trabalho, jogos de futebol, lazer 
com amigos e família, debates políticos e principalmente em ideias formadas pelo 
próprio brasileiro. Num contexto verbal em sua maioria, a xenofobia acontece em 
palavras ditas na intenção de magoar ou rejeitar pessoas que vem de um lugar 
diferente. Como, por exemplo, chamar carioca de ladrão, um gaúcho de “viado”, ou 
um baiano de preguiçoso. Todos conceitos inadequados construídos por uma 
sociedade preconceituosa e sem o mínimo de informação para pregar isso uns para 
os outros. 
 
5. DADOS COLETADOS 
 
    Muitas pessoas tratam a xenofobia como racismo ou algo do gênero, porém 
nem todos conhecem o termo. Em pesquisa realizada na cidade de Telêmaco Borba, 
através do site Pesquisa Online 54% do público entrevistado não conhecia o termo 
xenofobia. Sendo uma cidade que recebe pessoas de várias regiões, principalmente 
nordestinos, deveria ter um mínimo conhecimento sobre a prática. Esse tema não 
tem sido abordado, de modo que a xenofobia é bastante exercida na cidade.  
 Como solucionar esse problema? Sendo um crime perpetrado de modo 
discreto, afetando pessoas que na maioria dos casos não entendem que o que está 
vivendo é considerado algo ilícito perante a lei. 
    Anualmente, a cidade de Telêmaco Borba recebe milhares de trabalhadores 
de outras regiões, que são vistos com maus olhos pela população local, por medo, 
insegurança, e receios que podem acabar ferindo os direitos fundamentais dessas 
pessoas. 
 
6. PESQUISAS REALIZADAS 
 

 Em uma pesquisa realizada através do site Pesquisa online, com 45 pessoas 
que vieram de outros estados brasileiros para morar em Telêmaco Borba, 30 
afirmam ter sido vítimas de ataques xenofóbicos, e em sua maioria no ambiente de 
trabalho. Porém, dos 45 entrevistados, 16 pessoas também retribuíram a xenofobia. 
 Logo a mesma pesquisa realizada com moradores locais, mostram números 
diferentes, levando assim a conclusão que os moradores locais não conhecem o 
termo xenofobia e muito menos a consequência de sua pratica. 
 Os gráficos abaixo têm o intuito de mostrar o conhecimento das pessoas em 
relação à xenofobia, representados na cor azul as pessoas que saem de outros 
estados para residir em Telêmaco, e na cor laranja as pessoas que são naturais de 
Telêmaco Borba. 
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Fonte: as autoras 
 

 Ao analisar o gráfico, pode-se concluir que representados na cor azul 19 não 
conheciam o termo xenofobia, e 26 sabiam o significado do termo. Diferente das 
pessoas naturais de Telêmaco representados na cor laranja, 25 moradores da 
cidade não conheciam, e 20 pessoas conheciam.   
 

 
Fonte: as autoras 
 

 Verificou-se que 30 pessoas foram vítimas de xenofobia, e 15 não sofreram 
nenhum tipo de ataque, mostrando claramente que pessoas residentes de Telêmaco 
não recebem o mesmo ataque, num quadro que somente 05 pessoas sofreram, e 40 
nunca viveram uma rejeição. 
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Fonte: as autoras 
 

 Entre todas as diferenças, as pessoas entrevistadas mesmo a maioria não 
tendo conhecimento do que significava a palavra xenofobia, depois de explicado, 16 
pessoas afirmam terem praticado xenofobia, e 29 nunca cometeram tal atrocidade. 
Entre habitantes da cidade que foram entrevistados, 04 afirmam ter praticado, e 41 
afirmam nunca terem feito algo constrangedor a pessoas de outros estados.  
 

 
Fonte: as autoras 
 

 Com o intuito de ter uma sapiência sobre o ambiente mais praticado a 
xenofobia, foi indagado aos entrevistados em qual local os mesmos receberam 
algum tipo de ofensa, em sua maioria 22 pessoas foram vítimas no seu ambiente de 
trabalho, e 05 pessoas no trânsito, não sendo uma pergunta obrigatória, a maioria 
não quis responder à pergunta. 
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Fonte: as autoras 
 

 Com a pesquisa realizada, por fim, através do conhecimento levado as 
pessoas, e na própria entrevista é dado uma base as pessoas que não sabiam o 
significado do termo, mostrando através da lei que é crime, ainda sim, somente 16 
pessoas estariam dispostas e levar a justiça a injúria sofrida pela xenofobia, e 39 
não recorreriam a esse tipo de ato. Mesmo em uma realidade diferente, na cidade de 
Telêmaco Borba com um número menor de pessoas que já sofreram com esse ato 
sendo que 38 das 45 pessoas alegam que se forem vítimas levariam o caso adiante, 
e apenas 07 pessoas não estariam dispostos a recorrer a justiça diante de tal ato.  

Apesar de ser um problema voltado mais para estrangeiros do que para 
brasileiros, a xenofobia tem como ápice de sua prática voltado a haitianos, 
venezuelanos e bolivianos que vêm residir em território brasileiro. Contudo pode-se 
analisar que, mesmo o Brasil sendo expressamente aberto a todos que aqui 
chegam, não é isso que  nota-se no dia-a-dia, dentro das cidades brasileiras. Existe 
uma limitação recorrente a qualquer pessoa que decide migrar para outro estado. Há 
um impedimento quando é necessário dar espaço para que o homem se adapte no 
lugar  o qual terá que viver.  

Por mais que a lei seja clara, pregando que seja um país livre, dizendo que o 
Estado é laico, a discriminação acontece de qualquer forma, por não existir uma 
presença de mídias ou outro meio de divulgação na luta contra a discriminação de 
qualquer forma, e também por não ser levado ao conhecimento de todos, que 
xenofobia é algo que acontece por trás de brincadeiras e piadas.  

Na internet, recentemente, uma página do instagram (oqfazertb) publicou uma 
imagem com o título de informação “hábitos de telemacoborbenses” onde 
explicitamente relata que os habitantes de Telêmaco Borba tem como hábitos 
atitudes xenofóbicas. Talvez sem o conhecimento do que está sendo feito é algo 
ilícito e passível de punição conforme a lei 9.459, de 1997, a página do instagram 
publica as seguintes imagens: 
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: 

Fonte:instagran.com/oqfazertb.  
 

  Ao falar sobre o ódio causado nas pessoas por conta da Klabin trazer 
trabalhadores de fora, a página acaba causando desconforto nas pessoas que vem 
de outros estados, por falar abertamente em nome da cidade que o ódio é algo que 
está presente aqui. Relata também em sua publicação sobre a discriminação de 
sotaques diferentes, e no fato de não se importar se a pessoa é baiano, paraibano, 
ou de onde quer que seja. 
 Entretanto, percebe-se que nas redes sociais, é falado abertamente ao 
público sobre o ódio gratuito inserido na cidade de Telêmaco Borba e divulgado 
como se fosse algo simples sem peso ou responsabilidade alguma. A ideia 
disseminada pela página do Instagram, demostra total falta de conhecimento do seu 
administrador, no sentido de que o que propaga é no mínimo imoral e que comete 
assim, crimes de preconceito. 
 
 
7. RELATO  
 
 No relato a seguir, será usado um nome fictício para identificar a pessoa que 
foi entrevistada pelas autoras. A senhora Carmen concordou em relatar sua 
experiência, pedindo que sua identidade fosse preservada. Em entrevista realizada a 
senhora Carmen Lucia da Silva (nome fictício), conta as mesmas, como foi sua 
recepção pelos moradores de Telêmaco, morando no município a aproximadamente 
dois anos, deixando a família na Bahia, encontrou em Telêmaco Borba a 
oportunidade de uma mudança de vida, mas a mesma não imaginou que sofreria 
tanto por ser “diferente”, por vir de uma cultura do nordeste. 
          Palavras da senhora Carmen: 
 

“Quando eu aprendi no ensino fundamental sobre xenofobia, acreditava 
fielmente que era apenas mais um tipo de discriminação social que estaria 
aprendendo e não seria acrescentado em nada em minha vida, até que um 
dia eu me mudei para Telêmaco Borba, no Paraná, e descobri que aquele 
assunto que estudei com 14 anos de idade estava acontecendo comigo, e vi 
e vivi como isso é aplicado dentro de ambientes inimagináveis, por exemplo 
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no meu ambiente de trabalho. Logo no início eu via tudo como apenas 
brincadeira, não me importava e muito menos me ofendia, porém como toda 
vez que a gente brinca com alguém, sempre esperamos um ponto final, e 
este ponto não chegava nunca. As piadas passaram a ficar mais intensas, 
as brincadeiras mais constantes, e as ofensas só pioravam. Falavam 
comigo de uma forma natural, achando agradável ofender e prejudicar a 
minha imagem perante a pessoas que deveriam se submeter a pedidos 
feitos por mim. O que mais ouvia era o “baiano é preguiçoso mesmo”, isso 
me corroía por dentro, me fazia mal e me dava uma ilusão de que eu estava 
passando uma imagem de preguiçosa para eles, mas como assim? Porque 
baiano preguiçoso e porque tanta piada sem sentido? Foi quando eu não 
aceitei nenhum tipo de “brincadeira” ofensiva e comecei a impor sobre eles 
que aquilo que eles falavam estava errado. Quando comecei a ouvir que 
nordestino só traz prejuízo, que nordestino é tudo vagabundo, que o povo 
da Bahia gosta de uma farra, comecei a mostrar pra eles que em todos os 
lugares existem pessoas desse tipo. Mas não de uma forma ofensiva, 
comecei mostrar na prática que todos gostamos de dias preguiçosos, que 
todos gostamos de uma festa, e que em toda cidade existem crimes. Foi 
quando começaram a parar de falar que pensar duas vezes antes de abrir a 
boca para dizer algo que ofendia. O que eu mais ficava chateada era que 
eles sabiam da minha história, contei e mostrei várias pessoas que saiam 
da Bahia para buscar uma qualidade de vida melhor, através do esforço, 
sofrimento, luta que não é nada fácil, e mesmo eles tendo uma companheira 
de trabalho que vivia aquilo, eles não deixavam de fazer as piadas sem 
graça. Só depois que comecei e falar verdadeiramente e mostrar que não é 
assim que funciona na prática, começaram a entender e respeitar de onde 
eu vim. Isso infringia a minha conduta e me fazia duvidar todos os dias se 
as pessoas que estavam ali tinha algo contra mim, mas foi uma luta diária, 
pra poder desconstruir a ideia que eles tinham formada do baiano, e dos 
nordestinos de um modo geral”. 
 

 Dessa forma, perante ódio gratuito pelos nordestinos, percebe-se o 
sofrimento nas palavras da senhora Carmen Lucia, em busca de dignidade, se viu 
rodeada de preconceito e a maioria das pessoas que à tratavam dessa forma não 
imaginavam que esse ato poderia trazer consequências, por isso, não se 
preocupavam com a forma que as palavras saiam, sem pensar no que estavam 
fazendo. 
 
 
 
8. PARECER LEGAL 
 
   No Brasil, xenofobia é crime tipificado na Lei 9.459, de 1997. Seu primeiro 
artigo diz: “Serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação 
ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”. Apesar disso, 
quase não há registros de denúncias que prosseguiram na Justiça ou de xenófobos 
punidos. (FARAH, 2017) 
  Ainda a Constituição de 1988 diz em seu artigo 3º, inciso IV, que constituem 
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, 
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação. Ou seja, a promoção do bem de todos far-se-á sem preconceito de 
origem. 

    A situação mais corriqueira é a ofensa verbal, dirigida diretamente as pessoas 
de outras regiões com referências pejorativas e preconceituosas que ofendem a sua 
dignidade. Nesse caso, que ocorre muito também em relação a negros e indígenas, 
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apresenta-se um caso de crime de injúria qualificada e não de racismo. O crime de 
racismo está previsto na Lei 7.716/89, enquanto a injúria qualificada está prevista no 
Art. 140, § 3º, do Código Penal, que diz: 

Art. 140 – Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o 
decoro: 
Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.  
(…) 
3o Se a injúria consiste na utilização de elementos 
referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a 
condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência:  
Pena – reclusão de um a três anos e multa . 

 

Diante a realidade de ofensas realizadas de diversas formas, é notório que 
independente da lei punir atos de injúria, existe ainda pessoas que estão realizando, 
sem pensar nas consequências perante a lei, e nas consequências também causada 
na pessoa que está sofrendo. É de se pensar sim, em formas para combater os 
racistas e xenofóbicos, para que atos como esse, repugnantes seja diminuido, com o 
intuito de que todos possam viver em uma sociedade sem discriminação alguma.  
 
9. AGENDA 2030 
 

A agenda 2030 é um conjunto de dezessete Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), que visa melhorar o planeta com ações que todas as pessoas 
podem participar. Um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade. 
Encontra-se na ODS 10 a meta Redução das Desigualdades, chegar a 2030 com 
direito iguais para todos.  

 Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. A desigualdade é um 
problema global que requer soluções integradas. A visão estratégica deste objetivo 
se constrói sob o objetivo da erradicação da pobreza em todas suas dimensões, na 
redução das desigualdades socioeconômicas e no combate às discriminações de 
todos os tipos. 
 Foco importante do ODS 10 é o desafio contemporâneo das migrações e 
fluxos de pessoas deslocadas entre países e regiões devido a conflitos, eventos 
climáticos extremos ou perseguições de quaisquer tipos: 
 

10.2 Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e 
política de todos, independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, 
etnia, origem, religião, condição econômica ou outra 
10.3 Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de 
resultado, inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas 
discriminatórias e promover legislação, políticas e ações adequadas a este 
respeito. 
 

Como forma de aplicar socialmente a integração de todos perante a 
sociedade sem qualquer tipo de distinção de homem para homem, é desejado por 
muitos, que o mundo se torne um lugar melhor para viver, cultivando o objetivo da 
ODS 10, e estabelecendo um convívio social mais adequado. Segundo Farah:  

 
É importante que se estude o referido fluxo migratório para haver 
condições de implementar políticas públicas que facilitem a 
integração dessa e de outras populações, com o intuito de 
minimizar os conflitos que poderiam surgir nessa recepção e 
posterior convivência entre tais povos. A compreensão desse fluxo 
migratório também permite que se adotem medidas, 
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especialmente no campo educacional, para evitar a xenofobia e o 
preconceito. (FARAH, 2017) 

 

A pergunta que se faz ante os exemplos citados e o quadro atual na cidade 
de Telêmaco Borba pode-se resumir em: “Como combater intolerâncias, racismo e 
xenofobia?” A resposta inclui necessariamente os princípios de promoção da não 
violência, da cultura de paz em benefício do respeito mútuo e da diversidade. 

Cultura de paz significa, o comprometimento de promover e  vivenciar o 
respeito à vida e à dignidade de cada pessoa sem discriminação ou preconceito, a 
rejeição a qualquer forma de violência, o compartilhar de tempo e recursos com 
generosidade a fim de terminar com a exclusão, a injustiça e opressão política e 
econômica, desenvolver a liberdade de expressão e diversidade cultural através do 
diálogo e da compreensão do pluralismo, manter um consumo responsável 
respeitando todas as formas de vida e contribuir para o desenvolvimento da 
comunidade, área, país e planeta. (FARAH,2017). 

A respeito da importância de promover conscientização e programas 
educativos para reduzir a xenofobia, o racismo e intolerâncias múltiplas, Machel 
declarou: “A educação não é apenas para transmitir conhecimento científico, é o 
espaço privilegiado de desenvolver valores”. (MACHEL, GRAÇA apud FARAH,2017) 
 Virtude principal do homem poder basear-se também na educação que vem 
dele, assim como diz Machel, não somente para transmitir conhecimento, mas 
também para ser colocado em prática dentro do convívio em sociedade, almejando 
sempre o respeito com todos. Não deveria ser necessário impor para o  ser humano, 
que ele não possa cometer certas atitudes por ser considerado errado, a educação 
basta, para dizer para ele mesmo, que tem coisas que não são aceitas. E ele faria 
uma análise em si, e parar para se questionar, “eu gostaria que fizesse isso 
comigo?”. Se a resposta for não, ninguém precisaria falar a respeito de tanto ódio 
propagado pelo mundo inteiro.  
 
10. IDEIAS PARA TORNAR DE CONHECIMENTO PÚBLICO A XENOFOBIA  
 
 Como pode ser mudado o cenário? O que pode ser feito para levar a 
conhecimento das pessoas que algo que elas praticam normalmente é crime e de 
peso moral? 
 Propondo palestras nas escolas desde o ensino fundamental ao ensino 
médio, explicando e mostrando a adolescentes e jovens como atitudes xenofóbicas 
acontecem na pratica no dia-a-dia das pessoas, contando casos de pessoas que 
sofreram preconceito, e incentivando e paz e igualdade entre todos por onde 
passarem. Incentivar também, a abertura para culturas novas, parceria do governo 
com empresas privadas para mostrar como acontece a xenofobia dentro do 
ambiente de trabalho, e deixar de forma clara à todos que nem tudo é tratado como 
uma simples brincadeira.  
 Apresentar dados e fontes de pesquisas que comprovem a necessidade e a 
importância de receber pessoas de todos os lugares, enfatizar que xenofobia é crime 
e que nunca será imune de processos uma pessoa que tem constantemente atitudes 
xenofóbicas.  
 Como, também, colocar em andamento o objetivo da agenda 2030, 
estabelecendo uma cultura de paz perante todos. 
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11. CONCLUSÃO 
 

  Em virtude do que foi apresentado, percebe-se que a xenofobia é algo oculto 
perante a sociedade, um crime verdadeiramente silencioso e muito praticado. Não 
sendo algo do século atual, este problema decorrente é presenciado desde a 
segunda guerra mundial, como por exemplo, na época do nazismo, com bastante 
traços xenofóbico, arrasta-se até os dias atuais com a intenção de ferir eticamente 
as pessoas que precisam estar mudando de seu lugar de origem para outras 
cidades.  
 Através das pesquisas feitas, é algo que pode ser mudado, bastando apenas 
ter o entendimento do que está sendo feito, deixando de lado a ignorância que foi 
estabelecida e consequentemente foi dando continuidade como um padrão 
preconceituoso, sobre pessoas de estados, de sotaques e religiões diferentes. 
 Contudo, é necessário que o ditado popular “o homem erra por falta de 
conhecimento” seja rompido nessa área, para que todos consigam ter uma visão 
compreensiva ao que é novo. Pode-se conter a xenofobia através da educação para 
poder conviver normalmente com pessoas que não têm os mesmos costumes que a 
sociedade local, ou até mesmo aprender sobre culturas novas, para assim tornar o 
indivíduo aberto a viver sem qualquer distinção de raça, cor, sexo, origem, 
quebrando o padrão que foi imposto sobre determinados estados brasileiros.  
 Portanto, atitudes xenofóbicas são aplicadas normalmente através de 
brincadeiras inadequadas, e por serem vistas ainda como brincadeira, é que não se 
tem uma mudança no comportamento e nas atitudes de quem prática o mesmo. 
Percebe-se um crescimento cultural nos dias atuais, diariamente o homem busca 
desenvolver algo novo e sempre estar disposto a mudanças, e por qual motivo não 
é tomada uma atitude diante a realidade de muitos que ainda sofrem xenofobia?  
 Percebe-se que o anseio de muitos é sim, ser inserido na sociedade da forma 
como é, ser aceito com suas práticas e costumes, independente se para outros não 
pareça ser algo correto, ou normal, mas deseja-se somente ser respeitado e 
compreendido a forma que vive. Isso pode tornar-se algo possível, tornando a 
conhecimento de todos, aquilo que deveria ser ensinado desde o jardim de infância, 
que respeito não escolhe a quem se dá, somente respeita-se.  
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RESUMO 
O presente artigo tem por finalidade mostrar o que a Reforma Trabalhista de 2017 
mudou em relação às horas in itinere, passando por uma breve introdução histórica, 
e mostrando algumas consequências para os trabalhadores. Foi realizado uma aná-
lise da aplicabilidade dessas mudanças, bem como as consequências trazidas por 
ela. 

Palavras-chave: hora in itínere: reforma: trabalhadores. 

ABSTRACT 
The purpose of this article is to show what the 2017 Labor Reform has changed in 
relation to hours in itinere, through a brief historical introduction, and showing some 
consequences for workers. An analysis of the applicability of these changes was per-
formed, as well as the consequences brought by it. 

Key-words: time in itinere: makeover: workers. 
 

1. INTRODUÇÃO 
O trabalho está diretamente relacionado ao início da humanidade, pois o ho-

mem sempre realizou trabalho para sua subsistência e para conseguir adquirir bens 
materiais. 

No Brasil, inicialmente houve a utilização da mão-de-obra indígena, sendo 
substituída pela escrava vinda da África e posteriormente, a dos imigrantes euro-
peus, que vinham trabalhar principalmente nas fazendas de café. 

A nossa primeira Constituição, outorgada em 1824, período de escravidão dos 
negros, em seu artigo 179,  XXIV E XXV trazia apenas que era garantido qualquer 
tipo de trabalho, desde que não ofendesse os costumes públicos, segurança e saú-
de dos cidadãos e extinguia as corporações de ofício, seus juízes, escrivães e mes-
tres, sem evidentemente trazer qualquer proteção aos trabalhadores:  

XXIV - Nenhum genero de trabalho, de cultura, industria, ou commercio 
póde ser prohibido, uma vez que não se opponha aos costumes publicos, á 
segurança, e saude dos Cidadãos. 
XXV- Ficam abolidas as Corporações de Officios, seus Juizes, Escrivães, e 
Mestres.  
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Desde então, houve a Abolição da Escravatura, onde se começaram a tentar 
a solução de conflitos entre patrões e empregados no Brasil, a Proclamação da Re-
pública, e aos poucos foram introduzidos em nosso ordenamento jurídico, leis que 
traziam alguma regulação trabalhista, como o do trabalho do menor, acidentes de 
trabalho entre outros. O Ministério do Trabalho foi criado somente em 1930 e a CLT 
(Consolidação das Leis Trabalhistas), em 1⁰ de maio de 1943, através do Decreto-lei 
n⁰ 5.452, trazendo todos os direitos trabalhistas de forma unificada. (JUS BRASIL, 
2013) 

Dentro dessa lei, temos a introdução em 19 de junho de 2001, através de di-
ploma normativo, do artigo que trata das “horas in itinere”, que posteriormente, com 
a Reforma Trabalhista de 2017, foi extinta. 

O objetivo geral deste trabalho é verificar as mudanças trazidas pela reforma 
trabalhista, analisando a aplicabilidade dessas mudanças. Como objetivos específi-
cos é averiguar se as horas ainda são devidas ao trabalhador e se houve retroces-
sos em relação ao pagamento das horas in itinere. 

2. METODOLOGIA  
Para a realização desse trabalho, foi utilizado o método documental e compa-

rativo, com pesquisa exploratória e bibliográfica em artigos, sites jurídicos, Leis, 
Constituição Federal, livros, jurisprudências, súmulas, artigos científicos, teses e dis-
sertações. Será utilizada na forma de citação e referência como parâmetro de com-
preensão. 

3. AS HORAS IN ITINERE 

Hora in itinere significa horas no itinerário e no Direito trabalhista Brasileiro se 
refere ao tempo que o trabalhador gasta para chegar ao trabalho, bem como o per-
curso de volta para casa. Conforme o artigo 58, §2⁰ da CLT de 1943, não são todos 
os trabalhadores que têm o direito de receber a “hora in itinere”, mas tão somente 
aqueles que têm o transporte fornecido pela empresa por trabalhar em local que não 
possui transporte público ou é de difícil acesso: 

Art. 58, § 2º - O tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e 
para o seu retorno, por qualquer meio de transporte, não será computado 
na jornada de trabalho, salvo quando, tratando-se de local de difícil acesso 
ou não servido por transporte público, o empregador fornecer a condução. 

Esse trajeto era computado como remuneração por entender-se que o em-
pregador, a partir do momento em que entra no transporte fornecido pela empresa, 
já se encontra em situação de subordinação em relação à mesma. 

Quando se fala em local de difícil acesso é referente ao local de trabalho e 
não o local de domicílio do trabalhador. Porém, devido à situações em que a empre-
sa não se encontra em local de difícil acesso, mas o funcionário tem horários de en-
trada ou saída no período noturno, em que não há transporte público. De acordo 
com a Súmula 90, II do TST, “A incompatibilidade entre os horários de início e térmi-
no da jornada do empregado e os do transporte público regular é circunstância que 
também gera o direito às horas "in itinere". (ex-OJ nº 50 da SBDI-1 - inserida em 
01.02.1995)”. 

