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APRESENTAÇÃO 

 

Esta publicação do Caderno de Resumos que ora apresentamos é fruto 

do trabalho de vários autores das mais variadas áreas do conhecimento, e 

reúne o resultado de trabalhos apresentados no VII Encontro de Pesquisa da 

FATEB e XI Encontro de Iniciação Científica da Fateb, realizado nos dias 29 e 

30 de outubro de 2020, 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 do Caderno de Resumos. 
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ABORTO E DEMOCRACIA: UM ESTUDO SOBRE A INTERRUPÇÃO 
DA GRAVIDEZ EM CASOS DE ESTUPRO 

 
Clarissa Maria Lirmann Mendes 1, Maria Caroline de Lima da Cruz2, Gabrielle 

Santangelo Leiner3 e Sandra Regina Merlo4 
 
 

RESUMO 
 
Esse trabalho apresentará sobre o aborto em casos de estupro no Brasil, país laico e 
democrático, assim irá relatar sobre a definição de aborto, democracia e laicidade, 
apresentará estatísticas sobre o aborto em casos de violência sexual e abordará 
sobre a legislação que vigora nos casos apresentados. Dessa forma, irá propor uma 
reflexão sobre as circunstâncias que envolvem as interrupções de gravidez que 
procedem de abuso, resultando deste modo, sobre as controvérsias de debates que 
envolvem religiosidade em problemas de saúde pública.  
Palavras-chave: aborto; democracia; estado laico. 
 
 

ABSTRACT 
 

This work will present on abortion in cases of rape in Brazil, a secularism and 
democratic country, as well as report on the definition of abortion, democracy and 
secularism, present statistics on abortion in cases of sexual violence and address the 
legislation that is in force in cases presented. Thus, it will propose a reflection on the 
circumstances surrounding the interruptions of pregnancy that result from abuse, 
resulting in this way, on the controversies of debates involving religiosity in public 
health problems. 
Key-words: abortion; democracy; laic state. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

          O presente artigo tem como objetivo, pesquisar sobre a democracia e o aborto 
em caso de estupro no Brasil, porque este tem grande relevância para a vida das 
mulheres, visto que não precisam carregar em seus ventres uma lembrança do 
trauma que decorrem de violência sexual.  

Dessa forma, o debate sobre esse tema e a significância que ele tem para a 
sociedade, geram repercussões positivas e negativas quanto à repugnância que cria 
em parte dos brasileiros, quando incluso em discussões e decisões políticas 
decorrentes das questões sociais, religiosas e culturais. 

Por isso, esse trabalho mostrará um gráfico sobre a legislação atual do aborto 
no mundo e abordará as controvérsias entre o Código Penal e a Constituição 

                                                 
1
 Acadêmica do curso de Direito da Fateb -e-mail: <maria.clarissa15@hotmail.com>. 

2
Acadêmica do curso de Direito da Fateb -e-mail: <marilima418@gmail.com>. 

3
 Docente do curso de Direito da FATEB; Especialista em Direito pela   Escola de Magistratura do 

Paraná; Especialista em Direito pela Escola do Ministério Público do Paraná e Direito Bancário e-mail:< 
leiner.juridico@gmail.com>. 
4
Coordenadora e docente do curso de Direito da FATEB; Mestre em Ciências Jurídicas pela UENP-

Universidade Estadual do Norte do Paraná; Especialista em Direito Público pela Escola de Magistratura 
do Paraná; Especialista em Metodologias Ativas pela FATEB –e-mail:< scmerlo@uol.com.br>. 
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Federal de 1988 em relação aos direitos fundamentais presentes no Art. 5º dessa 
carta magna, que falam sobre a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, focando no direito à vida, discorrerá sobre o 
Decreto Lei nº  2.848 de 07 de Dezembro de 1940 que menciona sobre o aborto ser 
permitido caso não haja outra maneira de salvar a vida da gestante, provando assim, 
que a vida é realmente o bem mais importante para o código penal e para a 
Constituição. Entretanto, será que a vida já nascida tem maior peso sobre a vida 
intrauterina? E por que 80 anos após a descriminalização do aborto em casos de 
estupro e caso não haja outra maneira de salvar a vida da gestante ainda há 
debates envolvendo a religiosidade? Essas perguntas serão respondidas ao longo 
do artigo. 

 
2. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada nesse estudo é a partir de uma pesquisa bibliográfica 
acerca da Constituição Federal, Código Penal e indexadores disponíveis em sites. 
Os dados foram analisados de forma quantitativa realizando um estudo acerca do 
aborto e a democracia inerente à interrupção de gravidez em casos de estupro.  
 
3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 ABORTO, DEMOCRACIA E ESTADO LAICO 

De acordo com Rebouças e Dutra (2011, apud Koogan & Houaiss, 1999), a 
palavra aborto decorre do latino abortus, derivado de aboriri (perecer), ab 
significando distanciamento e oriri nascer. Este, é a eliminação do feto ou embrião 
do útero. A diferença entre o feto e o embrião é a viabilidade que estes possuem 
perante a gestação. Segundo Rebouças e Dutra (2011) o feto só se torna viável 
após 20 semanas de gestação. 

Assim, consoante com Rebouças e Dutra (2011, apud Pattis, 2000) o aborto 
foi exercido por todos os grupos de civilizações conhecidos até hoje, sendo cada um 
individualizado de acordo com seus princípios, técnicas abortivas e motivações para 
praticar o ato. Sobre as técnicas abortivas e motivações, entre alguns povos 
indígenas há a tendência de se abortar o primeiro filho, para que o parto do segundo 
filho seja tranquilo. Além disso, entre outros grupos, o aborto acontece quando o 
bebê possui vários pais, ou até mesmo quando o pai da criança morre, pois nessas 
condições, este é considerado endemoniado. 

Desse modo, no século XIX aprofundou-se o desenvolvimento tecnológico 
nas indústrias e surgem inúmeras máquinas. Para Michele Perrot (2005, p. 223), a 
máquina, do século XIX, seria a grande aliada das mulheres, abrindo-lhes, como 
Moisés, a terra prometida do assalariamento e com isso, a igualdade e a promoção. 
Entretanto, esse período foi especialmente difícil para as mulheres, porque estava 
acontecendo o êxodo rural, e estas, estavam substituindo os homens nas fábricas, 
por isso, uma gravidez não cairia bem para a classe dominante que vigorava na 
época, portanto, segundo Schor e Alvarenga (1994) houve um aumento no número 
de abortos praticados na época.   

Além disso, Rebouças e Dutra (2011, apud Marques e Bastos, 1998) afirmam 
que já no final do século XIX quando a medicina estava evoluindo e descobrindo a 
embriologia, a sociedade passou a se preocupar com a saúde da mulher em relação 
à prática da interrupção da gravidez, porque esta se tornou perigosa para a saúde 
da mesma. 
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Dessa forma, observa-se que o aborto passou por diversas oscilações, entre 
ser aceito pela sociedade e não ser, tudo dependendo do contexto e das condições 
em que ele é inserido. Atualmente, há uma organização não governamental 
nomeada Center for Reprodudctive Rihts, esta é formada por advogados que visam 
lutar por melhorias com relação aos direitos reprodutivos das mulheres e por isso, 
essa instituição sustenta dados atualizados que mostram a situação das legislações 
que vigoram o aborto ao redor do mundo. Baseado nisso, o gráfico abaixo 
demonstra os países e suas leis em relação ao aborto. 

 
Figura 1 Gráfico - Legislações do aborto ao redor do mundo 
 

 
 

Fonte dos dados: Center for Reprodudctive Rihts. Disponível em: https://beta.reproductiverights.org/    

 
Portanto, a relação entre aborto e democracia são fundamentais para 

compreender a sociedade contemporânea, pois segundo Inayara de Oliveira (2016) 
a democracia está intimamente ligada ao aborto, por se tratar da autonomia da 
mulher em deliberar sobre o próprio corpo.  

Consoante com Antônio Neto (1997), a democracia, em grego “DEMOS” que 
significa povo e “KRATOS” poder, juntando se torna “poder do povo”  está presente 
na história, desde a antiguidade, quando os atenienses por meio de democracia 
direta, realizavam suas discussões sobre a tomada de decisões políticas nas 
reuniões que aconteciam nas assembleias, com o objetivo de tomar conta do 
Estado. Assim, todos os cidadãos tinham acesso as assembleias. Porém, nem todos 
que habitavam em Atenas, eram considerados cidadãos por isso, para ser um 
Ateniense, a pessoa devia ser do sexo masculino, ter mais que dezoito anos de 
idade e deveriam ser filhos de pais e mães atenienses.  

 Vendo o exemplo da democracia dos atenienses se observa uma paradoxal 
gigantesca entre a democracia dar a liberdade de poder de escolha aos cidadãos e 
ao mesmo tempo ser seletiva em relação a quem se enquadrava como “cidadão”. 

 Após esse período, houve uma queda nos ideais democráticos, devido as 
guerras que aconteceram nos anos 431 e 404 A.C., e também, porque durante a 
idade média os governos eram absolutistas, ou seja, a monarquia se prevalecia e 
tomava conta do poder que como visto anteriormente, era do povo. Dessa forma, 
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esses ideais só ressurgem séculos depois, com o federalismo se dando por meio de 
democracia representativa, que é aquela em que ao invés das decisões serem 
tomadas pelos cidadãos, estes escolhe um representante que irá desempenhar o 
papel de governantes destes para as tomadas de resoluções políticas (NETO, 1997). 

No Brasil, a democracia é representativa e foi instituída pela Constituição 
Federal de 1988 que aborda - 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. Além disso, no seu parágrafo único - Todo 
o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta Constituição.  

Portanto, a democracia é o governo em que o poder é exercido pelo povo e 
dessa maneira, se observa que o aborto, a democracia e a laicidade possuem um 
vínculo de extrema importância quando se vai abordar sobre o aborto, isso porque 
consoante com Inayara de Oliveira (2016) a laicidade em relação à este, está ligada 
com a maneira pela qual o Estado opera e regula seus espaços, as formas de 
dominação e tolerância e os direitos individuais. 

De acordo com Cassia Ganem (20--) A laicidade é a independência entre a 
política e a religião e também está fornece a neutralidade que permite com que 
todos possam ter inúmeras opiniões, seja de religiosos, agnósticos, ateus, ou de 
quaisquer outras correntes políticas, desde que nenhuma opinião formulada por 
alguma das correntes de pensamento interfira no Estado. Dessa maneira, Cassia 
aborda que as igrejas não podem substituir o Estado, porém estas também possuem 
direito de manifestar sua opinião independentemente do que seja o assunto. 

A Constituição Federal em seu artigo 5º inciso sexto ressalta que: “é inviolável 
a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos 
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas 
liturgias” (BRASIL, 1988) deste modo, instituindo que o Estado é laico por assegurar 
a liberdade religiosa no Brasil. 

Na teoria o Estado é Laico e não se podem misturar as decisões políticas com 
religiosidade, porém na prática, o que tem ocorrido é o oposto, tanto em relação à 
população, quanto aos governantes. Inclusive, de acordo com o site da Câmara dos 
Deputados (2019), há 195 deputados e 8 senadores que fazem parte da Frente 
Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional, estes constituem a “bancada 
evangélica”. Mediante comparação com as outras frentes parlamentares, se observa 
que há diversas frentes sobre problemas de gênero, direitos humanos, meio 
ambiente e outras questões essenciais para o bom desenvolvimento do país, o que 
coloca em dúvida sobre a necessidade de haver uma frente evangélica para debater 
e determinar, assuntos de políticas públicas. Uma questão para complementar essa 
dúvida é que conforme Souza (2008)  no Brasil, a Bancada Evangélica legisla 
baseando suas decisões em suas crenças e no seu conservadorismo, assim, 
tentando apartar garantias e direitos fundamentais já previstos em leis ou até mesmo 
por Tratados Internacionais de Direitos Humanos e Jurisprudência do STF das 
mulheres, principalmente ao que se refere o aborto. 

Isso é um absurdo inestimável visto que a Constituição Federal em seu artigo 
5 inciso oitavo aborda – “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). Por isso, se conclui que a relação de aborto, democracia e 
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laicidade são de grande importância para a construção deste artigo, sendo a base 
de toda a discussão. 

 
3.2 ABORTOS EM CASOS DE ESTUPRO NO BRASIL 

Em vista do Código Penal brasileiro de 1940, o aborto é tipificado como crime 
contra a vida, quando provocado por uma mulher em si mesma, do mesmo modo o 
código penal brasileiro ressalva que a mulher é permitida praticar este ato,- quando  
a gravidez for resultante de estupro, uma vez que, ela foi vítima de violência sexual e 
quando a vida estiver em risco, pois a mulher é vítima de doença. 

Em relação à violência sexual é importante ressaltar, que o Código Penal em 
seu artigo 213, caput define como crime o ato de constranger alguém mediante 
violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com 
ele se pratique outro ato libidinoso, este também define a pena e seus agravantes. 
Além disso, o Código Penal no seu Artigo 217 define como crime - “ter conjunção 
carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos”. Também aponta a 
pena a ser aplicada há quem cometê-lo e seus agravantes. 

Em concordância com Bispo (2017), tendo em vista a dissimilitude entre os 
conceitos de descriminalização e legalização inerentes ao aborto. A 
descriminalização faz com que o aborto deixe de ser crime. A legalização é fazer 
com que o aborto seja permitido e a vida intrauterina seja desqualificada perante o 
código penal. 

Segundo Aurélio (2012) houve uma decisão no dia 30 de abril de 2012. O 
Sistema Tribunal Federal (STF), permitiu a interrupção de gravidez quando o feto for 
anencefálico. Juntamente com a decisão do Conselho Federal de Medicina (CFM), 
também no ano de 2012, a tal decisão, autoriza os médicos a interromperem a 
gravidez em fetos anencefálicos, com o consentimento da gestante e em qualquer 
período da gravidez. Anteriormente, já havia alvarás dessas liberações do Sistema 
Tribunal Federal (STF) e do Conselho Federal de Medicina (CFM), em relação a 
essa anomalia e outras malformações. Por isso, vem sendo estudada para assim, 
ampliar a perspectiva do aborto legal no Brasil. 

Atualmente, o numero de mulheres que são estupradas crescem diariamente, 
segundo o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Defesa do Direito 

Humano à Educação (CAOP 2020)  13ª Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 
uma pesquisa que foi dada como record em violência sexual, a qual registrou 66 mil 
vítimas de estupro no Brasil em 2018, vide como o maior índice após o estudo 
começou a ser feito em 2007.  

Parte das mulheres abortadas não se obtém conhecimento sob os casos em 
que a lei permite o aborto, muitas destas levam-se em consideração questões 
religiosas. Diante esse assunto, o código penal prevê duas situações em que se 
restringe a prática do aborto. Artigo 128° do Código Penal (1940).– Não se pune o 
aborto praticado por médico: I – se não há outro meio de salvar a vida da gestante; II 
– se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da 
gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal." 

 Segundo o conceito de Nucci (2014) sobre o aborto, “humanitário ou 
piedoso”, que “em nome da dignidade da pessoa humana, no caso da mulher 
violentada, o direito permite que pereça a vida do feto ou embrião. São dois valores 
fundamentais, mas é indicado preservar aquele já existente”, ou seja, é necessário 
preservar a vida digna da mulher em uma situação de estupro, ocasionando uma 
interrupção de gravidez.  

http://www.forumseguranca.org.br/publicacoes/13-anuario-brasileiro-de-seguranca-publica/
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A interrupção só pode ser feita até a 20ª a 22ª semanas de gravidez, de 
acordo com o Ministério da Saúde (2012 apud NUNES, 2014).  

Conforme G1(2012), uma vítima de 14 anos, na cidade de Sorocaba, foi 
levada para um hospital de São Paulo (SP), após ser confirmado o exame de 
gravidez, consecutiva de estupro, foi violentada sexualmente pelo seu pai. Onde, 
segundo a família, iria realizar o aborto. O procedimento seria realizado por 
permissão judicial, devido ser um caso envolvendo menor de idade, e por mais era 
uma gravidez vinda de um ato, onde a vítima era violentada. Após a justiça permitir 
acontecer a interrupção de gravidez, a menor decidiu não abortar, após passar por 
uma pressão psicológica, envolvendo médicos, e familiares religiosos.  

Pelas palavras de NUCCI (2014):  
 

O consentimento da gestante é imprescindível, pois, cuidando-se de 
exercício regular de direito, somente a mãe pode saber o grau de rejeição 
ao feto ou embrião. Caso decida gerar o ser, permitindo-lhe o nascimento, é 
direito seu. Em verdade, terá dado mostra de superior desprendimento e 
nenhum bem será ainda mais sacrificado, além do trauma que já sofreu em 
virtude da violência sexual. 
 
 

3.3 LEGISLAÇÃO SOBRE O ABORTO  

No Brasil, por sua parte, foi argumentada pela primeira vez no tocante 
assunto Aborto, em 1830 no Código Criminal do Império em 1830. Em um capítulo 
que se refere aos crimes contra a segurança da pessoa e da vida. Distinto dos dias 
atuais considerava-se criminalização se fosse feito por terceiros.  

Constata-se, segundo Planalto: 
 

Art. 199. Ocasionar aborto por qualquer meio empregado    interior, ou 
exteriormente com consentimento da mulher pejada. 
Penas - de prisão com trabalho por um a cinco anos. 
Se este crime for cometido sem consentimento da mulher pejada. 
Penas - dobradas. 
Art. 200. Fornecer com conhecimento de causa drogas, ou quaisquer meios 
para produzir o aborto, ainda que este se não verifique. 
Penas - de prisão com trabalho por dois a seis anos. 
Se este crime for cometido por medico, boticário, cirurgião, ou praticante de 
tais artes. 
Penas - dobradas. 
 