Segundo Delgado: 
deve-se também enfatizar que a expressão regular (transporte público regu-
lar), existente apenas na súmula, mas não na lei, sempre ensejou polêmica 
interpretativa. Assim, dissentia a jurisprudência sobre os efeitos da insufici-



ência e também da incompatibilidade do transporte público existente no to-
cante ao cumprimento (ou não) do presente requisito. Finalmente ficou as-
sentado (Súmula 90, III) que a mera insuficiência do transporte público não 
autoriza o deferimento das horas in itinere. Contudo, ressalvou-se (Súmula 
90, II) que a incompatibilidade de horários no tocante ao transporte público 
atende, sim, ao requisito do art. 58, § 2º, da CLT e Súmula 90, I, do TST. 
Nessa linha interpretativa, portanto, deve-se compreender que a mera insu-
ficiência do transporte público não deflagra o requisito das horas itinerantes. 
Porém, caso se verifique real incompatibilidade de horários, configura-se o 
requisito aventado pela jurisprudência (evidentemente que se a incompatibi-
lidade ocorrer apenas em parte do dia ou noite, apenas neste período é que 
se apresentará o requisito mencionado). (2018, p. 1031) 

Em vários casos, os empregados ficam à disposição dos empregadores, mui-
to antes ou muito depois de entrarem ou saírem do local de trabalho. Essa ocorrên-
cia se dá, sobretudo nos grandes centros urbanos onde geralmente as indústrias se 
localizam em pontos específicos, os chamados centros industriais, e os emprega-
dos, em sua grande maioria residem em locais distantes. (FREITAS, 2019) 

Diante disso, fez-se necessário garantir efetivamente o direito dos trabalhado-
res, e a doutrina passou a defender uma lei mais convergente com a realidade efeti-
va das relações de trabalho. Alguns doutrinadores apresentaram alguns aspectos 
para serem levados em conta, sobre as horas in itinere: 

Nos grandes centros industriais e empresariais em geral, nas megalópoles, 
o trabalhador deixa a sua residência antes de o sol nascer e para ela retor-
na já depois do ocaso. Os tempos despendidos no trajeto são enormes. Os 
sistemas coletivos de transporte são deficientes. Horas de espera em filas 
de ônibus aumentam muito o tempo que o empregado deixa de desfrutar 
para fins pessoais ou familiares e que, embora não sendo de trabalho, é 
empregado no interesse do cumprimento das obrigações trabalhistas. Entre-
tanto, como seria possível o controle sobre essas horas de trajeto? Com 
base em que critério, essas horas de transporte seriam remuneradas? É 
justo que por elas pague o empregador, já que as deficiências de transporte 
e as distâncias longas entre a residência e o centro de trabalho, além de 
variáveis, são estabelecidas não pelo empregador, mas pelo trabalhador ao 
fixar sua residência? (NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2014, p. 294-295).  

Também é importante salientar que no caso de empresas que possuem a por-
taria bem longe do local da prestação do serviço, aplica-se esse artigo, já sendo 
computado como início da jornada de trabalho o momento em que passou pela por-
taria, e onde geralmente deve estar o ponto eletrônico. 

3.1 A HORA INITÍNERE E A REFORMA TRABALHISTA DE 2017 

A Reforma Trabalhista de 2017 trouxe muitas mudanças dentro do Direito do 
Trabalho, sendo que algumas delas tiveram poucas alterações, outras já mudaram 
bastante e ainda há os artigos que foram revogados, trazendo um impacto conside-
rável no cenário trabalhista. 

Como se não bastasse a aplicação pela Lei 13.467/2017, três dias após o iní-
cio de sua vigência, foi editada a Medida Provisória n. 808/2017 alterando, revogan-
do e introduzindo cerca de 20 artigos na, já recém modificada, Consolidação das 
Leis do Trabalho. Ou seja, três dias após a instituição da reforma, a mesma foi re-
formada. A Medida Provisória 808/2017 se traduziu, portanto na reforma da reforma. 
Esta, contudo não foi transformada em lei e caducou, perdendo a vigência, em abril 
de 2018. Pode-se observar que toda essa realidade deixa claro que a Reforma Tra-



balhista não foi fruto de um processo pensado e acabado, mas de um processo que 
ainda se constrói. Ainda nesse sentido vale destacar que se encontra em tramitação 
no Supremo Tribunal Federal diversas Ações de Declaração de Inconstitucionalidade 
(ADI) que atacam vários dispositivos da Lei n. 13.467/2017 o que compromete a es-
tabilidade da legislação vigente. (FREITAS, 2019) 

Homero Batista Mateus da Silva ainda vai mais além: “O nível de insegurança 
gerado pela reforma é muito alto e honestamente ninguém sabe aonde ela vai nos 
levar. São diversas suas contradições internas e são numerosos os contrassensos”. 
(2017, p.7) 

O texto de lei que antes estabelecia requisitos para cômputo pelo empregador 
referente as horas de deslocamento do empregado, teve a parte final do texto alte-
rado com o advento da Lei n° 13.467/2017, ficando o empregador sem obrigação de 
remunerar o tempo utilizado pelo empregado até o efetivo local de labor. (FREITAS, 
2019) 

Os parágrafos 2⁰ e 3⁰ do artigo 58 foram revogados, sendo que o parágrafo 
2⁰ passou a ter a redação: 

O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva 
ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por 
qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não 
será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do 
empregador. (grifo nosso) 

A referida reforma conduziu a doutrina para uma divergência no deferimento 
das horas in itinere, nesse sentido, foi apresentado a proposta de inserção das Sú-
mulas 90,  320 e 429 do Tribunal Superior do Trabalho:  

SÚMULA 90 - HORAS "IN ITINERE". TEMPO DE SERVIÇO - I - O tempo 
despendido pelo empregado, em condução fornecida pelo empregador, até o 
local de trabalho de difícil acesso, ou não servido por transporte público re-
gular, e para o seu retorno é computável na jornada de trabalho. II - A in-
compatibilidade entre os horários de início e término da jornada do empre-
gado e os do transporte público regular é circunstância que também gera o 
direito às horas "in itinere".  III - A mera insuficiência de transporte público 
não enseja o pagamento de horas "in itinere. IV - Se houver transporte públi-
co regular em parte do trajeto percorrido em condução da empresa, as horas 
"in itinere" remuneradas limitam-se ao trecho não alcançado pelo transporte 
público. V - Considerando que as horas "in itinere" são computáveis na jor-
nada de trabalho, o tempo que extrapola a jornada legal é considerado como 
extraordinário e sobre ele deve incidir o adicional respectivo. 
SÚMULA 320 HORAS "IN ITINERE". OBRIGATORIEDADE DE CÔMPUTO 
NA JORNADA DE TRABALHO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 
21.11.2003 O fato de o empregador cobrar, parcialmente ou não, importân-
cia pelo transporte fornecido, para local de difícil acesso ou não servido por 
transporte regular, não afasta o direito à percepção das horas "in itinere" 
SÚMULA 429 -  Considera-se à disposição do empregador, na forma do art. 
4º da CLT, o tempo necessário ao deslocamento do trabalhador entre a por-
taria da empresa e o local de trabalho, desde que supere o limite de 10 
(dez) minutos diários. 

De acordo com essas súmulas, as horas in itinere devem ser computadas, 
obrigatoriamente nos casos descritos. Porém, há que se considerar ainda a inclusão 
do §2° no art 8° da Lei 13467⁄17 que tem em sua redação que: "Súmulas e outros 
enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos 
Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos 
nem criar obrigações que não estejam previstas em lei." 



A advogada trabalhista Andreia Ramires Gonçalves comenta que: 

Em relação ao trecho: “Restringir direitos legalmente previstos”, existe a 
obviedade do intuito de mascarar a continuidade do texto, que comento a 
seguir. Como profissional da área trabalhista entendo que isto dificulta rele-
vantemente a interpretação da lei em vários casos e impede que sejam cri-
ados caminhos guiadores de solução, digo isto no que se refere ao seguinte 
trecho: “Nem criar obrigações que não estejam previstas em lei”. De modo 
claro o trecho apresenta a impossibilidade dos tribunais do trabalho em criar 
súmulas e jurisprudências que não estejam na legislação, isto é um parado-
xo. Uma vez que, as súmulas e jurisprudências sempre foram editadas de 
acordo com os cenários atípicos que ocorrem na esfera trabalhista, ou seja, 
logicamente criadas além daquilo que já é existente. (Gonçalves, 2013) 

Assim, a nova redação do § 2º, do artigo 58, da CLT gerou uma instabilidade 
jurídica acerca da manutenção do referido instituto e do seu alcance nos contratos 
de trabalho firmados posteriormente a sua vigência. É fato que a sua aplicação ori-
ginou uma discussão sobre os seus efeitos diante da ineficácia da técnica redacional 
adotada pelo legislador, em especial no que se refere aos seus reflexos às orienta-
ções já pacificadas pelos Tribunais Superiores sobre sua incidência e modulação na 
relação de emprego. (FREITAS, 2019) 

Também há que se mencionar o § 2º do artigo 238, que manteve sua reda-
ção, considerando o tempo de deslocamento dos empregados das turmas de con-
servação de via permanente até o local da prestação de serviço e percurso de volta 
até um ponto tido como centro dos limites de cada turma: 

No caso das turmas de conservação da via permanente, o tempo efetivo do 
trabalho será contado desde a hora da saída da casa da turma até a hora 
em que cessar o serviço em qualquer ponto compreendido centro dos limi-
tes da respectiva turma. Quando o empregado trabalhar fora dos limites da 
sua turma, ser-lhe-á tambem computado como de trabalho efetivo o tempo 
gasto no percurso da volta a esses limites. (Lei 13467⁄2017) 

É possível perceber mais uma vez esta instabilidade dentro da referida lei, 
quanto ao pagamento e consideração das horas in itinere. 

3.2. A APLICABILIDADE DA NOVA LEI E A VIGÊNCIA DOS CONTRATOS EM 
ANDAMENTO 

Com essas mudanças que ocorreram com a Reforma Trabalhista, se verifi-
cam novas situações jurídicas, onde há contratos vigentes, que faziam o pagamento 
das horas in itinere para seus funcionários.  

 Maurício Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado advertem que o fato 
de ser extinto o parágrafo 2° da CLT de 2017, não elimina o fato de que as horas in 
itinere são tempo à disposição do empregador: 

(...) a eliminação das horas in itinere do ordenamento jurídico não afeta, 
entretanto, o conceito de tempo à disposição no ambiente de trabalho do 
empregador e, por consequência, de duração do trabalho. Embora a má 
redação do novo texto do § 2º do art. 58 da CLT eventualmente induza à 
compreensão de que a jornada de trabalho somente se inicia no instante em 
que o trabalhador concretiza a efetiva ocupação do posto de trabalho dentro 
do estabelecimento empresarial, tal interpretação gramatical e literal condu-
ziria ao absurdo - não podendo, desse modo, prevalecer” (DELGADO, 
DELGADO, 2017 p. 122).  



Segundo o Portal do TRT da 3ª Região de de Minas Gerais (2018), houve 
uma decisão em que o Tribunal garantiu o recebimento das horas in itinere como ho-
ras extras aos trabalhadores de uma mineradora, contratados antes da Reforma até 
o fim do contrato de trabalho, entendendo que se trata de direito conquistado. De 
acordo com o relator, o Desembargador José Eduardo de Resende Chaves Junior, 
“Trabalhadores com contratos em curso antes da nova lei não perdem direito a horas 
in itinere”.  

Porém, no mesmo TRT da 3ª Região de de Minas Gerais, pode-se encontrar 
outros entendimentos sobre a questão: 

Pje 0010454-59.2018.5.03.0047 (ROPS) – No item “HORAS IN ITINERE, a 
desembargadora Maria Stela Álvares Campos assim decidiu:. “Mantenho a 
decisão. Ao contrário do sugerido pelo reclamante, aplicam-se ao caso em 
tela as disposições da lei 13.467/17 quanto às horas itinerantes, não pros-
perando a tese de que somente os novos contratos de trabalho é que esta-
riam abrangidos pela nova legislação. Não há que se falar em violação à 
coisa julgada, segurança jurídica, confiança ou aos princípios e dispositivos 
legais ou constitucionais mencionados pelo recorrente. Ao contrário do que 
tenta fazer crer o reclamante, e consoante o julgado, trata-se de uma rela-
ção de cumprimento continuado e de trato sucessivo, e a Lei 13.467/17 su-
primiu o pagamento das horas itinerantes ao fixar que ‘o tempo despendido 
pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de 
trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de trans-
porte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jorna-
da de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador’. Não provi-
do. (Pje 0010454-59.2018.5.03.0047 (ROPS), Disponibilização: 
30/11/2018Órgão Julgador: Nona Turma Relator: Maria Stela Alvares da S. 
Campos) 

Neste caso, não houve o entendimento de que a Lei 13467⁄2017 só deveria 
ser aplicada aos novos contratos,  sendo que a desembargadora Maria Stela Álvares 
Campos afirmou se tratar de “uma relação de cumprimento continuado e de trato su-
cessivo”, ou seja, aquela que se renova a cada período, cabendo então a aplicação 
do texto da nova lei. 

Com a interpretação das novas normas da CLT, observa-se que as horas in 
itinere  ainda são devidas aos trabalhadores que exerçam seu serviço em local de 
difícil acesso ou não disponibilizado serviço por transporte público em horário conci-
liável com a sua jornada de trabalho, principalmente no meio rural, pois a aplicação 
direta do art. 58, § 2º da CLT, não protege o trabalhador diante do confronto com os 
demais princípios que compõe o sistema normativo. (GARCIA, 2019) 

Nos processos trabalhistas se revelam o cotidiano de trabalhadores rurais, 
mostrando que há situações em que eles têm um tempo de deslocamento da resi-
dência até o local de serviço de até 4 horas diárias. Além de se opor à lei, a não re-
muneração deste tempo mostra-se injusta e desproporcional. Um exemplo clássico 
dessa situação são os trabalhadores rurais que não trabalham em um lugar fixo, ou 
seja, trabalham em mais de uma fazenda. (GARCIA, 2019) 

Realizar a interpretação literal de um único artigo, desagregado do sistema 
normativo em que está inserido, é a mais vazia e delicada forma de interpretação, 
diante da interpretação do Supremo Tribunal Federal, em acórdão relatado pelo Mi-
nistro Joaquim Barbosa: 

consabido que a interpretação literal é a mais pobre, presa ao tempo em 
que os vocábulos guardavam sentido místico e se revestiam de invólucro 
sacramental, como destaca a melhor doutrina, não há como endossá-la di-
ante das peculiaridades do caso concreto, a impor a prevalência dos méto-
dos sistemático e teleológico de interpretação, atentos aos princípios norte-



adores do sistema jurídico em que se insere a norma, para dela extrair sig-
nificado consentâneo com os valores que busca proteger 

A interpretação de forma literal pode isolar o preceito a ser interpretado do sis-
tema normativo que o informa, com prejuízo para a harmonia, a integridade e  a coe-
rência intrínseca, pressupostos imprescindíveis para a coesão de qualquer ordena-
mento jurídico consistente. (GARCIA, 2019) 

De acordo com Tercio Sampaio Ferraz Jr: 

quando se enfrentam as questões de compatibilidade num todo estrutural, 
fala-se em interpretação sistemática ”. Cabe ao intérprete observar o siste-
ma jurídico como um todo, devendo retirar o significado da norma analisan-
do-se as regras de hierarquia (subordinação) e a conexão (coordenação) de 
normas do ordenamento que culmina e principia na Constituição. (FERRAZ 
JR, 2011) 

A aplicação literal desse dispositivo da CLT remete-se a um retrocesso de di-
reitos constitucionais. O Supremo Tribunal Federal também firmou o entendimento 
de que a proibição de retrocesso social constitui princípio implícito na Carta Magna, 
tratando-se, portanto, de garantia constitucional. (GARCIA, 2019) 

A PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL COMO OBSTÁCULO CONSTI-
TUCIONAL À FRUSTAÇÃO E AO INADIMPLEMENTO, PELO PODER PÚ-
BLICO, DE DIREITOS PRESTACIONAIS. – O princípio da proibição do re-
trocesso impede, em tema de direitos fundamentais de caráter social, que 
sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela 
formação social em que ele vive. – A cláusula que veda o retrocesso em 
matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à edu-
cação, o direito à saúde ou o direito à segurança pública, v.g.) traduz, no 
processo de efetivação desses direitos fundamentais individuais ou coleti-
vos, obstáculos a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma 
vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Es-
tado. Doutrina. Em consequência desse princípio, o Estado, após haver re-
conhecido os direitos prestacionais, assume o dever não só de torná-los 
efetivos, mas, também, se obriga, sob pena de transgressão ao texto consti-
tucional, a preservá-los, abstendo-se de frustrar – mediante supressão total 
ou parcial – os direitos sociais já concretizados.“ 

A Suprema Corte admite de forma expressa, que a vedação de retrocesso so-
cial se estende aos direitos trabalhistas. Nesse sentido, no julgamento do Recurso 
Extraordinário 658.312, no âmbito do qual se discutia a recepção do art. 384 da CLT 
após a sobrevinda da Constituição de 1988, o Ministro CELSO DE MELLO voltou a 
sustentar o alto teor normativo da cláusula de vedação do retrocesso, e disse:  

Como se sabe, o princípio da proibição do retrocesso impede, em tema de 
direitos fundamentais de caráter social, que sejam desconstituídas as con-
quistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive, 
consoante adverte autorizado magistério doutrinário (….) .  

Na mesma fala, concluiu: 
 na realidade, a cláusula que proíbe o retrocesso em matéria social traduz, 
no processo de sua concretização, verdadeira dimensão negativa pertinente 
aos direitos sociais de natureza prestacional, impedindo, em consequência, 
que os níveis de concretização dessas prerrogativas, uma vez atingidos, 
venham a ser reduzidos ou suprimidos. 



Perante o princípio que veda o retrocesso social e com fundamento no art. 3º, 
alínea “c”, da Convenção no. 155 da OIT, foi aprovado o Enunciado 16 da 2ª Jorna-
da de Direito Material e Processual do Trabalho realizada pela Associação Nacional 
dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra): 

16. HORAS DE TRAJETO: 
Hipóteses de cômputo da jornada após a Lei 13.467/2017. 
1.A estrutura normativa matriz do art. 4º da CLT contempla a lógica do tem-
po à disposição, não eliminada a condição de cômputo quando se verificar 
concretamente que o transporte era condição e/ou necessidade irrefutável, 
e não de escolha própria do empregado, para possibilitar o trabalho no ho-
rário e local designados pelo empregador, mantendo-se o parâmetro desen-
volvido pela súmula 90 do TST, caso em que fará jus o trabalhador à conta-
gem, como tempo de trabalho, do tempo de deslocamento gasto em trecho 
de difícil acesso ou sem transporte público por meio fornecido pelo empre-
gador, na ida ou retorno para o trabalho. inteligência do artigo 3º, alínea “c”, 
da convenção 155 da OIT. 
2. Inaplicabilidade do §2º do art. 58 da lei 13.467/2017 ao trabalho executa-
do na atividade rural. 

Diante do julgamento do AIRR 0000184-47.2014.5.24.0106, em acórdão que 
teve como relatora a Ministra KÁTIA MAGALHÃES ARRUDA, o Colendo TST reco-
nheceu que o direito as horas in itinere está protegido pela garantia de vedação do 
retrocesso social, uma vez que a remuneração pelo tempo à disposição do empre-
gador faz parte do mínimo existencial do trabalhador. (GARCIA, 2019) 

4. CONCLUSÃO 
Ao longo da história do Direito do Trabalho, foram sendo conquistados direi-

tos, que foram introduzidos no nosso ordenamento jurídico de forma a proteger os 
trabalhadores e garantir um mínimo de dignidade e condições de trabalho. Passa-
mos de uma primeira Constituição outorgada, em meio a um período de escravidão 
até nossa última Constituição, chamada de Constituição cidadã, voltada a garantir 
direitos, baseada em princípios fundamentais como Dignidade da Pessoa Humana, 
Igualdade, entre outros. Muito importante também foi a elaboração da primeira Con-
solidação das Leis Trabalhistas (CLT de 1943), onde foram reunidos as leis que re-
gulariam juntamente com a Constituição, os direitos do trabalhador.  

O direito às Horas in itinere foram assegurados no artigo 58, § 2º da CLT, 
sendo que com a Reforma Trabalhista de 2017 revogou o parágrafo do artigo, reti-
rando essa obrigatoriedade. A desobrigação do empregador em pagar horas in itine-
rário é um verdadeiro retrocesso constitucional, pois viola direitos fundamentais 
como a própria Dignidade da Pessoa Humana, a Vedação ao retrocesso social. Além 
disso, há diferentes realidades de trabalhadores: os trabalhadores rurais, por exem-
plo, se revelam um grupo muito vulnerável à essas mudanças, sendo que a aplica-
ção literal da lei 13467/2017 seria desproporcional, tendo em vista o cotidiano dessa 
atividade que, em muitos casos levam um tempo de deslocamento da residência até 
o local de trabalho de até quatro horas. Por outro lado, como pôde-se verificar, foi 
mantido o §3° do artigo238, que considera o deslocamento das turmas de conserva-
ção de via permanente.  

Diante de todo o exposto, o que pode-se concluir é que ainda há muito o que 
ser discutido e interpretado a respeito de todas as mudanças trazidas pela Lei 



13467⁄2017, em especial ao assunto tratado no presente artigo, ou seja, as horas in 
itinere.  
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RESUMO 
 
O conceito de desenvolvimento sustentável, a participação do estado na realização 
de políticas públicas e o papel dos incentivos fiscais evoluíram ao longo da história 
recente. A análise da formação destes institutos, bem como dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas são os pontos 
centrais deste trabalho. Outra incursão necessária é na essência dos incentivos 
fiscais, seu conceitos, seus aspecto e aparado jurídico aplicável. Neste sentido e, de 
acordo com instrumentos já existentes no ordenamento jurídico, os incentivos fiscais 
revelam-se ferramentas eficazes no estímulo do desenvolvimento econômico. Com 
essas premissas estabelecidas, a presente pesquisa que emprega a metodologia 
exploratória a partir da revisão bibliográfica dos conceitos já citados, ingressa na 
análise descritiva de pesquisas realizadas a partir de casos concretos de incentivos 
fiscais concedidos no país para observar a efetividade na consecução do 
desenvolvimento sustentável. 
 
Palavras-chave: Incentivos Fiscais; Desenvolvimento Sustentável; Renúncia Fiscal. 
 
 

ABSTRACT 
 
The concept of sustainable development, state participation in public policy making, 
and the role of fiscal incentives have evolved over recent history. The analysis of 
these institutes leads to the inescapable conclusion that sustainable development 
depends on a many of factors that are revealed through the United Nations 
Sustainable Development Goals. In this sense, and according to existing instruments 
in the legal system, tax incentives prove to be effective tools in stimulating economic 
development. With these assumptions established, this research that uses the 
exploratory methodology from the bibliographic review of the concepts enters the 
descriptive analysis of research conducted from concrete cases of tax incentives 
granted in the country to observe their effectiveness in achieving sustainable 
development. 
Keywords: Tax Incentives; Sustainable development; Tax Waiver. 
 
1. INTRODUÇÃO 

A percepção dos diversos atores globais acerca da finitude dos recursos 
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naturais se traduziu na discussão quanto aos aspectos inerentes ao 
desenvolvimento econômico com a preservação dos recursos naturais. As 
discussões promovidas no âmbito da Organização das Nações Unidas permitiram a 
elaboração do problema. O conflito de premissas existentes entre países 
desenvolvidos e países em desenvolvimento foi fator fundamental para que a 
sustentabilidade ganhasse espectros para além dos recursos naturais. 

Soma-se a este cenário, a evolução histórica dos modelos de intervenção 
estatal que, partindo do liberalismo clássico passou pelo estado de bem-estar social 
e culminou em um formato de Estado Mínimo em que se viu necessária a atuação 
em conjunto de agentes estatais e privados para a consecução de objetivos 
relacionados ao desenvolvimento econômico sadio. 

Assim, embalado pelas discussões em âmbito internacional e com base nas 
experiências econômicas, as premissas relacionadas à discussão existente no 
âmbito da ONU, foram internalizadas, equacionadas e compreendidas, sendo 
possível o estabelecimento da expressão “desenvolvimento sustentável”, com uma 
abrangência que suplantava o aspecto meramente ambiental da sustentabilidade, 
mas avançava em diversas faces, incluindo aspectos econômicos, sociais, culturais 
e espaciais. 

Não obstante a cunhagem do termo e a ampliação de seus espectros, as 
discussões se mostraram incipientes para a resolução efetiva da questão, o que 
demandou a realização de diversas conferências, e o estabelecimento de metas 
globais referentes ao Desenvolvimento Sustentável. 

O primeiro foram os Objetivos do Milênio e, posteriormente, a Agenda 2030 
com o estabelecimento de objetivos e metas claras com vistas à promover o 
desenvolvimento sustentável. 

No âmbito pátrio a associação de desenvolvimento econômico com respeito 
aos direitos sociais é uma marca estabelecida com a Constituição Federal de 1988 
que, desde logo, estabeleceu valores e normas focados no respeito aos direitos 
sociais e elencou os incentivos fiscais como instrumento para o fortalecimento 
regional, redução de desigualdades e estímulo econômico. 

Neste sentido, o objetivo da presente pesquisa é explorar conceitos relativos 
ao desenvolvimento sustentável, aos incentivos fiscais, sua natureza e aspectos 
jurídicos relacionados bem como descrever estudos científicos que se propuseram a 
analisar casos concretos de concessão de incentivos fiscais, perquirindo sobre a sua 
eficácia em relação ao objetivo delimitado quando da sua instituição. 

Para tanto, a revisão bibliográfica levada a efeito considera a doutrina 
nacional de caráter científico e acadêmico e a pesquisa emprega a análise de 
documentos, especificamente atos normativos federais, para culminar com a análise 
de quatro estudos de caso já realizados em âmbito científico e concluir sobre a 
eficácia dos incentivos fiscais na promoção do desenvolvimento sustentável. 

 
2. METODOLOGIA 

O objetivo do presente artigo é responder o seguinte problema: a concessão 
de incentivos fiscais tem o poder de concretizar o desenvolvimento sustentável? A 
metodologia empregada na presente pesquisa pode ser classificada como 
exploratória realizada a partir de uma revisão bibliográfica e análise documental, 
tendo por fontes dissertações, artigos científicos, obras doutrinárias e documentos 
legais. Isso porque a análise do problema parte da formação histórica dos contextos 
relativos à intervenção estatal na economia, e desenvolvimento sustentável 
demonstrando sua correlação com os incentivos fiscais e a sistemática jurídica 
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vigente. À guisa de conclusão, o artigo parte para uma abordagem descritiva no que 
diz respeito à estudos de casos selecionados e divulgados através de publicações 
científicas. 

 
3. DESENVOLVIMENTO 

É de suma importância que na abordagem de uma temática relacionada a um 
fenômeno social, tal como o direito, o tema seja compreendido em sua essência. 
Para isso, é prudente que se busque o processo de formação axiológica do objeto 
de estudo e consequentemente a sua situação contextual ao longo da história 

De acordo com a abordagem metodológica apresentada, a presente pesquisa 
avança em uma seara multidisciplinar, porque a resposta para o problema só pode 
ser devidamente compreendida se analisada à luz de matérias atinentes ao direito 
constitucional, ao direito administrativo, à administração e contabilidade pública. 

Assim, esta primeira parte tem por objetivo analisar o percurso histórico 
percorrido pela sociedade, pelos conceitos e pelo direito até a atual compreensão e 
amplitude do conceito de desenvolvimento sustentável especificamente na relação 
entre Estado e Empresas. Da mesma forma que se deve compreender a evolução 
histórica do conceito no âmbito internacional. 

Partindo da fase histórica denominada de Estado Liberal, que rompeu com o 
estado absolutista, resultante da revolução francesa e do Iluminismo, constata-se 
uma formatação de Estado que tinha na liberdade individual a sua premissa 
fundamental. Ou seja, um Estado nada intervencionista. 

No campo econômico, o formato privilegiava a lei, a liberdade contratual e a 
exploração da mão de obra alheia. No âmbito constitucional, é nesse período que se 
consagram os Direitos Fundamentais de Primeira Dimensão, direitos, tipicamente 
relativos à liberdade individual. (ESTIGARA, PEREIRA E LEWIS, 2009) 

Esta fase durou do século XIX até o início da década de 1930, quando, em 
decorrência da ausência de intervencionismo estatal diversos conflitos sociais foram 
causados pela desigualdade criada naquele cenário e abuso da liberdade, tendo o 
Estado presenciado a ascensão do Estado Social. 

As experiências advindas das Constituições do México, de 1917 e de Weimar, 
em 1919, inauguraram o conceito de welfare state, ou Estado do Bem-Estar Social. 
Contexto em que o Estado passa a deter mais responsabilidades, no sentido de agir 
positivamente para efetivar garantias definidas como valores constitucionais. A 
marca histórica-constitucional é o nascimento dos Direitos Fundamentais de 
Segunda Dimensão.  

Em termos econômicos, a intervenção estatal se fortalece com a finalidade de 
buscar o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a busca pela mitigação das 
desigualdades sociais. O formato é fruto de um consenso sobre as teorias de John 
Maynard Keynes que se referem à intervenção econômica e social. (ESTIGARA, 
PEREIRA E LEWIS, 2009) 

A consolidação deste formato de Estado se dá a partir de 1930 e concentra-
se com o fim da Segunda Guerra Mundial. 

No âmbito jurídico o período restou marcado por uma produção legislativa 
focada na promoção de políticas públicas tendentes a consagrar e realizar os 
direitos e interesses da coletividade. 

Ao longo dos anos em que os Estados implementaram esse formato, viu-se 
uma conjuntura que se resultou em uma crise fiscal e financeira, haja vista a 
expansão descontrolada de gastos públicos a fim de implementar as referidas 
políticas. Somado a estes fatores, a crise foi fortalecida com a globalização da 
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economia, as crises do petróleo em 1973 e 1979-1980 e a crise da dívida externa. 
O período também foi marcado pelo desestímulo ao trabalho e à 

competitividade em razão das políticas sociais culminando em uma Reforma do 
Estado com o fim de repensar a sua eficiência. 

 
Diante da crise do Estado Social, ganham espaço as ideias neoliberais, de 
forma que da segunda metade da década de 70 até o final da década de 80, 
o neoliberalismo opera a desconstituição do Estado Social em função da 
crise fiscal, que denuncia o esgotamento do padrão de intervenção 
econômica e social. Nesta etapa, o neoliberalismo propõe a redução do 
tamanho do setor público e cortes com gasto social, causando reflexos 
diretos e imediatos nas políticas públicas. (ESTIGARA, PEREIRA E LEWIS, 
2009) 

 
Para responder à crise, foi necessário estabelecer a concepção de um estado 

mínimo, em que as políticas públicas acabam focadas em públicos-alvo bem 
específicos. 

Neste contexto, diversas pretensões sociais acabam desatendidas 
diretamente pelo Estado, o que, resultou no compartilhamento das 
responsabilidades com a iniciativa privada. 

A partir de então a sociedade civil se organizou através de iniciativas que 
passaram a ser denominadas de terceiro setor. 

Paralelamente aos mecanismos de intervenção estatal e da concepção 
constitucional de garantias fundamentais, o conceito de sustentabilidade evolui 
sobremaneira no mesmo período, a partir da compreensão de sua amplitude. 

O marco inicial dos debates relativos ao desenvolvimento sustentável se dá 
durante a década de 1950, quando a humanidade percebe a existência de um risco 
ambiental global: a poluição nuclear. Associado a isso, tem-se o uso de pesticidas e 
inseticidas químicos e a ocorrência de chuvas ácidas sobre os países nórdicos. O 
resultado foi a convocação de uma conferência mundial que viabilizasse um acordo 
internacional para redução da emissão de gases. (NASCIMENTO, 2012) 

Durante a preparação para a Conferência de Estocolmo evidenciou-se um 
conflito real entre os anseios dos países desenvolvidos e os países em 
desenvolvimento. Estes argumentavam que a preocupação com o meio ambiente 
era necessária para garantir a sua qualidade de vida. Aqueles, por sua vez, 
relacionavam os problemas ambientais com a pobreza. (NASCIMENTO, 2012) 

O paralelo externado pelo relatório Only one earth mostrava, de um lado o 
excesso de desenvolvimento por parte de alguns países e de outro a sua deficiência, 
assim o relatório concluiu que a questão ambiental está intrinsecamente relacionada 
à questão da pobreza. É nesse cenário que se instala a discussão sobre a 
necessidade de equalização entre as questões. (GOMES, FERREIRA, 2018) 

Embora tantos esforços tenham sido despendidos, dez anos depois da 
conferência de Estocolmo, em 1987, uma avaliação demonstrou que os resultados 
haviam ficado aquém do esperado, tendo sido constituída da Comissão Mundial 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD). Ocasião em que o relatório de 
1987 cunhou, de fato, a expressão Desenvolvimento Sustentável, partindo da 
necessidade de se empregar esforços para conciliar a preservação do meio 
ambiente com o desenvolvimento econômico. (GOMES, FERREIRA, 2018) 

No relatório intitulado Our common future, a ex-primeira ministra Gro Harlen 
Brundtland e então presidente da CMMAD, enuncia que a pobreza é uma das 
principais causas e um dos principais efeitos dos problemas ambientais do mundo. 
Portanto, é inútil tentar abordar esses problemas sem uma perspectiva mais ampla, 
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que englobe os fatores subjacentes à pobreza mundial e à desigualdade 
internacional. (BRUNDTLAND, 1991) 

No ano de 1989, a ONU convocou a Conferência das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente e o Desenvolvimento a ser sediada no Rio de Janeiro e realizada no 
ano de 1992, que ficou conhecida como Rio-92. 

Portanto, o conceito de desenvolvimento sustentável que nasce a partir da 
percepção da finitude dos recursos naturais em detrimento ao crescimento do 
consumismo, ganha um aspecto relacionado às suas conotações sociais a partir das 
discussões iniciadas em Estocolmo (1972) e sedimentadas na Conferência do Rio 
(1992). 

Como pontua NASCIMENTO: 
 
 
Nos embates ocorridos nas reuniões de Estocolmo (1972) e Rio (1992), 
nasce a noção de que o desenvolvimento tem, além de um cerceamento 
ambiental, uma dimensão social. Nessa, está contida a idéia de que a 
pobreza é provocadora de agressões ambientais e, por isso, a 
sustentabilidade deve contemplar a equidade social e a qualidade de vida 
dessa geração e das próximas. A solidariedade com as próximas gerações 
introduz, de forma transversal, a dimensão ética (NASCIMENTO, 2012) 
 
 

Com o objetivo de estimular a discussão quanto ao desenvolvimento 
sustentável, em 2002 a ONU realizou a RIO + 10. Ferreira e Gomes (2018) 
destacam que surgiu uma nova tendência no sentido de alavancar o 
desenvolvimento sustentável com a missão de erradicação da pobreza. 

Embora sem atingir um consenso, os países desenvolvidos e os classificados 
como em desenvolvimento continuaram um embate acerca das questões 
ambientais, sendo que um dos marcos é, segundo NASCIMENTO (2012), a falta de 
adesão dos Estados Unidos ao Protocolo de Kyoto no ano de 2007. 

Assim, após uma celeuma midiática, ficaram claras, pelo menos, três 
dimensões acerca do desenvolvimento sustentável: a primeira com caráter 
ambiental, a segunda econômica e a terceira social. 

Esta tríade enuncia que, para atingir o desenvolvimento equilibrado, sem 
prejuízos às questões ambientais, é necessário que além de garantir que o consumo 
se dê de modo a preservar os recursos naturais e que o aumento da produção e do 
consumo típicos de um desenvolvimento econômico observem a ecoeficiência no 
sentido do aproveitamento eficiente dos recursos naturais, especialmente no que diz 
respeito à tecnologia e supõe que a sociedade tenha o mínimo necessário para uma 
vida digna, erradicando a pobreza e definindo um padrão de desigualdade aceitável, 
ou seja, implementar a justiça social. 

Estigara, Pereira e Lewis citando Sachs ampliam esse espectro tríplice e 
incorporam mais duas facetas do desenvolvimento sustentável: a espacial e a 
cultural: 

 
 
No intuito de sintetizar o conceito de desenvolvimento sustentável, Sachs 
(1997, p. 139) ensina que o mesmo ampara-se em cinco pilares: (a) social, 
identificando que o processo deve prestar-se a reduzir as diferenças sociais; 
(b) econômico, visando uma melhor gestão dos recursos financeiros, 
incluindo-se o fluxo regular de investimento público e privado; (c) ecológico, 
compreendendo o uso dos potenciais inerentes aos variados ecossistemas, 
compatíveis com a sua mínima deterioração; (d) espacial, que deve evitar a 
excessiva concentração geográfica de população, de atividade e de poder; 
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(e) cultural, tendo em vista que o conceito de ecodesenvolvimento deve 
respeitar as especificidades de cada local, no que tange ao ecossistema e à 
cultura. (ESTIGARA, PEREIRA E LEWIS, 2009) 
 
 

A partir dos conceitos trazidos pelos referidos autores e o histórico que se 
traçou, é possível estabelecer a premissa de que desenvolvimento sustentável e 
responsabilidade social estão intimamente relacionados. 

Ainda no âmbito da Organização das Nações Unidas, devemos destacar o 
conteúdo dos Objetivos do Milênio e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 

Fruto da Resolução nº 55/2 da Assembleia Geral da ONU, os Objetivos do 
Milênio constavam do documento intitulado de “Declaração do Milênio das Nações 
Unidas”, tendo sido adotada por chefes de Estado e representantes de 191 países, 
durante a “Cúpula do Milênio das Nações Unidas” de 2000. Na mesma esteira do 
que a ONU já discutia acerca do desenvolvimento sustentável, o documento tinha 
por objetivo “garantir que a globalização se tornasse uma força positiva para todos 
os povos do mundo”. (ROMA, 2019) 

Os Objetivos do Milênio possuíam metas e indicadores que contemplavam a 
sua persecução no intervalo entre 1990 a 2015. 

Em 2015, ao realizar a revisão quanto aos referidos objetivos o organismo 
internacional, novamente reunido, estabeleceu os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável, nominando-os de Agenda 2030. São 17 objetivos e 169 metas que 
abrangem questões focadas na preservação ambiental, na redução a pobreza e na 
promoção da igualdade material. 

Constatamos que os Objetivos do Milênio e os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável estão intrinsecamente relacionados com todas as dimensões que se 
relacionam com o Desenvolvimento Sustentável. Ou seja, não se trata apenas de 
cuidar da natureza ou dos recursos ambientais, mas sim garantir efetivamente a 
redução das desigualdades, o investimento em tecnologias, a cooperação entre as 
nações. 

Enquanto os Objetivos do Milênio foram 7: 
 
 
1. Erradicar a extrema pobreza e a fome; 2. Universalizar a Educação 
Primária; 3. Promover a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres; 
4. Reduzir a mortalidade na infância. 5. Melhorar a saúde materna; 6. 
Combater o HIV/AIDS, a Malária e outras doenças; 7. Assegurar a 
Sustentabilidade Ambiental; 8. Estabelecer uma parceria mundial para o 
desenvolvimento. 
 
 

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, por sua vez, são: 
 
 
1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares 
Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria 
da nutrição e promover a agricultura sustentável Objetivo 3. Assegurar uma 
vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades 
Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e 
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos 
Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres 
e meninas Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da 
água e saneamento para todos Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, 
sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos Objetivo 8. 
Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, 
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emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos Objetivo 9. 
Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e 
sustentável e fomentar a inovação Objetivo 10. Reduzir a desigualdade 
dentro dos países e entre eles Objetivo 11. Tornar as cidades e os 
assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis 
Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis 
Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e 
seus impactos (*) 18 Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos 
oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento 
sustentável Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável 
dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, 
combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a 
perda de biodiversidade Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à 
justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas 
em todos os níveis Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e 
revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. 
 
 

Vale enfatizar que as medidas propostas pela ONU se aplicam a entes de 
toda a natureza e que, em relação aos órgãos públicos, a ideia é fortalecer a 
consecução dos objetivos através da criação de estímulos e de instrumentos que 
viabilizam a consecução dos objetivos, materializadas através de Políticas Públicas. 

Em relação ao cenário brasileiro, o marco axiológico em relação ao 
desenvolvimento sustentável são os valores elencados na Constituição Federal de 
1988 quando dispõe como fundamento da República a dignidade da pessoa 
humana, ao lado dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, bem como 
quando estipula como objetivo a construção de uma sociedade livre, justa e 
solidária, o desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e da 
marginalização, desigualdade social e racial e a promoção do bem de todos. 

Neste mesmo sentido, o art. 170 da Carta Magna elenca os princípios 
relativos à ordem econômica, enunciando expressamente a “justiça social”, o 
princípio da função social da propriedade, a defesa do meio ambiente, a redução 
das desigualdades regionais e sociais. (BRASIL, 1988) 

Referidos valores vem ao encontro das premissas estabelecidas 
internacionalmente em relação ao desenvolvimento sustentável. 

Quando a questão avança especificamente para a concretização de políticas 
públicas há que se considerar que os direitos possuem um custo estatal intrínseco, 
que impõe o consumo de verbas públicas para a sua execução. 

Neste sentido, uma das obras mais citadas nas pesquisas relativas ao custo 
dos direitos, é o livro The cost of rights: why liberty depends on taxes, de Stephen 
Holmes e Cass R. Sunstein, em tradução literal o título é “O Custo dos Direitos: Por 
que a liberdade depende de impostos”. 

Pela leitura que Soares (2015) faz da obra a realidade é de que, 
independente da natureza dos direitos a serem providos pelo Estado, há um custo 
inerente: 

 
 
a obra demonstra que todos os direitos são positivos, no sentido de que 
todos eles, independentemente de serem direitos de liberdade ou direitos 
econômicos, sociais ou culturais, geram custos ao Estado. Os autores 
expõem as fragilidades dessa dicotomia ao dizer que quase todo direito tem 
um dever correlato, e os deveres somente são cumpridos quando há a 
possibilidade de o poder público fazê-los serem cumpridos, havendo, para 
tanto, a necessidade do desembolso de recursos do Estado. Os autores 
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expõem as fragilidades dessa dicotomia ao dizer que quase todo direito tem 
um dever correlato, e os deveres somente são cumpridos quando há a 
possibilidade de o poder público fazê-los serem cumpridos, havendo, para 
tanto, a necessidade do desembolso de recursos do Estado. (SOARES, 
2015) 
 
 

Consequentemente, a disponibilidade de recursos financeiros pelo estado 
depende de uma fonte arrecadatória que é, principalmente, os tributos. Luciano 
Amaro (2006, p. 16) pontua que, em tempos de Estado de Direito, o tributo é uma 
prestação que deve ser exigida nos termos definidos previamente pela lei, de forma 
que os indivíduos contribuam para o custeio das despesas coletivas. 

Assim, à disposição da administração tributária de cada ente público, tem-se 
a competência tributária, a obrigação de instituir e arrecadar efetivamente os tributos 
e a viabilidade de renunciá-los mediante a instituição de incentivos fiscais, como 
disposto na legislação brasileira. 

Conforme MACHADO (2015, p. 171-173) os incentivos fiscais são um 
tratamento diferenciado, benéfico em relação aos tributos, outorgado a um 
determinado agente em razão do atendimento de uma condição estabelecida. 
Exercem o que a doutrina denomina de extrafiscalidade dos tributos, ou seja, 
permite que a tributação seja empregada com uma finalidade para além da mera 
arrecadação, mas sim, com finalidade regulatória. 

A finalidade da concessão dos incentivos, segundo Calderaro (1973) é 
proporcionar o desenvolvimento econômico de determinada região ou setor de 
atividade, trata-se, conforme Gadelha (2010) de instrumentos de intervenção no 
domínio econômico para concretização de suas políticas públicas. 

Estigara, Pereira e Lewis (2009, p. 87-88) apresentam de maneira cristalina a 
distinção entre os valores finalísticos dos tributos, dividindo-os em fiscais, 
extrafiscais e parafiscais. Enquanto um tributo com caráter eminentemente fiscal tem 
sua finalidade direcionada ao abastecimento dos cofres públicos, a finalidade 
extrafiscal do tributo tem por escopo empregar os elementos jurídicos dos tributos 
para finalidade alheia à meramente arrecadatória, geralmente no sentido de 
prestigiar situações e valores sociais, políticos ou econômicos eleitos como 
merecedores de tratamento jurídico diferenciado. 

No Brasil o ideal de extrafiscalidade fica nítido a partir da Constituição Federal 
de 1988, que também foi o marco da instituição do Estado Social e Democrático do 
País. (LAKS, 2016, p. 242) 

Ainda no âmbito da extrafiscalidade pode-se agregar que, de acordo com os 
conceitos apresentados, trata-se de uma forma de intervenção econômica. Segundo 
Gonçalves e Bonat (2018), os incentivos fiscais podem ser considerados como uma 
espécie de intervenção por indução, já que a fim de atingir determinados fins o 
Poder Público pode manejar os tributos aumentando-os ou reduzindo-os para 
estimular ou desestimular a prática de determinadas condutas. 

O arcabouço jurídico vigente dispõe de normas relativas aos objetivos a 
serem perseguidos pelo Estado brasileiro. Constatamos o disposto no art. 150, §6º, 
da Constituição Federal, é necessário lei específica no âmbito federal, estadual ou 
municipal regule os incentivos serão concedidos. No mesmo sentido, dispõe o art. 
43, da Constituição Federal que elenca as isenções, reduções ou diferimento 
temporário de tributos como instrumentos incentivos regionais. (BRASIL, 1988) 

No caso, portanto, a autoridade competente para a concessão do incentivo 
fiscal é a mesma competente para a instituição do tributo. Aliás, competência 
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indelegável, como dispõe o art. 7º, do CTN. (BRASIL, 1966) A Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), por sua vez, institui a obrigatoriedade quanto à 
instituição e arrecadação efetiva dos tributos cuja competência se atribui ao ente, 
consoante dicção do art. 11. (BRASIL, 2000). No que tange aos incentivos fiscais, o 
mesmo diploma legal enuncia-os tratando de renúncia fiscal. 

Em relação à contrapartida dos incentivos e na esteira do que dispõe o 
parágrafo 6º, do art. 165 da Constituição Federal, o art. 14 da Lei Complementar nº 
101/2000 especifica as exigências em relação ao orçamento a serem observadas. 
Determina que a concessão seja acompanhada da estimativa de impacto financeiro-
orçamentário no exercício em que inicia a sua vigência e para os dois exercícios 
seguintes, além da demonstração de que a renúncia não impactará nas metas de 
resultado fiscal ou as medidas de compensação que serão adotas para aumento de 
receita, como aumento de alíquota, da base de cálculo, majoração ou criação de 
tributo ou contribuição. (BRASIL, 2000) 

O mesmo dispositivo exemplifica as medidas que se classificam como 
incentivos fiscais, quais sejam anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, 
concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de 
base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, 
além de outros benefícios que provoquem tratamento diferenciado entre 
contribuintes. 

Portanto, considerando que a concessão de incentivos fiscais pode se dar de 
diferentes formas e representa a renúncia de valores orçamentários e, segundo a 
norma legal, não pode prejudicar a administração orçamentária do ente concedente, 
deve sempre ser acompanhada de instrumento que revelem as estimativas de 
impacto e a forma de compensação dos tributos renunciados, em anexo específico 
da Lei de Orçamento e em acordo com as metas fiscais previstas na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias. 

Vale ressaltar, por fim, que a concessão de benefícios fiscais em desacordo 
com as formalidades legais é ato tipificado como de improbidade administrativa que 
causa dano ao erário público. (BRASIL, 1992) 

Atualmente, em relação à esfera federal, podemos citar as doações às 
entidades sem fins lucrativos e de utilidade pública federal, doações a instituições de 
ensino e pesquisa, a lei de incentivo à cultura, lei do audiovisual, doações a fundo 
dos direitos da criança e do adolescente, doações ao Fundo de Defesa dos Direitos 
Difusos e incentivos à ciência, tecnologia e inovação – todos que se relacionam com 
os aspectos de desenvolvimento sustentável. 

No âmbito estadual se verifica uma série de incentivos relacionados ao ICMS 
a fim de fomentar a atividade econômica estatal e no âmbito municipal a instituição 
de incentivos fiscais a fim da implantação de empreendimentos específicos ou com a 
finalidade de promover o desenvolvimento local. 

Como se observa é viável que a instituição de incentivos fiscais se estabeleça 
como contrapartida para resultados específicos, desejados pelo ente instituidor de 
tributo, mas que devem ser quantificados e delimitados no momento de sua 
instituição. 

A fim de compreender a dinâmica dos incentivos no Brasil a pesquisa 
selecionou quatro estudos de caso em quatro estados diferentes que analisam a 
eficácia dos benefícios concedidos e persecução de suas finalidades. 

A pesquisa de Gonçalves e Bonat (2018) analisa a eficácia do Programa de 
Desenvolvimento Industrial de Goiás - PRODUZIR estabelecido pela Lei Estadual nº 
13.591 de 18 de janeiro de 2000. 
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O estudo elaborou um comparativo a partir de dados sobre as regiões em que 
os empreendimentos incentivados foram instalados, o valor renunciado e a geração 
de empregos. Observaram que não é somente a tributação que impacta no custo de 
transação, sendo esta apenas um dos fatores que influenciam a tomada de decisão 
para a realização de investimentos. Neste sentido, os autores apontam que no caso 
analisado houve fatores como o custo de instalação do empreendimento que revela 
substanciais diferenças que é mais atrativo na região sul do Estado, enquanto na 
região Norte as jazidas de minério não geram tantos empregos por se tratar de uma 
atividade mecanizada. 

Assim concluíram que o objetivo do programa tinha por “fim de induzir as 
empresas a se instalarem em seu território”. Entretanto, afirmam que o programa 
acabou criando e aumentando a desigualdade entre as regiões estaduais, 
“possibilitando somente o desenvolvimento de poucas microrregiões daquele estado, 
justamente aquelas que já são mais desenvolvidas, razão pela qual o programa 
deixa de ser eficiente e acaba por gerar mais desigualdade”. (GONÇALVES E 
BONAT, 2018) 

Casagrande (2015), por sua vez, elaborou pesquisa relativa ao Programa de 
Desenvolvimento da Empresa Catarinense – PRODEC. O programa tem por objetivo 
a finalidade de conceder “incentivo à implantação ou expansão de empreendimentos 
industriais, que vierem a produzir e gerar emprego e renda no Estado de Santa 
Catarina”. 