Sucessivamente, novas medidas foram adotadas. O aborto foi criminalizado a 
partir do ano 1890, pelo Código Penal Republicano, considerando-se pela primeira 
vez crime, pelo ato de aborto, já criando a regalia em casos “legais” do aborto, em 
salvar a vida da gestante quando estiver com risco a vida. Em vigor no artigo 300 ao 
302: 

Art. 300. Provocar aborto, haja ou não a expulsão do fruto da concepção: 
No primeiro caso: – pena de prisão celular por dois a seis anos. 
No segundo caso: – pena de prisão celular por seis meses a um ano. 
§ 1º Se em consequência do aborto, ou dos meios empregados para 
provoca-lo, seguir-se a morte da mulher: 
Pena – de prisão celular de seis a vinte e quatro anos. 
§ 2º Se o aborto for provocado por medico, ou parteira legalmente habilitada 
para o exercício da medicina: 
Pena – a mesma precedentemente estabelecida, e a de privação do 
exercício da profissão por tempo igual ao da condenação. 
Art. 301. Provocar aborto com anuência e acordo da gestante: 
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Pena – de prisão celular por um a cinco anos. 
Parágrafo único. Em igual pena incorrerá a gestante que conseguir abortar 
voluntariamente, empregado para esse fim os meios; e com redução da 
terça parte, si o crime for cometido para ocultar a desonra própria. 
Art. 302. Si o medico, ou parteira, praticando o aborto legal, ou aborto 
necessário, para salvar a gestante de morte inevitável, ocasionar-lhe a 
morte por imperícia ou negligencia: 
Pena – de prisão celular por dois meses a dois anos, e privação do 
exercício da profissão por igual tempo ao da condenação. PLANALTO 
(1890) 
 

Tendo em vista que o código penal, sempre ira proteger a vida, considerado 
assim o bem tutelado. Nesse artigo do Código Penal Republicano percebe-se, que já 
não preservava somente a vida em si da mulher, mas a honra da mulher. 
Atualmente, já não prevalece a leis regidas nesse código, mas leva-se grande 
importância devido a preservar a vida e a honra da mulher.  

Na contemporaneidade, o Brasil, tem-se em vigor o Código Penal de 1940. O 
mesmo especificou o que seria crime dentro do amplo assunto aborto.  Está previsto 
no Título I, Capítulo I, dos Crimes Contra a Vida, nos artigos 124, 125, 127 e 128. 

Com concordância ao ultimo Código de 1940, BITENCOURT (2007)  aponta 
que: 

“O código Penal de 1940 foi publicado segundo a cultura, costume e hábitos 
na década de 30. Passaram mais de 60 anos, e, nesse lapso, não foram 
apenas os valores da sociedade que se modificaram, mais principalmente 
os avanços científicos e tecnológicos, que produziram verdadeira revolução 
na ciência médica. No atual estágio, a medicina tem condições de definir 
com absoluta certeza e precisão, eventual anomalia, do feto e, 
consequentemente, a viabilidade da vida extrauterina. Nessas condições, é 
perfeitamente defensável a orientação do anteprojeto de reforma da parte 
especial do Código Penal, que autoriza o aborto quando o nascituro 
apresentar graves e irreversíveis anomalias físicas ou mentais, ampliando a 
abrangência do aborto eugênico ou piedoso”. 

 
  O Brasil, ainda é um dos poucos países considerados como minoria, 

inerentes á criminalização do aborto, admite-se a exclusão de casos de ilicitude 
quando, a vida da gestante esta em risco, em gravidez resultante de estupro e, 
recentemente segundo Aurélio (2012) o STJ julgou, sob uma decisão geral, em 
casos de anencefalia do feto. 

A decisão foi abordada de forma ampla a evolução histórica da doença, desde 
condutas medica ate mais as decisões de tribunais superiores. Segundo os 
conhecimentos do Doutor docente em genética na Universidade de São Paulo (USP) 
e especialista em medicina fetal, Gallop, a anencefalia é uma doença que não é 
desenvolvida a caixa craniana e do encéfalo, o que sem duvida  é presente é a parte 
superior da medula e é localizada na região do pescoço.  

Para a medicina atual, inegavelmente existe uma cura, ou um tratamento 
específico em casos de anencefalia, a morte de fetos que geram a doença é 
inevitável. Então consequentemente, conclui-se que o feto anencefálico já não 
possui chances de viver, dessa forma não existe motivos para se falar em aborto, se 
tratando de um ato jurídico atípico, em conformidade não há maneiras de proteger 
quem já não vive.  

Devido os casos de anencefalia não obterem muitos conhecimentos e 
estudos pela sociedade, quando o STF julgou a sua decisão, eventualmente gerou 
muita polemica. Se um caso de feto anencefálico chegar ao seu nascimento, vive 
somente alguns minutos, existem casos raríssimos, como exemplo um caso citado 
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pelo Doutor Gallop, uma menina sobreviveu 1 anos e 8 meses após descobrirem um 
quadro de anencefalia.  

Entretanto, para realizar o procedimento primeiramente requerem o laudo 
medico comprovando o feto possuir a anomalia, após a vontade da mãe do medico 
em realizarem o procedimento. Sendo assim, um momento delicado, pois está 
afastado a ilicitude, ou seja, não é crime. Deve-se levar em consideração o principio 
de boa fé, pois amplamente a decisão esta vaga devido aos pedidos requeridos para 
realizar tal procedimento, facilmente uma gestante formula falsamente um laudo que 
comprove a anomalia, e assim cometendo crime, dessa maneira derrubando a ética 
penal, constitucional e civil.  

Nas palavras de Hungria (2012), o aborto se é necessário, quando: “... a 
interrupção artificial da gravidez para conjurar perigo certo e inevitável por outro 
modo, à vida da gestante...” 
 Adentrando sobre o quesito da redemocratização do Brasil, com respeito a 
questão do aborto, observa-se que obteve mudanças com a visibilidade do aborto, 
mas não houve mudanças em tese, dentro da legislação. Rocha (2006), cita que: a 
tensão do parlamento com as tendências opostas, paralisam as decisões compostas 
por mudanças legais, diz: não se avança na legislação, mas também não retroage. 
Nos demais âmbitos da sociedade, a redemocratização foi benéfica, mas ainda 
determinados direitos da cidadania não tiveram uma transição. Em concordância 
com as palavras de Bobbio (1987), a democracia substancial –, possivelmente 
encontraremos nas desigualdades de gênero e de classes que há no país uma das 
principais chaves das ainda restritas mudanças referentes à questão do aborto.  
 Entretanto, claramente a democracia obteve outro ponto de vista com 
referência ao aborto, mas não de forma em que a sociedade fique satisfeita com 
transformações profundas associadas a democracia, associando-se a questão de 
igualdade nas relações sociais no Brasil.  
 A legislação Brasileira não encontra-se um momento definitivo de quando 
ocorre o inicio da vida, esse motivo vem mostrando uma dificuldade para a suade 
publica. Para o Código Civil, determina junto de seu art. 2°: A personalidade civil da 
pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, 
os direitos do nascituro. Contudo, é possível observar que a legislação Brasileira, 
deve-se ter uma efetiva posição diante quando é o inicio da vida. 
 Conforme a Constituição Federal de 1988 assegurou a todos os brasileiros, 
conforme dispõe o artigo 5° caput, o qual define os direitos fundamentais, entre eles 
principalmente esta o direito a vida. A constituição Federal assim como o Código 
Civil, define o inicio da vida desde a concepção. Justamente, garante também o 
direito a saúde, é direito de o Estado fornecer a toda a população a saúde publica. 
Pelas palavras de SANTOS (2010) o mesmo define saúde “apenas contraprestação 
e passa a ser direito publico subjetivo da pessoa humana: não é necessário ser 
contribuinte do sistema de seguridade social para ter direito garantido a saúde”. 
 
4. CONCLUSÃO 

 

 De acordo com os estudos e levantamentos feitos para aprofundar-se com 
referência ao estudo do aborto em casos de estupro, é com muita clareza que se 
observa como no Brasil é descriminado esse ato, acaba sendo censurado por 
aspectos e valores religiosos e socioculturais.  

Ao observar-se o histórico de como as leis, evoluíram ao decorrer do tempo, 
conclui-se que aos poucos o Brasil consegue obter uma visão da sociedade um 
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pouco menos egoísta. Todavia, as intuições religiosas até o momento, possuem 
essa visão individualista, deixando de lado o modo de aceitar os objetivos racionais. 
grande dificuldade para enfrentar-se, pois se trata de proteções profundamente 
rígidas.  Dessa maneira, se observa que o motivo pelo qual 80 anos após a 
descriminalização do aborto, ainda gera tantos debates envolvendo religiosidade, 
está ligado de maneira diretamente proporcional às necessidades da sociedade 
através dos séculos, passando assim, de um interesse de saúde pública para um 
interesse de política e articulações de grupos hegemônicos da sociedade, como é o 
caso da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional. 

O aborto no Brasil, é praticado por mulheres pobres tanto quanto as mulheres 
privilegiadas financeiramente, brancas e negras, adolescentes e maduras. Como 
dito, é necessárias novas diretrizes de políticas para que visem privilegiar a saúde 
das mulheres que optam por interromper a gravidez em casos que a Lei abre suas 
exceções para praticá-las. Assim, o Código Penal não define que a vida já nascida 
tem maior peso sobre a vida intrauterina, pois São dois valores fundamentais, mas é 
indicado preservar aquele já existente, e é isso que acontece na prática.  

A Constituição Federal visa garantir a igualdade entre gêneros, no entanto é 
possível notar-se que a mulher não desfruta dessa igualdade garantida. Lembrando-
se que o estudo é em casos de Aborto, em tal situação a mulher busca sua 
liberdade diante do seu próprio corpo. Da forma que, é um tipo penal imputado a 
figura da mulher, sendo assim para o homem é uma situação “confortável”. 
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GUARDA COMPARTILHADA EM TEMPOS DA PANDEMIA DE 
COVID-19 

 
Maria Eduarda Neves Gonçalves1; Thawani Souza Gonçalves2 ; Gabrielle 

Santangelo Leiner3; Sandra Regina Merlo4 
 
 

RESUMO 
 
O presente trabalho é apresentado com a intuição de descrever o afastamento 
forçado de um dos genitores/responsável legal da criança, devido às restrições 
sociais da pandemia e apontar possíveis solução apresentadas por decisões 
judiciais já tidas sancionadas até o momento. Tendo em vista as consequências do 
distanciamento social, uma das partes sai prejudicada, levando em consideração o 
direito a Saúde e as normas de isolamento propostas para a minimização do vírus, 
orientadas pela OMS (Organização Mundial de Saúde). 
Palavras-chave: Famílias; Pandemia; Guarda Compartilhada; COVID-19, Unilateral 
 
 

ABSTRACT 
 
In the present work it is is presented with the intuition to describe the forced removal 
of one of the child's parents / legal guardian, due to the social restrictions of the 
pandemic and to point out possible solutions presented by judicial decisions already 
sanctioned so far. In view of the consequences of social detachment, one of the 
parties is harmed, taking into account the right to health and the normal isolation 
proposed to minimize the virus, guided by the WHO (World Health Organization). 
Key-words: Families; Pandemic; Shared Guard; COVID-19, Nonresidents parents. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

 É possível destacar a extrema relevância o estudo do direito das famílias 
pois, é a família, seus componentes e sua forma de ação fundamentais para os 
princípios do desenvolvimento humano. São estes princípios: o cultural, emocional e 
de caráter. O tema abordado nesse estudo é um tema primordial não deixa de ser 
atual, pois acompanha as mudanças ocorridas na sociedade, em seu tempo e 
espaço, sendo criadas e alteradas diversas leis previstas e envoltas de alguma 
maneira em todos os códigos mas em específico os de direito civil e execução das 
leis em constituição. 
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 O cenário pandêmico ao qual se instalou, setores de todas as áreas tiveram 
de se adequar à nova realidade preservação e proteção individual, é optado pelo 
então famigerado “afastamento social”.  O mesmo, tem causado impactos 
gigantescos na economia, saúde, meio ambiente e (obviamente não seria 
dessemelhante) no social. As famílias agora “encasuladas” em suas residências, 
buscam o cuidado dos seus membros evitando não somente o contágio, mas a 
propagação, caso um de seus entes apresente algum sintoma fatídico da doença 
COVID-19. 

 Sendo assim, eventos, visitas corriqueiras, reuniões, festas ou qualquer tipo 
de aglomeração humana foram suspensas por tempo indeterminado por órgãos 
responsáveis e governantes em prol da fiscalização e cuidados sanitários no intuito 
de ajudar na erradicação do contágio.  

 O que não era esperado, era que estas determinações viessem impactar o 
íntimo das famílias: Principalmente daqueles que dependem do compartilhamento 
da guarda de seus filhos com o outro genitor. 

 Através da problemática notória, o objetivo geral proposto é apontar alguma 
solução para minimizar os problemas de laços afetivos gerados pelo isolamento 
social durante a pandemia.  

     Também para a complementação argumentativa foi desenvolvido os 
seguintes objetivos: 

 
a) Registrar a maneira pela qual é determinada as guardas compartilhadas, 

como elas funcionam e seus principais responsáveis; 
b) Identificar as principais leis, normas ou determinações jurídicas que abordam 

o assunto; 
c) Realizar de maneira sucinta um mindset da pandemia devido ao Vírus 

COVID-19, instalada nos anos 20 do segundo milênio; 
d) Conhecer casos e exemplificar os genitores e/ou responsáveis dos menores 

que mais estão sendo afetados na temática abordada; 
e) Compreender mais sobre ação do Direito das Famílias na intervenção destes 

casos de guarda compartilhada; 
f) Entender o cenário pandêmico e apontar possíveis solutivas aos casos 

utilizados de exemplo, observando as definições citadas no item acima. 
 

 

2. METODOLOGIA 

 Para a construção da estrutura desta pesquisa acadêmica, foi utilizado no que 
se diz a métodos técnicos, um formato bibliográfico, exercido de maneira descritiva. 
Segundo Gil (2008), pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já 
elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Portanto, com 
base naquilo que foi utilizado como problemática, mesclou-se o meio documental de 
pesquisa. Hymann (1967) indica pesquisa como descritiva, na qual descreve um 
fenômeno e registra a maneira que ocorre e, também como experimental, quando há 
interpretações e avaliações na aplicação de determinados fatores ou simplesmente 
dos resultados já existentes dos fenômenos. Sendo assim, serão explorados e 
analisados acontecimentos reais envolvendo a guarda compartilhada e unilateral nos 
tempos de pandemia e tratamentos jurídicos para os casos. 

 Portanto, será demonstrado através destes métodos citados e por meio de 
discussão e compreensão para que os objetivos estipulados sejam alcançados. 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

Será citado o relato de advogados de condutas civis da cidade de Telêmaco Borba, 
sobre os casos atendidos desde o início da quarentena devido a Pandemia do 
Corona Vírus, COVID-19 a fim de identificar as principais definições já tomadas às 
guardas compartilhadas com impedimento de um dos genitores a visitas comuns 
determinadas ou indeterminadas. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 
3.1 TIPOS DE GUARDA NO BRASIL 

 De acordo com o Art. 1583 § 2º do Código Civil, é dado por guarda 
compartilhada quando os genitores a responsabilidade conjunta pelo exercício de 
direitos e deveres do pai e da mãe que não vivem sob o mesmo teto. Também o 
tempo de convívio é divido de forma equilibrada entre as duas partes, tendo em vista 
as condições fáticas e interesses dos filhos. Já a unilateral, quando é atribuído a um 
só dos genitores ou quando há algum que o substitua, e obriga o pai e a mãe que 
não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos e para possibilitar tal 
supervisão qualquer dos genitores sempre será parte legitima para solicitar 
informações e ou prestação de contas: São assuntos ou situações que possam vir a 
afetar a saúde emocional, física e educação dos filhos. 
 Previsto no art. 227 da Constituição Federal de 1988, que é a lei maior do 
nosso país, O direito das crianças e dos adolescentes à convivência familiar é um 
direito fundamental. Entretanto, também prevê que é dever da família, da sociedade 
e do Estado assegurar às crianças e aos adolescentes, com absoluta prioridade, o 
direito à saúde, sempre colocando-os a salvo de toda forma de negligência. 
 A partir disto, podemos pressupor que é colocado em conflito, dois direitos 
fundamentais, por um lado a convivência familiar e por outro a saúde do menor em 
questão. Foi colocado então como prioridade, em qualquer que seja o caso a saúde 
sobrepondo o direito da visita. 
 Indiferente da forma de concepção, seja dentro ou fora de uma união estável 
ou não, os filhos serão tidos como pessoas sucedentes aos genitores e de direitos 
iguais.  Quando não há mais opção de convivência dos pais, as “guardas”, estas, 
são obrigações quanto “a prestação de assistência material, moral e educacional à 
criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, 
inclusive aos pais”. São também o direito/dever dos pais de ter os filhos menores de 
dezoito anos em sua companhia para criálos e educálos. Não se restringindo a 
apenas o poderio dos pais, em casos onde os genitores não podem ou não 
conseguem cuidar da proteção e zelar pelos direitos da criança, esta pode ser 
passada a seus ascendentes e descendentes. Caso nenhum de seus ascendentes 
ou descendentes requerer a guarda, esta pode ser dada a outra pessoa, ainda que 
temporariamente. (Ex: um apadrinhamento considerável, um amigo da família, 
alguém próximo a criança ou em condições para tal). 
  Segundo o Código Civil: “Art. 1.583. A guarda pode ser unilateral ou 
compartilhada.  
 

§ 1º: Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores ou a 
alguém que o substitua (art. 1.584, § 5o) e, por guarda compartilhada a 
responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que 
não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. 

  
 A partir desta divisão, definidas no Art.1584 do Código Civil, temos as 
tipagens disponíveis para escolha e definição jurídica da tutela do menor. 
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(Lembrando que tutela é forma de inserir o menor em uma família substituta). Após a 
sentença, o guardião responsável recebe um documento chamado de Termo de 
Guarda, em que apontam-se os deveres e responsabilidades referentes ao menor. 

Seja ela definida pelo juiz ou requerida por consenso de um dos pais, salvo se 
uma das partes declarar ao magistrado que não deseja a guarda. Tendo duração até 
a maioridade civil do menor. Havendo motivos graves, poderá o juiz, em qualquer 
caso, a bem dos filhos regular de maneira diferente da estabelecida dos artigos 
antecedentes a situação deles para com os pais.  

 
3.2 MUDANÇAS NA REALIDADE DOS TIPOS DE GUARDA NO PERÍODO 
PANDÊMICO 

 
 Esta tinha sido a realidade das guardas até o momento. Em março de 2020, 
iniciou no Brasil a pandemia devido ao vírus Corona COVID-19. Esta se instalou por 
meses em diversos locais do mundo e também nos lares brasileiros, obrigando a 
todos cumprir quarentena e ou chamado “lockdown”. Impossibilitados de haver 
locomoção, contato físico e aglomerações; a guarda compartilhada e as visitas 
propostas da guarda unilateral sofreram danos. 
 Temos por exemplo, uma situação que ocorreu em São Paulo, da qual o 
Desembargador José Rubens Queiroz Gomes, da 7ª câmara de Direito Privado de 
Justiça de São Paulo, onde o mesmo proibiu que um homem que havia regressado 
da Colômbia em viagem visse sua filha. Devido a mesma possuir problemas 
respiratórios e graves. A mãe da menor, entrou com ação requerendo que o genitor 
pudesse visitar a filha apenas após os 15 dias de quarentena. Ainda importante 
salientar que nesta época a Colômbia havia registrado apenas 9 casos positivos do 
vírus. O pedido da genitora, em primeira instância foi negada e posteriormente após 
o desembargador levar em consideração o quadro da menina, foi decidido que seria 
suspenso “não haverá grandes prejuízos desde que a criança permaneça mais 9 
dias sem ver o genitor” cumprindo assim o isolamento determinado pela OMS, 
também contando com a condição de saúde do genitor. Todavia o afastamento foi 
encerrado assim que houve condições de saúde para retomada do convívio do 
genitor e da menor. 
 Após passados meses da pandemia, na qual os quadros e números só 
agravaram, surgem questionamentos acerca do futuro do Direito das famílias em 
suas modalidades de guarda. Nisto, o estudo do tema passa a ser extrema 
relevância para apontamentos em resolver cada especificidade. 
 Na região dos Campos Gerais, foi realizado algumas pesquisas sobre o tema, 
e feito o levantamento de dados sobre de que maneira houve impacto nas famílias 
que vivem em situação parecida ou igual. 
 Em uma relação obrigacional deve estar em seu entremeio e perdurar-se por 
todas as posteriores fases do ordenamento jurídico, o chamado princípio da boa-fé 
objetiva. Leva este nome por aguardar por uma conduta de caráter leal, honesto e 
ético por parte dos contratantes ou envolvidos. É esperado que ambos os lados 
utilizem este princípio de forma a relevância clara e objetiva. 
  Baseado na espera da utilização deste princípio; o que muitas vezes, numa 
situação pandêmica da qual vivemos, não foi o encontrado em diversos casos 
apresentados. Na aplicação, era previsto que ambas as partes dos responsáveis ou 
genitores fossem regrados o suficiente para que expusessem suas situações aos 
juizados de maneira genuína, porém em muitos, alegaram fatos infrequentes, ou 
aproveitaram-se do cenário para provocar alienação parental em seus dependentes. 
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 A alienação parental foi algo crescente nos casos irresolúveis durante a 
pandemia. Resumindo se em indução ao repúdio por parte do menor a um dos seus 
genitores ou responsáveis. São excessos, inverdades, muitas vezes a 
particularidade do sentimento de vingança de uma das partes, sem pensar nos 
direitos do menor, tanto em acesso quanto a afetividade. Para barrar estes 
problemas, no Brasil é constituída a Lei da Alienação Parental (Lei 12.318/10) 
impondo limites em quem não os possuem; seja por falta de conhecimento, ou 
apenas imposição de vontade. 
 De acordo com a advogada da comarca de Ponta Grossa – PR, Herica de 
Fátima Dias, inscrita na OAB PR sob o número 103.659, sobre o tema abordado, a 
profissional relata que “a alienação parental é algo muito presente durante a 
pandemia, a mesma respondeu algumas perguntas a quais iremos expor”(SIC). 
 Abordada acerca do atendimento de casos de alienação parental por conta da 
restrição de visitas de filhos a pais a profissional reitera: “ iniciou-se como um caso 
de pedido de alimentos, guarda e regularização de visitas. Porém, diante da 
pandemia, acabou tendo um problema sobre a alienação parental. O problema se 
deu devido a maneira que o genitor buscaria a filha nessa pandemia, onde a 
genitora questionava a segurança da menor. O processo já possui diversos 
problemas, e a alienação veio a ser mais um” (SIC). Acerca da média dos casos a 
advogada afirma quen a pandemia somente um caso. 
 No que tange a resolução a sugestão de opção de mediação antes de enviar 
ao juizado, Hérica ressalta que: “o processo já estava distribuído. Mas, houve 
audiência de mediação e na audiência discutiu-se bastante sobre o quesito da 
alienação parental, mas infelizmente não foi resolvido na audiência de mediação, 
tornando-se infrutífera” (SIC).  A profissional ressalta que orienta os métodos 
alternativos de resolução de conflitos aos clientes, defendendo que : “’acredita tratar 
de uma maneira mais satisfatória para as partes do que uma sentença, pois elas 
conseguem conversar e talvez propor um acordo onde ambos sairiam satisfeitos, o 
que em uma sentença normalmente não ocorre, sendo que as vezes uma parte só 
sai satisfeita ou até mesmo nenhuma. Acontece, porém, que por ser métodos 
“novos” a população ainda tem dúvidas dos seus efeitos, por isso cabe a nós 
advogados e o judiciário em incentivar os métodos, diante que são mais 
satisfatórios, econômicos e céleres”(SIC). 
  A alienação possui níveis, começando da indução mais branda, quase 
imperceptível, quase como um processo psíquico de indução a imagem negativa do 
responsável opositor. Sendo possível notar-se em expressões e atitudes como 
“presentear o menor com bens materiais de valor, e alegar que na outra casa não 
terá do mesmo”, quanto o nível elevado de pressão emocional; ao incitar que o 
menor não possui presença desejável, que não será amado ou não conseguirá seu 
espaço na rotina do outro responsável. E nisto, ainda é inacreditável como o 
pai/mãe/responsável não vê como algo mal, as atitudes em relação ao que fazem ao 
menor, sempre em nome de um discurso de “proteção”. Focando neste último, os 
casos pandêmicos de alienação alegam a proteção à saúde do menor, ou algum 
ente de grupo de risco no inside familiar. É praticamente um abuso das condições 
enfrentadas para adicionar a alienação. Exemplos são os que não faltam: Pais que 
deixaram de realizar suas visitas, que impediram o menor de realizar visitas, que 
alegaram impossibilidades de saúde para visitas ou deslocamento. É possível 
afirmar que ficou explicito o outro lado da moeda de quem pratica a alienação: o 
abandono afetivo. 
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  De acordo com a Lei, a alienação parental baseia-se na realização de 
perícias e estudos de caso,  O CPC-2015  Art. 699 é citado que  
 

“Quando o processo envolver discussão sobre o fato relacionado a abuso ou a 
alienação parental, o juiz, ao tomar o depoimento do incapaz, deverá estar 
companhado por especialista”.  

 
  

 Estes, psicólogos, psicanalistas, psicopedagogos ou qualquer outro 
profissional que se aplique conforme o caso, ainda não são em maioria, tendo 
participação raras e certeiras nos processos brasileiros. A intenção do CPC é tornar 
comum estas figuras nos tribunais quando se refere a resolução dos casos de 
alienação parental. É motivo de orgulho em saber que o Brasil seja um dos 
pouquíssimos países que tem uma lei especialmente para este assunto: Lei 12.318, 
2º:  
 

“Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da 
criança ou adolescente, que promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós 
ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou 
vigilância, para que repudie o genitor ou que cause prejuízos ao estabelecimento ou à 
manutenção de vínculos com este”. 
 

 Enquanto esta realidade não é totalmente possível nos tribunais; é esperado 
por todos os envolvidos então, que por parte dos pais e responsáveis seja aplicado o 
princípio da paternidade responsável, o que juntamente a guarda compartilhada 
acaba sendo um antídoto contra a alienação parental. A paternidade responsável 
tem respaldo na Constituição 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. “ 
 

 Que nada mais é uma ordenança a garantia fundamentalista de direitos do 
menor, obviamente, com responsabilidade. Vinda desde o nascimento e suas 
obrigações dos responsáveis como registros, quanto nos cuidados da saúde, 
ambiente familiar de convivência saudável e posteriormente a introdução e o 
encaminhamento escolar e, claro qualquer outra demanda de necessidades físicas, 
emocionais e materiais. 
 
3.3. MÉTODOS DE INTERVENÇÃO E SOLUÇÕES DE CONFLITOS 

 
Como citado anteriormente, as alternativas encontradas pelo judiciário, 

apontadas como a melhor forma de ponderar e avaliar as possíveis medidas a 
serem tomadas, a mediação e a conciliação (além do uso do bom censo) vem como 
uma das opções válidas para a resolução emergencial dos casos.  

A mediação em si, é apresentada como a principal forma de resolução em 
casos familiares, empresariais e condominiais. Quando falamos sobre mediação é 
impossível não lembrar de algum caso conhecido ou próximo cujo se fez necessário 
um mediador que apazigue as partes buscando o interesse mutuo.  O Mediador 
deve atuar de forma imparcial, desfazendo as inconsistências, ruídos e desagrados, 
buscando retomar relações de forma saudável, empática principalmente se as partes 
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possuírem laços vitalícios, principalmente como por exemplo maior, quem possui 
filhos. De acordo com Fernanda Tartuce: “diversamente na logica consensual, 
(coexistencial e conciliadora) o clima é colaborativo: as partes se dispõe a dialogar 
sobre a controvérsia e a abordagem não é centrada apenas no passado, mas inclui 
o futuro como perspectiva a ser avaliada. Por prevalecer a autonomia dos 
envolvidos, e o terceiro não intervém, para decidir mas para facilitar a comunicação 
e viabilizar resultados produtivos.” 

É importante destacar que na falta de um mediador, as partes buscam no 
judiciário, por sua imparcialidade gerando mais comunicação entre os envolvidos. 
Não buscam intermédio com o Estado pois o mesmo não leva em consideração 
questões pessoais e detalhadas de cada caso. 

A mediação como supracitada busca resolver pacificamente muito antes de 
deixar-se fermentar problemas específicos de cada caso, sem envolver decisões 
superiores, buscando primordialmente a estabilização familiar e os interesses de 
seus membros. 

É notório também o cuidado do legislador em diferenciar a mediação da 
conciliação e possibilitar que seja adotada a melhor metodologia para cada conflito. 
Buscando a utilização de meios alternativos e pacificação de conflitos, como a 
conciliação e mediação (CAPPELLETTI, 1998), inclusive, dentro do próprio processo 
judicial. O Código de Processo Civil de 1973(CPC/73) prevê a conciliação como algo 
fundamental no processo, igualmente prevendo, desde a Lei 8.052/94 (alterado o 
art. 331 do CPC) a audiência obrigatória de conciliação também no procedimento 
ordinário de conhecimento. 
 A mediação, segundo a lei 13.140 de 2015: 
 

 “É a atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder 
decisório,que,escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou 
desenvolver soluções consensuais para a controvérsia.”  
 

Mediação é também a função exercida por um terceiro imparcial sem poder 
decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou 
desenvolver soluções consensuais para a controvérsia.  

Além deste método, é também acolhido como uma opção válida conciliação, 
esta mais indicada nas questões onde o vínculo entre as partes é passageiro e se 
deve, em geral a relações jurídicas temporárias. Nela há um terceiro imparcial que, 
de forma intervencional, faz sugestões que auxiliem as partes envolvidas e busca a 
pacificação do litígio, indicar caminhos e ponderar soluções para que se chegue à 
pacificação do conflito. Ao passo que a conciliação judicial se subdivide em 
facultativa e obrigatória. Na facultativa, as partes tomam a iniciativa, já na 
obrigatória, a iniciativa é dever do juiz, tendo o juizado o atributo de caráter 
executivo. 

 
As constantes mudanças que ocorrem na sociedade, especialmente no campo dos 
contratos, dos conflitos sociais e dos valores inerentes ao universo das famílias 
constituem aspectos fundamentais à reflexão e ao desenvolvimento de um processo 
de formação de psicólogos no trabalho de mediação de conflitos familiares. (Muller e 
Beiras, 2007). 

 

Sendo assim, exorbitando pelo Brasil afora milhares de novos casos 
familiares à luz da necessidade de conciliação e mediação devido a pandemia; 
afunilando-se em alguns casos conhecidos na região, depois do acolhimento de 
alguns depoimentos, tanto por parte de advogados da Direitos das Famílias, quanto 
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por parte de indivíduos comuns com os casos semelhantes aos de atravancar visitas 
ou convivências durante o período de pandemia, foi possível observar que os 
caminhos de optativa jurídica para resolução dos casos supracitados foi possível 
substituir não só as audiências presenciais por virtuais, mas exemplificando e 
determinando as ações dos agentes de causas também da mesma forma. Desse 
modo, mais processos seriam resolvidos consensualmente, com prudência nos 
detalhes e necessidades em específico e com maior rapidez já existente.  
 A experiência de uma separação, embora muitas vezes sofrida, pode 
significar uma transformação positiva das relações e também dos envolvidos, ou 
seja, ser um trampolim para um salto de possibilidades. Nesse entendimento, a 
mediação de conflitos é o método de solução de controvérsias que trabalha na 
perspectiva de que o conflito ou a crise possui um potencial transformativo (Müller, 
2005). 

4. CONCLUSÃO 

 O mundo precisou se reinventar partindo de suas necessidades novas formas 
a partir do ocorrido, o “novo normal” termo instituído para identificar as recém 
adquiridas práticas do dia a dia em todos os âmbitos, e obviamente com o Direito 
não seria diferente. Ele além e prover a organização agora também (mais do que 
nunca) aponta as diretrizes do que está ou não dentro do direito legal de cada 
indivíduo. 

Sendo a visita e a guarda um direito dos genitores, é preciso se utilizar de 
bom senso para isto. A maioria dos advogados procurados para resolução destes 
casos, optam pela mediação dos conflitos antes da tomada de ação judicial.  

Tendo mediação como principal auxiliar na resolução dos casos ocorridos no 
período pandêmico, em conversas informais com advogados e populares pudemos 
observar que foi muito mais utilizado o bom senso do mediador em averiguar 
particularmente cada caso, pois alguns exigiam ações mais complexas e outras mais 
simples. Foi possível também identificar alienação parental e negligência de direitos 
por parte dos envolvidos, que muitas vezes implicam em seus filhos atribuições ou 
feitios que não são adequados para sua idade ou capacidade emocional ou mental 
para decisões, baseando se apenas nas experiências negativas de uma separação 
traumática. Na alienação parental foi notado também certos excessos de cuidados 
(alegando saúde) implicando sobre o outro genitor o dever de ausentar-se sem 
previsão de retorno ou aferindo o direito de resposta do outro e sua responsabilidade 
paterna. 
 Além da definição judicial, outras tomadas foram simplificadas, utilizando 
apenas o senso comum, como já citado. Baseando-se na realidade mundial e 
acompanhando as transformações ao redor, considerando os laços afetivos, assim 
como as outras áreas que vão além do familiar tiveram suas definições em forma de 
novas rotinas, o âmbito familiar também teve de se adequar. 
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ENTRE A UBERIZAÇÃO E A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO: UMA 
ANÁLISE DO PROCESSO DE ADOECIMENTO DE 

TRABALHADORES SOB DEMANDA DURANTE A PANDEMIA DE 
COVID-19 

 
Mariane Cristina Rodrigues da Silva1 e Vitor Hugo Bueno Fogaça2 

 
 

RESUMO 
 
O presente trabalho possui como problemática a garantia aos profissionais sob 
demanda a um meio ambiente de trabalho saudável que propicie uma atuação 
segura durante a atual emergência de saúde pública. O objetivo geral da pesquisa é 
verificar como o modelo de trabalho que utiliza as plataformas tecnológicas para a 
prestação do serviço afeta a saúde dos trabalhadores no cenário específico da 
pandemia causada pelo novo coronavírus. De modo específico, pretende-se 
observar as transformações contemporâneas nas relações trabalhistas que 
culminaram no fenômeno da uberização do trabalho, analisar os direitos trabalhistas 
no que tange aos trabalhadores autônomos e determinar se o direito desses 
profissionais a um ambiente de trabalho saudável está sendo comprometido durante 
a atual emergência de saúde pública. Quanto à metodologia, esta é uma pesquisa 
que possui objetivos exploratórios, de abordagem qualitativa, desenvolvida a partir 
do método dedutivo. Ademais, como instrumentos de coleta de dados são utilizadas 
as pesquisas bibliográfica e documental. 
Palavras-chave: Uberização; flexibilização; trabalho precário. 
 
 

ABSTRACT 
 
The present work has as its problematic the guarantee of a healthy work environment 
for on-demand professionals that provides a safe performance during the current 
public health emergency. The general objective of the research is to verify how the 
work model that uses technological platforms for the provision of the service affects 
the health of workers in the specific scenario of the pandemic caused by the new 
coronavirus. Specifically, is intend to observe the contemporary transformations in 
labor relations that culminated in the phenomenon of uberization of work, analyze 
labor rights with respect to self-employed workers and determine whether the right of 
these professionals to a healthy work environment is being compromised during the 
current public health emergency. As for the methodology, this is a research that has 
exploratory objectives, with a qualitative approach, developed from the deductive 
method. In addition, are used bibliographic and documentary research as data 
collection instruments. 
Key-words: Uberization; flexibilization; precarious work. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente estudo possui como temática os impactos do fenômeno da 
autonomização dos contratos de trabalho na saúde dos trabalhadores brasileiros 
que laboram por meio de plataformas digitais durante a pandemia de Covid-19. 