Segundo o autor o programa foi instituído em 1988 e sua última 
regulamentação se deu pela Lei 13.342, de 10 de março de 2005 que estabeleceu 
uma série de requisitos. O incentivo então resultava da postergação equivalente a 
um pré-determinado sobre o valor do ICMS gerado pelo novo empreendimento. 
(CASAGRANDE, 2015) 

Sobre o programa, o autor conclui que os resultados do programa foram 
positivos e expressivos, asseverando que os aspectos técnicos-contábeis verificados 
permitem influência direta no fluxo de caixa da empresa: 

 
 
Com a análise do estudo de caso, observa-se que o Programa traz uma 
influência direta no fluxo de caixa da empresa, além de que o ICMS gerado 
pelo aumento de seu parque fabril trará um crescimento expressivo tanto 
para a própria empresa, como para o Estado, haja vista haver um 
recolhimento de ICMS significativo, o que oferta uma quantidade positiva de 
empregos diretos e indiretos e traz renda aos cidadãos catarinenses de 
forma a oportunizar as regiões menos favorecidas. (CASAGRANDE, 2015) 
 
 

Assim, é possível observar que o exemplo de incentivo abordado em Santa 
Catarina resultou em uma avaliação positiva em relação ao desenvolvimento 
industrial, ao contrário do que foi analisado em relação ao Estado de Goiás. 

Outros dois exemplos de pesquisa que serão abordados são relativos ao 
Estado do Mato Grosso e à Zona Franca de Manaus. 

De Vieira e Grasel (2018) apresentam uma pesquisa relativa ao Programa de 
Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (PRODEIC) durante os 
anos de 2003 a 2014. Os autores confrontaram os dados relativos aos valores 
despendidos pelo governo do estado a título de renúncia fiscal, com aqueles 
concernentes à evolução do Produto Interno Bruto, ao crescimento de diversas 
regiões do estado, à quantidade de empresas novas empresas surgidas e aos 
empregos gerados. 
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A amplitude do estudo feito pelos autores citados revela aquele que realiza a 
abordagem mais completa em relação à análise da eficácia dos incentivos fiscais 
concedidos. 

Embora os autores estabeleçam a premissa inicial de que o programa 
cumprisse com os objetivos, a análise dos resultados da pesquisa quantitativa 
realizada resulta em outro viés. 

Neste sentido, De Vieira e Grasel (2018) concluem a partir dos dados 
coletados que o programa representou um custo financeiro muito maior do que o 
planejado pelo estado e não foi eficiente em termos de emprego e em relação à 
desigualdade regional, uma vez que esta, da mesma forma, manteve-se em situação 
idêntica. Portanto, a tese inicial foi rechaçada: 

 
 
Sendo assim, rejeitamos a hipótese de que o Prodeic foi eficaz na sua 
função de estimular o desenvolvimento econômico de Mato Grosso no 
período 2003-2014, pois, como demonstramos, o programa não 
necessariamente propiciou condições para o aumento de investimentos 
produtivos, a acumulação de capital, o aumento do produto interno, a 
geração de empregos e a diminuição de desequilíbrios regionais. (DE 
VIEIRA E GRASEL, 2018) 
 
 

Sendo assim, revela-se outro programa de incentivo fiscal que não atendeu 
ao que dispõe a própria legislação aplicável, já que não permitiu garantiu a 
reposição de receitas por outras fontes ou contrapartidas efetivas que suplantasse a 
necessidade de recursos financeiros. 

No último estudo coletado, Hernandes (2011) realiza uma análise de uma 
série de dados relativos à Zona Franca de Manaus, incluindo aspectos econômicos e 
sociais para concluir quanto à eficiência dos incentivos concedidos na região. 

A Zona Franca de Manaus foi instituída 1957, e implementada no ano de 
1967, tendo como objetivo realizar o desenvolvimento econômico e social daquela 
região. Os benefícios são relativos ao IPTU, às taxas municipais, ICMS, IPI, Imposto 
de Importação e Exportação, PIS, COFINS e Imposto de Renda de Pessoas 
Jurídicas. (Hernandes, 2011). 

No que tange à conclusão acerca dos dados coletados, Hernandes (2011) 
enfatiza que “houve um aumento significativo na quantidade de empresas instaladas 
no Polo Industrial” e que isso implicou, de fato, no aumento da arrecadação dos 
impostos. Entretanto, a análise relativa aos aspectos sociais revelou que a renda 
não é bem distribuída, há geração de pobreza da população e também há 
ineficiência em relação à infraestrutura prejudicando o acesso aos benefícios 
concedidos. 

A colheita dos referidos estudos, demonstra que a concessão dos incentivos 
fiscais ainda que imbuída de objetivos nobres, especificamente a geração de 
emprego e renda e o desenvolvimento regional, encontra diversos entraves sócio 
econômicos que precisam ser balizados antes da sua concessão. 

 
 

4. CONCLUSÃO 

A evolução histórica do conceito de desenvolvimento sustentável deixa claro e 
indiscutível que a sustentabilidade, embora constituída inicialmente a partir do seu 
caráter ambiental, está efetivamente relacionada a diversas facetas como a 
econômica, a social, a cultural e a espacial. No âmbito desta discussão é que 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

surgiram os elementos que nortearam, mais tarde, a elaboração dos Objetivos do 
Milênio e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 

Neste cenário e somando-se ao fato de que o modelo estatal de intervenção 
econômica e de direitos e garantias fundamentais vigente considera que ao Estado é 
atribuída a responsabilidade de garantir ou, no mínimo, estimular que os direitos 
sociais sejam assegurados, tem-se que o desenvolvimento econômico e a efetiva 
arrecadação de tributos é necessária para alimentar o ciclo de garantia dos valores 
constitucionalmente elencados. 

Neste ideal é que se tem o caráter extrafiscal dos tributos que permitem ao 
Estado empregá-los como ferramentas para estimular ou desestimular condutas. Por 
isso, é que a Constituição Federal assegura e indicada os incentivos fiscais como 
ferramenta para que os entes governamentais estimulem a economia e reduzam 
desigualdades. 

Ainda neste sentido, a legislação pátria define uma série de requisitos que 
devem ser observados, a fim de garantir que os incentivos fiscais sejam eficientes e 
atendam às premissas estabelecidas, não resultando em um custo a mais para o 
estado. 

Conforme a legislação pátria vigente para toda renúncia fiscal que se faz, 
medidas compensatórias devem ser implementadas para suprir a lacuna de tributos 
incentivados, sob pena dos gestores incorrem até em improbidade administrava. 

Ocorre que, conforme os estudos que foram abordados nesta pesquisa, nem 
todos os incentivos atendem aos objetivos propostos ou, ainda que atendam, 
acabam por não suprir efetivamente o custo que causam ao estado. Outros que até 
promovem algum desenvolvimento local, acabam por não lograr êxito em resolver 
problemas que são consequências indiretas do próprio desenvolvimento estimulado, 
como a desigualdade em um âmbito maior ou a deficiência na distribuição dos 
recursos. 

Assim, é possível concluir que o estímulo econômico através de incentivos 
fiscais é uma ferramenta útil e juridicamente adequada à promoção do 
desenvolvimento sustentável. Entretanto, os estudos, a contrapartida e a fiscalização 
da renúncia fiscal gerada pelos incentivos devem observar procedimentos que 
garantam a sua eficiência, a fim de promover efetivamente o desenvolvimento de 
forma sustentável de acordo com as premissas desenhadas pela Organização das 
Nações Unidas.  
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RESUMO 
 

O presente artigo tem como objetivo demonstrar os desafios que as 
gestantes (mães) enfrentam em seu ambiente de trabalho, fazendo uma 
análise jurídica desde a Carta Magna até o que dizem os doutrinadores.  
Buscou-se entender o que a lei fala sobre as gestantes em seus diferentes 
ambientes de trabalho, e de que forma ela as ampara, a lei atualizada da 
licença- paternidade, também é um dos temas de grande relevância abordado 
presente artigo. Trata-se de uma pesquisa com objetivos exploratórios, de 
abordagem qualitativa, desenvolvida por meio do método dedutivo. Como 
instrumentos de coleta de dados, utilizou-se da pesquisa bibliográfico e 
documental. 
Palavras-chave: gestante; trabalho; empregador. 
 

 
ABSTRACT 

 
This article aims to demonstrate the challenges that pregnant women (mothers) 
face in their work environment, making a legal analysis from the Magna Carta to 
what the indoctrinators say. We sought to understand what the law says about 
pregnant women in their different work environments, and how it supports them, 
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the updated paternity leave law is also one of the most relevant topics 
addressed in this article. This is a research with exploratory objectives, with a 
qualitative approach, developed through the deductive method. As data 
collection instruments, bibliographic and documentary research was used. 
Key-words: pregnant; job; employer. 

 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 Este artigo tem o intuito de abordar diversas dificuldades enfrentadas 
pelas mulheres mães no ambiente de trabalho, para isso se faz necessário 
analisar também a questão legislativa, como a Licença-maternidade, mudança 
de função, estabilidade, amamentação e a proteção da gestante no ambiente 
de trabalho insalubre, as quais atualmente vem sofrendo inúmeras alterações. 
Visando trazer ao conhecimento, tópicos importantes referentes a essa 
matéria levando ao aprofundamento do conhecimento acerca desse relevante 
tema, que em meio a uma sociedade moderna ainda gera tantos conflitos. 
 

2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de uma pesquisa com objetivos exploratórios, de abordagem 
qualitativa, desenvolvida por meio do método dedutivo. Como instrumentos de 
coleta de dados, utilizou-se da pesquisa bibliográfico e documental. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 
 

Os tópicos a seguir dizem respeito as situações que mais geram 
conflitos entre as gestantes e seus empregadores no ambiente de trabalho. 
Estas situações estão amparadas e regulamentas pela Constituição Federal, 
CLT e demais normas e regulamentos. Os tópicos trazem mudanças e 
atualizações que vem acontecendo na área Trabalhista. 

 
3.1. LICENÇA MATERNIDADE 
 

Após ser aprovada na Organização Internacional do Trabalho (OIT) a 
Convenção 103 entrou em vigor no plano internacional em 7 de junho de 1958, 
a mesma aprovou diversas proposições relativas ao amparo à maternidade. 
Dentre as proposições aprovadas temos a previsão da licença-maternidade 
conforme art. III da referida convenção, que dispõe: 

 
Art. III — 1. Toda mulher a qual se aplica a presente convenção tem o 
direito, mediante exibição de um atestado médico que indica a data 
provável de seu parto, a uma licença de maternidade. BRASIL. 
Decreto n. 58.820, de 14 de julho de 1966. Promulga a Convenção nº 
103 sobre proteção à maternidade. 1966. 

 
Além da licença de maternidade a referida Convenção 103 aprovou a 

proposição de prestações em espécie e assistência o que mais tarde viria a ser 
enquadrado no ordenamento jurídico pátrio como salário-maternidade e 
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assistência médica, conforme podemos expresso no art. IV, da Convenção 
103, da OIT:  

 
Art. IV — 1º. Quando uma mulher se ausentar de seu trabalho em 
virtude dos dispositivos do art. 3 acima, ela tem direito a prestações 
em espécie e a assistência médica. 
 

Esta proposição teve sua incorporação formal ao ordenamento jurídico 
nacional brasileiro no Decreto Nº 58.821/66 que futuramente foi recepcionado 
pela Constituição da República Federal do Brasil promulgada em 1988 quando 
trata da proteção à maternidade como um direito social a ser resguardado 
conforme expresso em seu artigo 6º, onde lemos: 

 
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. 
 

Como forma de garantir o direito social da proteção à maternidade 
encontra-se previsto dentro da Constituição Cidadã o direito à licença-
maternidade conforme lemos no artigo 7º, inc. XVIII, da CFRB/88: 

 
XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com 
a duração de cento e vinte dias; 
 

Assim, conforme expresso no texto constitucional toda trabalhadora 
possui o direito à licença-maternidade com duração de cento e vinte dias sem 
risco de perder seu emprego e/ou salário. A licença-maternidade vem a 
constituir-se num importante direito visando proteger o direito das 
trabalhadoras a uma gestação segura, protegida pela legislação, visando 
sobretudo que o nascituro tenha desde o ventre todos seus direitos garantidos 
e não seja exposto aos perigos inerentes do trabalho durante o período da 
gestação. 

Caso o empregador tenha aderido ao Programa da Empresa Cidadã a 
duração da licença-maternidade pode chegar a 180 dias, ou seja, dois meses a 
mais do que estabelecido no texto constitucional. Esse benefício foi trazido pela 
lei 11.770, de 9 de setembro de 2008, onde encontramos disposto: 

 
“Art. 1º. É instituído o Programa Empresa Cidadã, destinado a 
prorrogar:      
I - por 60 (sessenta) dias a duração da licença-maternidade prevista 
no inciso XVIII do caput do art. 7º da Constituição Federal” 

 
Para dar maior segurança à gestação foi estabelecido que durante o 

período da licença-maternidade a trabalhadora tem direito a receber o salário-
maternidade. A referida lei 11.770, de 9 de setembro de 2008, determina nesse 
tocante: 

 
“Art. 3º Durante o período de prorrogação da licença-maternidade e 
da licença paternidade:  
I - a empregada terá direito à remuneração integral, nos mesmos 
moldes devidos no período de percepção do salário-maternidade 
pago pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS); ” 
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Como especifica o artigo a remuneração deve ser paga pelo Regime 
Geral da Previdência Social e não pelo empregador. Essa alteração foi trazida 
pela Lei nº 13.257, de 2016 visando desonerar os empregadores. 

Além da previsão da Licença-maternidade a previsão da Licença 
paternidade cuja duração é de 5 dias conforme estabelecido pela Constituição 
Federal/88 em seu artigo 7º, XIX e art. 10, § 1º, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias – ADCT, onde lemos respectivamente: 

 
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 
outros que visem à melhoria de sua condição social: 
(…) 
 XIX – licença paternidade, nos termos fixados em lei;  
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  
Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere 
o art. 7º, I, da Constituição: 
§ 1º Até que a lei venha a disciplinar o disposto no art. 7º, XIX, da 
Constituição, o prazo da licença-paternidade a que se refere o inciso 
é de cinco dias. 

 
Assim enquanto não venha lei específica tratando da licença 

paternidade, mantém-se com prazo de 5 (cinco) dias, mesmo sendo menor do 
que o prazo para a licença-maternidade, que como já exposto é de 120(cento e 
vinte) dias ainda assim uma vitória para a classe trabalhadora. 

Antes da promulgação da nossa Constituição Cidadã entre as hipóteses 
de afastamento do trabalhador constantes na Consolidação das Leis do 
Trabalho encontrava-se previsto em seu artigo 473, inc. III, a possibilidade do 
trabalhador deixar de comparecer por um dia ao serviço sem prejuízo do 
salário conforme encontramos: 

 
Art. 473 - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem 
prejuízo do salário: 
(…) 
III - por um dia, em caso de nascimento de filho no decorrer da 
primeira semana; BRASIL. Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 
1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Diário Oficial, Rio 
de Janeiro, 9 ago. 1943. 
 
Essa possibilidade de licença foi ampliada pela Constituição no art. 
10, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT. 
Este período pode ser prorrogado por mais 15 dias caso o 
empregador tenha aderido ao Programa da Empresa Cidadã 
conforme previsto na lei 11.770, de 9 de setembro de 2008, onde 
podemos ler: 
Art. 1 º É instituído o Programa Empresa Cidadã, destinado a 
prorrogar:             
(...) 
II - por 15 (quinze) dias a duração da licença-maternidade, nos 
termos desta Lei, além dos 5 (cinco) dias estabelecidos no § 1o do 
art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.  
 

Assim é possível observar que os institutos da licença-maternidade e 
licença-paternidade encontram-se fundamentados no ordenamento jurídico 
brasileiro. 
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3.2. MUDANÇA DE FUNÇÃO 
  
A alteração da função pode ser forma unilateral ou bilateral, sem que 

traga prejuízos ao trabalhador. O salário deve ser de acordo com a função que 
estiver exercendo, essa mudança não pode ser confundida com o acumulo de 
função. Assim que o período de licença maternidade acabar, poderá voltar a 
ocupar sua função anterior. 

A mudança ou transferência de função para gestantes está previsto na 
CLT, assim quando algum problema de saúde a exigir a transferência de 
função o empregado seja notificado e efetue a transferência da mesma, sem 
que lhe haja nenhum prejuízo.  

É o que está resguardado no artigo 392, parágrafo 4o, inciso I, da CLT: 
 

§ 4
o
 É garantido à empregada, durante a gravidez, sem prejuízo do 

salário e demais direitos:                         
I - transferência de função, quando as condições de saúde o 
exigirem, assegurada a retomada da função anteriormente exercida, 
logo após o retorno ao trabalho;  

 
A lactante (mulher que está amamentando) também pode pedir 

mudança de cargo ou função, até mesmo pedir transferência de setor, quando 
o ambiente oferecer riscos a sua saúde ou a do bebe.  

Além da mudança de função a gestante pode solicitar a redução da 
jornada de trabalho, através de uma conversa com seu superior ou mediante 
atestado médico que comprove os problemas gerados pela jornada de trabalho 
em exercício. 

Mas nem sempre é possível transferir um funcionário para outro cargo 
ou função, este é um dos questionamentos que Luciano Martinez5 apresenta 
em seu livro  

 
“A primeira pergunta que surge diante do texto é a seguinte: quando, 
afinal, não será possível que gestante ou lactante afastada do 
ambiente insalubre exerça suas atividades em local salubre na 
empresa 
A razoabilidade aponta no sentido de que isso ocorrerá nas situações 
em que a proteção à saúde delas assim determinar. Ressalta-se essa 
particularidade para não se abrir espaço para a utilização desse 
dispositivo quando o próprio empregador, por sua conveniência, 
violando o dever de acomodação razoável, afirme que não é possível 
à gestante ou à lactante o exercício das suas atividades em local 
salubre na empresa. Isso pode ocorrer por diversas motivações, 
inclusive pelo fato de o empregador sustentar que não há posto 
disponível. Essa atuação patronal pode ser conveniente, pois assim 
ele não teria custo com gestante ou lactante, mas sim o RGPS, que 
assumiria a remuneração delas, inclusive o adicional de 
insalubridade, como salário-maternidade”. 
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Até que uma lei puna estes empregadores que criam dificuldades para 
manter uma gestante ou lactante em exercício em local razoável, ocorrera 
estes problemas. 

 
3.3. ESTABILIDADE DA GESTANTE 

 
Estabilidade é o período compreendido desde a confirmação da gravidez 

e até quinto mês após o parto, no qual fica vedada a dispensa sem justa causa. 
Ambos as partes possuem deveres em uma condição de estabilidade. 

Neste caso estamos tratando da estabilidade da gestante, que se inicia a partir 
da confirmação da gravidez e se prolonga até cinco meses após o parto, ela 
não poderá ser demitida neste período, como assegura o artigo 10, inciso II, 
alínea b, da ADCT Constituição Federativa do Brasil 

 
Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere 
o art. 7º, I, da Constituição: 
II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: 
b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 
cinco meses após o parto.    
 

Uma grande mudança veio a incorrer na seara das empregadas 
domésticas, que até então não tinham nem seus direitos básicos assegurados, 
quem dera tivessem o direito a estabilidade no período de gestação e pós-
gestação. 

Luciano Martinez6 destaque que 
 

 a vantagem passou a ser estendida em favor das empregadas 
domésticas por força da Lei n. 11.324, de 19 de julho de 2006, 
compreendida como fonte mais favorável nos termos do caput do art. 
7º da Carta. Antes disso, por uma gélida interpretação sistemática do 
mesmo art. 7º, I (que gerou a redação do art. 10 do ADCT) e 
parágrafo único, não era possível falar em estabilidade da gestante 
para as domésticas. Costumava-se afirmar que a negativa de 
estabilidade à empregada doméstica baseava-se numa interpretação 
da letra fria da lei, sem que se percebesse que, sob o ponto de vista 
objetivo, qualquer gravidez é substancialmente igual à outra. Por isso, 
todas as gestantes deveriam merecer o mesmo tipo de tratamento e 
de proteção, ainda que por analogia. Foi necessária a publicação de 
uma lei para o reconhecimento daquilo que sempre foi extremamente 
óbvio. Hoje a proteção é induvidosa em decorrência de a EC n. 
72/2013 ter estendido o direito contido no art. 7º, I, também aos 
trabalhadores do lar. 
 

O Lei n º 12.812, de 2013, acrescentou a CLT o art. 391-A, que ratifica 
muitos entendimentos a respeito da estabilidade empregada durante o aviso 
prévio; 

Art. 391-A.  A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do 
contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio 
trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a 
estabilidade provisória prevista na alínea b do inciso II do art. 10 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.   
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A cessação de contrato de trabalho de empregado em estabilidade é 
considerada arbitraria, podendo resultar em reintegração com recebimento de 
salários, cessado o período de estabilidade, a reintegração é substituída pela 
indenização dos salários devidos desde a dispensa, segundo Súmula 244 
TST7. A mesma súmula trata do direito à estabilidade de gestantes que são 
contratadas com contrato de prazo determinado ou contrato de experiência.  

 

3.5 A PROTEÇÃO DA GESTANTE NO LOCAL DE TRABALHO INSALUBRE E 
A NOVA APLICAÇÃO DO ART. 394-A, DA CLT  

 
É considerado como local insalubre todo ambiente de trabalho que 

oferecer riscos à saúde do trabalhador, sendo um local insalubre todo aquele 
que tenha a presença de agentes agressivos à saúde. 

Na lição de Raimundo Simão de Melo8, o autor esclarece os prejuízos 
que advém da exposição do trabalhador a esses locais: 

 
Atividades insalubres são aquelas que expõem os trabalhadores a 
agentes nocivos à saúde acima dos limites legais permitidos e que 
afetam e causam danos à sua saúde, provocando, com o passar do 
tempo, doenças e outros males, quase sempre irreversíveis. ( 2013. 
P. 28.) 

 
Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, 

por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os 
empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados 
em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos 
seus efeitos. 

Entendesse se que o local de trabalho insalubre é sinônimo de local 
prejudicial à saúde, e por consequência deve ter uma atenção especial, 
dividido em agentes físicos: ruído, calor, radiações, frio, vibrações e umidade; 
químicos: poeira, gases, vapores, nevoas e fumos; e biológicos micro-
organismos, vírus e bactérias. 

Em 2017, com a reforma trabalhista, Lei nº. 13.467/2017, que alterou a 
dicção do dispositivo 394-A, da Consolidação da Leis do Trabalho, vindo a 
flexibilizar o que estava disposto na antiga lei, qual seja Lei nº. 13.287/2016, 
mitigando o trabalho das grávidas em ambientes insalubres, já no tocante as 
lactantes o legislador nada mencionou acerca do assunto. 

Determinava a CLT: Art. 394-A. A empregada gestante ou lactante será 
afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, de quaisquer atividades, 
operações ou locais insalubres, devendo exercer suas atividades em local 
salubre. (Incluído pela Lei nº 13.287, de 2016)  

Com a nova reforma trabalhista a mudança foi radical: 
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 Art. 394-A. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor 

do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de: 
 I - Atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto 

durar a gestação; 
 II - Atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, 

quando apresentar atestado de saúde, emitido por médico de 
confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a 
gestação; 

 III - atividades consideradas insalubres em qualquer grau, quando 
apresentar atestado de saúde, emitido por médico de confiança da 
mulher, que recomende o afastamento durante a lactação". 

 § 3º - Quando não for possível que a gestante ou a lactante afastada 
nos termos do caput deste artigo exerça suas atividades em local 
salubre na empresa, a hipótese será considerada como gravidez de 
risco e ensejará a percepção de salário-maternidade, nos termos da 
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, durante todo o período de 
afastamento. 

 

Com a nova a reforma trabalhista a gestante apenas poderia ser 
afastada do trabalho em locais de insalubridade de grau de máximo. No caso 
de local insalubre de grau mínimo e médio a trabalhadora gestante, exceto 
quando apresentarem atestado de saúde emitido por médico de confiança da 
mulher que recomende o afastamento durante a gestação, em relação à 
lactante, o afastamento de atividade depende de atestado médico em qualquer 
grau de insalubridade.  

Tal permissão legal, surgiu com um retrocesso nos direitos das mulheres 
como sendo uma afronta a proteção que a Constituição Federal atribui à 
maternidade, à gestação, à saúde, à mulher, ao nascituro, aos recém-nascidos, 
ao trabalho e ao meio ambiente do trabalho equilibrado. 

A CNTM (Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos)  
ajuizou uma ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) no supremo contra os 
novos trechos introduzidos pela reforma trabalhista em abril de 2018.Contudo o 
STF (Supremo Tribunal Federal) derrubou, por 10 votos a 1, o trecho da 
reforma trabalhista de 2017 que permitia que mulheres gravidadas e lactantes 
trabalhassem em locais insalubres de grau mínimo e médio que não 
apresentasse atestado de saúde que recomendasse então o afastamento da 
trabalhadora gestante. A exigência nesse caso era um retrocesso. 