A problemática apresentada diz respeito à garantia de um meio ambiente de 
trabalho saudável que propicie aos profissionais sob demanda uma atuação segura 
durante a atual emergência de saúde pública. 

Dessa forma, este trabalho possui como objetivo geral verificar como o 
modelo de trabalho que utiliza as plataformas tecnológicas para a prestação do 
serviço afeta a saúde dos trabalhadores no cenário específico da pandemia causada 
pelo novo coronavírus. 

Almeja-se, de modo específico, observar as transformações contemporâneas 
nas relações trabalhistas que culminaram no fenômeno da uberização do trabalho, 
analisar os direitos trabalhistas no que tange aos trabalhadores autônomos e 
determinar se o direito desses profissionais a um ambiente de trabalho saudável 
está sendo comprometido durante a atual emergência de saúde pública. 

O trabalho se justifica em seu aspecto social na medida em que a nova forma 
de organização do trabalho, entendida pelo termo “uberização”, possui atuação 
recente no Brasil, de modo que o número de trabalhadores informais tem aumentado 
nos últimos anos, alguns dos quais têm de recorrer às plataformas digitais para 
garantir o seu sustento, especialmente durante o atual cenário de desemprego 
agravado pela pandemia de Covid-19. 

No âmbito jurídico, o conteúdo abordado se justifica a partir dos direitos 
constitucionais à saúde e ao trabalho, uma vez que os trabalhadores autônomos que 
laboram sob demanda não dispõem de um meio ambiente laboral saudável para 
executarem suas funções durante a atual conjuntura, que põe em risco sua saúde, 
devido à ausência de proteção jurídica específica. 

 
2. METODOLOGIA 

Esta é uma pesquisa que possui objetivos exploratórios, de abordagem 
qualitativa, desenvolvida a partir do método dedutivo. Ademais, como instrumentos 
de coleta de dados são utilizadas as pesquisas bibliográfica e documental. 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 A CONJUNTURA PANDÊMICA NO BRASIL: EMERGÊNCIA DA COVID-19, 
ISOLAMENTO SOCIAL E O COLAPSO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE 

A atenção mundial tem se voltado para uma ameaça em comum, qual seja 
uma doença causada por um vírus até então desconhecido que se desenvolveu em 
ritmo acelerado e alcançou diversos países num curto espaço de tempo, o que 
obrigou as nações a adotarem medidas de enfrentamento para tal enfermidade. 

O novo coronavírus ou SARS-CoV-2 foi identificado primeiramente na China 
em dezembro de 2019 como sendo o transmissor da doença respiratória 
denominada Covid-19, que possui um acelerado ritmo de contágio e se difundiu pelo 
mundo em menos de um mês, tendo sido declarada situação de emergência de 
saúde internacional pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em janeiro de 2020, 
uma vez que a enfermidade já alcançava proporções de epidemia e, em março, se 
tornou uma pandemia (GARCIA; DUARTE, 2020). 
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Assim, é possível observar que a velocidade de disseminação do vírus devido 
à sua elevada taxa de transmissibilidade levou a população mundial e a OMS a se 
prepararem para a possibilidade de a nova doença se tornar uma pandemia, o que 
fez surgir uma cooperação entre os países para planejarem políticas públicas de 
contingenciamento a serem aplicadas em seus territórios. 

Ao tratarem acerca da soberania e da cooperação entre os Estados, Rodrigo 
Gallo e Thiago Mattioli (2020, p. 23) assim lecionam: 

 
A pandemia do novo coronavírus, mais do que levar os Estados a adotar 
iniciativas de políticas públicas propostas pela Organização Mundial de 
Saúde, também forçou os Estados a planejarem ações de cooperação 
internacional para buscarem a resolução para os diversos problemas 
relacionados à doença. Nesse sentido, mesmo as grandes potências se 
vêem [sic] obrigadas a adotar esse tipo de estratégia para combater os 
efeitos do vírus. 
 

Logo, os países foram pressionados nos âmbitos interno e externo no sentido 
de aplicarem as soluções formuladas pela OMS, sendo que o modo como cada 
nação vem atuando frente às mudanças no contexto internacional relaciona-se com 
os impactos que tais alterações podem causar nestes territórios a curto e longo-
prazo, uma vez que a formulação de novas políticas demanda mais custos aos 
países mais vulneráveis. 

A preocupação da comunidade internacional com o vírus não é desmedida, 
tendo em vista que a doença transmitida o novo coronavírus provoca uma síndrome 
respiratória aguda grave que atinge indivíduos de todas as idades, como bem 
explica Fábio Pesavento (2020, p. 255): 

 
Apesar de sua letalidade, inicialmente, não ter sido alta na população com 
menos de 60 anos, o novo coronavírus provoca uma crise respiratória 
aguda, obrigando o paciente ao uso de respiradores mecânicos em unidade 
de terapia intensiva (UTI). Como é um novo vírus, o paciente demora para 
produzir anticorpos, necessitando ficar sob cuidado intensivo por um 
período extenso (por vezes até cinco semanas). 
 

Sendo assim, observa-se que o tratamento da Covid-19 demanda uma 
sobrecarga da assistência médico-hospitalar, posto que se faz indispensável o uso 
de insumos e equipamentos por tempo indeterminado para cada paciente que se 
encontra em estágio grave da doença. Soma-se isso à alta transmissibilidade do 
vírus entre pessoas, o que leva à necessidade de adoção de medidas que retardem 
o crescimento no número de infectados.  

Para conter o alastramento do vírus e evitar que os sistemas de saúde se 
sobrecarregassem, foram adotadas por diversos países, por recomendação da 
OMS, as intervenções não farmacológicas (INF), que visam restringir o contato entre 
pessoas por meio a adoção de algumas medidas, dentre as quais destacam-se o 
isolamento social, a quarentena, o distanciamento social e as medidas de contenção 
comunitárias (AQUINO et al, 2020). 

Portanto, tais medidas foram introduzidas na sociedade e impostas pelos 
governantes para evitar a transmissão viral entre pessoas, contudo observa-se que a 
sua aplicação precoce revelou as fragilidades institucionais em resposta a esse tipo 
de ameaça, na medida que a economia foi afetada e culminou em uma crise global. 

No que diz respeito ao Brasil, o Ministério da Saúde (MS) desde logo soube 
da eclosão de Covid-19 na China passou a monitorar a evolução dos casos da 
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doença, se preparando para a possível chegada de infectados, como relata 
Wanderson Kleber de Oliveira et al (2020, p. 1): 

 
No Brasil, o Ministério da Saúde (MS) atuou imediatamente, a partir da 
detecção dos rumores sobre a doença emergente. Em 22 de janeiro, foi 
acionado o Centro de Operações de Emergência (COE) do Ministério da 
Saúde, coordenado pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS), para 
harmonização, planejamento e organização das atividades com os atores 
envolvidos e o monitoramento da situação epidemiológica. Houve 
mobilização de vários setores do governo e diversas ações foram 
implementadas, incluindo a elaboração de um plano de contingência. 
 

O Ministério da Saúde atuou inicialmente na vigilância epidemiológica, 
monitorando a avanço da Covid-19 nos países que já registravam infectados a fim 
de possibilitar a formulação de estratégias que preparassem os setores da saúde 
para a transmissão do vírus em território nacional, visando o fortalecimento da rede 
de assistência e ampliando a cobertura do Sistema Único de Saúde (SUS). 

As medidas de enfrentamento à epidemia foram dispostas na Lei nº 
13.979/20203, sancionada em fevereiro, a qual dispõe as INFs a serem adotadas 
para preservar a saúde na esfera coletiva. Além disso, foi elaborado o Plano de 
Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus pela Secretaria 
de Vigilância em Saúde do MS, uma vez que não havia um plano de contingência 
específico que dispusesse sobre epidemia causada por novo coronavírus (GARCIA; 
DUARTE, 2020). 

O diagnóstico do primeiro infectado por Covid-19 em território brasileiro 
ocorreu ainda em fevereiro, tendo a doença se propagado pelos estados da 
federação, consoante elucidam Cláudio Maierovitch Pessanha Henriques e Wagner 
Vasconcelos (2020, p. 31): 

 
Depois da confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil, foi 
oficializada também a primeira transmissão local. Assim é classificado um 
caso confirmado de pessoa que não saiu do país, sendo possível descrever 
o contato com outra pessoa que se infectou no exterior e foi a fonte 
provável. 
 

É possível observar que, por mais que o MS tenha acionado a vigilância 
epidemiológica para monitorar a evolução da doença antes de sua chegada ao país, 
seguindo as recomendações da OMS, a chegada novo coronavírus revelou o 
despreparo do governo brasileiro para o enfrentamento de uma pandemia, uma vez 
que a transmissão da enfermidade rapidamente alcançou maiores proporções. 

Em março, mês em que a Covid-19 passou a ser considerada uma pandemia, 
a União repassou mais de R$ 1 bilhão em verbas para estados e municípios com o 
objetivo de financiar o combate à doença, além do governo federal ter recomendado 
ações para reduzir a propagação do vírus e evitar o iminente colapso do sistema de 
saúde. Ocorre que tais ações não eram obrigatórias, de modo que os governadores 
passaram a adotar isoladamente iniciativas de controle epidemiológico, o que, 
apesar de ter gerado críticas por parte da Presidência da República, foi declarado 
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF)4 (OLIVEIRA et al, 2020). 

                                                 
3
 Art. 1º Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. (BRASIL, 
2020d) 
4
 SAÚDE – CRISE – CORONAVÍRUS – MEDIDA PROVISÓRIA – PROVIDÊNCIAS – LEGITIMAÇÃO 

CONCORRENTE. Surgem atendidos os requisitos de urgência e necessidade, no que medida provisória dispõe 
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Tendo em vista a decisão proferida pela Corte Suprema do país verifica-se 
que a execução das ações de prevenção não compete apenas a uma gestão única 
coordenada pelo governo federal, sendo que a formulação de ações contra a Covid-
19 é concorrente entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

O MS aumentou a identificação de novos casos por meio da testagem para o 
diagnóstico da doença, conforme recomendação da OMS, pois a transmissão local 
de Covid-19 no país já havia sido confirmada e tal situação demandava a 
implementação de novas estratégias, como pontua Nila Larisse Silva de 
Albuquerque (2020, p. 3): 

 
Esse cenário demanda planejamento e implementação das melhores 
práticas recomendadas ao combate à disseminação da infecção. Com vistas 
a fomentar reflexões sobre a otimização do planejamento da resposta 
brasileira à pandemia, buscou-se nesta comunicação comparar o conteúdo 
do Plano de Contingência Nacional com as diretrizes publicadas pela OMS 
em seu guia de elaboração de planos estratégicos de preparação e 
resposta para o combate ao COVID-19. 
 

Dessa forma, devido ao avanço silencioso da doença, o Ministério da Saúde 
vinha seguindo as recomendações propostas pela OMS no sentido de monitorar a 
doença no país por meio da testagem na população, sendo que esta é uma das 
estratégias primordiais no que tange à redução da disseminação. 

O primeiro óbito de um brasileiro em razão do Covid-19 ocorreu ainda no mês 
de março, sendo que o Brasil já contava com 290 casos confirmados da doença. Na 
mesma semana houve o reconhecimento de Estado de Calamidade Pública no 
território nacional, solicitado pela Presidência da República, por meio do Decreto 
Legislativo nº 6/20205, tendo em vista a situação epidemiológica, ao passo que os 
estados da federação vinham começando a aplicar restrições de serviços e pessoas 
na tentativa de conter a pandemia (HENRIQUES; VASCONCELOS, 2020). 

A partir de tal medida o governo federal ampliou os gastos e flexibilizou o 
controle das contas públicas, além de adotar diversas medidas pelo governo a fim de 
reduzir os danos provocados pela pandemia e apoiar econômica e socialmente os 
estados e municípios. 

O embate entre o MS e a Presidência da República quanto à aplicação das 
medidas de enfrentamento à Covid-19 havia se tornado público e ensejou, no início 
do mês de abril, a demissão do então ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, o 
qual foi substituído pelo médico oncologista Nelson Teich, que tentou aproximar as 
áreas da saúde e da economia a fim de retomar as atividades no país. Todavia, este 
último se demitiu e a chefia do órgão ministerial foi ocupada interinamente pelo 
General Eduardo Pazuello, que foi mais um militar indicado pelo Presidente da 
República para cargo estratégico e apoiava as decisões presidenciais (SILVA, 2020). 

Assim, evidencia-se no Brasil o enfrentamento de uma crise sanitária, 
econômica e política concomitantemente, a qual se materializa através da 
minimização da pandemia por parte da Presidente da República sob o pretexto de 
preservar a economia, contrariando as recomendações do próprio MS. 

Ocorre que o governo federal não planejou estratégias para estimular os 
setores da economia que continuavam operando, ou seja, aqueles que prestam 

                                                                                                                                                         
sobre providências no campo da saúde pública nacional, sem prejuízo da legitimação concorrente dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios. (BRASIL, 2020i) 
5
 Art. 1º Fica reconhecida [...] a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 

2020, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 
de março de 2020. (BRASIL, 2020c) 
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serviços e atividades essenciais à manutenção da sociedade, o que agravou o 
cenário de desemprego e desaceleração da economia. Já no que diz apoio social, o 
governo federal aprovou o chamado auxílio emergencial no mês de abril6, que 
consiste no pagamento de três parcelas no valor de R$600,00 às pessoas que 
preencham os requisitos estabelecidos em lei, sendo que esta medida foi renovada 
recentemente por mais quatro parcelas de R$300,00 (HENRIQUES; 
VASCONCELOS, 2020). 

Desse modo, as ações de suporte adotadas pelo Brasil seguiram a política 
social de assistência aos desamparados, tendo em vista a crise econômica, que 
dificultou a manutenção da subsistência de seguimentos da população durante a 
pandemia de Covid-19. Assim, essa medida possibilitou a adesão ao isolamento 
social, pois o beneficiário tem a possibilidade de permanecer em seu domicílio. 

No dia 6 de junho o MS decidiu suspender sem aviso a divulgação diária dos 
números acumulados da Covid-19 devido ao aumento de casos confirmados da 
doença, leia-se: 

 
Sem ter anunciado um plano ou sequer diretrizes nacionais para enfrentar a 
epidemia, o aumento vertiginoso de casos e óbitos por Covid-19 levou o MS 
a suspender a divulgação diária dos números acumulados, dificultando o 
monitoramento da situação. Secretarias estaduais de saúde passaram a 
produzir, de forma independente do governo federal, informações diárias; 
veículos de comunicação que habitualmente concorrem no mercado e na 
busca de notícias consorciaram-se, então, para manter a divulgação diária 
de dados (HENRIQUES; VASCONCELOS, 2020, p. 34). 
 

Assim, se no início da pandemia o que ocorria era a subnotificação de casos 
de Covid-19, estes passaram a ser divulgados pelo governo federal de forma parcial, 
apresentando somente os dados diários e não acumulados a fim de minimizar o 
impacto da doença no Brasil. Todavia, o Poder Judiciário interveio e assegurou a 
divulgação completa dos casos com base na publicidade e na transparência. 

No mês de julho o governo brasileiro aderiu a uma iniciativa internacional para 
financiar empresas que desenvolvem vacinas. Desse modo, a nação financiadora 
garante acesso ao produto quando estiver disponível no mercado, assumindo o risco 
de investir nas vacinas que possuem maior potencial de eficácia (CADERNOS CRIS-
FIOCRUZ, 2020). 

Destarte, nota-se que a participação do Brasil no financiamento de vacinas 
antivirais para deter a Covid-19 aconteceu enquanto os dados da doença no país já 
eram considerados alarmantes e as medidas de enfrentamento se revelaram 
insuficientes para conter a transmissão do vírus diante do quadro epidemiológico.  

Ainda no início de julho, o Presidente Jair Bolsonaro realizou teste do tipo RT-
PCR para verificar se estava contaminado com a Covid-19 após perceber os 
sintomas da doença, tendo iniciado tratamento com composto formado por 
hidroxicloroquina e azitromicina, medicamentos sem eficácia comprovada contra a 
Covid-19, antes mesmo que o resultado viesse, o qual foi positivo (VERDÉLIO, 
2020). 

No dia 17, a Sociedade Brasileira de Infectologia (2020) desaconselhou o uso 
da hidroxicloroquina nos primeiros dias de tratamento da Covid-19, seja nos casos 
leves e médios ou graves, por meio do Informe nº 16, baseando-se para tanto no 

                                                 
6
 Art. 2º Durante o período de 3 (três) meses, a contar da publicação desta Lei, será concedido auxílio 

emergencial no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais ao trabalhador que cumpra cumulativamente os 
seguintes requisitos: [...] (BRASIL, 2020e) 
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atual posicionamento da OMS sobre o uso dessa droga e em dois estudos clínicos 
que comprovam a ineficácia do medicamento. 

Logo, apesar do alerta emitido pelos profissionais da saúde acerca do risco 
de ministrar medicamentos que não possuem eficácia comprovada aos pacientes 
infectados com a Covid-19, o governo brasileiro vem seguindo na direção contrária, 
tendo o próprio Presidente feito a ingestão da substância em seu tratamento. 

Entre os dias 27 de setembro e 3 de outubro, o país registrou 
aproximadamente 4 milhões e 900 mil casos confirmados, tendo ultrapassado 145 
óbitos em decorrência da Covid-19. Para mais, o Brasil ocupa a 3ª posição no 
hanking mundial de mortes pelo novo coronavírus, atrás apenas de Estados Unidos 
e Índia. (BRASIL, 2020g) 

Em suma, os últimos dados da Covid-19 no Brasil indicam o avanço crescente 
da doença desde o primeiro caso confirmado em fevereiro, o que consequentemente 
sobrecarrega os serviços de saúde tendo em vista o número de infectados. A atual 
circunstância demonstra a letalidade da doença e o despreparo do governo 
brasileiro, o que resta evidenciado pela falta de coordenação nas ações de 
enfrentamento. 
 
3.2 A UBERIZAÇÃO COMO NOVO PARADIGMA CONTRATUAL: AUSÊNCIA DE 
DIREITOS SOCIAIS E A HIPERVULNERABILIDADE DOS TRABALHADORES 

O mundo do trabalho acompanha as mudanças sociais e econômicas 
buscando se adequar às novas concepções que surgem e reorganizam a 
sociedade. Desta feita, tem-se que o cenário vivido atualmente foi o resultado da 
decadência do modo de produção capitalista que modificou a divisão internacional 
do trabalho, o que desencadeou o processo de precarização das relações 
trabalhistas.  

A partir da década de 1970 a sociedade vivenciou uma crise estrutural do 
capital que trouxe consequências econômicas, sociais, políticas e ideológicas à 
dominação da burguesia e acabou por impactar o movimento operário e a luta de 
classes. Após isso, ocorreram diversas mudanças fundamentais entre o final do 
século XX e o início do século XXI para reverter este cenário, sendo que uma delas, 
de importância centralizada, foi a reestruturação do padrão produtivo de capital por 
meio de novos e antigos mecanismos de acumulação flexível e do avanço 
tecnológico. (ANTUNES, 2001). 

Logo, diante da perda de força do capital havia a necessidade de superar a 
crise por meio da reestruturação do padrão produtivo vigente até então, que não 
mais atendia aos anseios da classe burguesa. Esse fenômeno impactou 
diretamente as relações de trabalho, uma vez que as empresas passaram a exigir 
dos operários a execução do maior número de atividades no menor tempo possível, 
intensificando as práticas exploratórias.  

A referida crise teve como uma de suas características o desmonte dos 
direitos sociais dos trabalhadores devido à expansão do neoliberalismo no final dos 
anos 70 e a crise do Estado de Bem-Estar Social (Welfare State), o que ocasionou 
a regressão do compromisso social-democrático estabelecido entre capital e 
trabalho mediado pelo aparato estatal (ANTUNES, 2009). 

Desse modo, com a nova crise do capital o Estado aproximou-se do projeto 
neoliberal, submetendo-se ao processo de reprodução do capital que vinha 
ocorrendo mundialmente e gerando revolta por parte dos trabalhadores, que até 
então dependiam do Poder Público no que tange à efetividade de direitos sociais, o 
que provocou o esgotamento do Estado de Bem-Estar Social. 
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As políticas neoliberais influenciaram a abertura dos mercados nos países 
emergentes como estratégia para manter a dominação e superar a estagnação do 
capitalismo, de modo que a reestruturação produtiva pudesse se adequar ao 
contexto da globalização e por meio dela promovesse a redistribuição da divisão 
internacional do trabalho, o que, por sua vez, provocou a desregularização das 
relações trabalhistas e a reforma do Estado (ALVES, 1999). 

Portanto, o neoliberalismo se inseriu na nova ordem mundial com o objetivo 
de regularizar a economia através dos mercados, desestimulando o protecionismo 
nos países de economia emergente para que estes passassem a negociar com os 
países mais desenvolvidos, os quais necessitavam se fortalecer após o declínio do 
modelo capitalista então vigente. 

Por sua vez, a nova configuração do capitalismo contemporâneo culminou na 
reforma do trabalho humano, de maneira que a produção do capital passa a se 
pautar na utilização de novas tecnologias, o mercado consumidor se difunde em 
larga escala e os trabalhadores passam a desempenhar realizar suas atividades por 
meio das máquinas, submetendo-se inteiramente aos objetivos da empresa, que 
estão voltados à satisfação do mercado (ANTUNES, 2009). 

Assim, o trabalhador perde parte de seu protagonismo nas empresas para as 
novas tecnologias, as quais são programadas para desempenhar mais rapidamente 
as atividades antes realizadas pelo operário, o que gera um cenário de desemprego 
estrutural, pois a mão de obra humana é substituída pelo maquinário. Isso faz com 
que a indústria contrate menos funcionários, os quais são substituídos se não 
atenderem com prioridade os interesses da empresa, gerando competitividade entre 
a classe trabalhadora. 

Sobre os impactos da nova lógica do capital nas relações de trabalho, 
Henrique Caetano Nardi (2006, p. 59) elucida: 

 
As transformações do mundo do trabalho decorrentes da nova ordem 
mundial e dos impactos das novas tecnologias de produção apontam para 
a impossibilidade da sociedade do pleno emprego, se mantidas as medidas 
de desregulamentação das relações de trabalho, pois, os economistas 
neoliberais pregam, como um princípio fundamental para o incremento da 
competitividade, a restauração da taxa “natural” de desemprego. 
 

Observa-se que o mundo do trabalho perdeu espaço no projeto de 
emancipação histórica e social das relações trabalhistas, visto que se encontrava 
subvertido às práticas de acumulação de capital impulsionadas pelas políticas 
neoliberais em detrimento da proteção à classe operária 

Há o surgimento da chamada Quarta Revolução Industrial, assim 
conceituada pela doutrina a revolução digital caracterizada pela utilização de 
tecnologias digitais mais sofisticadas e integradas em comparação às do século 
passado que geram transformações na sociedade e na economia global e 
possibilitam a criação de novos modelos operacionais (SCHWAB, 2016). 

Isto posto, a Quarta Revolução Industrial perpassa os sistemas e máquinas, 
que já eram utilizados no período anterior, tendo por finalidade revolucionar a nova 
ordem social a partir da fusão das tecnologias e do espaço físico, digital e biológico 
que resulta em novas descobertas nas diversas áreas do conhecimento. 

Com a disseminação do uso das tecnologias da informação e comunicação 
(TICs), as empresas passaram a contratar e realizar o trabalho através de 
aplicativos ou plataformas digitais visando conectar os consumidores com os 
serviços ofertados. Este fenômeno é denominado economia de compartilhamento e 
engloba dois conceitos estudados pelo professor Valerio De Estefano: crowndwork, 
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que trata da realização de tarefas por meio de plataformas on-line, e on-demand, 
que compreende a execução de trabalhos de maneira presencial (OITAVEN, 2018). 

Por consequência, as tecnologias desenvolvidas no decorrer dos anos se 
inserem no mundo do trabalho a fim de realizar os objetivos primordiais da 
empresa, os quais se subvertem ao capital. Expandiu-se o uso de aplicativos e 
plataformas digitais pelas empresas, uma vez que são acessíveis à população 
possibilitam que os produtos e serviços sejam disponibilizados a uma quantidade 
maior de pessoas. 

À vista disso, o tempo do trabalhador é otimizado para que esteja à 
disposição da empresa, o que acaba por privá-lo do lapso temporal que 
anteriormente dedicava para seus afazeres pessoais, como relata José Eduardo de 
Resende Chaves Júnior (2017, p. 357, grifo do autor): 

 
Ingressamos na era da chamada gig economy, de micro-tarefas repetitivas, 
na qual o trabalho se torna temporário, precário, um bico. É a intensificação 
da redução da porosidade do trabalho, pelo aproveitamento de suas 
sobras, do tempo 'morto' do trabalhador, que normalmente estaria 
destinado ao lazer, repouso, à reflexão ou mesmo a sua qualificação. 
 

Para mais, a economia de mercado que se utiliza das tecnologias para 
aumentar o faturamento global das empresas tende a precarizar as condições de 
trabalho, uma vez que o trabalhador é privado de seus direitos para atender aos 
interesses capitalistas. 

Em se tratando do trabalho on-demand ou sob demanda, o provedor oferece 
serviços por intermédio de aplicativo e o trabalhador os executa, sendo remunerado 
após finalizar o trabalho. Assim, a execução das atividades de determinada 
empresa é transferida para vários indivíduos que atuam em nome do produtor sem 
que este se comprometa em dar continuidade à prestação dos serviços 
(FILGUEIRAS; ANTUNES, 2020). 

O trabalho sob demanda resulta da relação entre empresa, trabalhador, 
consumidor e produto, havendo uma intermediação do fornecedor por meio do 
aplicativo que utiliza dados digitais para organizar e administrar a execução dessas 
atividades, todavia, sob o ponto de vista do Direito do Trabalho, tal relação é 
desprovida de segurança jurídica que assegure a continuidade da prestação de 
serviço do trabalhador para a empresa. 

Nesse sentido, Klaus Schwab (2016, p. 24) preceitua que são poucas as 
empresas que detém significativo poderio econômico em decorrência da relação de 
trabalho sob demanda, de maneira que o poder e o capital se concentram em 
plataformas específicas, leia-se: 

 
A consequência do efeito plataforma é uma concentração de poucas 
plataformas poderosas que dominam seus mercados. Os benefícios são 
óbvios, especialmente para os consumidores: maior valor, mais 
conveniência e custos mais baixos. Os riscos sociais também são 
evidentes. Ao evitar a concentração de poder e valor nas mãos de poucos, 
precisamos encontrar formas de equilibrar os benefícios e os riscos das 
plataformas digitais (incluindo as plataformas industriais) que garantam 
abertura e oportunidades às inovações colaborativas. 
 

Destarte, por mais que as empresas que exploram o trabalho sob demanda 
alegarem que o ambiente de trabalho é benéfico aos profissionais, as medidas 
ofertadas são voltadas aos consumidores e os riscos são transferidos ao 
trabalhador, uma vez que a prestadora de serviços transfere a este a execução dos 
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mesmos por sua conta e risco. 
A esse novo padrão de organização do trabalho em ascensão dá-se o nome 

de uberização, nomenclatura utilizada em referência ao aplicativo da empresa 
multinacional Uber, que é referência no setor de transportes do ramo tecnológico e 
se utiliza do trabalho sob demanda para intermediar cliente e motorista. Esse termo 
engloba a chamada economia de compartilhamento, em que os serviços conectam 
consumidores e fornecedores através de aplicativos (CORDEIRO, 2019). 

Assim, denota-se que os empregos são substituídos por tarefas específicas a 
serem desempenhas pelo trabalhador, o que possibilita que as empresas não 
possuam empregados, mas se utilizem da mão de obra de trabalhadores sem 
qualquer compromisso de continuidade da prestação de serviços, o que tem gerado 
efeitos no mundo do trabalho. 

No Brasil, o processo de flexibilização das normas trabalhistas teve como seu 
escopo a Lei nº 13.467/2017, denominada Reforma Trabalhista, que alterou a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) com o objetivo de adequar o Direito do 
Trabalho à nova realidade social, conforme explana Patrícia do Nascimento 
Delgado (2019, p. 6): 

 
Em virtude das novas tecnologias e da complexidade da vida moderna, as 
relações de trabalho se modificaram, tornando-se igualmente 
multifacetadas. É neste cenário que a flexibilização das normas trabalhistas 
ganhou força, principalmente após a edição da Lei 13.467/2017, a Reforma 
Trabalhista, que objetivou adequar as Consolidação das Leis do Trabalho – 
CLT às novas realidades das relações de trabalho. 
 

Segundo Ricardo Antunes (2018), a referida reforma desconstituiu direitos 
trabalhistas historicamente assegurados, desvirtuando a Justiça do Trabalho de sua 
finalidade essencial, que é a conciliação do capital com o trabalho, de maneira que 
o desmonte das garantias da classe trabalhadora tende a beneficiar apenas o 
empresariado, gerando aumento da informalidade e desemprego estrutural. 

Então, sob o pretexto de trazer aplicabilidade normativa à nova realidade 
mundial pautada por uma agenda neoliberal, a Reforma Trabalhista abriu espaço 
para a diminuição de direitos dos trabalhadores brasileiros, equiparando os dois 
polos da relação trabalhista apesar da desigualdade que a permeia. 

No que diz respeito ao enquadramento do trabalhador sob demanda no 
ordenamento jurídico, tal questão possui repercussão internacional e tem permeado 
a Justiça do Trabalho, desencadeando entendimentos diversos quanto ao instituto 
trabalhista que deve ser aplicado. Já a doutrina busca traçar diferenças entre a 
relação de trabalho oriunda da economia de compartilhamento, a relação 
empregatícia e o trabalho autônomo, sendo que alguns autores são favoráveis à 
criação de uma nova categoria de trabalhadores que atenda às especificidades da 
primeira (CORDEIRO, 2019). 

Desta feita, atualmente não há um consenso acerca da classificação do 
indivíduo que trabalha sob demanda, uma vez que a legislação trabalhista pátria 
atual não comportaria a proteção desse trabalhador, o que justificaria o surgimento 
de uma nova classe. Contudo, a jurisprudência tem se utilizado da conceituação 
clássica de trabalho e emprego para situar esses profissionais na seara trabalhista. 

No caso dos motoristas que prestam serviços à empresa Uber, esta utiliza o 
argumento de que os trabalhadores que executam o serviço de transporte por meio 
de aplicativo realizam suas atividades quando querem, constituindo, em tese, 
pretensão favorável ao trabalhador. Todavia, o fato de não haver controle de 
jornada estimula que os motoristas permaneçam laborando o maior tempo possível 
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sob pena de suspensão ou exclusão da plataforma por improdutividade, o que viola 
o direito fundamental e social ao lazer previsto no artigo 6º da Constituição Federal 
de 19887 (CORDEIRO, 2019). 

Tendo isso em vista, o trabalhador sob demanda deve ter sua relação laboral 
protegida das possíveis explorações a que está sujeito quando não lhe é prestada a 
devida salvaguarda, visto que a empresa pode se utilizar de arbitrariedades que 
impliquem em descumprimento de direitos assegurados a todos os trabalhadores, 
independentemente de terem ou não vínculo empregatício com a plataforma. 

A preocupação com a proteção dos trabalhadores de aplicativo é atual e 
relevante, uma vez que essa relação trabalhista aumentou exponencialmente no 
ano de 2019, tendo em vista a crise pela qual o Brasil vinha passando que culminou 
na alta taxa desemprego, veja: 

 
[...] a dinâmica dos trabalhadores por conta própria, cujo crescimento, em 
um primeiro momento, foi creditado apenas a uma piora do cenário de 
emprego no país, pode estar indicando uma mudança estrutural das 
relações de trabalho, seja por conta do aumento da terceirização, tendo em 
vista não só a regulamentação da terceirização em um gama maior de 
atividades, mas também devido à consolidação da “economia de 
aplicativos”, que tem aberto novas possibilidades de geração de renda 
(BRASIL, 2019). 
 

Assim, no âmbito do trabalho informal está inserido o trabalho por contra 
própria, cujo um dos segmentos é o trabalho por aplicativos, sendo que este último 
teve sua adesão proporcional à taxa de desemprego, de maneira que é possível 
inferir que os trabalhadores migraram do trabalho formal para a informalidade. 

Portanto, a uberização do trabalho é um fenômeno atual que teve sua 
gênese na flexibilização das relações de trabalho proporcionada pela crise do 
capital no final dos anos 70, de modo que as empresas passam a utilizar a 
tecnologia para se conectarem com consumidores, como ocorre na relação de 
trabalho sob demanda, em que o trabalhador executa os serviços ofertados pela 
plataforma digital e assume o risco do empreendimento, sendo que atualmente 
estes se encontram desprovidos de proteção jurídica específica, o que favorece a 
exploração da mão de obra em detrimento do capital. 

 
3.3 O TRABALHADOR UBERIZADO E A PANDEMIA: ENTRE O RISCO 
SANITÁRIO E O ADOECIMENTO MENTAL 

A pandemia de Covid-19 se prolifera em meio à crise estrutural do capital, 
impulsionada ao longo dos anos pelas políticas neoliberais e pelos novos modos de 
produção capitalista que culminaram na precarização das relações trabalhistas, 
criando um cenário de incertezas no mundo do trabalho. 

Os impactos da atual conjuntura no mundo do trabalho se devem à 
necessidade de aplicação das medidas de contenção, especialmente o isolamento 
social, que pressupõe a permanência das pessoas em seus domicílios. Isoladas, as 
pessoas se tornam improdutivas e deixam de consumir, gerando prejuízo tanto às 
prestadoras de serviços e atividades essenciais quanto às empresas que, apesar de 
fechadas ao público, não pararam de produzir (MARTINEZ; POSSÍDIO, 2020). 

Desse modo, salienta-se que o isolamento social, apesar das consequências 

                                                 
7
 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição (BRASIL, 1988, grifo nosso). 
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negativas à economia do país, se faz necessário para conter a disseminação do 
vírus enquanto não há vacina disponível no mercado para tal fim. Resta evidenciado 
o despreparo do governo federal ao enfrentamento de uma emergência em saúde 
pública, o que não justifica o descarte das medidas de contenção. 

O trabalhador que depende do trabalho para sua subsistência se vê em meio 
à uma recessão econômica que pode culminar em sua miserabilidade, uma vez que 
os esforços para conter a pandemia estão voltados à classe detentora dos meios de 
produção, como explica Ricardo Antunes (2020, p. 17, grifo do autor): “Bastaram 
alguns meses de pandemia para tornar evidente que as principais medidas tomadas 
pelo governo Bolsonaro têm por objetivo atender aos interesses de uma burguesa 
predadora e predatória que aqui gorjeia”. 

Portanto, os efeitos da pandemia assolam a parcela mais pobre da 
população que não é beneficiada diretamente pelas medidas que prometem a 
manutenção da condição de vida anterior ao estado de calamidade, uma vez que a 
situação anterior já era precária e não houve mobilização governamental no sentido 
de reverter esse quadro. 