Segundo o ministro ALEXANDRE MORAES9: 
 

A proteção a maternidade e a integral proteção à criança são direitos 
irrenunciáveis e não podem ser afastados pelo desconhecimento, 
impossibilidade ou as vezes, a própria negligência da gestante ou 
lactante em juntar um atestado médico, sob pena de prejudicá-la e 
prejudicar o recém-nascido.  
 

O STF então proibiu que essas mulheres trabalhem em lugares 
insalubres em qualquer circunstância.  
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Contudo, analisa-se que o legislador errou ao suprimir garantias 
concedidas as mulheres ao longo dos anos, especialmente, no que tange aos 
direitos das gestantes em relação ao local de trabalho insalubre. 

 
3.6. AMAMENTAÇÃO 

 
A empregada lactante tem direito a dois descansos especiais, de meia 

hora cada um, para amamentar o próprio filho, até que ele complete seis 
meses de idade. Esse período de seis meses poderá ser prorrogado, a critério 
do médico, dependendo das condições de saúde da criança. Os períodos 
destinados à amamentação devem ser concedidos sem prejuízo do intervalo 
normal de repouso e alimentação, dentro da jornada, sendo, portanto, 
computados para todos os efeitos legais, como tempo de serviço.  

O artigo 396 da CLT estabelece: 
 

“Para amamentar seu filho, inclusive se advindo de adoção, até que 

este complete 6 (seis) meses de idade, a mulher terá direito, durante 
a jornada de trabalho, a 2 (dois) descansos especiais de meia hora 
cada um”.   
 

O objetivo do artigo não e só suprir os interesses da mãe, é sim 
beneficiar o recém-nascido. Além de garantir uma amamentação adequada 
para a criança, o artigo visa também, proteger a saúde do menor e aumentar o 
tempo de convívio entre a mãe e o filho, o que é essencial para o correto 
desenvolvimento físico e psíquico do menor. 

10Ocorre que muitas vezes a concessão de dois  descansos de meia 
hora cada um, durante a jornada de trabalho, não atende à finalidade da lei, é 
muito comum, na prática, a própria funcionária solicitar à empresa a junção dos  
dois descansos, de forma a permitir um período de afastamento equivalente a 
uma hora de trabalho, permitindo assim, que a funcionária inicie sua jornada de 
trabalho  uma hora mais tarde ou termine o expediente uma hora mais cedo ou, 
ainda, tenha o intervalo para repouso e alimentação elevado em mais uma  
hora, isso fica a critério das duas partes no qual for melhor para a empresa e 
para a funcionária. 

Além disso importante destacar de que esses períodos para 
amamentação, engloba também a amamentação através de mamadeira, isto 
porque, muitas mães não possuem o leite materno próprio, por isso 
amamentam seus filhos através de mamadeira. Essas mães também têm 
direito ao intervalo, já que o sentido da palavra contida na norma, é o de 
alimentar. 

Assim a amamentação trata se de um direito fundamental prevista na 
legislação trabalhista. Por ser a CLT uma norma de ordem pública, o direito aos 
Períodos de amamentação e independente da vontade das partes.  

Desta maneira havendo o seu descumprimento da obrigação por parte 
do empregador, podendo ser ajuizado por uma ação trabalhista, é poderá ser 
condenado a remunerar esse período suprimido com horas extraordinárias, 
acrescidos dos devidos reflexos. 
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4. CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto é possível entender que a legislação trabalhista 
brasileira visa dar proteção aos direitos da gestante objetivando o resguardo 
das garantias constitucionais. Remontando desde as origens nas orientações 
da Organização Internacional do Trabalho e passando pelas novidades trazidas 
pela última reforma trabalhista. 

Em suma é possível afirmar que os direitos das mulheres se encontram 
sob perigo pela atual legislação. Há muito para ser melhorado e para isso deve 
haver mobilização social por alterações legislativas para que seja alcançado 
um patamar jurídico aceitável. 

Diante do quadro atual não se pode deixar a situação retroceder para 
além do que já foi feito pois esse é o objetivo que diversas alas da sociedade 
vêm buscando. Deve-se sempre balancear os direitos e deveres da forma mais 
harmoniosa possível para que as relações trabalhistas não fiquem exigentes 
apenas para um dos lados da balança. 
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RESUMO 

Tendo em vista os Princípios Constitucionais que regem o Direito de Família, os 
quais trazem, além de direitos, obrigações para pais com relação aos filhos, o 
presente trabalho tem como escopo verificar a possibilidade de aplicação do Instituto 
da Responsabilidade Civil para reparação dos danos morais sofridos pelos filhos 
quando estes não recebem o devido cuidado de seus pais, especialmente no que 
tange a afetividade. Para tanto, foi desenvolvido um estudo a respeito da 
responsabilidade civil e posteriormente do abandono afetivo, para que num segundo 
momento fosse possível responder a problemática proposta. Trata-se de um estudo 
qualitativo, que se utilizou da revisão de literatura como coleta de dados. Partiu-se, 
ainda, de uma abordagem dedutiva de pesquisa, analisando o tema em seus 
aspectos gerais, para, posteriormente, adentrar ao específico. Como resultados, 
observa-se a possibilidade de aplicação da reparação de danos em casos de 
abandono afetivo, de modo que não se configure a monetização do afeto, mas sim 
uma sanção jurídica para aqueles que deixam de cumprir seus deveres paternos ou 
maternos. 
Palavras-chave: Responsabilidade Civil - Dano moral- Abandono afetivo. 

ABSTRACT 

 
In view of the Constitutional Principles governing Family Law, which bring, in addition 
to rights, obligations to parents with respect to their children, this paper aims to verify 
the possibility of applying the Institute of Civil Liability for compensation for moral 
damages. suffered by their children when they do not receive proper care from their 
parents, especially with regard to affection. To this end, a study was developed on 
civil liability and later on emotional abandonment, so that in a second moment it 
would be possible to answer the proposed problem. This is a qualitative study, which 
used the literature review as data collection. It was also started from a deductive 
approach to research, analyzing the theme in its general aspects, and later to enter 
the specific. As a result, it is possible to apply the compensation of damages in cases 
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of emotional abandonment, so that the monetization of affection is not configured, but 
a legal sanction for those who fail to fulfill their paternal or maternal duties. 
Key-words: Civil Responsibility; Moral damage; affective abandonment. 
 

1. INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal de 1988 e, consequentemente, a legislações 
posteriores, trouxeram regras e princípios para regular os direitos e obrigações que 
os genitores têm com seus filhos. Com isso, ficou estabelecido que estas obrigações 
não estão apenas ligadas ao sustento material da prole, mas também ao suporte 
emocional oferecido a ela. 

Isto se deu porque a partir da Carta Magna, tirou-se do centro das relações 
familiares as questões patrimoniais e passou-se a valorizar aquelas que não podem 
ser quantificadas pecuniariamente. Frisa-se que a base principiológica contribuiu em 
muito para isso.  

Logo, dentre os princípios que demonstram as mudanças trazidas no campo 
das relações familiares está o da afetividade que, como será visto, é o elemento 
central do Direito das Famílias. 

Assim, depois que foi visto a importância do afeto na vida de uma pessoa, a 
legislação garantiu que os pais não têm apenas o direito de fornecê-lo ao filho, mas 
também o dever, já que sua ausência poderá gerar danos que atingirão o campo 
emocional do indivíduo, o que será de difícil, se não impossível, reparação.  

Desta feita, diante da Responsabilidade Civil, que é um instituto do Direito 
Civil que prevê a possibilidade de reparação do dano causado a outrem, ainda que 
seja moral, buscou-se demonstrar a possibilidade de os filhos pleitearem 
indenização dos seus genitores quando estes não cumprem suas obrigações, 
gerando danos que não são materiais, mas sim emocionais, tal como o ocorrido pelo 
abandono afetivo. 

Neste aspecto, a indenização não serve para a completa reparação do dano, 
mas sim como uma forma de atenuar o sofrimento causado por ele. 

Portanto, será visto que, ao contrário do que se pensa e defende, esta 
indenização não se trata de uma monetização do afeto, mas sim uma sanção para 
aqueles que não cumprem com os deveres que, além de serem intrínsecos a 
maternidade e a paternidade, estão estipulados na legislação.   

2. METODOLOGIA 

Para a realização do trabalho usou-se a pesquisa qualitativa, que se utilizou 
do método dedutivo, a partir da revisão de literatura, a fim de que fosse demonstrada 
a possibilidade de reparação pecuniária por parte dos genitores em favor de seus 
filhos, quando aqueles não cumprem com os deveres intrínsecos da paternidade e 
maternidade, tal como a convivência e a afetividade.  

3. DESENVOLVIMENTO 

3.1. DA RESPONSABILIDADE CIVIL   
 
É cediço que o judiciário é o solucionador de muitos conflitos ocorridos entre 

as pessoas, especialmente quando estas têm direitos violados. Neste aspecto, a fim 
de que haja a reparação do dano por esta violação é que existe, no âmbito civil, o 
Instituto da Responsabilidade Civil. Todavia, será esclarecido que não é tão simples 



conquistar o direito a reparação civil, uma vez que aquele que a invoca deverá 
comprovar o preenchimento dos seus requisitos que, como será visto, possui um 
caráter cumulativo, dependendo, ainda, de cada espécie. 

Segundo Gonçalves (2017) a responsabilidade tem um significado de 
reparação ou compensação, e, assim, “surge em face do descumprimento 
obrigacional, pela desobediência de uma regra estabelecida em um contrato, ou por 
deixar determinada pessoa de observar um preceito normativo que regula a 
vida”.(TARTUCE, 2018, p. 466). 

Pode-se dizer, assim, que “a responsabilidade tem como função restabelecer 
um equilíbrio moral e patrimonial diante da ação causada pelo gerador do dano”. 
(GONÇALVES, 2017, pág. 11). Em consequência, ela possui um caráter reparador, 
a fim de que aquele que foi lesado, tenha, ao menos, uma forma de voltar ao seu 
estado anterior a lesão.   

 Ensina Coelho (2012), que a responsabilidade civil é dividida em duas 
vertentes, quais sejam, a contratual e a extracontratual. Na primeira existe um 
acordo prévio entre o credor e o devedor, na segunda o mesmo não ocorre. O tema 
é bem elucidado por Carlos Roberto Gonçalves: 

 
Na responsabilidade extracontratual, o agente infringe um dever legal, e, na 
contratual, descumpre o avençado, tornando-se inadimplente. Nesta, existe 
uma convenção prévia entre as partes que não é cumprida. Na 
responsabilidade extracontratual, nenhum vínculo jurídico existe entre a 
vítima e o causador do dano, quando este pratica o ato ilícito. O Código Civil 
distinguiu as duas espécies de responsabilidade, disciplinando 
genericamente a responsabilidade extracontratual nos arts. 186 a 188 e 927 
a 954; e a contratual nos arts. 389 e s. e 395 e s., omitindo qualquer 
referência diferenciadora. (GONÇALVES, 2012, p. 43). 
 

Percebe-se que na contratual há uma quebra de acordos que foram 
realizados através de um contrato, e está especialmente ligado ao dano material. 
Por sua vez, na extracontratual o vínculo jurídico nasce com a prática do ato ilícito 
que, consequentemente, gera um dano a outrem. Este está intimamente ligado ao 
dano moral.  

Porém, para se ter a reparação civil não basta a lesão sofrida, pois, como 
relatam   Gagliano e Filho (2017) para a configuração da responsabilidade civil são 
necessários três elementos, sendo eles a conduta humana, podendo ser positiva ou 
negativa, o dano e o nexo de causalidade. Ademais, os autores ensinam que esta 
responsabilidade pode ser objetiva ou subjetiva. 

Em harmonia com a definições supracitadas, Gonçalves (2017), define que a 
responsabilidade subjetiva é aquela fundada na culpa, sendo esta necessária para 
motivar uma indenização. A objetiva, também conhecida como a teoria do risco, se 
caracteriza como sendo aquela que não necessita da comprovação da culpa, 
bastando apenas o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. 

Gonçalves (2017) ainda explica que, em via de regra, a obrigação de 
indenizar advém da prática de atos ilícitos, os quais “promanam direta ou 
indiretamente da vontade e ocasionam efeitos jurídicos, mas contrários ao 
ordenamento” (VENOSA, 2017, p. 405). Saliente-se que estes atos sempre serão 
consequências de uma conduta humana. 

Para além da reparação do dano material, preceituam Gagliano e Filho 
(2017), que a novidade do Código Civil é que em seu artigo 186 ele fez previsão da 
reparação do dano moral, o qual é de suma importância para o tema em tela. O 
referido dispositivo prevê que: 



Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito.  

Assim, pela leitura do artigo, de acordo com Gonçalves (2017), tem-se os 
elementos da reparação civil, sendo eles a ação ou omissão, a culpa ou o dolo e o 
nexo de causalidade. Tais se definem como: 

Ação ou omissão – Inicialmente, refere-se a lei a qualquer pessoa que, por 
ação ou omissão, venha a causar dano a outrem [...] Culpa ou dolo do 
agente – Todos concordam em que o art. 186 do Código Civil cogita do dolo 
logo no início: “ação ou omissão voluntária”, passando, em seguida, a 
referir-se à culpa: “negligência ou imprudência”. O dolo consiste na vontade 
de cometer uma violação de direito, e a culpa, na falta de diligência. Dolo, 
portanto, é a violação deliberada, consciente, intencional, do dever jurídico 
[...] Relação de causalidade – É a relação de causa e efeito entre a ação ou 
omissão do agente e o dano verificado. Vem expressa no verbo “causar”, 
utilizado no art. 186. Sem ela, não existe a obrigação de indenizar. Se 
houve o dano, mas sua causa não está relacionada com o comportamento 
do agente, inexiste a relação de causalidade e também a obrigação de 
indenizar [...]Dano – Sem a prova do dano, ninguém pode ser 
responsabilizado civilmente. O dano pode ser material ou simplesmente 
moral, ou seja, sem repercussão na órbita financeira do ofendido 
(GONÇALVES, 2017, p. 53 a 55).  

Neste sentido, bem se vê que sem a combinação destas características não 
há no que se falar em reparação civil, haja vista o caráter cumulativo dos requisitos 
da responsabilidade civil. No que concerne ao dano, como já sustentado, também há 
previsão do dano moral, ou seja, aquele que atinge o campo psicológico e emocional 
do indivíduo. 

O dano moral, por sua vez, de acordo com Nader (2016), se constitui na 
conduta que atinge a honra, o nome e a reputação, ferindo os sentimentos mais 
profundos da pessoa humana. Assim, “a expressão “dano moral” deve ser reservada 
exclusivamente para designar a lesão que não produz qualquer efeito patrimonial”. 
(GONÇALVES, 2017, p. 424).  

Portanto, nestes casos, “a reparação reside no pagamento de uma soma 
pecuniária, arbitrada judicialmente, com o objetivo de possibilitar ao lesado uma 
satisfação compensatória pelo dano sofrido, atenuando, em parte, as consequências 
da lesão” (GAGLIANO; FILHO, 2017, p. 146). Note-se que o autor fala em atenuar a 
lesão e não em suprimento da mesma, isto porque quando se trata da moral, 
impossível aferir com precisão a intensidade do dano sofrido, diante da 
particularidade em que cada pessoa responde uma lesão desta natureza. 

Assim, percebe-se “que a natureza jurídica da reparação do dano moral é 
sancionadora, como consequência de um ato ilícito”. (GONÇALVES, 2017, p. 146). 
Portanto, é uma punição aquele que pratica algo que não está de acordo com os 
ditames da lei e que gera consequências para além de sua pessoa.  

Diante disso, percebe-se que a responsabilidade civil é uma forma do 
ordenamento jurídico regular o dever de reparação do dano causado por alguém a 
outrem. Todavia, não obstante o desejo do agente de ter a reparação pelo dano 
sofrido, para que haja a compensação é necessário o preenchimento de alguns 
vetores estipulados por lei e que na ausência de qualquer um deles, ela não pode 
acontecer, diante do seu caráter cumulativo.  

Assim, se vê que mesmo no âmbito Civil o sujeito pode ter uma sanção como 
resposta a uma lesão que ele causou a outra pessoa, mediante a pratica de um ato 



ilício, seja porque teve a intenção de fazê-lo ou deixou de observar um cuidado 
necessário. 

3.2. DA RESPONSABILIDADE CIVIL NO ÂMBITO FAMÍLIAR: ABANDONO 
AFETIVO  

Como visto no tópico anterior, a responsabilidade civil é um instituto que 
dispõe que todo aquele que causar dano a outrem tem o dever legal de indenizar, e, 
como será explanado, poderá até mesmo incidir na esfera das relações familiares, 
haja vista as nuances trazidas pela Carta Magna.  

Esta abertura acabou por trazer discussões acerca da relação entre pais e 
filhos, uma vez que se passou a cogitar a possibilidade destes requererem 
judicialmente uma reparação pecuniária pelo não cumprimento dos deveres 
paternos e maternos impostos aqueles.  

Com efeito, segundo Gonçalves (2012), a partir da Constituição Federal de 
1988 e do Código Civil de 2002, algumas mudanças vieram para resguardar a união 
familiar, fazendo nascer, assim, alguns princípios que são norteadores do Direito das 
Famílias, sendo eles o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana, 
princípio da paternidade responsável e planejamento familiar,  princípio da igualdade 
jurídica dos cônjuges e dos companheiros, princípio da igualdade jurídica de todos 
os filhos, princípio da comunhão plena de vida, princípio da liberdade de constituir 
uma comunhão de vida familiar, etc.   

Para além destes, conforme Dias (2015), ainda existem os princípios da 
liberdade, da solidariedade familiar, do pluralismo das entidades familiares, da 
proteção da criança e do adolescente, da proibição do retrocesso social e da 
afetividade.  

Este último princípio citado, possuí especial relevância para o tema em tela, 
uma vez que “o conceito atual de família é centrado no afeto como elemento 
agregador, e exige dos pais o dever de criar e educar os filhos sem lhes omitir o 
carinho necessário para a formação plena de sua personalidade”. (DIAS, 2016, p. 
138). 

Portanto, pode-se dizer que o “direito de família possui forte conteúdo moral e 
ético, em constante mutação. As relações patrimoniais nele contidas são 
secundárias, pois são absolutamente dependentes da compreensão ética e moral da 
família”. (VENOSA, 2017, p. 17) 

Com efeito, “sabe-se que o dever de cuidado está intrínseco à paternidade e 
maternidade, constituindo verdadeiro dever dos genitores promover todo o cuidado 
para com a prole, material e moral, a fim de que tenham desenvolvimento condigno 
e possam construir sua personalidade [...]”. (COSTA, 2016, p. 3). 

Assim, compulsando a Constituição Federal, pode-se perceber que esta 
preocupação com a criança e com o adolescente, no que tange ao cuidado dos pais, 
está previsto em seu artigo 227, o qual dispõe que: 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 

Tal se deu porque, conforme dita Dias (2016), com os avanços da ciência 
está mais que comprovado que o contexto familiar possui especial influência na 



formação do ser humano, fazendo com que a lei considere a convivência entre pais 
e filho não apenas um direito, mas um dever. Segue ensinado que: 

Não se pode mais ignorar essa realidade, tanto que se passou a falar em 
paternidade responsável [...] O distanciamento entre pais e filhos produz 
sequelas de ordem emocional e pode comprometer o seu sadio 
desenvolvimento. O sentimento de dor e de abandono pode deixar reflexos 
permanentes em sua vida [...]. (DIAS, 2016, p. 138). 

Com isso, observa-se que aquela ideia patrimonial da família foi deixada de 
lado, pois entendeu-se que os filhos não necessitam apenas de cuidados materiais, 
tais como alimentação, educação e saúde física, mas também que precisam de um 
cuidado de ordem psicológica, tal como o emocional, e, desta forma, o carinho 
acaba por assumir um papel importante.   

Além de estarem regulados por normas constitucionais, os deveres dos pais 
para com os filhos estão regulamentados pelas leis infraconstitucionais, tais como o 
Código Civil e o Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme argumenta Caio 
Mário da Silva Pereira: 

Atente-se ao Estatuto da Criança e do Adolescente ao estabelecer no art. 
22 que “aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos 
filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes a obrigação de 
cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”. Sem excluir as 
responsabilidades reafirmadas na lei civil de 2002, as responsabilidades 
parentais envolvem os direitos fundamentais da criança e do adolescente 
presentes no art. 227 da Constituição Federal, destacando, especialmente, 
o direito à convivência familiar e comunitária. (PEREIRA, 2017, p. 519). 

Sendo assim, neste primeiro momento, tendo em vista que a lei considera 
como um dever a convivência entre pais e filhos, poderia se falar em indenização 
pecuniária quando os pais não dão o devido cumprimento a estas obrigações 
impostas pela Constituição e leis infraconstitucionais? A reposta afirmativa é dada 
por Pereira (2017), uma vez que o autor salienta que é possível a reparação moral 
no âmbito familiar, desde que no caso concreto haja a comprovação de que as 
ações, comportamentos e atitudes tenham gerado dano, mesmo que psicológico.  

Diante disso, como será brevemente delineado, existe a reparação civil pelo 
abandono afetivo, a qual, segundo Gagliano e Filho (2017, p. 855), é uma das 
questões mais emblemáticas dentro da responsabilidade civil nas relações 
familiares, diante da própria natureza da relação, a qual envolve questões que vão 
além da econômica.  

Como já mencionado no tópico 2.1, para a configuração da responsabilidade 
civil são necessários três elementos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o 
nexo de causalidade, não olvidando que este dano pode ser meramente moral. 
Todavia, nas relações familiares, de acordo com Gagliano e Filho (2017, p. 853), 
também é imprescindível o elemento anímico consistente na culpa, uma vez que os 
sujeitos envolvidos não estão exercendo qualquer atividade de risco ao direito 
alheio.  

Pois bem.  
Sobre a questão em si, de acordo com Tartuce (2018, p. 47), a 

responsabilidade civil extracontratual, a qual engloba o dano moral, está prevista nos 
artigos 186 e 927 do Código Civil (2002), os quais possuem a seguinte redação: 



  Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito.” 

 Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 
fica obrigado a repará-lo. 

Destarte, é possível verificar que “os dispositivos são claros ao disporem que 
a ação ou omissão que cause danos a outrem constitui ilícito civil e, comprovado o 
nexo de causalidade entre o ato e o dano, há obrigação de reparar o dano”. 
(COSTA, 2016, p. 3). 

O ato ilícito, nestes casos, consoante ensina Venosa (2017), pode ser 
entendido a partir do momento em que o genitor deixa de cumprir os deveres a ele 
impostos, se omitindo de cumprir a obrigação de dirigir a criação e educação dos 
seus filhos, e por isso, por ser faltoso, deve ser submetido a reprimenda de ordem 
civil. 

Assim, se os pais descumprem os dispositivos legais “ocasionado está o fato 
gerador do dano, sendo certo que o nexo de causalidade advém dos deveres 
inerentes da condição de pai ou mãe que foram negligenciados em relação ao filho” 
(COSTA, 2016, p. 4). 

Neste sentido, conforme Lôbo (2013), considerando que estas condições não 
são apenas relacionadas a assistência material, mas também a moral, tem-se que 
se descumpridas podem levar a uma indenização, uma vez que os direitos atingidos, 
tais como a dignidade e a convivência familiar, são inerentes da personalidade do 
agente, fazendo com que a rejeição afetiva motive o dano moral.  

Logo, o abandono afetivo surge da omissão. 
Portanto, o “abandono afetivo” nada mais é que inadimplemento dos deveres 

jurídicos de paternidade [...] pois o direito o atraiu para si, conferindo-lhe 
consequências jurídicas que não podem ser desconsideradas. (LÔBO, 2011, p. 
313).  

Isto incide no dano moral, pois os pais, segundo Nader (2016), não 
proporcionam o amor e carinho ao filho, ou seja, cuidados emocionais tão 
necessários à formação de um indivíduo.    

Todavia, malgrado este entendimento, há aqueles que, conforme afirmam 
Gagliano e Filho (2017, p. 856), não são a favor da indenização por abandono 
afetivo, pois acreditam que a mesma importaria em uma monetarização do afeto, o 
que além de tirar a essência deste, acarreta a aferição da quantidade e qualidade do 
amor, o que não deve ocorrer já que ele deve ser algo espontâneo e natural. Por 
pensarem assim, ainda de acordo com os autores, eles defendem a ideia da perda 
do poder familiar.  

Mas, como bem explica Dias (2016), a inércia do genitor em cumprir com o 
seu dever de ter o filho em sua companhia, gera danos emocionais que provocam 
uma reparação, e ao contrário do entendimento daqueles que são contra, defende a 
ideia de que em que pese a afetividade não possa ser medida de forma monetária, 
se reconhecido que o abalo psicológico e emocional sofrido pelo filho foi 
consequência do descaso dos pais, cabível é a indenização pecuniária.  

Neste aspecto, pode-se reconhecer que a afetividade é algo de especial valor, 
não no que diz respeito ao dinheiro, mas sim os efeitos que ele causa na vida de 
uma pessoa. 