Diante desse cenário de calamidade caracterizado pela restrição de 
circulação de pessoas e de serviços e pelo fechamento de estabelecimentos a fim 
de preservar a saúde pública, muitos cidadãos se viram desempregados e sem 
renda para manter sua subsistência, sendo que tal circunstância é agravada nas 
classes mais vulneráveis. (AGUIAR, 2020) 

Logo, a taxa de desemprego já existente no país se agravou com o advento 
da pandemia, uma vez que o isolamento social não permitiu que as empresas 
mantivessem o padrão normal de produção, de modo que estas despediram parcela 
ou a totalidade de seus funcionários, os quais precisaram se adaptar à nova 
realidade apesar das incertezas. 

Desempregados e sem perspectiva de contratação, estas pessoas recorrem 
ao trabalho informal como alternativa de inserção no mercado de trabalho, sendo 
que este setor revela sua precariedade na ausência de registro em Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS), o que por si só já retira garantias trabalhistas 
desses profissionais, e na falta de acesso às proteções sociais (SOUZA, 2020). 

Para ilustrar esse cenário, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD) Covid-19 divulgada pelo IPEA em 2 de outubro de 2020 aponta que a taxa 
de informalidade aumentou de 33,6% no mês de julho para 34,4% em setembro, de 
modo que a retomada no mercado de trabalho tem sido mais forte nesse setor 
(BRASIL, 2020f). 

Isto posto, percebe-se que durante a pandemia os trabalhadores tem optado 
pelo segmento informal em vez da contratação mediante registro na CTPS. Isso 
demonstra a dificuldade de inserção no mercado de trabalho na circunstância 
pandêmica, o que faz com que os trabalhadores recorram às empresas detentoras 
das plataformas digitais e prestem os serviços por elas ofertados, o que alavanca o 
poderio empresarial desse setor. 

Para Ricardo Antunes (2020, p. 16, grifo do autor), o crescimento da força 
global de trabalho das corporações que se utilizam do trabalho sob demanda advém 
de alguns fatores, quais sejam: 

 
Contanto quase sempre com a condescendência de governos e setores 
majoritários do legislativo e do judiciário, sua alquimia consiste em 
contratar trabalhadores e trabalhadoras como “prestadores/as de serviços”, 
o que caracteriza uma chula burla que, entretanto, torna-se altamente 
rentável e lucrativa, uma vez que a força de trabalho uberizada se encontra 
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completamente excluída dos direitos sociais que valem para o conjunto da 
classe trabalhadora. 
 

Por conseguinte, as corporações recebem benefícios e apoio dos governos, 
uma vez que possibilitam a contratação de trabalhadores por meio da economia de 
compartilhamento, permitindo a continuidade da cadeia produtiva enquanto as 
relações de trabalho reguladas pelo Estado decaem gradualmente e a força de 
trabalho uberizada permanece à margem da proteção estatal. 

Como uma alternativa ao desemprego, os trabalhadores passaram a 
desempenhar funções por meio de aplicativo à empresa detentora da plataforma em 
meio à pandemia, consoante Ricardo Antunes (2020, p. 16, grifo do autor): 

 
A pandemia também impactou os trabalhadores de plataformas digitais e 
aplicativos, uma massa que não parava de se expandir e que 
experimentava as condições da chamada uberização do trabalho. Sem 
outra possibilidade de encontrar trabalho imediato, trabalhadores e 
trabalhadoras buscavam “emprego” no Uber Eats, 99, Cabify, Rappi, Ifoos, 
Amazon etc. Tentavam fugir do flagelo maior, o do desemprego. Saíam do 
desemprego para a uberização, essa nova modalidade de servidão. Como 
o desemprego é expressão do flagelo completo, a Uberização parecia uma 
alternativa quase “virtuosa”. 
 

Logo, o trabalhador sob demanda, por estar inserido na seara do trabalho 
informal, também sofre os impactos da pandemia apesar da crescente expansão 
dessa modalidade nos últimos anos. Isso ocorre devido à crise pandêmica, que 
afeta todos os setores da sociedade, inclusive o informal. 

Além disso, observa-se que no momento atual é de pandemia poucos tem 
tido o privilégio de permanecer em suas residências, sendo que o trabalho realizado 
por meio de aplicativos tem exposto à risco a saúde do trabalhador, como bem 
pontua Sandro Nahmias Melo (2020, p. 664): “Completamente expostos ao risco de 
contaminação pelo coronavírus, entregadores de aplicativos estão encurralados 
entre a necessidade econômica, os riscos de atividade e uma ‘parceria’ desigual”. 

Ao passo que as empresas transferem a execução do serviço aos 
trabalhadores sob demanda a estes é transferido o risco do desempenho da função, 
inclusive podendo ocasionar danos à sua saúde, pois ao desempenhar a atividade 
interagem com os clientes diariamente. 

Na concepção de Martinez e Possídio (2020), os trabalhadores de aplicativos 
não foram apreciados pela maioria das medidas implementadas pelo governo 
federal no contexto pandêmico e carecem de qualquer espécie de proteção social, 
estando suscetíveis ao contágio e disseminação do novo coronavírus. 

Para que este cenário possa ser alterado deve haver a atuação dos órgãos 
jurisdicionais na fiscalização e na regulamentação das relações trabalhistas de toda 
espécie para evitar qualquer tipo de exploração do trabalhador e assegurar a 
manutenção de sua saúde, especialmente durante esta emergência de saúde 
pública. 

Em março de 2020, o Ministério Público do Trabalho (MPT), por meio de sua 
Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho 
(CONAFRET) publicou a Nota Técnica CONAPRET nº 01/2020, que visa, 

 
[...] orientar, auxiliar e subsidiar a atuação finalística do Ministério Público do 
Trabalho, com diretrizes a serem observadas por empresas de transporte 
mercadorias e de transporte de passageiros, por plataformas digitais, a fim 
de garantir a observância de medidas sanitárias voltadas à preservação da 
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saúde dos trabalhadores e cidadãos que com eles tenham contato durante 
a execução de suas atividades profissionais. (BRASIL, 2020h) 
 

Tal disposição tem o caráter de orientação no âmbito da competência do 
MPT e baseia-se na mediação das relações trabalhistas, tendo por finalidade a 
preservação das condições de trabalho favoráveis ao exercício da profissão. 

Para mais, o já mencionado auxílio emergencial é uma iniciativa do governo 
regulada pela Lei nº 13.982 de abril de 2020 que transfere renda diretamente aos 
trabalhadores informais, cuja vulnerabilidade é maior se comparado com o trabalho 
formal. Desse modo, a parcela da população que não estaria coberta pelo 
Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, medida voltada 
aos trabalhadores com vínculo empregatício, seria abrangida pelo auxílio 
emergencial. (HECKSHER; FOGUEL, 2020) 

No âmbito da assistência social o trabalhador informal vem sendo auxiliado 
pela transferência de renda do governo federal, todavia o cenário parece incerto em 
dois momentos: quando esta medida emergencial findar e quando a pandemia der 
sinais de enfraquecimento, pois a economia irá se recuperar gradualmente e o 
mercado de trabalho seguirá tímido por algum tempo. 

No início da pandemia os próprios trabalhadores custeavam suas medidas de 
prevenção, como a disponibilização de álcool gel para uso próprio e dos clientes, 
como no caso dos motoristas de Uber. Tendo isso em vista, o Ministério Público do 
Trabalho de São Paulo (MPT/SP) ajuizou Ação Civil Pública Cível em abril deste 
ano em face da empresa Uber do Brasil Tecnologia Ltda. para que esta seja 
obrigada a adotar medidas que visem a diminuição dos riscos aos quais os 
entregadores da Uber Eats, empresa de entrega de produtos gerenciada pela Uber, 
estão expostos durante a pandemia. A sentença condenou a empresa a implantar 
tais medidas no Município de São Paulo sob pena de cominação de multa diária de 
R$1.000,00 por determinação descumprida. (BRASIL, 2020j) 

Seguindo a lógica da orientação dada pela Nota Técnica nº 01/2020, neste 
caso o MPT/SP atuou como fiscalizador da relação de trabalho havida entre a Uber 
Eats e o entregador, exigindo o cumprimento por parte da empresa de medidas que 
resguardem a saúde do trabalhador durante a execução dos serviços. 

No primeiro semestre de 2020 foi redigido um relatório técnico formulado por 
pesquisadores de universidades brasileiras que analisaram os impactos da 
pandemia de Covid-19 nas condições de trabalho em empresas de plataforma 
digital. O estudo, que consistiu na concentração de dados obtidos por 298 
questionários respondidos por entregadores de aplicativo em 29 cidades revelou os 
seguintes resultados: 

 
[...] movimento de manutenção de longos tempos de trabalho, associado à 
queda da remuneração desses trabalhadores, que arriscam sua saúde e a 
vida no desempenho de um serviço essencial para a população brasileira, 
ao contribuírem para a implementação e a manutenção do isolamento 
social durante a pandemia. Isso é, ainda, acompanhado pelo aumento do 
risco de contágio, o que intensificou as condições de trabalho precárias e 
inseguras dos entregadores (ABÍLIO et al, 2020, p. 15) 
 

Isto posto, é perceptível que os trabalhadores sob demanda, como no caso 
dos entregadores de produtos, estão mais suscetíveis ao descumprimento de 
direitos a eles inerentes, perfazendo longas jornadas de trabalho e assumindo 
inteiramente o risco do negócio para ainda assim serem deixados à margem do 
direito do trabalho. 
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Nesse sentido, cumpre destacar a recente decisão proferida em setembro de 
2020, em meio à pandemia, pela 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) 
que não reconheceu o vínculo de emprego entre o motorista que presta serviços à 
empresa Uber por meio de aplicativo por ausência de subordinação entre o 
trabalhador e a empresa detentora da plataforma tecnológica (BRASIL, 2020a). 

A decisão da última instância da Justiça do Trabalho competente para dirimir 
matéria trabalhista cria um precedente a ser observado pelas instâncias inferiores, 
ainda que não possua caráter vinculante. Tal posicionamento leva em consideração 
a concepção clássica de emprego, a qual, como já demonstrado, não condiz com as 
novas formas de trabalho intermediadas por aplicativos. 

Nesse diapasão, a proteção jurídica a esses trabalhadores se faz necessária 
ao passo que estão sendo privados do direito de se desconectarem das plataformas 
digitais, sendo que esse fenômeno desencadeia no trabalhador seu adoecimento, 
tanto físico quanto mental, pois se encontra à mercê do controle indireto feito pelo 
empregador para aumentar sua produtividade.  

Acerca disso, Ricardo Antunes (2018, p. 92): 
 
A pressão pela capacidade imediata de resposta dos trabalhadores às 
demandas de mercado, cujas atividades passaram a ser ainda mais 
controladas e calculadas em frações de segundos, assim como a obsessão 
dos gestores de capital por eliminar completamente os tempos mortos dos 
processos de trabalho, tem convertido, paulatinamente, o ambiente de 
trabalho em espaço de adoecimento. 
 

Assim, a carga de trabalho exigida àqueles que executam o trabalho sob 
demanda por conta da necessidade do mercado ocasiona a sobrecarga do 
trabalhador, que necessita desempenhar mais atividades do que lhe seriam 
exigidas caso fossem aplicadas as regras do trabalho comum, de maneira que tal 
cenário culmina no surgimento de doenças relacionadas ao trabalho. 

Convém mencionar os protestos organizados por trabalhadores de aplicativo 
no dia 25 de setembro de 2020, sábado, o denominado “Breque dos Apps”, por 
meio do qual os profissionais reivindicaram melhores condições de trabalho para 
aqueles que executam serviços intermediados por plataformas digitais, como o 
reajuste de preços, a entrega de equipamentos de proteção individual (EPIs) 
durante a pandemia, apoio financeiro contra acidentes de trabalho, etc. (RIBEIRO, 
2020). 

Logo, frentes aos abusos suportados pelos trabalhadores sob demanda, 
estes tem buscado a reivindicação de seus direitos para serem reconhecidos, 
primeiramente, como sujeitos de direito e, para mais, detentores de direitos 
aplicáveis à nova tipologia de trabalho em ascensão que utiliza dos meios 
tecnológicos. 

Ademais, a fim de criar regime que regule a relação entre os trabalhadores e 
as plataformas de serviços, a deputada federal Tábata Amaral, do Partido 
Democrático Trabalhista de São Paulo (PDT-SP), apresentou o Projeto de Lei 
3.748/2020, que institui o regime de trabalho sob demanda e prevê normas 
específicas para esses trabalhadores, tendo em vista a incompatibilidade de grande 
parte dos dispositivos da CLT dessa nova cadeia produtiva (BRASIL, 2020b). 

O mencionado projeto de lei busca normatizar a emergente relação de 
trabalho sob demanda, de modo a garantir proteção aos trabalhadores frente ao 
limbo que permeia este assunto na seara do Direito do Trabalho, a qual deve 
garantir que os novos tipos de trabalho sejam amparados tal qual ocorre com os já 
existentes. 
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Portanto, a pandemia de Covid-19 causa impactos em diversos setores da 
sociedade, tendo afetado inclusive o mundo do trabalho, que buscava se adaptar 
aos novos meios de produção capitalista, entre eles o uso de aplicativos e 
plataformas digitais para a prestação dos serviços, o trabalho sob demanda. Esta 
nova relação de trabalho vem enfrentando dificuldades durante a atual conjuntura, 
uma vez que os trabalhadores informais não são abrangidos por determinadas 
proteções trabalhistas que lhes assegurariam melhores condições de trabalho, 
sendo que os órgãos jurisdicionais, a sociedade e o Estado devem intervir para 
alterar este cenário. 
 
4. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, constatou-se que o modelo de trabalho por meio das 
plataformas tecnológicas vem afetando a saúde dos trabalhadores no cenário 
específico da pandemia causada pelo novo coronavírus, uma vez que não lhes são 
assegurados meios que possibilitem a manutenção de sua saúde.  

Este fenômeno é consequência das transformações contemporâneas nas 
relações de trabalho que culminaram no fenômeno da uberização do trabalho, que é 
caracterizado pela flexibilização das relações trabalhistas e não proporciona um 
ambiente de trabalho saudável para que os trabalhadores sob demanda 
desempenhem das funções durante a atual emergência de saúde pública. 

A partir de tal constatação, são apresentadas possíveis soluções ao 
problema, como: a intervenção dos órgãos jurisdicionais como fiscalizadores das 
relações de trabalho, a implementação e continuidade de medidas pelo governo 
federal que amparem social e economicamente os trabalhadores informais e a 
criação de legislação específica que ampare os trabalhadores sob demanda. 

Em suma, a presente temática se constitui em conteúdo inovador, posto que 
a pandemia provocada pelo novo coronavírus é um evento recente e atual, o que 
demanda a constante adequação do direito ao conteúdo fático devido à volatilidade 
das transformações sociais geradas por esse evento. Dessa forma, o presente 
estudo é composto de dados parciais, fazendo-se necessário continuar a 
investigação. 
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PERSISTÊNCIA DO RACISMO NA SOCIEDADE ATUAL 

 
Eduardo de Jesus Martins1, Mauricio Gouvêa Fernandes2, Gabrielle Santangelo 

Leiner3, Sandra Regina Merlo4 
 
 

RESUMO 
 
O presente trabalho visa entender porque ainda existe o racismo em nossa 
sociedade, pois em pleno século XXI, esta modalidade de violação de direito já era 
para ter sido extinta, os fatores que podem explicar esse fenômeno são vários, como 
por exemplo, o contexto histórico, pois o Brasil se ergueu em meio à escravidão, 
sejam elas nas fazendas de café, ou na lavoura em Geral, isso poderia ser um dos 
motivos para se ter uma sociedade tão racista e preconceituosa, que exclui e 
esmaga as pessoas pela sua cor. 
Palavras - chave: Escravidão; Racismo; Sociedade. 
 
 
 

ABSTRACT 
 
The present work aims to understand why racism still exists in our society, because 
in the 21st century, this type of violation of rights was supposed to be extinguished, 
the factors that can explain this phenomenon are several, such as the historical 
context , because Brazil has risen in the midst of slavery, be it in coffee farms, or in 
farming in general, this could be one of the reasons for having such a racist and 
prejudiced society that excludes and overwhelms people by their color. 
Key-words: Slavery; Racism; Society. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

O objetivo geral do trabalho visa entender o racismo no Brasil, e seu objetivo 
especifico analisa a sua persistência. O racismo é o preconceito motivado pela cor 
da pele. No Brasil tem origem histórica, pois desde 1530, já se utilizava a mão de 
obra escrava, os escravos eram negros vindo do continente africano. A 
dependência dessa mão de obra só terminou em 1888, ou seja, 358 anos 
usufruindo dessa condição. Antes dos Escravos, a mão de obra predominante era a 
indígena. Os portugueses, espanhóis e franceses, lucravam com o comercio de 
escravos nos portos brasileiros, seus compradores geralmente eram donos de 
fazendas. Eles preferiam os negros pelo seu físico, pois eles eram fortes e bons 
para serviços braçais, geralmente eles eram colocados para trabalhar nas 
plantações de café, cana e açúcar (BEZZERRA, 2019). No Inicio da escravidão 
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acreditava-se na crença que os negros não tinham alma, e eram equiparados aos 
animais. Outro período marcante no Racismo foi à segunda guerra mundial, onde a 
Alemanha de Adolf Hitler classificava e inferiorizava as raças que não eram 
consideradas Arianas. Hitler tinha a concepção que essa raça era superior a todas. 
Cada território que ele ocupava ele exterminava quem ele denominava “inferior”, 
morreram negros e Judeus, entre outros, um período triste e vergonhoso para a 
historia da Humanidade, Hitler também possuía um grupo de extermínio nazista, 
denominado de “Einsatzgruuppen” (grupo de tarefas), eles eram encarregados de 
eliminar os “Indesejáveis” pelo terceiro Reich, esse período ficou conhecido como 
“Holocaustro”. Os nazistas também possuíam campos de concentrações, onde 
prisioneiros trabalhavam até morrer, e quando não morriam, eram encaminhados 
para as câmaras de gás, geralmente era usado pesticida para realizar esse ato de 
crueldade. A Alemanha nazista era conhecida como a “Indústria da Morte”, pelo seu 
grande poder de extermínio, o seu campo de concentração mais conhecido era 
Auschwitz, onde morreram cerca de 70 mil prisioneiros (FERNANDES, 2016). 
Esses dois exemplos mostram que os negros sofrem racismo há tempos, e com 
esses fatos lamentáveis, como mau exemplo, pode ser um dos fatores para os 
racistas acharem que os negros são inferiores, mas os motivos podem ser muitos, 
como vai ser visto ao longo do artigo, desse modo se perfaz  a importância da 
temática estudada. 
 

2. METODOLOGIA 

Para a realização deste trabalho, foi utilizada a pesquisa bibliográfica, pois 
foram utilizados livros, artigos e revistas online. 
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). 
  

Com base na problemática abordada, utilizou-se uma pesquisa qualitativa, 
esse tipo de pesquisa é uma abordagem muito utilizada nas pesquisas de 
Fenômenos Sociais que acompanham o ser humano, ela analisa acontecimentos 
em uma determinada cultura, ligada a uma rede temporal (ROCHA, S/D). Quanto 
aos seus objetivos, é de origem exploratória. 

Segundo Prodanov e Freitas (2013), 
 

A pesquisa exploratória é quando a pesquisa se encontra na fase 
preliminar, tem como finalidade proporcionar mais informações sobre o 
assunto que vamos investigar, possibilitando sua definição e seu 
delineamento, isto é, facilitar a delimitação do tema da pesquisa; orientar a 
fixação dos objetivos e a formulação das hipóteses ou descobrir um novo 
tipo de enfoque para o assunto. Assume, em geral, as formas de pesquisas 
bibliográficas e estudos de caso. (PRODANOV e FREITAS, 2013, p. 51-52). 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 A ORIGEM DA ESCRAVIDÃO NO BRASIL 

Entende-se por muitos que os primeiros escravos no Brasil foram os negros 
trazidos da África pelos portugueses. Mais o interessante é que não foram os 
negros, más sim os indígenas chamados pelos portugueses de “negros da terra".   
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 Os índios foram os primeiros a trabalhar na colonização do Brasil, na 
montagem dos engenhos e na produção agrícola. Só que com o passar do tempo, 
aos poucos a mão de obra indígena começou a ser substituída pela mão de obra 
Africana. 

A substituição ocorreu especificamente por que os indígenas não geravam 
lucro para Portugal, os índios eram capturados no Brasil e obviamente não geravam 
nenhum tipo de lucro para os portugueses. Agora os africanos faziam parte de um 
comércio internacional, eram pessoas que não passavam de uma simples 
mercadoria, e outra questão interessante de frisar, é que os indígenas estavam 
morrendo muito rápido, e certamente em razão dessa mortalidade, a mão de obra 
indígena estava em falta para os portugueses. 

Esse foi um dos principais fatores, para fazer os portugueses irem atrás dos 
escravos africanos, pois eles possuíam muito mais força e vigor do que os índios. 

Os escravos negros eram usados para trabalhar em vários lugares, como por 
exemplo: na colheita, na criação de animais, em afazeres domésticos, e como eles 
não conheciam bem as matas, tinham dificuldades em fugir, ao contraio dos índios, 
pois se um índio fugisse para a floresta, dificilmente seria capturado (SILVA, 2019). 
 

3.2 RACISMO E OS DIREITOS HUMANOS 

Segundo Lenzi (2019) “Direitos humanos são todos os direitos relacionados à 
garantia de uma vida digna a todas as pessoas. Os direitos humanos são direitos 
que são garantidos à pessoa pelo simples fato de ser humana”. 

Segundo estudos feitos pela UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a 
Infância), os negros em comparação com os brancos, tem uma porcentagem maior 
de direitos violados, enquanto meninos e meninas adolescentes negras indicam 
uma taxa de violação de 58,3%, os adolescentes brancos indicam uma taxa de 
40%. O mesmo vale para a privação extrema, que afeta 23,6% dos negros e 12,8% 
dos brancos. 

Essas taxas maiores entre negros se da pelo racismo, pois o negro não 
consegue ter os direitos básicos, que são eles: direito a vida, direito a liberdade de 
opinião e expressão, direito ao trabalho e a educação, entre ouros. 

Como exercer o direito a vida se a taxa de homicídios entre negros são 
maiores, como exercer a liberdade de opinião e expressão se ninguém escuta o 
negro, como exercer o direito ao trabalho se ninguém contrata negro, e quando 
contratam querem pagar menos, ou colocarem nos piores cargos, como exercer o 
direito a educação se eles têm que se retirar do âmbito escolar para ajudar a 
sustentar suas famílias desde crianças, lendo isso parece até que os direitos 
humanos não foram feitos para negros, e sim para brancos, uma vergonha para 
todos, pois o Brasil se ergueu em meio a escravidão, uma divida que nunca vai ser 
paga por mais que se tente, um período que mancha a historia de todos. 
 

3.3 TIPOS DE RACISMO 

Não existe só um tipo de racismo, o que é mais vergonhoso, existem vários 
outros tipos de racismo, são eles: o racismo cultural, racismo comunitarista, racismo 
ecológico ou ambiental, racismo individual, racismo institucional e o racismo 
primário. 

Racismo cultural: é aquele que fala que uma raça é superior às outras, ela é 
exposta por meio de crenças. 

Racismo comunitarista: essa pratica de racismo acredita que a raça não é 
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biológica e sim vinda de outra cultura, ela torna-se racista de modo que sempre 
privilegia a sua comunidade desfavorecendo a outra. 

Racismo ecológico ou ambiental: ele é praticado contra a natureza 
prejudicando comunidades e grupos, um exemplo é quando as populações que se 
encontram em regiões mais pobres não recebem o mesmo tratamento que uma 
população que mora em uma área central. 

Racismo individual: parte de comportamentos e interesses pessoais, como 
falar mal outras raças, ou usar estereótipos raciais, como exemplo usar a frase 
“índio é vagabundo” “Preto é ladrão”. 

Racismo institucional: ele é praticado por instituições e comprovado de 
maneira numérica, geralmente ocorre em meios em que os negros são 
marginalizados, como no trabalho e na escola. 

Um grande exemplo de racismo institucional foi a Apartheid, na África do Sul, 
onde negros não podiam estudar com brancos. 

Racismo primário: ele não possui justificativas, ele ocorre de maneira 
emocional, inconsciente (CHAGAS, 2019 S/D).. 

 
3.4 RACISMO NA LEI 

Uma das maneiras para se combater o racismo é implementando leis, leis 
que funcionem na pratica. 

No Brasil a palavra racismo ganhou forma com as chegadas dos escravos 
africanos, em meio aos os séculos XVI e XIX. 

Após a libertação dos escravos, eles foram lançados no mundo como se 
fossem objetos, objetos que foram e são inferiorizados até os dias de hoje, sofrendo 
diversos tipos de preconceitos. 

A Abolição da escravidão ocorreu no dia 13 de maio de 1888, foram seis dias 
de votação e debates no Congresso Nacional, e assim a Princesa Isabel assinou a 
lei que libertava os escravos, essa lei ficou conhecida como a lei Áurea (PRATES, 
2019). 

Segundo o Artigo Art. 5º da 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 à propriedade, nos termos seguintes: 

XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito 
à pena de reclusão, nos termos da lei; 

Como mostra logo acima, todos são iguais perante a lei, o que torna mais 
repulsivo a pratica do racismo, o Inciso XLII deixa claro que o racismo constitui 
crime inafiançável. 

Vários séculos, e apenas há três décadas surge uma lei que pune o racismo 
e a pratica de injuria racial como crime, é a Lei nº 7.716, de 5 de Janeiro de 1989, 
essa lei foi assinada pelo Presidente José Sarney. 

Segundo a Lei nº 7.716, de 5 de Janeiro de 1989, em seu paragrafo primeiro, 
fala  que “Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de 
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”. 
A lei prevê pena de reclusão de um a três anos e multa. 

Apesar de o racismo ser configurado crime, muitos ignoram a existência 
dessas leis, pois grande parte dessas vitimas tem vergonha de acionar a justiça, por 
medo de retaliações ou descaso, muitos são incentivados a desistirem de procurar 
seus direitos. 

Há relatos de pessoas que se sentem discriminadas dentro dos próprios 
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órgãos de justiça, principalmente na hora do atendimento, após terem sofrido a 
pratica do racismo, e isso só fortalece a sensação de impunidade. 

 
3.5 PORQUE O RACISMO AINDA PERSISTE 

O Racismo não é uma raridade, ele existe e infelizmente sempre continuará 
existindo, por mais que haja inúmeros grupos de pessoas que vem ao longo dos 
anos combatendo esse crime, ainda assim o racismo nunca se tornou uma raridade, 
ele esta sempre presente, em gestos, falas, comportamentos e atitudes, que 
demonstram que isso esta longe de ser resolvido. 

Acredita-se que a grande pergunta a ser respondida é, quando o racismo 
deixará de existir, é uma pergunta difícil de ser respondida, pois ainda não existe 
uma resposta clara, de quando essa pratica se tornará extinta em nossa sociedade. 

“Desse modo, ainda que o racismo possa ocorrer de maneira indireta, 
manifesta-se principalmente na forma de discriminação, esse problema por se tratar 
de algo ligado ao comportamento, pode ser resolvido através da conscientização, e 
na mudança de hábitos culturais, esses meios são as principais formas de 
enfrentamento do problema” (ALMEIDA, 2018, p. 28). 

 Ainda que muitos tentem esconder que o racismo é algo raro, e ressalte que 
essa atitude não exista, a preocupação atual é como isso será resolvido, e quando 
de fato essa questão não será só mais uma discussão, e que medidas terão de ser 
tomadas para que isso deixe de existir, em meio à sociedade. 

 “O racismo constitui todo um complexo imaginário social, que a todo o 
momento é reforçado pelos meios de comunicação, pela indústria cultural e 
pelo sistema educacional. Após anos vendo telenovelas brasileiras, um 
indivíduo vai acabar se convencendo que as mulheres negras têm uma 
vocação natural para o emprego doméstico, e que a personalidade de 
homens negros oscila invariavelmente entre criminosos e pessoas 
profundamente ingênuas, ou que homens brancos sempre têm 
personalidades complexas, e são líderes natos, meticulosos e racionais em 
suas ações. E a escola reforça todas estas percepções ao apresentar um 
mundo em que negros e negras tem muitas contribuições importantes para 
a história, literatura, ciência e afins, resumindo-se a comemorar a própria 
libertação graças à bondade de brancos conscientes.” (ALMEIDA, 2018, p. 
51) 

Diante de crises, conflitos, guerras e tantos outros problemas que assolam o 
cenário atual, o racismo e a discriminação têm se tornado cada vez mais 
protagonista, diante dos fatos que enfrentamos em nossa sociedade. Percebe-se 
por mais que houve a abolição da escravatura em tempos passados, surgindo 
assim como um feito histórico e extremamente relevante para a história dos negros 
e escravos, percebe-se que a abolição do cenário atual está cada vez mais longe 
de acontecer. Ainda restam perguntas, como, quando e de que forma a abolição do 
cenário atual irá acontecer. O que se deve fazer para conseguir essa conquista tão 
importante e relevante para a história, não somente no aspecto nacional, mais 
acima de tudo, no aspecto mundial, e assim de fato conquistar a igualdade para 
todos, sem precisar recorrer a outros meios que não precise afligir a dignidade do 
povo, que sofre por não enxergar uma luz, e uma esperança no fim do túnel. 

O preconceito nunca acabou ele só evoluiu com o passar do tempo, o 
racismo continua sendo uma ferida aberta, e que nunca se cicatrizou, entende-se 
assim que o racismo mesmo com a abolição da escravatura, nunca deixou de estar 
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presente na sociedade, mesmo com o decorrer do tempo, essa ferida causada por 
tanta dor e sofrimento ainda é muito presente, frente à sociedade em que vivemos, 
entretanto, essa ferida que foi feita por preconceituosos e seres humanos que 
criaram essa demagogia em suas mentes, de fato nunca conseguiu ser curada, 
cicatrizes que carregam durante anos histórias marcadas por dor e sofrimento, por 
desprezo e escravidão, por lutas e guerras de um povo sofredor, e que de fato 
nunca se sentiu vencido por uma sociedade opressora, e que faz de tudo para 
desmoralizar um povo que sempre lutou por seus direitos. (Almeida,2.018) 

É notório que o povo negro sofre com o racismo diariamente, e não é de hoje 
que isso vem acontecendo, o racismo e a discriminação estão enraizados em nossa 
sociedade, desde os tempos do açoite e do chicote, mas é valido ressaltar que 
nenhum ser humano nasce racista ou preconceituoso, ele somente cria esses ideais 
demagógicos, onde uma pessoa negra não cabe no mesmo cenário que ele, e isso 
é algo extremamente presente, e que não começou ontem, mas é passado de 
geração para geração. O racismo é a afirmação da superioridade de certas etnias 
sobre as demais, é qualquer pensamento ou atitude que segrega homens e 
mulheres em detrimento de uma ideia de superioridade. 

Por esse motivo, entende-se que os negros foram condenados à escravidão 
durante séculos por diversas sociedades, em todo o mundo. Hoje a escravidão é 
considerada um ato repulsivo e intolerável, mas os vestígios deixados por ela ao 
longo da história estão espalhados por aí, exclusão, preconceito e discriminação 
são algumas das realidades enfrentadas até os dias de hoje. (NUNES, 2014). 

 
3.6 MANEIRAS DE COMBATER O RACISMO 

Nota-se nas discussões acima que o racismo ainda está muito claro e 
evidente no cotidiano das pessoas, mesmo que de forma um pouco mais cautelosa, 
as maneiras de se combater essa pratica são diversas, dentre elas destacam-se a 
implementação de leis, conscientização na escola, conscientização no âmbito 
familiar e nos meios de comunicação, pois geralmente os cargos mais inferiores nas 
telenovelas são ocupados por pessoas negras, e a mídia por ser uma formadora de 
opinião, acaba criando a imagem que esses cargos são exclusivos para pessoas 
negras, o que só reforça a pratica da discriminação(WILMO, 2008). 

A desigualdade entre ricos e pobres é uma das principais causas de 
preconceitos e brigas, e o grande motivo de atraso da sociedade brasileira. E a 
desigualdade entre brancos e negros acaba ocorrendo de maneira inconsciente, por 
causa da escravidão, isso seria a principal fonte de formação de conservação de 
hierarquias sociais vinculadas ao pertencimento racial. Em resumo, a jurisdição 
entre a depreciação pelo trabalho braçal, posse de empregados e o preconceito 
contra pobre, compararia com a fascinação intelectual imbuída em nossa doutorice, 
ou seja, uma das maneiras de combater o racismo é a educação (SILVERIO, 2002). 
 

4. CONCLUSÃO 

 Em virtude dos fatos mencionados conclui-se que o racismo no Brasil tem 
origem cultural e histórica, pois com a chegada e a escravatura dos negros no país 
em 1530, isso só ajudou a criar a imagem na sociedade que os negros são uma 
raça inferior, e não são merecedores de direitos, essa pratica surge de maneira 
inconsciente na maioria dos casos, pois essa cultura do racismo já esta impregnada 
na sociedade brasileira, uma das maneiras de se combater esse exercício é a 
educação e o cumprimento das leis em si, pois não adianta criar mais leis, se as 
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que já existem não funcionam na pratica, e isso cria um inchamento Jurídico, mas 
aos poucos os negros vão ganhando o seu espaço na sociedade, uma sociedade 
que se diz tão evoluída, mas que em pleno século XXI, ainda tem atitudes de uma 
sociedade primitiva. 
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Agradecemos a todos que buscam o conhecimento para se alcançar um 
enlevamento intelectual e social, pois a educação é um divisor de águas, e acaba 
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MODA SUSTENTÁVEL: POR UM MUNDO MELHOR 
 

Nathalia dos Santos Paulino1 e Flávia Adhaís Luhm2 
 
 
 

RESUMO 
 
O presente trabalho apresenta um mundo sustentável através do mercado da moda, 
vendo que o mesmo se trata do 5° mercado mais poluente do mundo. Nesse 
sentido, em uma forma de conscientizar as pessoas a cuidarem do planeta, a moda 
e o direito brasileiro trazem movimentos e normas que ajudam na preservação do 
planeta. 
Palavras-chave: moda sustentável; conscientização; direito. 
 

 
ABSTRACT 

 
This work presents a sustainable world through the fashion market, seeing that it is 
the 5th most polluting market in the world. In this sense, in a way to make people 
aware of taking care of the planet, Brazilian law brings rules that help in the 
preservation of the planet. 
Key-words: sustainable fashion; awareness; right. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Década de 1990, dez anos caracterizados pela liberdade de expressão, pelas 
melhores músicas já ouvidas, pelos melhores filmes, séries, entre outros programas 
de entretenimento já assistidos. Década marcada pelo astros de Hollywood, as 
cidades de Los Angeles e Nova Iorque eram o auge, o alvo, a meta de qualquer ser 
humano, O universo da moda explode, o tapete vermelho se torna um dos maiores 
desfiles de moda anuais já existente, marcas famosas investem fortemente no 
marketing e em novos estilos, de forma ousada e para todos os gostos. É o final de 
um millenium, é a chegada da geração Z, o consumismo tomando conta do planeta. 
E foi bem aqui que o mundo se perdeu. Se esqueceram dos valores que as coisas 
realmente tem. O Planeta entra em seu modo “atenção”, mas ninguém o ouve. 