No que tange ao entendimento jurisprudencial, Caio Mário da Silva Pereira 
cita o posicionamento do STJ, ao descrever sua atuação em um caso concreto 
acerca da indenização por abandono afetivo, veja-se: 



 Na primeira decisão do STJ que reconheceu o direito à indenização por 
dano moral na hipótese de abandono afetivo, sob a liderança da Ministra 
Nancy Andrighi, foi destacada a ofensa ao dever do cuidado. Em seu voto 
no Resp n° 1.159.242/SP (julgado pela Terceira Turma em 24.04.2012) a 
Ilustre Relatora destaca a percepção do cuidado como valor jurídico já 
incorporado ao nosso sistema jurídico, com locuções e termos que 
manifestam suas diversas desinências, como se observa no art. 227 da 
Constituição Federal. Completa a Ministra Nancy: “aqui não se fala ou 
discute o amar e, sim, a imposição biológica e legal de cuidar, que é dever 
jurídico, corolário da liberdade das pessoas de gerarem ou adotarem filhos”. 
E conclui: “Em suma, amar é faculdade, cuidado é dever”. (PEREIRA, 2017, 
p. 92).  

Diante disso, “ressalte-se que dinheiro nenhum efetivamente compensará a 
ausência, a frieza, o desprezo de um pai ou de uma mãe por seu filho, ao longo da 
vida” (GALIANO; FILHO, 2017, p. 859). Entretanto, viu-se que quando os pais não 
dão efetividade a direitos garantidos constitucionalmente ao seu filho, possuí o dever 
civil de reparação, ainda que seja meramente pecuniário, já que, conforme ensina 
Dias (2017)), a indenização tem caráter pedagógico nas relações familiares.  

Neste ponto, imperioso destacar que a perda do poder familiar, como ensina 
Gagliano e Filho (2017) não seria suficiente para “punir” os pais pela pratica do 
abandono afetivo, pois, pode se dizer, que ele soaria como um favor, já que não 
teriam mais o dever de cuidar de seus filhos.  

Portanto, entende-se totalmente cabível a reparação pelo abandono afetivo. 
Como já citado, a Constituição Federal trouxe diversos princípios que regem as 
relações familiares justamente por entender que esta é uma das bases da 
sociedade, tendo em seu centro a afetividade. Destarte, entendeu-se que o afeto 
possuí especial relevância na formação de um bom cidadão, tanto é que o cuidado 
dos pais para com os filhos, incluindo o emocional, passou a ser um dever 
estipulado pela Carta Magna e pelas normas infraconstitucionais.  

Logo, se os pais não cumprem com este dever, e este descumprimento gera 
consequências na formação do filho, gerando danos no campo da moral, possível e 
aceitável é a sua reparação. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entendeu-se que o contexto familiar possuí extrema importância na formação 
de um ser humano, tanto é que a legislação passou a ver com outros olhos as 
relações familiares, trazendo, a partir da Constituição Federal de 1988, normas e 
princípios que colocam o afeto como elemento central do Direito das Famílias.  

Pode-se dizer que o Direito das Famílias deixou de ter em seu centro apenas 
as questões patrimoniais e passou a valorizar as emocionais, dado relevância ao 
afeto.  

Assim, para além da assistência material, os pais passaram a ter o dever de 
cuidar emocionalmente de seus filhos, convivendo com eles e lhes dando carinho 
necessário para sua boa formação emocional. 

Como bem salientado por uma das autoras citadas, estudos científicos vêm 
comprovando que quando um indivíduo possui um bom cuidado emocional durante a 
infância, ele será um adulto melhor desenvolvido nas suas relações, o que só 
acarretará benefícios para a própria sociedade.  

Logo, diante da possibilidade de aplicar a responsabilidade civil no âmbito 
familiar, e que ela também pode ser moral, possível é a reparação civil por danos 
morais causados por membros de uma mesma família. Portanto, é admissível que 



os filhos cobrem de forma indenizatória as lesões sofridas pelo abandono afetivo dos 
pais, os quais descumprem os deveres a eles impostos pela lei. 

Não se cogita, neste caso, a perda do poder familiar, já que, como bem 
frisado anteriormente, ele implicaria em um favor aos pais, pois apenas teriam de 
forma legalizada aquilo que sempre quiseram, ou seja, a perda da obrigação de 
cuidarem e se preocuparem com seus filhos. 

Importante ressaltar, ainda, que não se trata de uma monetização do afeto, 
mas sim uma sanção jurídica para aqueles que deixam de cumprir seus deveres 
paternos ou maternos, trazendo consequências que, na maioria das vezes, não 
serão facilmente resolvidas.  

A indenização, neste caso, para os filhos serve como uma atenuante das 
dores sofridas pela rejeição, enquanto que para os pais se caracterizaria como uma 
sanção jurídica com caráter pedagógico, já que os puniriam pela ausência de 
cuidado, bem como serviria de exemplo.  

Como foi visto, a indenização não irá acabar com o sofrimento do filho ou até 
mesmo recuperar o tempo perdido, mas poderá servir como uma forma de diminuir a 
dor causada por aqueles que deixaram de cumprir com suas obrigações que, diga-
se de passagem, são intrínsecas da maternidade e da paternidade.   

Diante disso, tem-se que através da responsabilidade civil, o Direito pode dar 
uma resposta aquele que sofre com o abandono afetivo, demonstrando que o afeto 
é um direito dos filhos e, consequentemente, um dever dos genitores em fornecê-lo.  
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RESUMO 
 
O presente trabalho busca apresentar ideias da interpretação hermenêutica e 
econômica como contraponto a decisões políticas que possam ser contrárias a 
efetivação dos direitos fundamentais e os standards normativos e princiológicos, que 
visam garantir uma mínima eficiência das condições para uma existência humana.  
Pautando no realismo da aplicação do direito, tem-se como norte a aplicação prática, 
como experiencia jurídica e social, que inclui a visão de uma pratica conjunta entre 
institutos normativos e a pratica social. Além de buscar fundamentar por meio da 
teoria de decisão minimalista como uma forma de se pensar tanto as decisões 
judiciais como os custos dos direitos postos para a sociedade. Para tanto, se utilizou 
do método dedutivo, consubstanciado pela pesquisa bibliográfica, por meio de livros, 
artigos científicos com intuito de fazer um recorte e aproximação de teorias do direito 
com uma visão econômica do mesmo e suas possiblidades para guarnecer os 
direitos fundamentais.  
 
Palavras-chave: Interpretação. Mínimo existencial. Direitos fundamentais. 
 
 

ABSTRACT 
 
This paper presents ideas of hermeneutic and economic interpretation as a 
counterpart of policies that can be effectively and effectively effective by fundamental 
rights and normative standards and principles, which aim to guarantee a minimum 
average conditions for a human person. Guided by the realism of the application of 
the law, its guiding principle is practical application, such as legal and social 
experience, which includes a vision of a joint practice between normative institutes 
and a social practice. In addition to seeking to ground through a minimalist decision 
theory, as a way of thinking both in court decisions and copyright costs for a society. 
To do so, use the deductive method, substantiated by bibliographic research, through 
books, scientific articles in order to make a clipping and review of theories of law with 
an economic view of it and its possibilities to guarantee fundamental rights. 
Keywords: Interpretation. Existential minimum. Fundamental rights. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As ações políticas refletem no sistema social e de direito, e isso pode ter 
efeitos positivos ou negativos, dependerá somente da forma como tal ação foi 
pensada e refletida por parâmetros constitucionalmente estabelecidos e de acordo 
com standards de proteção ou não.  

Para tanto o aplicado do direito pode/deve lançar mãos a uma importante 
forma de invalidar tais ações, o uso da hermenêutica. Assim dentro desse aspecto, 
o operador deve fazer uma leitura do fato por meio da utilização do viés 
constitucional e por seguinte analisar se todo o bloco constitucional foi respeitado, 
assim, toda a decisão deveria receber tal analise, para que não se caia na injustiça 
de aplicar somente quando houver interesses individuais, mas sim, aplicar a todo e 
qualquer caso.  

Com o uso da interpretação, o aplicador usara-a como um vetor, para colidir 
contra a decisão que ameaça os direitos, e sua força dependerá do recorte 
principiológico e da posição no tempo, levando em conta, valores e normas 
contemporâneas a decisão que, suprimi ou que reduz a eficácia dos direitos sociais 
e fundamentais. 

 
2. METODOLOGIA 

 

Para a presente pesquisa se utilizou do método dedutivo, consubstanciado 
pela pesquisa bibliográfica, por meio de livros, artigos científicos com intuito de 
fazer um recorte e aproximação de teorias do direito com uma visão econômica do 
mesmo e suas possiblidades para guarnecer os direitos fundamentais 
 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

 
O direito passou a ter um papel mais incisivo na aplicação de condições 

mínimas e garantidoras da condição humana após o final da segunda guerra 
mundial, e com isso, a promoção de um mínimo de justiça para as pessoas, 
sobretudo, em Estados democráticos de direito, os quais as conquistas da dignidade 
foram resultadas de movimentos e lutas para se ter um standard mínimo de 
proteção.  

Com a separação de poderes em desequilíbrio, casos de ativismo e 
passivíssimo de ambos os lados dos poderes, fizeram com que os freios e 
contrapesos da balança fossem questionados, e, de quem realmente seria a última 
palavra, apontando como o diálogo entre as esferas que compõem o poder estatal 
podem atuar para garantir uma ação condizente com o modelo democrático e 
representativo adotado.  

Assim, o judiciário em muitos casos se coloca em condição de atuar para 
sanar erros ou garantir que direitos sejam levados aos destinatários, mais ainda, 
quando estes não contemplam um mínimo para existência dos indivíduos.  

Para tanto, em face de algumas decisões, o operador do direito pode lançar 
mão dos vetores hermenêuticos para invalidar decisões políticas que não se 
adequem as regras do jogo democrático.   
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Essa perspectiva pode ser analisada de uma forma interdisciplinar, a luz da 
filosofia e do direito, e nada mais exemplificador que a visão de Miguel Reale, ao 
aplicar a teoria da nomogênese do direito, em sua obra O Direito como experiencia, 
o autor traz a construção da teoria tridimensional do direito, pela qual, não se pode 
estudar o direito sem o fazer pela leitura conjunta entre, fato, valor e norma, sendo 
uma análise de teórica da justiça pelo viés integrador entre diferentes concepções 
do direito. (REALE, 1992). 

Em primeiro plano, a teoria rompe com o normativismo da norma, e passa a 
considerar um importante elemento a análise do direito, o fato, segundo o qual 
passa a ser uma das premissas da análise do operador. Em segundo lugar, a 
mudança passa a garantir uma análise mais apurada a criar um padrão que envolve 
a ontologia, a axiologia e gnosiologia, que ligam o ser jurídico, o fenômeno jurídico e 
a interpretação. (REALE, 1992) 

Nessa esteira, a apresentação da política pública sem o viés de garantir a 
eficácia valorativa da ação (MINIMO EXISTENCIAL), acaba se tornando uma norma 
dissociada da eficácia do direito pela teoria tridimensional, mais a frente, cumpre dar 
mais conectividade desse ponto de vista a outras formas de interpretação.  

A teoria tridimensional, se torna evolutiva ao adicionar a análise do fato, ou o 
culturalismo jurídico, pois, os fatos devem estender-se as normas e valores daquela 
sociedade no momento em que ocorrem, assim a análise de uma injuria ao 
ordenamento deve ser observada pela ótica contemporânea do fato. (REALE, 1992) 

Nesse diapasão pode ser apresentada a teoria de Gadamer, que 
compreende que aplicação da compressão sempre parte do geral para o caso 
concreto, sendo que a compreensão se torna um ato de aplicação. No entanto, tal 
dinâmica não se produz pela subsunção pura e simples e sim por um processo 
cognitivo que engloba desde o processo cognitivo a pré-compreensão do intérprete 
e tradição que este pertence, ainda, os preceitos inerentes deste, de forma que, a 
compreensão se figura como uma forma de criação do intérprete. (GADAMER, 
2005).  

Ainda nesse sentido, Gadamer liga a ideia da compreensão da 
fenomenologia jurídica a um modelo próprio de compreensão, sendo que o direito 
como um saber, dentro da práxis, se volta para o ato de aplicar a lei, o que portanto, 
enseja que o ato da interpretação, subsunção e aplicação da lei aos fatos, 
diferentemente do que se pensava no positivismo, não pode ser encarada como atos 
de neutralidade e de formas autônomas, pois levam consigo a pré-cognição do 
interprete, como apontada pela filosofia hermenêutica gadameriana.  (GADAMER, 
2005). 

Desta forma, para o autor, a compreensão se caracteriza de forma circular, 
de forma que quando o operador se depara com o texto, esse projeta um sentido, 
sendo que este, se torna o primeiro ponto da interpretação que, segundo Gadamer, 
os conceitos que previamente são trazidos, são pouco a pouco substituídos por 
novos e mais adequados, de forma que, uma constante reformulação do projeto 
interpretativo se apresente a medida com que se caminha no texto. (GADAMER, 
2005). 

Seguindo o pensamento Heideggeriano, Gadamer, aponta a derivação 
circular e estruturante de como se compreende por meio da temporalidade da 
presença, e, como ontologia da compreensão em forma circular, de forma que, a 
pré-compreensão do interprete vai estar ligada ao tempo que o interprete recebeu e 
presenciou, ou seja, sua historicidade, tradição a qual este pertence, e, que chegam 
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a este como frutos de sua experimentação como ser da temporalidade e finitude. 
(GADAMER, 2005). 

A compreensão então, deve ser encarada menos como uma ação da 
subjetividade e mais como um retroceder que penetra num acontecimento da 
tradição, pois nesse ponto reside a interseção mediadora entre passado e o 
presente, e que, portanto, seria uma forma de aplicar a hermenêutica, em face da 
insistência procedimental metodológica dominante. (GADAMER, 2005, p. 385). 

Com vênia, nesse sentido, pode-se trazer à tona, uma ocorrência típica e 
crítica da atuação de alguns magistrados, que, se pautam na sua aplicação do texto 
na ideia de uma escola do direito passada, que não acompanham as mudanças 
legais e sociais geram uma ruptura no sistema, que acabam por enfraquecer ou dar 
sentido diverso na análise das decisões, e que podem gerar ou contribuir para uma 
ruptura no sistema democrático, uma vez que a escolha destes não está ligada a 
participação pública direta, mas seus atos sim, e com seu entendimento ligado a 
antigos postulados, por consequência, não evoluem ao novo status normativo. 
(VALDÉS, 2003). 

Se retomar o pensamento de Reale, no ponto em que o mesmo liga a 
interpretação do direito pelo viés tridimensional, coloca-se o interprete preso a 
realidade, a presença de sua existência temporal, o qual irá fazer análise da 
nomogênese, baseado em sua experiência atual, aplicando a norma e os valores 
que este traz consigo, sendo necessário, que o mesmo intérprete de acordo com o 
que se vive a realidade fática, sendo necessário portanto se enquadrar na dimensão 
temporal fática. (REALE, 1992). 

Com isso a invalidação de atos políticos que interfiram na ordem dos direitos 
e princípios constitucionais deve ser combatida a fim de resguardar as conquistas 
sociais e humanas do povo, além de proteger o bom desenvolvimento do estado, 
visto que, a economia interfere diretamente na disponibilidade do mínimo existencial, 
visto que este não pode ser visto como algo para amparar apenas necessidades 
fisiológicas das pessoas, mas sim, prover condições para que estas se desenvolvam 
de forma digna (CAMBI, 2018), o que leva a pensar, que o direito deve também ser 
observado pelo viés econômico.  

Para Luciano Benetti Timm, deve ser proposta uma perspectiva diferente de 
se pensar sobre os direitos fundamentais e o mínimo possível de dignidade dada à 
população, levando em consideração as bases orçamentárias do governo. Pois o 
problema da separação de poderes com os direitos fundamentais e a questão de 
justiça social que assola o país não parece ter uma resposta simples para tais 
problemas. (TIMM, 2008). 

Evidencia-se portanto, que a promoção dos direitos não se restringe apenas 
a atuação negativa do Estado, assim com a abstenção estatal no âmbito privado e 
também na ação positiva com permissões e concessões e também de forma direta, 
que desemboca no problema da importação de modelos estrangeiros para a 
realidade brasileira, sobretudo o modelo alemão de reserva de possível. (TIMM, 
2008). 

Timm (2008) também aponta que os estudiosos que se baseiam no estado 
social classificam os direitos fundamentais em essenciais e os não essenciais, sendo 
ainda, absolutos ou não. Assim, os absolutos não podem sofrer restrições 
orçamentárias, além de buscar a aplicação dos direitos fundamentais que visem a 
dignidade humana nas relações privadas, ou seja, em relações contratuais, como 
relação com previdência, planos de saúde e propriedade, para que se aumente a 
implementação de novos direitos fundamentais. (TIMM, 2008). 
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Com isso, se infere que, o mínimo existencial e os direitos fundamentais que 
foram feitas para serem aplicados de forma gradual, ainda não se concretizaram, um 
dos motivos apontados está no fato do país fazer parte do rol de países de 
modernidades tardias, em que as promessas da constituição ainda não foram 
cumpridas (CAMBI, 2018), de forma que, se cumpridos esses pontos, haveria por 
consequência a expansão do que se entende por direito mínimo, pois máximo e 
mínimo são expressões de valor que se baseiam em outro elemento, atuando como 
condicionante, logo, o mínimo para existir de um país subdesenvolvido será 
exponencialmente menor que a de um país com a economia forte e consolidada.  

Ocorre que, o estudo da economia dentro do direito enfrenta uma certa 
resistência, e assim, diferente de outras áreas do conhecimento, que foram 
atribuídas em consonância ao estudo do direito, como a psicologia, a sociologia e a 
filosofia, a economia ainda não se estabeleceu como um filtro para se pensar. O que 
não ocorre em países desenvolvidos, que já possuem uma extensa produção sobre 
o tema, com apontamentos críticos sobre os efeitos da economia na esfera dos 
direitos. (TIMM, 2008). 

Para tanto, o autor infere certos pontos que podem explicar essa ausência 
da economia de forma mais contundente no campo acadêmico jurídico: 

 
a) a dificuldade ou resistência da maioria dos estudantes de Direito com as 
ciências exatas; b) maus cursos de economia oferecidos dentro das 
faculdades de Direito; c) más experiências de operadores do Direito em 
épocas pretéritas de choques econômicos heterodoxos feitos ao arrepio da 
ordem jurídica e sem o menor respeito por princípios e valores 
constitucionais (como o caso do “Plano Collor” por exemplo). (TIMM, 2008, 
p. 5). 

 
Como a economia já possui seu campo reconhecido pela cientificidade, pode 

ser elencado três pontos que lhe são inerentes, i) pela relação que possui com o 
estudo entre os humanos e seu comportamento no mercado; ii) padrão cientifico, 
pela ciência comportamental e sua análise social que se aplica por modelos 
matemáticos e econométrica; iii) uma ciência que estuda o manejo de recursos 
sociais e eficiência econômica para atender as ilimitadas necessidades humanas. 
(TIMM, 2008, p. 3).  

 
Normalmente o problema apontado para os juristas frente à Economia, é 
que ela rejeitaria a noção de justiça, a qual, por sua vez, seria a 
preocupação fundamental do Direito. No entanto, se pensarmos que a 
ineficiência provoca desperdícios em uma sociedade, certamente não seria 
justo que os recursos da sociedade fossem gastos sem maximizar a sua 
utilização social. (TIMM, 2008, p. 4). 
 

A economia portanto, por meio de sua aplicação e estudo no estado, pode 
trazer a leitura de qual forma mais eficiente para disponibilizar os recursos de 
maneira adequada, visando atender a demanda social, uma vez que os Estados, em 
muitas vezes não terão como comportar o repasse de todas as necessidades, 
ficando diante de escolhas trágicas a serem realizadas. Assim sendo, somente com 
um estudo prático e real poderá se chegar a bases que sustentem estas decisões, 
buscando sempre uma melhor solução e com maior justeza. (TIMM, 2008). 

Nesse sentido, autor, crítica o pensamento doutrinário da aplicação alexyana 
no campo prático, pois uma vez apresentados os problemas para serem 
solucionados, a escolha trágica deverá ser realizada, e nesse ponto, a teoria apenas 
aponta qual se deve escolher, utilizando como base o peso de princípios, e com 
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isso, o uso de argumentação, os quais, o tribunal pesará sua decisão em face de um 
em detrimento de muitos (TIMM, 2008). 

 

Mas uma vez tomada a decisão, ela deve valer para todos, impessoalmente. 
Pois realmente o maior problema do país parece ser se ater 
impessoalmente à regra e agir fora da lógica do patrimonialismo estatal (que 
vê a coisa pública justamente como res nullius).  Justamente o que 
caracterizaria um direito como social é sua não apropriação por um 
indivíduo, mas estar à disposição de toda a sociedade. De modo que o 
direito social à saúde é um direito de todos terem um hospital funcionando 
com um nível x de atendimento, ainda que limitado (por exemplo, 
urgências). Não significa o direito de um indivíduo contra todos da 
sociedade obter um medicamento que poderá provocar o fechamento do 
ponto de saúde. Este não é um direito social ou coletivo, mas individual 
(TIMM, 2008, p. 16). 
 

Isso porque, o método alexyano se pauta em uma forma argumentativa de 
retorica-discursiva, que não dá suporte a guias interpretativos, sendo desguarnecido 
de critérios de previsibilidade e nem de precisão quanto ao melhor resultado à 
sociedade daquele debate que acontecerá no tribunal no caso concreto. (TIMM, 
2008, p. 15). 

Desta forma, Timm (2008), argumenta que a decisão não pode ser 
individualista, ou seja, uma vez realizada a escolha trágica, esta deve estar 
disponível a todos e não somente em beneficio individualizado, como por exemplo, 
numa demanda por remédios, em que um indivíduo ao receber o parecer favorável, 
acaba colocando em xeque o funcionamento de postos de saúde, que atenderiam 
diversas pessoas. (TIMM, 2008). 

Dito isso, cumpre dar sequencia a analise do direito como concreção de 
praticas garantistas, visto que, o judiciário tem como papel principal garantir os 
direitos servindo como instrumento de garantias, e, para tanto, deve utilizar os 
critérios interpretativos de forma correta, para que se extraia sempre o máximo para 
defesa dos direitos fundamentais e humanos (CAMBI, 2018, p. 533).  

Assim, diante de mais de uma possibilidade de interpretação constitucional, 
deve ser eleita aquela que melhor proteja o valor dignificante da condição humana, 
sendo essa conduta uma forma restritiva a qualquer interpretação que se mostre 
contratai a efetivação desses valores (CAMBI, 2018, p. 534). 

Nesse eixo, as decisões devem levar em conta não somente a constituição 
ou a constitucionalidade das leis e normas infraconstitucionais, bem como expandir a 
visão decisória para o bloco de constitucionalidade, formado pelos tratados e 
convenções internacionais que resguardam os direitos humanos, pois estes desde a 
declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 encontram-se em posição 
central do sistema jurisdicional. 

Com esse movimento, o país possui um importante pacto internacional, que 
visa a promoção e proteção das medicas econômicas, sociais e culturais, devendo o 
Estado parte assegurar condições para um mínimo essencial em meio ao máximo de 
recursos à disposição, sendo que os direitos fundamentais devem obedecer uma 
implementação progressiva (CAMBI, 2018, p. 536).  

A adoção de um sentido interpretativo em prol dos direitos estabelecidos, 
constitucionalmente ou por convenções, garantem a decisão um caráter de dúplice 
proteção jurisdicional, ao ampliar o alcance da leitura do texto de direito 
fundamental. No entanto, podem surgir questões provenientes de tomada de 
decisões pelos entes estatais, como em políticas públicas ineficientes, nesses casos 
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o papel da justiça deve ser o de afastar o bloqueio e pavimentar o caminho para 
efetivação dos direitos (CAMBI, 2018, p. 536-540).     

Diante desse panorama, cumpre suscitar a análise econômica do direito com 
o respaldo de teorias da decisão, sendo nesse caso apontado como uma alternativa 
a construção de Cass Sunstein e R. Posner, que delineiam na teoria liberal 
estadunidense uma analise dos custos dos direitos. Nesse intuito será apresentado 
uma breve introdução sobre a teoria de Sunstein, mais precisamente sobre a teoria 
minimalista.  

Na ocorrência de impasses institucionais, surgem diálogos sobre as 
possibilidades de resolver tais impasses sobre os poderes e suas posições em 
relação aos direitos postos a sociedade, sobretudo, na tentativa de solucionar o 
ativismo ou a inercia legislativa, surge portanto, o uso do silencio da cortes, 
inicialmente percebida na teoria de Alexander Bickel, que fora retomada e 
remodelada, por Sunstein, que tem buscado ao longo do tempo encorpar seus 
estudos implementando elementos das críticas apontadas em sua posição a respeito 
do minimalismo (LIMA, 2013).  

Portanto, a construção da teoria do minimalismo de Sunstein, inicia de fato 
na sua obra One Case at time: Judicial Minimalism on the Supreme Court, a qual 
delineia as atitudes minimalistas da Corte estadunidense, além de outras inúmeras 
obras que tratam acerca do tema, incluindo a Constituitional Personae, que 
demonstra como sua visão pode ser utilizada em um contexto democrático de 
deliberação pela postura de silenciar-se diante determinados casos, chamando ao 
diálogo atores sociais que possuem conhecimento aprofundado da causa (LIMA, 
2013, p. 80).  

O traço fundamental de sua obra consiste na posição dos juízes/cortes em 
abster-se de pronunciamento diante de casos difíceis ou emblemáticos, pois, pauta-
se na ideia de que nem sempre os juízes possuem conhecimento suficiente para 
decidirem sobre o tema, sendo mais aceitável que decidam de forma não integral, 
possibilitando que outros membros da sociedade com conhecimento sobre o tema 
possam participar da construção da decisão, o que afasta a figura de juiz legislador 
e torna o judiciário um espaço democrático (LIMA, 2013, p. 80 ss.).  

O autor se baseia nas teorias de Alexander Bickel e a segunda da teoria de 
John Raws, na primeira ele busca as fontes das “virtudes passivas” e a segunda sua 
inclinação a teoria de justiça liberal rawlsiana com vistas a aceitação de um 
multiculturalismo social e incentivo de debates para tomada de decisão. Já a 
utilização de argumentos “estreitos” e “superficiais” consiste na atitude de prevenção 
de erros e custos por possíveis más fundamentações das decisões, sendo ainda 
privilegiado o diálogo que ocorre num espaço democrático. (SIEGEL, 2005, p. 1957-
1959). 

Assim, o minimalismo busca uma forma de evitar custos provenientes de 
decisões erradas que possam ser revisadas num futuro, com a ausência de 
pronunciamento, as decisões podem ser realizadas por diversas visões sobre o 
tema. A teoria atua, portanto, tanto na redução destes custos quanto na busca por 
efetivação democrática da decisão, uma vez que, os juízes não são eleitos 
diretamente pela sociedade, bem como suas funções típicas não comtempla a 
atuação legislativa (LIMA, 2013, p. 80). 

 Lima (2013), também aponta que a teoria minimalista deve ser observada 
com ressalvas, uma vez que, o próprio Sunstein aponta falhas no sistema 
minimalista, no entanto, não merece ser desvalorizada, pois o autor de uma forma 
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aberta, absorve os pontos criticados ao longo do tempos e busca refinar a teoria com 
o avanço do tempo e de suas observações (LIMA, 2013, p. 86). 

O modelo minimalista de atuação busca, portanto, promover um diálogo 
democrático, pois há espaço para uma construção com diversos vieses, que visam 
obter decisões mais coesas, mas essas ações somente podem ser efetivadas na 
presença de ferramentas que permitam medir a precisão política, como o   
accountability, que pode demonstrar as ações dos órgãos do governo, criando um 
real espaço de participação igualitária entre as pessoas e Estado numa construção 
dialógica política, de forma que, aqueles que detêm o poder politico prestem contas 
como forma de legitimar a legislação e também a expressão popular (LIMA, 2013, p. 
82).  

O accountability possui duas dimensões, a answerability e o enforcement. A 
primeira, trata se refere as autoridades públicas que têm de informar e explicar suas 
ações, a segunda, trata da capacidade dos agentes que tem a tarefa de fiscalizarem 
a responsabilidade daqueles que detêm o poder, atuando caso estes não ajam de 
forma legal ou moral (CAMBI, 2018, p. 543).   

Ainda para a teoria de Sunstein, dentro do sistema democrático deliberativo, 
o juiz possui algumas funções que podem ser divididas da seguinte forma, validação 
do resultado do processo democrático, isolamento ou separação de possíveis 
condutadas de controle de regras democraticamente aprovadas e requisição de 
resultado politico que cumpra com as restrições do modelo democrático deliberativo.  

No caso em que o juiz se depare com a necessidade de proferir uma 
decisão, dentro da visão minimalista, deve escolher a abordagem rasa e estreita, 
Shallow and Narrow, de forma que não se profira uma decisão profunda e nem 
ampla, assim a sentença cumpre com a sensatez esperada (SUNSTEIN, 2008, p. 4). 

Importante frisar que o próprio autor aponta quem nem todas as situações 
poderão ser amparadas pelo minimalismo, devido a questão da superficialidade, que 
a longo prazo, a ação de não decidir alguns pontos pode incorrer em sobrecarga 
àqueles que são adeptos ao minimalismo devido a cobrança que pode ser 
direcionado sobre o tema não decidido (SUNSTEIN, 2008, p. 4). 

Por outro lado, os pontos positivos defendidos por Sunstein, recaem sobre a 
ideia de não se discutir determinados temas de forma superficial para demonstrar 
respeito mutuo entre as partes que irão aprofundar sobre o debate, sendo estes 
agentes do estado ou atores que possuem o conhecimento necessário para 
sustentar as decisões (SUNSTEIN, 2008). 

Ainda sobre os argumentos favoráveis, a postura de evitar decisões gerais 
com a utilização de ambição teórica em torno das decisões leva ao entendimentos 
que os juízes são falhos e que suas escolhas podem acarretar custos em um futuro, 
além de ter noção que, o minimalismo não poderá ser empregado em todas as 
decisões, pois como já dito, a superficialidade poderá gerar mais custos no futuro, e 
isso não revela o sentido minimalista (SUNSTEIN, 2008, p. 1-5). 

Outra característica minimalista consiste na sua essência pragmática, na 
busca por efetivar formas de autogoverno ou self-government democrático, 
pregando o respeito a normas cívicas ao tomar a atitude de não decidir sobre 
questões centrais, e, promovendo uma abertura ao autogoverno com respeito as 
pessoas que venham pensar de forma diferente sobre questões que são 
fundamentais ao jogo democrático (SUNSTEIN, 2008, p. 5). 

Quanto as formas de minimalismo, elas podem ser como Shallow, Narrow, 
Hollowness, and Conceptual Descents, sendo, superficial, estreita, vazia e a descida 
conceitual (Sunstein, 2008, p. 6). 
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Essas formas consistem em linhas estratégicas para concretização de 
decisões consensuais, vez que, na abstenção da pronuncia em certos casos, o 
judiciário chama para o debate processual atores políticos que podem contribuir na 
elaboração das decisões em face do silencio do órgão judicial como validador do 
que se debate em volta da questão a ser decidida (LIMA, 2013, p. 86). 

A forma de adoção da estratégia minimalista deve ser feita em small-steps 
(pequenos passos), inferindo a seguinte pergunta, quais casos são favoráveis a 
implementação da teoria de argumentos teóricos incompletos? Além de sugerir o 
enfrentamento a possíveis críticas sobre o não enfrentamento das questões a serem 
decididas, o autor mostra que nem sempre será possível defender essas estratégias 
modestas, como nos casos em que o juiz possui conhecimento amplo e profundo 
sobre o tema, podendo por si só encerrá-lo. De outro lado, existirão casos que, o 
silencio poderá contribuir para redução de conflitos, além da redução de possíveis 
custos com a decisão, “deixar o presente aprender com o futuro” (SUSNTEIN, 2008, 
p. 10). 

Portanto, Sunstein (2008), aponta pontos sobre o silêncio na construção da 
decisão, como a estabilidade social alcançada pelos acordos incompletos e 
aplicados aos princípios constitucionais, promoção de uma democracia 
constitucional, bem como de um sistema legal liberal, no qual as pessoas possam 
viver com respeito mútuo, redução dos custos políticos envolvidos nas questões  
controvertidas, utilização dos argumentos teóricos incompletos como propulsor do 
progresso de uma sociedade bem como a evolução moral ao longo do tempo, uma 
vez que como as mudanças sociais ocorreram no passado, hão de ocorrer no futuro. 
(SUSNTEIN, 2008). 

Logo, a importância de não ter teorias não calcificadas e com erros de forma 
fechada, representa uma abertura para o debate de questões como discriminação 
da orientação sexual, idade, deficiência e questões de discriminação racial 
(SUSNTEIN, 2008). 

Por fim, o uso dessas estratégias se mostra mais adequado a corte judicial 
como forma de evitar erros por uma busca por aprofundamento teórico, uma vez que 
os juízes não são autossuficientes, portanto, são passiveis de cometer erros em 
suas decisões, que podem gerar custos no futuro (SUSNTEIN, 2008). 

 
 

4. CONCLUSÃO 

 

 As conquistas sociais obtidas pelo povo, por meio de diversos movimentos 
e que, geraram standards de proteção principiológicas e normativas, mas que ainda 
hoje correm o risco de serem postas de lado por uso de aplicação política, seja em 
decisões tendenciosas ou em políticas públicas que interfiram na prevalência destes 
direitos.  

O ato que instaura o conflito de normas e princípios deve ser observado pelo 
tempo e espaço que ocorre, sendo que, a formação de uma visão sistêmica do 
direito se faz importante, observar por camadas, parece ser um ponto positivo para 
uma interpretação mais ampla. A existência de forças axiológicas e normativas em 
volta do fato social, condiz com a realidade factual de todas as ações que interferem 
na esfera da justiça e da política, mediadas pelo direito.  

A percepção vetorial de forças, sejam estes, princípios, normas ou regras, 
parece ser exemplificativa para aplicação das teorias supra mencionadas, pois 
dentro do espectro social, histórico e jurídico, as ações podem ser observadas pelos 
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vetores de força que representam o sentido dado ao texto, aplicação ou criação de 
políticas, sendo necessário portanto a observação do evento por um viés abstrato, 
que levara a compreensão fática das ações lançadas no jogo político.  

Os vetores apresentados, são a força determinante da defesa dos standards 
principiológicos e normativos, que visam a proteção dos direitos fundamentais, os 
quais o aplicador do direito pode, e deve usar para invalidar decisões que se 
apresentem como uma força contraria a estes direitos, os quais podem ser 
aparentes ou velados, mas que geram impactos aos indivíduos na sociedade.  

As formas de aplicação e interpretação dos direitos, devem ser aquelas que 
o interprete reconheça o espaço e tempo de sua interpretação, bem como o 
destinatário de duas escolhas, a ponto que, sua leitura esteja adequada as normas e 
valores que se apresentam a contemporaneidade fatual, do contrário, uma ruptura 
com o sistema vigente pode ocorrer, e sua magnitude pode ser imensurável, visto a 
forma que se adota para a escolha daqueles que podem ditar a vida de terceiros por 
meio de seus atos, e, que na prática, ao se deparar com um conflito de normas, o 
julgador deve adotar a posição que melhor garanta os direitos humanos e 
fundamentais estabelecidos, qualquer interpretação que vá contra esse postulado 
deve ser abandonada.  

A visão econômica do direito, parece ser uma saída logica e racional, para 
tempos irracionais e de ações descomedidas, vez que, não se pode imaginar um 
Estado sem participação econômica, seja interna ou externa a seus domínios, mas 
que suas escolhas geram efeitos sobre todos aqueles que estão sob sua tutela. 
Avançar discussões com essa área de conhecimento se torna vital, para que, o 
conhecimento e a informação de ações tomadas pelos governos sejam de 
conhecimento de todos, e que ações possam ser não pautadas em interesses 
individuais ou de certas classes, e sim, que abranjam a totalidade. 

Com isso, analisar teorias constitucionais ligadas a possibilidade de análise 
econômica dos direitos merece ter um espaço para discussão, visto que tanto a 
implementação de políticas publicas que possam cercear direitos quanto decisões 
que violem as garantias mínimas podem ocorrer no atual estado do direito.  

A abstenção de julgamento aprofundado em determinados casos pode ser 
uma saída para impasses institucionais que possam vir a mitigar direitos 
fundamentais, e, ao mesmo tempo abre espaço para o debate de atores envolvidos 
com as causas a serem decididas, possibilitando que o judiciário não seja legislador 
ativo, somado a criação de um espaço democrático para o debate, privilegiam o 
exercício democrático, pois permite a ampla participação social na construção de 
decisões ao mesmo tempo que possibilita uma visão mais refinada das 
possiblidades econômicas em torno da implementação de direitos.   
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RESUMO 

 
O presente artigo terá como norte trazer detalhes sobre a atual população carcerária 
no território brasileiro, seja na exposição de dados estatísticos visando escancarar a 
dimensão da crise instaurada em praticamente todo o território brasileiro; seja na 
apresentação de leis ineficazes que contribuem para o crescimento da massa 
prisional; ou, na inaplicabilidade dos direitos fundamentais constitucionalmente 
garantidos à pessoa do presidiário. Ademais, em uma etapa secundária voltada a 
discorrer sobre formas de resolução desse problema, será apresentado um conjunto 
de fatores contribuintes à reinserção do preso à sociedade, como: políticas públicas 
agindo como vetores de reintegração; remissão de pena e labor ao preso; 
ensinamento escolar nas prisões; e a esfera criminal como intervenção mínima. A 
metodologia deste escrito se deu através da versão exploratória, se utilizando da 
análise de artigos, doutrinas e reportagens que versam sobre o tema. As fontes 
literárias foram pesquisadas em portais eletrônicos de bases de dados. 
 

 
Palavras-chave: Crise carcerária. Dignidade da pessoa humana. Ressocialização. 

 
RESUMEN 

 
El propósito de este artículo será brindar detalles sobre la población carcelaria actual 
en el territorio brasileño, ya sea en la exposición de datos estadísticos que tengan 
como objetivo abrir la dimensión de la crisis en prácticamente todo el territorio 
brasileño; ya sea al presentar leyes ineficaces que contribuyen al crecimiento de la 
masa de la prisión; o, la inaplicabilidad de los derechos fundamentales garantizados 
constitucionalmente a la persona del preso. Además, en una etapa secundaria 
centrada en las formas de resolver este problema, se presentará un conjunto de 
factores que contribuyen a la reintegración del preso en la sociedad, tales como: 
políticas públicas que actúan como vectores para la reintegración del preso; remisión 
de castigos y trabajo al prisionero; enseñanza escolar en las cárceles; y la esfera 
criminal como intervención mínima. La metodología de este escrito fue a través de la 
versión exploratoria, utilizando el análisis de artículos, doctrinas e informes sobre el 
tema. Se buscaron fuentes literarias a través de portales de bases de datos 
electrónicas. 
 
Palabras clave: Crisis penitenciaria. Dignidad de la persona humana. 
Resocialización 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A discussão concernente à crise prisional atualmente instaurada no território 

brasileiro, por ter se agravado substancialmente ao longo dos últimos anos, vem 
sendo suscitada em debates e seminários jurídicos. Mais estritamente, toda essa 
preocupação se faz urgente pelo fato de a anomalia prisional brasileira ser tão 
extensa ao ponto de seus efeitos atingirem não somente o espaço físico das prisões, 
mas sim, também, a sociedade em sentido amplo.  

Para se ter uma breve percepção de tamanho problema, pode-se citar o 
número atual de presos no território brasileiro, no dado estatístico exposto por 
SANTOS (2017) em documento do Ministério da Justiça e Segurança pública em 
pesquisa feita em 2016 que dispõe: 

 
Em junho de 2016, a população prisional brasileira ultrapassou, pela 
primeira vez na história, a marca de 700 mil pessoas privadas de liberdade, 
o que representa um aumento da ordem de 707% em relação ao total 
registrado no início da década de 90. 

 

Por uma perspectiva comparativa, trazendo esses números para o ano de 
2019, pelas palavras de VASCONSELOS (2019), ao citar dados coletados do Banco 
de Monitoramento de Prisões, do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), sobre o atual 
número de presos no território brasileiro, constata-se que “atualmente a população 
carcerária do Brasil tem 812.564 pessoas presas. E o número pode aumentar, já que 
alguns estados, como São Paulo, ainda não forneceram os números atualizados”. 

Pois bem, o sentido deste documento procurará expor não somente as 
mazelas do sistema prisional brasileiro, mas sim, também, buscará discorrer sobre 
maneiras que fomentem o início de uma reação a esse imenso problema. 

Ora, os operadores do Direito vêm ponderando com veemência em seus 
seminários e doutrinas a respeito da necessidade da instauração de fatores como, 
por exemplo: políticas públicas voltadas à reinserção do preso à sociedade em 
sentido amplo, remissão de pena, implantação de educação escolar dentro das 
prisões e/ou a utilização da esfera criminal como última ferramenta de busca pela 
paz social. Neste escrito será discorrido sobre cada um desses fatores citados. 

Isto posto, tem-se a seguinte pergunta: qual o nascedouro desse problema e 
o que o faz a cada dia crescer de forma potencial?  Ainda, a aplicação de medidas 
visando a diminuição da população carcerária, como essas citadas no parágrafo 
acima, pode ser categorizada como útil? Pois bem, isto será verificado na conclusão 
do presente artigo. 
 
2. O NASCEDOURO DA CRISE PRISIONAL BRASILEIRA 

 
Em um primeiro momento, percebe-se que todo o núcleo dessa crise se dá 

através da banalização coletiva que é exercida por grande parte da sociedade no 
que se refere ao espaço periférico brasileiro, visto que por uma análise mais estrita, 
o que se presencia dentro das favelas brasileiras é um cenário composto por 
moradores de classe baixa; falta de saneamento básico; falta de projetos sócias que 
custeiem uma melhor educação às crianças e jovens desses ambientes; hegemonia 
do tráfico de drogas – o que faz com que muitos dos adolescentes sejam obrigados 
a ingressarem na corriqueira prática delituosa. 
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Sendo assim, lamentavelmente o que resta às outrora crianças que 
necessitavam de incentivo estatal e agora apenas jovens socialmente excluídos é a 
aceitação da empreitada criminosa que, como já dito, na maioria das vezes acontece 
de forma compelida. Deste modo, obviamente fica fácil de se constatar que grande 
parte dessa alta população carcerária do Brasil diz respeito justamente a moradores 
de periferias, mais do que isso, jovens de periferias. 

Analisando essa questão por um olhar mais estrito, pode-se citar mais uma 
vez dados estatísticos disponibilizados pelo Ministério da Justiça e Segurança 
Pública em uma pesquisa feita por um de seus órgãos de pesquisa, Infopen 
(Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias), ao coletar que “a partir da 
análise da amostra de pessoas sobre as quais foi possível obter dados sobre a raça, 
cor ou etnia, podemos afirmar que 64% da população prisional é composta por 
pessoas negras” (SANTOS, 2017). 

Ademais, o mesmo órgão, sob a análise de dados de SANTOS (2017), traz à 
baila no sentido de que:  

 
A informação sobre faixa etária da população prisional estava disponível 
para 514.987 pessoas (ou 75% da população prisional total). A partir da 
análise da amostra de pessoas sobre as quais foi possível obter dados 
acerca da idade, podemos afirmar que 55% da população prisional é 
formada por jovens, considerados até 29 anos. 

 
2.1. A SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA 

 
Para adentrar ao tem da superlotação, será falado primeiramente sobre um 

dos principais motivos desta, ou seja, um contribuinte extremamente substancial 
para o agravo desse problema é no que diz respeito à Lei antitóxicos -  § 4º 
do art. 33 da Lei 11.343/06, Lei de Tráfico de Drogas que dispõe que: 

A Lei de Drogas, que em sentido amplo classifica um delito relacionado a 
envolvimento com entorpecentes na mesma proporção de uma prática criminosa 
hedionda, impossibilita que qualquer positividade seja direcionada aos acusados, e 
fecha horizontes, inclusive, para cumprimento de delito em regime aberto ou 
semiaberto, visto que mesmo que se tenha emprego e residência fixa, por essa lei 
não se terá acesso a, por exemplo, esses dois módulos de cumprimento de pena 
citados, gerando determinada desconexão com a própria Constituição Federal, que 
veta  qualquer forma de desproporcionalidade penal através do  Princípio da 
Dignidade da Pessoa humana que tem como raiz o dever de que a dignidade jamais 
poderá ser tirada do indivíduo, ou seja, sem exceção, atingindo a todo ser humano.      

Deste modo, entende-se que o mero encarceramento a infratores que não 
oferecem nenhum perigo à sociedade, como por exemplo os enquadrados na Lei de 
Tráfico, contribui justamente para problemas muito maiores. Isto é, hipoteticamente 
um jovem de 18 anos que é preso por tráfico de drogas, acaba sendo “jogado aos 
tubarões”, visto que a partir do momento em que ele passa a fazer parte de uma 
prisão superlotada, com domínio de facções que obrigam o delinquente iniciante a 
servir seus anseios, fica óbvio em dizer que em pouco tempo esse mesmo jovem 
que fora preso apenas enquadrado no delito de drogas, se tornará mais um soldado 
do crime.    

Nos dias atuais o Estado Brasileiro tem a terceira maior população prisional 
do planeta, como já dito na citação feita na introdução deste escrito, mais de 800 mil 
presos, isto é, um cenário aproximado a duas vezes a população da Islândia. Isso 
quer dizer que o cenário dos confinamentos prisionais brasileiros é único, pois 
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olhando por um escopo futurista, nota-se que a população carcerária brasileira tende 
a certamente aumentar-se, principalmente após o agravante referente à Lei de 
drogas, visto que bem como já foi citado neste escrito, justamente a maior parte dos 
crimes estão relacionada a tráfico de drogas, mesmo que recaiam sobre si punições 
sobre práticas questionáveis. 

KUHENE (2013) vai mais além ao dizer que o encarceramento exacerbado 
gera o chamado efeito cascata, ou seja, na visão dele: 

 
Hoje, onde estão essas mais de 600 mil pessoas encarceradas só cabem 
370 mil, ou seja, para cada cela feita para receber 8 pessoas vivem 13. 
Esse número poderia ser bem menor, pois 40% dos presos brasileiros 
sequer foram condenados ainda, até porque não há quem os defenda, não 
existem defensores públicos suficientes, isto é, quem não tem dinheiro para 
custeio advocatício acaba sendo esquecido pela jurisdição brasileira. No 
Brasil existem apenas 1/3 dos defensores públicos aptos para suprir esse 
tipo de demanda. Mesmo quem é preso em flagrante acaba esperando 
cerca de 130 dias para uma primeira audiência, o que é preocupante, visto 
que 40% desse tipo de delinquente não são condenados ao término do 
processo.  

  

Nota-se, principalmente com o exemplo estatístico demonstrado, que a 
dignidade aos detentos é quase nula, tanto que, se toda a população prisional 
brasileira formasse um país, seria o terceiro do planeta com o maior número de 
homicídios proporcionais. 

 

2.2. SAÚDE, HIGIENE E ALIMENTAÇÃO NAS PRISÕES BRASILEIRAS 
 

Antes de qualquer análise técnica, é de grande importância destacar que as 
formas física e mental de saúde são a base de qualquer dignidade pré-estabelecida 
ao ser humano em geral. Mais do que isso, o próprio artigo 12 da Lei de Execução 
Penal, dispõe que: “a assistência material ao preso e ao internado consistirá no 
fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas”. 

Ora, não é necessário se valer de algum tipo de exercício cognitivo para ser 
notado que existe tremendo paradoxo da redação desse artigo para a realidade 
carcerária brasileira. De mais a mais, não só os dados alarmantes que foram 
expostos neste artigo comprovam tal desconexão, afinal, basta que se assista aos 
recorrentes noticiários de televisão para que mais empiricamente se constate tal 
gravidade, em outras palavras, tal falta de dignidade à pessoa humana no que se 
refere ao espaço prisional brasileiro. 

 
Nas prisões clássicas existem condições que podem exercer efeitos 
nefastos sobre a saúde dos internos. As deficiências de alojamentos e de 
alimentação facilitam o desenvolvimento da tuberculose, enfermidade por 
excelência das prisões. Contribuem igualmente para deteriorar a saúde dos 
reclusos as más condições de higiene dos locais, originadas na falta de ar, 
na umidade e nos odores nauseabundos (BITENCOURT 2011, p.166). 

 
2.3.  A VIOLÊNCIA INSTAURADA NAS PRISÕES 

 
Todas as vezes que se discute violência na esfera carcerária brasileira, o que 

se suscita em mente é que o próprio “ordenamento jurídico prisional” é que se 
sobrepõe sobre a legítima legislação criminal brasileira, ou seja, na maioria das 
ocasiões, o preso, quando passa a ser um integrante de determinada prisão, nada 
mais que se enxerga como compelido a ser signatário de determinada facção, visto 
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que, para ele, não existe outra forma de “salvar a sua pele”, ou seja, ou esse mesmo 
encarcerado aceita  “legislação” daquele brutal ambiente, ou estará condenado a 
“penas” como estupro, tortura e até mesmo a morte. 

 
A influência do código do recluso é tão grande que propicia aos internos 
mais controle sobre a comunidade penitenciária que as próprias 
autoridades. Os reclusos aprendem, dentro da prisão, que a adaptação às 
expectativas de comportamento do preso é tão importante para seu bem-
estar quanto a obediência às regras de controle impostas pelas autoridades 
(BITENCOURT, 2011, p. 186). 

 

Outra atividade indigna com enorme índice de recorrência diz respeito ao 
abuso sexual, isto é, em algumas situações, esse preso que fora introduzido 
desumanamente ao convívio criminoso das prisões, seja tido como propriedade das 
“oligarquias” que comandam determinado espaço penitenciário, o que abre portas 
para doenças incuráveis como a AIDS. 

 

3. SOLUÇÕES PROPOSTAS ATRAVÉS DO DIREITO PENAL 
 

3.1, A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO 
 
Antes de se ingressar no mérito desse subtema que diz respeito à 

ressocialização, é de imprescindível importância que seja destacado que 
afirmativamente o reingresso do encarcerado à sociedade comum é acessório à 
conscientização da própria sociedade, ou seja, a mobilidade social na reintegração 
do é a base para a diminuição da reincidência, seja na concessão de projetos 
sociais que englobam preparo profissional, para consequentemente se gerar 
empregos, dentre outras contribuições. 

Acontece que, nos dias atuais, o Estado brasileiro tem tratado a 
ressocialização como pouco pertinente para a resolução desse enorme problema, 
tendo e vista que a sociedade é figurativamente compelida a enxergar o reinserido 
através de uma espécie pré-concebida, ou seja, um olhar de pessimista. Vale 
ressaltar que muito dessa cultura opressora se dá por meio do próprio 
sensacionalismo de noticiários televisivos que corriqueiramente incentivam esse 
tratamento. 

Nesse mesmo pique, o doutrinador, GRECO (2011, p. 433), dispõe:  
 
Parece-nos que a sociedade não concorda, infelizmente, pelo menos à 
primeira vista, com a ressocialização do condenado. O estigma da 
condenação, carregado pelo egresso, o impede de retornar ao normal 
convívio em sociedade. 

 

Ainda, a jurista ROSSINI (2014) traz à baila em seu artigo no sentido de que: 
 
A principal dificuldade enfrentada por esses indivíduos é ingressar no 
mercado de trabalho, pois além da marca de ex-presidiário, a maioria deles 
não possuem ensino fundamental completo e nem experiência profissional, 
sendo praticamente impossível serem admitidos em algum emprego. Esse 
conjunto de fatores dificulta a necessária e humanitária reinserção do 
detento ao convívio social auxiliando de forma direta o aumento da 
reincidência no país que já sofre com os altos índices de criminalidade. 
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3.2. AS POLÍTICAS PÚBLICAS E O PRESO 
 

Como já citado, as políticas públicas podem ser categorizadas como o mais 
efetivo vetor de perpetuação no que diz respeito ao trazer o preso ao convívio social 
de forma incisiva, visto que toda a dinâmica desse mesmo intermédio começa dentro 
das prisões e se aperfeiçoa fora. De mais a mais, é de extrema validade que se 
destaque que o efetivo exercício dessas políticas se encontra no saudável escambo 
entre as esferas estatal, criminal e penitenciária.      

ROSSINI (2014) traz à tona ao dizer que: 
 
Algumas medidas que devem ser utilizadas pela política pública criminal 
são: ampliar as possibilidades da substituição da pena privativa de liberdade 
pelas restritivas de direito ou multa, evitar as prisões cautelares devendo ser 
impostas somente quando preencherem os requisitos necessários 
presentes na lei e não couber outra medida cautelar menos drástica que o 
cárcere, etc. Por último, cabe citar a necessidade de uma política pública 
realizada dentro dos estabelecimentos carcerários, também denominada de 
política penitenciária. [...] para tanto é indispensável o fomento do Poder 
Público para atender as necessidades estruturais dos presídios, tais como 
local para que os presos possam praticar atividades físicas, estudar, 
trabalhar, fazer suas refeições e por fim uma cela que atenda as 
características previstas na Lei de Execução Penal.  

 

Ele ainda continua ao ressaltar que: 
 
Quanto a política pública estatal, faz-se necessário que o governo 
compreenda que para diminuir o problema carcerário, deve-se investir em 
políticas públicas voltadas não somente à execução penal, mas também 
nas áreas de educação, saúde, segurança, habitação e geração de 
emprego como forma de diminuir as desigualdades sociais existentes na 
sociedade, para que todos tenham mais oportunidades e para que ao 
término do cumprimento da pena o preso encontre o apoio necessário para 
refazer sua vida de forma digna. (ROSSINI, 2014) 
 

3.3. REMISSÃO DE PENA E O LABOR COMO MÉTODO DE RESSOCIALIZAÇÃO 
 

Tendo em vista que este tópico é dividido em duas facetas, será 
primeiramente discorrido a respeito da remissão de pena. Pois bem, para que se 
tenha melhor compreensão sobre, não custa dispor como os juristas conceituam a 
remissão de pena como prerrogativa ao presidiário. 

Na visão de MIRABETE (2007, p. 30) se trata de: 
 
[...]um direito do condenado em reduzir pelo trabalho prisional o tempo de 
duração da pena privativa de liberdade cumprida em regime fechado ou 
semiaberto. Trata-se de um meio de abreviar ou extinguir parte de sua 
pena. Oferece-se ao preso um estímulo para corrigir-se, abreviando o 
tempo de cumprimento da sanção para que possa passar ao regime de 
liberdade condicional ou a liberdade definitiva. 

 

Ora, destrinchando o que o nobre jurista conceitua, pode-se afirmar que a 
remissão, nos termos da Lei das Execuções Penais, pode se dar através de duas 
formas, pelo trabalho ou pelo estudo.  

A remissão de pena através do trabalho, é possível para apenados que se 
encontram em regime fechado e em regime semiaberto, obviamente não sendo 
cabida ao regime aberto. De mais a mais, essa remissão pelo trabalho, segue o 
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patamar de três para um, ou seja, para cada três dias de efetivo trabalho, se reduz 
um dia na pena do preso. 

Já no que se refere à remissão de pena pelo estudo, é possível no regime 
fechado, semiaberto ou aberto, e também seguindo a mesma lógica de três para um 
discorrida no parágrafo anterior. Porém, na categoria de remissão por estudo, existe 
um detalhe, ou seja, é preciso que a cada dia o apenado tenha uma frequência 
mínima de quatro horas de aula. 

É importante destacar também que o apenado cumule a remissão de pena 
trabalho e pelo estudo desde que os horários sejam compatíveis. 

Posto isso, ao se analisar as disposições desse módulo penal, percebe-se 
que a remissão não traz consigo um caráter somente trivial, mas sim, traz uma ideia 
de envolver o preso no estudo ou no trabalho ao ponto de que, ao sair de 
determinado estabelecimento prisional, o mesmo se torne um contribuinte à 
sociedade, e não um obstáculo. 

Partindo para uma análise sobre o preso e o trabalho, percebe-se que, no 
território brasileiro, duas linhas de pensamento referentes ao labor do preso são 
muito discutidas. A primeira se refere à ressocialização do preso como forma de 
trabalho dentro da prisão (que pode ser categorizada como benéfica ao preso e à 
sociedade). Já a segunda fonte argumentativa, destaca que o preso, trabalhando, 
custeia sua própria despesa, reduzindo dispêndio à sociedade. No entanto, por uma 
questão constitucional, somente a primeira serve como objeto de aplicação 
atualmente no território brasileiro. 

É válido que se discorra que no Brasil se tem o labor do apenado tanto em 
confinamento estatal quanto na esfera público-privada. O presídio estatal é a regra, 
isto é, são aqueles presídios comuns que disponibilizam trabalho ao presidiário. Já 
os presídios de convênio público-privado são todos os que ofertam chance de 
trabalho ao encarcerado.  

Ora, mas por qual razão se utiliza a expressão “chance de trabalho? Pois 
muito bem, nesse particular o Estado prescreve contrato com administradores de 
determinado espaço prisional e em uma das disposições contratuais, define 
objetivos a serem alcançados, e um desses objetivos é relacionado ao número de 
presos que serão obrigados a trabalharem e estudarem, isto é, uma porcentagem 
mínima. 

É sempre de imprescindível importância destacar que a ressocialização deve 
ser interpretada como uma espécie de mecanismo que tenha como sentido principal 
a serventia do preso a algum espaço da sociedade após o cumprimento da pena. 
Imagina-se numa situação hipotética em que o preso se disponibiliza para uma 
espécie de mão de obra intermediária que não terá serventia para ele quando deixar 
o estabelecimento penitenciário (ex.: apenas martelar pregos). Ora, nesse caso do 
exemplo, será que a reinserção está sendo exercida? Se essa dinâmica for 
precisada com seriedade, certamente a resposta será não. 

 
O trabalho, sem dúvida, além de outros tantos fatores apresenta um 
instrumento de relevante importância para o objetivo maior da Lei de 
Execução Penal, que é devolver a Sociedade uma pessoa em condições de 
ser útil. É lamentável ver e saber que estamos no campo eminentemente 
pragmático, haja vista que as unidades da federação não têm aproveitado o 
potencial da mão de obra que os cárceres disponibilizam (KUEHNE, 2013, 
p. 32). 
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3.4. EDUCAÇÃO ESCOLAR NAS PRISÕES 
 
Quando se fala em educação direcionada ao preso, antes de tudo é 

importante que seja frisado que tal categoria está no topo das prioridades quando se 
fala em efetiva reinserção do outrora encarcerado como, agora, cidadão comum que 
cumpriu sua pena e está sendo ressocializado. 

Deste modo, a razão primordial dessa modalidade de reinserção é trazer 
efetividade ao aprendizado do preso ao ponto de ele se ver completamente 
vinculado à educação, o que lhe munirá de conhecimento para poder estar em 
paridade com os cidadãos livres da sociedade comum. 

Nesse mesmo pique, COYLE (2002, p.189) assegura no sentido de que: 
 

A atividade educacional não pode ser considerada como uma simples 
regalia concedida pela administração penitenciária, de forma extra e 
opcional. Ela deve ser considerada como um elemento principal em todo 
conceito, capaz de oferecer aos presos oportunidades para um melhor 
aproveitamento do tempo em que permanece na prisão. A educação tem 
que oferecer necessidades básicas, a fim de que todas as pessoas que se 
encontra na prisão, independentemente do tempo, possam aprender 
habilidades tais como ler, escrever, fazer cálculos básicos que contribuirão 
para sobreviver no mundo exterior. 

 
Lembrando que, assim como foi discorrido no início deste documento, a maior 

parte dos presidiários do Brasil é formada por pessoas que não tiveram 
escolaridade, mais do que isso, pessoas de extrema pobreza que nasceram e 
cresceram em lugares insalubres como as periferias do Brasil. 
 
3.5. A ESFERA CRIMINAL COMO INTERVENÇÃO MÍNIMA 

 
Uma das raízes da esfera criminal é sua aplicação como último paradigma, ou 

seja, a efetivação da norma jurídica apenas no que substancialmente macular o 
direito criminal. 

Sobre o princípio da intervenção mínima, CAPEZ (2003, p. 563) confirma que: 
 
[...]é a expressão do axioma da nulla lex (poenalis) sine necessitate, que 
determina não ser possível a incriminação legal sem que haja a 
necessidade de uma intervenção tão gravosa quanto a promovida pelo 
Direito Penal.  

 
Posto isto, por uma perspectiva analítica, se a situação da alta carga 

populacional instaurada nos presídios brasileiros fosse tratada se valendo do 
princípio da intervenção mínima, a diminuição da população carcerária diminuiria 
consideravelmente, isto é, não se trata de indulto direcionado como parâmetro fim 
de resolução de problema. Não. Muito pelo contrário, através do próprio princípio da 
intervenção mínima, por exemplo, grande parte da disposição da Lei de drogas seria 
nula, tendo em vista que a maioria dos presos enquadrados nessa lei são réus 
primários que não apresentam nenhum tipo de perigo à sociedade, dentre outras 
utilizações que maculam esse tão importante princípio. 

 
4. CONCLUSÃO 

 
Por um sentido conclusivo, nota-se que o sistema carcerário brasileiro 

enfrenta um problema que, ao longo dos anos, ao invés de melhorar, somente piora, 
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sobretudo, tem-se suscitado debates sobre mecanismos que o façam cessar. No 
ano de 2018, ocorreu a chama da CPI do sistema carcerário, que teve como escopo 
constatar que o Brasil precisa, com urgência, tratar o particular da crise prisional, de 
mais a mais, tratar o assunto em geral com seriedade, e não com populismo. Para 
se ter uma ideia, no que se refere aos custos carcerários no Brasil, através dessa 
CPI se apurou que: 

 
A violência custa caro à sociedade: de cada R$ 10,00 produzidos no Brasil, 
R$ 1,00 é desperdiçado devido à criminalidade. Dados de 2006, do Banco 
Interamericano, indicam que o Brasil gasta 200 bilhões de reais por ano por 
causa da criminalidade. Ou seja, 10% do PIB, tanto em custos diretos 
quanto indiretos. (CPI SISTEMA CARCERÁRIO, 2018, p. 49) 

 

Ora, ao longo do trabalho foi discorrido a respeito de medidas defendidas por 
juristas renomados como formas de ressocialização e, consequentemente, 
favoráveis à diminuição da carga prisional. Sobretudo pelo que foi destacado na 
citação da CPI do sistema carcerário no ano de 2018, pode-se perceber que o 
Estado brasileiro se encontra aquém, visto que segundo levantamento apurado pelo 
site G1, e redigido por VELASCO (2019), “somente 1/5 dos apenados do Brasil 
trabalham”. 

Ora, na problemática do presente artigo esteve presente um sentido voltado 
explorar as mazelas do sistema carcerário brasileiro, para depois buscar institutos 
jurídicos categorizados por renomados nomes do direito como eficazes no combate 
à essa crise, e, por fim, se tirar a devida conclusão se esses métodos são eficazes 
ou não. 

Pois bem, se tudo isso fosse observado por um sentido prático, obviamente a 
resposta seria sim, tendo em vista, inclusive, um exemplo fático apresentado pelo 
jornal eletrônico Gazeta do Povo, que em matéria escrita por MARONI (2018) 
apurou que:  

Resultado de uma parceria entre o governo do Paraná e o Tribunal de 
Justiça do estado (TJ-PR), a Penitenciária Central do Estado – Unidade de 
Progressão (PCE-UP) é hoje o principal exemplo desse modelo de presídio 
no país. 
Inaugurada em 2016 em um antigo prédio reformado do Complexo 
Penitenciário de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, a unidade 
possui atualmente cerca de 240 presos que cumprem pena em regime 
fechado. Enquanto no resto do estado o número de presidiários que 
estudam e trabalham chega a no máximo 40% e 30%, respectivamente, na 
Unidade de Progressão esse índice é de 100% [...]essa unidade de 
progressão tem índice de reincidência criminal zero. O objetivo é que quem 
saia de lá saia preparado para o convívio social. 

         
Ora, o assunto da constatação da eficácia frente aos módulos jurídicos 

discorridos sob a ótica da doutrina não requer um grande esforço mental para se 
perceber que são de fato eficazes, pois, obviamente, a partir do momento em que se 
prepara um indivíduo na estadia ou no êxito do ambiente prisional, obviamente se 
terá glória nisso. Todavia, o que se pode dizer após todo o desenvolvimento deste 
artigo e também depois de toda a apresentação de dados estatísticos e doutrinários, 
é que o Estado brasileiro pode sim reverter tal quadro mirabolante penitenciário, 
porém, o que precisa ser discorrido e cobrado, seja dos representantes legislativos, 
executivos ou judiciários é a urgência de se colocar em prática medidas como: 
educação ao preso; trabalho, de modo que o apenado gere benefícios a si e ao 
Estado (o que ajudaria a desafogar o déficit estatal quanto aos gastos 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de outubro 
de 2019 

 

penitenciários); a maior disseminação a respeito da importância da remissão da 
pena; ou até mesmo a maior observância quanto ao princípio da intervenção 
mínima.   

Por fim, analisando todo o panorama desta obra, pode-se constatar que a 
reflexão principal a ser absorvida está no sentido de que a competência do direito 
penal não diz respeito a “defender bandido”, mas sim, ao contrário, tenta identificar 
os porquês dessa substancial anomalia penitenciária, para, dentro da razoabilidade, 
exercer determinadas dinâmicas que poderão ser validas como soluções. Por um 
sentido mais amplo, a missão primordial deste escrito é de constatar que a 
reinserção é tão precisa quanto a determinação referente ao cumprimento da pena, 
e que todo o problema da crise prisional brasileira seja tratado dentro das 
determinações do mais importante dos princípios constitucionais, o princípio da 
dignidade da pessoa humana. 
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RESUMO 
  
Este trabalho traz como enfoque principal os Direitos Fundamentais do encarcerado 
e sua violação por parte do Estado. Buscar-se-á por meio de estudos 
principiológicos demonstrar que as autoridades brasileiras violam constantemente a 
Lei Fundamental, principalmente o executivo, quando não investe no sistema 
prisional do país e deixa-o se transformar num verdadeiro caos. Através do método 
dedutivo e do procedimento dialético buscou demonstrar que o Estado brasileiro não 
cumpre o dever de garantir a integridade física dos apenados. 
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ABSTRACT 
 
This work focuses on the fundamental rights of the incarcerated and their violation by 
the state. Principle studies will seek to demonstrate that the Brazilian authorities 
constantly violate the Fundamental Law, especially the executive, when it does not 
invest in the country's prison system and let it become a chaos. Through the 
deductive method and the dialectical procedure it sought to demonstrate that the 
Brazilian State does not fulfill its duty to ensure the physical integrity of the inmates. 
 
Key-words: Fundamental Rights; State; Jail. 
   
 
 
1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho aborda o sistema carcerário brasileiro e a violação dos 
direitos fundamentais. A situação carcerária brasileira é debatida por alguns 
doutrinadores e até mesmo por leigos, nos programas televisivos. Os primeiros 
falam sobre a falência do sistema carcerário brasileiro, já os segundos falam que 
bandido bom é bandido morto e que o Estado não deveria gastar recursos com o 
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indivíduo preso.  
Os Direitos Fundamentais são valores positivados pela Constituição Federal, 

o art. 60, § 4º, IV, eleva os direitos e garantias fundamentais à condição de cláusulas 
pétreas, nessa toada, o constituinte não excluiu o detento de seus direitos 
fundamentais, muito pelo contrário, está expresso em texto constitucional essas 
garantias.  

Observa-se que a lei determina que os estabelecimentos penais devem 
atender os diferentes tipos de apenados, sendo reservado para cada diferente 
categoria um local especifico, por exemplo, os presos primários devem ser mantidos 
em seção distinta da reservada aos reincidentes. No entanto, por causa da 
superlotação, muitas vezes isso não é possível.  

  
2. METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada através do método dedutivo, utilizando-se de livros, 
artigos científicos e dissertações. Por meio de um procedimento dialético buscou 
demonstrar que o Estado brasileiro não cumpre o dever de garantir a integridade 
física dos apenados. 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

De início é muito importante fazer um esclarecimento terminológico entre 
Direitos Humanos e Direitos Fundamentais, as duas expressões são comumente 
utilizadas como sinônimas, tanto na doutrina como na jurisprudência. Contudo, 
ocorre sim uma diferença entre as duas expressões. A primeira expressão é utilizada 
para se referir aos valores e direitos consagrados em tratados internacionais, e a 
segunda expressão é empregada para fazer menção ao mesmo conjunto de direitos, 
quando inseridos na Constituição Federal (CASADO FILHO, 2012). 

Tecnicamente não é correto falar sobre tratados de direitos fundamentais, ou 
afirmar que os direitos humanos são assegurados pela Constituição. Assim, os 
Direitos Fundamentais são valores e Direitos positivados pela Constituição Federal e 
Direitos Humanos são valores e Direitos consagrados por tratados Internacionais. 

Os direitos e garantias fundamentais são restrições autorizadas, expressa ou 
implicitamente, pelo texto constitucional, uma vez que não servem como manto para 
acobertar abusos do indivíduo em prejuízo à ordem pública, muito menos abusos por 
parte do Poder público perante ao indivíduo. Necessário enfatizar que a Constituição 
Federal não possui direitos ou garantias absolutas (VICENTE, 2015, p. 41). 

Os direitos e garantias constitucionais são passíveis de limitações, quer seja 
hipótese de restrição legal simples, quer seja caso de restrição legal qualificada, as 
restrições impostas pelo legislador ordinário encontram limites, principalmente “no 
princípio da razoabilidade, da proporcionalidade ou da proibição de excesso, que 
impõem ao legislador o dever de não estabelecer limitações inadequadas, 
desnecessárias ou desproporcionais aos direitos fundamentais” (VICENTE, 2015, p. 
41). 

O art. 60, § 4º, IV, da Constituição eleva os direitos e garantias fundamentais 
à condição de cláusulas pétreas, ou seja, não podem ser extintos, nem mesmo por 
emenda constitucional. No entanto, isso não significa que o rol constitucional de 
direitos e garantias fundamentais é imutável, sendo plenamente possíveis emendas 
constitucionais que acrescentem direitos fundamentais ao rol trazido pelo 
constituinte originário, como aconteceu nas Emendas n. 26/2000 (direito à moradia) 
e n. 64/2011 (direito à alimentação), que acrescentaram direitos sociais ao art. 6º da 
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Constituição (CASADO FILHO, 2012). 
Os direitos fundamentais são irrenunciáveis, ou seja, o titular de um direito 

fundamental não tem poder de disposição sobre ele, não pode abrir mão de sua 
titularidade. A Constituição Federal de 1988, ao catalogar os direitos fundamentais 
no Título II (arts. 5° ao 17), classificou-os em cinco grupos distintos: direitos 
individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e 
direitos relacionados à existência, organização e participação em partidos políticos 
(VICENTE, 2015). Ainda, a Constituição determina que as normas definidoras dos 
direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 

  
Os direitos individuais correspondem aos direitos diretamente ligados ao 
conceito de pessoa humana e de sua própria personalidade, como, por 
exemplo, o direito à vida, à dignidade, à liberdade. Estão previstos no art. 5° 
da Constituição, que alberga, especialmente, os direitos fundamentais de 
primeira geração, as chamadas liberdades negativas. Nesse mesmo art. 5°, 
temos direitos fundamentais coletivos, como são exemplos os previstos nos 
incisos XVI (direito de reunião); XVII, XVIII, XIX e XXI (direito à associação); 
LXX (mandado de segurança coletivo) (VICENTE, 2015, p. 43). 
 

A Constituição Federal prevê expressamente, além do direito à não auto 
incriminação, o direito do preso o respeito à integridade física e moral (art. 5.°, XLIX), 
o direito de receber assistência de sua família e de advogado (CF, art. 5.°, LXIII), a 
garantia de que a sua prisão e o local em que ele se encontra serão comunicados 
imediatamente ao juiz competente e a sua família ou a pessoa por ele indicada (CF, 
art. 5.°, LXII), o direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu 
interrogatório policial (CF, art. 5.°, LXIV), bem como a garantia de que a prisão ilegal 
será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária (CF, art. 5.°, LXV).  

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º trata sobre os Direitos 
Fundamentais, em que é possível observar que no sistema carcerário brasileiro há 
uma violação desses direitos.  

 
Art.5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 
degradante; 
XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. 
 

Dentre os diversos tipos de violação de direitos Fundamentais, a tortura é a 
que mais repugna a consciência ética contemporânea. A Convenção contra a 
Tortura e outros Tratamentos Desumanos ou Degradantes de 1984 conceitua a 
tortura no seu art. 1º que diz: 

 
Art. 1º O termo “tortura” designa qualquer ato pelo qual dores ou 
sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a 
uma pessoa a fim de obter, dela ou de terceira pessoa, informações ou 
confissões; de castigá-la por ato que ela ou terceira pessoa tenha cometido 
ou seja suspeita de ter cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa ou 
outras pessoas; ou por qualquer motivo baseado em discriminação de 
qualquer natureza; quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um 
funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por 
sua instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência. 
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Segundo a Convenção, não se poderá alegar circunstâncias excepcionais 
para justificar a prática da tortura, nem mesmo em caso de guerra ou instabilidade 
interna. Pode-se, dessa forma, afirmar que o Estado brasileiro pratica a tortura em 
determinados casos em que o apenado se encontra em condição muito precária nos 
estabelecimentos penais do país.  
 
4. CONCLUSÃO 

A Constituição Brasileira apresenta uma série de regras voltadas aos direitos 
e deveres individuais e coletivos, prevê, ainda, que o Estado tem o dever de cuidar e 
proteger os interesses de todos, uma vez que todos são iguais perante a Lei. 

O Estado falha em garantir a integridade dos presos nas unidades prisionais 
e para se proteger os detentos se organizam em facções criminosas. Esses grupos 
evoluem muito rápido, tornando se uma espécie de “Sociedade do crime” com a 
obtenção de armas e assim alçam o crime para um nível superior e afeta toda a 
sociedade.  

Desse modo, a sociedade brasileira enfrenta como um de seus maiores 
desafios sociais e econômicos, a precariedade do sistema carcerário brasileiro, 
situação que apresenta causas, sobretudo ligadas à falta de estrutura, bem como à 
ineficiência da ressocialização.  

O Estado não só desrespeito o direito fundamental do indivíduo expresso na 
Constituição Federal, como também viola os Direitos Humanos do Direito 
Internacional, tratados que foram ratificados pelo Estado brasileiro em diversas 
Convenções, entretanto, estes Direitos individuais senguem sendo inobservados, 
fato é que as prisões encontram-se em uma situação de precariedade.  

É necessário que se faça uma advertência que num Estado Democrático de 
Direito a integridade física e a vida deve ser a regra em observância de um dos 
pilares do Estado que é a dignidade da pessoa humana que sempre deve ser 
respeitada. 
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