Dentro da mesma década a Organização das Nações Unidas (ONU), lançou 
um projeto com a ideia de recuperar e melhorar o planeta, então ocorreram três 
conferências, sendo a última delas na cidade do Rio de Janeiro/BR, onde foi criado 
o projeto Rio+10+20, que prevê que até o ano de 2030 o planeta ainda será um 
planeta para morar. 

Esse foi o primeiro pontapé para um mundo sustentável, onde o universo da 
moda está dia após dia tentando se encaixar, evoluir, a fim de que haja menos 
poluição e que roupas, cosméticos possam ser reciclados, reusados, reinventados. 

Mas a pergunta é:  os habitantes da terra estão completamente 
comprometidos com esse movimento?  
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2. METODOLOGIA 

           A fim de obter respostas referente a problemática apresentada neste artigo, 
será feita a análise histórica sobre o mundo da moda através da pesquisa 
explicativa. 

 
3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 O CONCEITO 
 
A palavra moda vem do latim [modus modo maneira]. Segundo o dicionário 

de Língua Portuguesa do Brasil, moda é “o conjunto de opiniões gostos assim como 
modos de agir, viver e sentir” 

 
Já para o professor João Braga 
 

“Moda é alguma coisa que vai usar que seja específico que seja relativo a 

um gosto de uma determinada época” 

- Professor Joao Braga para a webserie “História da moda” 

 

Este conceito trata-se de uma tendência adotada pela sociedade de forma 
relativa ao vestuário sendo considerado uma forma de expressão e linguagem não 
verbal de escolhas e gostos de cada pessoa. 

Mesmo que moda seja um ato voluntário pessoas que não seguem os 
padrões impostos por este, são de alguma maneira excluídas da sociedade. 
Contudo na passagem dos anos novos conceitos de moda foram surgindo, como a 
fast fashion, ou moda rápida, com tendências passageiras. Algumas se foram a 
décadas atrás, mas hoje retornaram e aparentemente ficaram em alta por um bom 
tempo. 

 

3.2. A HISTÓRIA DA MODA 

Até o final da Idade Média não existia o conceito de moda, se tornando 
definitivamente conceitualizada a partir do final desta era. 

Na Idade Média ter estilo não era uma característica, era somente a ideia de 
esconder o corpo com algo, isso já bastava. Quando o tempo das trevas estava à 
beira de chegar ao fim, as roupas começaram a ganhar seu espaço na vida das 
pessoas mesmo sendo de uma forma lenta, pois não existia tecnologia para um 
processo mais rápido, muito menos um costume. Neste momento começou o 
surgimento de variados tipos de tecidos com fibras de algodão, seda e peças que 
representavam a posição social de cada casta. 

Com a chegada da Era Renascentista, a revolução começou também para a 
moda, expandindo fronteiras, recriando e reinventando. O comércio expandiu-se 
com o grande descobrimento do “Novo Mundo”, acrescentando os tipos de tecido, 
como o uso da renda, do cetim, tendo ainda como os tecidos do momento, a lã e o 
linho. Nesta época começa-se a diferenciar roupas femininas das masculinas, 
oportunidade em que as mulheres aproveitam para ousar em decotes e cortes que 
valorizavam mais o corpo. Entretanto, os homens não se deixaram ficar para trás, 
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tendo como exemplo o Rei Luís XV, o qual aderiu a seu visual os saltos altos e 
calças de meia perna para exibi-las. Outro ícone da moda da Idade Moderna é a 
famosa arquiduquesa e última rainha da França, Maria Antonieta. Uma rainha 
extremamente vaidosa, que utilizava incontáveis penteados, chapéus, joias de 
todos os tipos e tamanho e vestidos, muitos vestidos com cortes, desenhos e 
costuras diversificadas que foram incluídas rapidamente pelos estilistas da época, 
formando uma mistura de arte rococó com moda. Por fim, um último ponto marcante 
eram as perucas, o acessório foi aderido por conta da praga de piolhos que atingia 
fortemente a sociedade da época. 

Praticamente na metade do século XIX, surgiu a máquina de costura, o que 
foi o pontapé para a criação de novas tendências com um processo mais acelerado, 
se tornando a maravilha de cidades como Paris, Milão, Roma e Nova Iorque. 

Com a chegada do século XX, a moda só cresceu no mercado, atualizando 
tendências não só de século em século, mas de década em década, tendo como 
grandes influências os anos 20,30,60,80 e anos 90, onde o estouro mundial da 
moda aconteceu. A década de 1990 é marcada pela grande liberdade de 
expressão, no Brasil principalmente, num país que a pouco conseguira através de 
um nova Constituição trazer a liberdade do povo brasileiro, tal liberdade que fora 
tirada pelos anos de ditadura militar imposta no país, onde a democracia e o “ser 
ouvido” não existia, não era aceita a liberdade de expressão verbal nas ruas, com 
isso, a sociedade começou a se expressar através de roupas e também de músicas 
e poemas com duplo sentido. Quando Constituição da República de 1988 vem e 
dois anos depois entra a década da total liberdade de expressão, a sociedade 
começou a criar, a inventar, e não só no Brasil, mas no mundo todo, as vozes 
queriam ser ouvidas, as mulheres queriam seu lugar na sociedade e a moda não 
perdeu a chance de entrar nesse barco e revolucionar seu mercado. 

O inicio da década é marcada pelas roupas coloridas, com modelagens mais 
amplas, a chegada do xadrez também marcou muito esse início. Entretanto na 
chegada da metade da década já existia outra tendência, um estilo despojado com 
a famosa calça mom jeans combinada com uma simples camiseta ou uma blusa de 
gola alta, era o sucesso da época. O passar da década foi aumentar cada vez mais 
a produção do mercado, principalmente quando se trata da indústria têxtil. As 
marcas passaram a lançar de forma mais rápida suas tendências, e a partir das 
redes de comunicação e entretenimento começaram a espalhar suas marcas e 
estilos pelo mundo todo, influenciando as pessoas a consumirem cada vez mais.  

Desde então, o mercado só cresce. Hoje as tendências não são lançadas de 
era em era, de década em década, ou a cada cinco anos, hoje se lança uma 
tendência para cada estação do ano, para cada evento ou seja o que for, tudo é 
motivo para fazer roupa e lançar tendências. 

 

3.3. A INDÚSTRIA DA MODA E A MÃO-DE-OBRA ESCRAVA 

A indústria têxtil surgiu no início da Revolução Industrial, em poucos anos a 
indústria inglesa do algodão estava presente em todas as partes do mundo, 
destruindo as indústrias de algodão indígenas e pego toda a matéria-prima na 
possível, tornando as condições de vida e de trabalho bem precárias para mulheres 
e crianças. 

Entretanto, no século XVIII, o tecido de algodão passou a ser usado para a 
confecção de roupas da classe alta da sociedade, aumentando a venda e a procura 
do produto, o mesmo ocorreu com a seda e a lã. Na produção têxtil as fibras mais 
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utilizadas são encontradas na natureza, sendo a seda, a lã, os pelos, as crinas de 
origem animal e os caules que permitem a extração de fibras de origem vegetal. 

A indústria do têxtil tinha na sua mão-de-obra os homens e mulheres das 
mais diversificadas castas sociais. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, mais para o 
final do século XIX, utilizaram trabalho dos emigrantes, principalmente judeus. Já no 
início do século XIX, as mulheres começaram o trabalho pesado e em condições 
precárias. No início do século XX, grupos feministas se movimentavam para acabar 
com a exploração de mão-de-obra e o ganho desmerecido de mulheres e crianças. 
No ano de 1909 ocorreu uma greve histórica na indústria da moda, onde vinte mil 
trabalhadores deixaram as fábricas, sendo considerada a maior greve feminina da 
dos Estados Unidos.  

Com o passar do tempo e com o fim das guerras mundiais, teve uma grande 
melhora nas condições de vida e um crescimento de uma sociedade consumidora, 
tendo como consequência uma maior produtividade nas fábricas. 

Com a grande quantia do consumismo e a necessidade de produzir cada vez 
mais, marcas famosas e as pouco conhecidas, começaram a jogar a poeira para 
baixo do tapete, ainda obtendo uma enorme quantia de funcionárias por um preço 
injusto. Hoje já é mais fiscalizado este tipo de situação e recebe leis que amparam 
os trabalhadores, evitando que vivam em situações precárias, mas ainda assim 
existem grandes lojas e marcas que usam máscaras para esconder a podridão. 
 

3.4. A INDÚSTRIA TEXTIL 

A indústria têxtil é a evolução dos meios de produção e da economia em 
todos os países. No Brasil durante o reinado de Dom Pedro II, teve um enorme 
incentivo para a industrialização brasileira, mesmo tendo uma trajetória lenta, sendo 
um dos últimos países a iniciar a fabricação de têxtil. O Brasil passou dar seus 
primeiros passos para o fim da escravidão, além disso, a produtividade de algodão 
sempre foi grande, o que acabou agregando para um salto econômico e industrial 
intensificado no país. Com isso, no período de tempo entre 1864 e 1914, o número 
de fábricas de têxtil aumentou em pelo menos dez vezes, como também a 
quantidade de trabalhadores foi de cinco mil para aproximadamente setenta e oito 
mil trabalhadores no Brasil. A indústria têxtil tem muitos desdobramentos, sendo a 
evolução da tecnologia a principal responsável por todo o crescimento deste setor. 
Sendo assim, tornou-se cada vez mais necessário que investimentos em 
digitalização e automação de processos nas empresas têxteis acontecessem. 

 O Brasil é referência mundial em design de, se tornando a segunda maior 
empregadora industrial no país, perdendo apenas para a indústria de 
alimentos e bebidas, tendo em cerca de um milhão e meio de empregos diretos e 
aproximadamente oito milhões de empregos indiretos em mais de também 
aproximadamente trinta e três mil empresas no país. De todos os profissionais, 75% 
são mulheres, se tornado a quarta maior folha de pagamento deste setor. 

Contudo ser uma das maiores geradoras de empresa do país, não anula o 
fato que é o quinto mercado mais poluente do mundo todo. Por mais que essa 
poluição se dê pelo consumismo exacerbado, ela peca em ser uma indústria que 
visa a proteção do meio ambiente. Hoje a indústria de têxtil vem se desafiando na 
tentativa de desenvolver uma cadeia produtiva limpa e sustentável, a fim de que a 
poluição seja menor.  

Existe uma estimativa de que tal indústria perde aproximadamente US$500 
bilhões com o descarte de roupas que são destinados a aterros e não podem ser 
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recicladas, tendo também que emite entre 8% e 10% das emissões globais de 
gases-estufa. Como se não bastasse, ela libera quinhentas mil toneladas de 
microfibras sintéticas no oceano todos os anos, sem exceção, além de poluir o solo 
a partir do uso de pesticidas no plantio de fibras naturais.  

A indústria têxtil é uma das maiores consumidoras das fibras naturais e um 
dos motivos para isto é a “fast fashion”, como já mencionada acima. Existem dados 
de que uma peça de roupa que é jogada fora, após um mês do descarte ela emite 
400% mais de carbono se comparada a uma peça mantida durante um ano. Vendo 
isto, o consumo exacerbado não só consome mais matérias-primas como também 
aumenta os impactos ambientais produzidos.  

 

3.4. A MODA SUSTENTÁVEL 

A sustentabilidade está aos poucos tomando conta da sociedade com 
atitudes pequenas. Uma das áreas que decidiu aderir o conceito é o mercado da 
moda, visto que o mesmo é quinto mais poluente do mundo. A moda sustentável é 
um conceito originado por ideias, metodologias e processos de produção que não 
afetam a natureza. A ideia surgiu a partir da necessidade de conscientizar a 
sociedade que precisa mudar os hábitos. Com base em um relatório do ano de 
2017 de uma determinada fundação, informou que a produção de roupas quase 
dobrou dos últimos quinze anos para cá, tendo menos de 1% do material ser 
reciclado ou se tornar novas peças. A mesma fundação informou ainda, ser gastos 
aproximadamente 93 bilhões de metros cúbicos de água por ano na produção de 
têxteis na qual a indústria da moda gera 1,2 bilhão de toneladas. 

Desde a produção dos tecidos até o consumismo exacerbado e o enorme 
descarte das peças usadas sem reutilização, são causadores da poluição mundial, 
o que trará consequências, tendo em vista que a enorme produção constante de 
novas coleções a todo tempo. Este tipo de produção constante e em grande 
número, tem por objetivo satisfazer o consumismo exagerado e inovar tendências a 
cada mês, é a chamada fast fashion ou a moda rápida, sendo destacada através da 
mídia, o que influencia que pessoas comprem antes que a moda passe e elas não 
se encaixem mais. 

O grande consumismo acelerado com roupas e cosméticos tem feito 
estragos no meio ambiente, como por exemplo a degradação do planeta e o 
consumo de grande quantidade de matéria prima que não são recicláveis. Tanto 
moda, quanto preservação ambiental parece ser conflitante, sendo que um tem 
produtos com ciclos de vida curto, e o outro, visa a durabilidade, sustentabilidade, 
reutilização, a reciclagem da coisa. 

Hoje em dia, por existir tecnologia o suficiente, o mercado da moda vem 
inovando suas formas de produção, marcas famosas abraçando a causa e lançando 
tendências mais sustentáveis, inclusive algumas delas tem dentro do próprio site 
uma área especifica para sustentabilidade, onde explica o que é, como é a forma de 
produção e apresenta seus produtos. Uma empresa de revistas mais famosa do 
mundo juntamente com outras empresas de entretenimento, iniciaram um projeto 
chamado “Premio Muda 2020”, é um projeto que incentiva empresas dos setores de 
moda, beleza e design em aplicar uma cadeia de produção mais sustentável, desde 
as práticas positivas para o meio ambiente até a gestão consciente de pessoas, 
visando redefinir o sucesso nos negócios tendo o “lucro com benefícios 
socioambientais".  
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Outra coisa que vem marcando muito os dias atuais é o forte e inesperado 
retorno dos brechós, o que antes muitos julgavam ser um lugar onde só frequentava 
quem não tinha condições financeiras para comprar algo novo em uma loja cara, 
hoje é frequentados por qualquer pessoa, de qualquer classe social. Os brechós 
acabaram ganhando mais força por conta das redes sociais, são os chamados 
“brechó online”, que permite que as peças sejam encaminhadas para todo o país, 
até mesmo um clã de socialites dos Estados Unidos abriu um brechó online com 
peças exclusivas, inclusive as utilizadas em grandes eventos.  

Essa ideia de brechó ter voltado é justamente por conta do reuse, recicle, 
reutilize, que é o grande conceito da sustentabilidade, fazer com que as pessoas 
cuidem mais do que já tem para um dia poder repassar com uma boa qualidade, e 
que a duração do produto seja longa. Essa é a chamada slow fashion, que visa uma 
produção e um consumo mais lento dentro do mercado. O termo surgiu como uma 
alternativa socioambiental mais sustentável para os fãs de moda. Essa prática tem 
como princípio a consciência socioambiental e retornam os lucros para ongs que 
têm projetos sustentáveis ou não. 

A sustentabilidade também incentiva que as pessoas comecem a utilizar 
mais as marcas e lojas locais, a fim de incentivar os negócios de cada cidade e 
ainda evitar a poluição através do transporte. Outro ponto um tanto polêmico, é o 
chamado “armário-cápsula", é um hábito praticado por inúmeras pessoas, 
entretanto nem todas concordam. O armário-cápsula é um guarda-roupa que 
permite ter somente trinta e cinco peças de roupa no total, contando com roupas 
intimas, calçados e acessórios. Um documentário disponível em uma plataforma de 
streaming, trata a respeito de como viver o minimalismo, conta a história de 
pessoas que deixaram o luxo e o enorme consumismo para serem aderentes do 
mínimo de coisas possível. O minimalismo é uma forma de diminuir os gastos com 
coisas que não tem necessidade e uma forma de ajudar o planeta a melhorar, 
evitando mais poluição. 

O primeiro passo para se tornar um ser consciente e mais sustentável é 
analisar o guarda-roupa e manter nele somente o que é necessário, assim como as 
roupas que não são mais usadas podem ser doadas ou vendidas em brechós, sites, 
etc. Com esses tipos de atitude, por mais que em um processo demorado, já é de 
grande ajuda para a Terra respirar. 

 

3.4.1. A visão do direito sobre a moda sustentável 

De início deve-se falar sobre o Princípio da Participação, previsto no art. 225 
da Constituição Federal de 1988, cabendo não só ao poder público, mas a toda 
coletividade os esforços para a promoção de um desenvolvimento mais sustentável 
no país. 

Mesmo a sustentabilidade esteja sendo abrangido por todo o mercado da 
moda, infelizmente tem sido interpretada de forma simples apenas com significado 
de valor agregado, com interesse próprio ou até mesmo o marketing que visa 
demonstrar ao consumidor a existência de política empresarial parecendo ser uma 
empresa socialmente responsável, mas que tem por objetivo aumentar ainda mais o 
lucro participando do movimento. 

O mercado de moda está de uma forma lenta se desenvolvendo mas sem a 
observância do Art. 3º da Constituição Federal que pontua os objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil, para a construção de uma 
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sociedade livre, justa, solidária, que tenha desenvolvimento econômico, mas que 
sirva para erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais. 

A sustentabilidade deve ser entendida como uma garantia fundamental, uma 
vez que diversos, dispositivos da constituição federal tratam da questão direta ou 
indiretamente, como por exemplo, artigo 5º, LXXIII, o artigo 170, artigo 225 dentre 
outros. O artigo 170 da Constituição Federal diz que todos os comandos nele 
tratados devem ser aplicados a moda, mas existem inúmeras violações envolvendo 
a forma de negócio de moda 

O artigo 225 encontra-se a seguinte disposição:  

“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.” 

O conceito legal de meio ambiente trazido pelo artigo 3º, da Lei de Política 
Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938/81 diz que o “conjunto de condições, leis, 
influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e 
rege a vida em todas as suas formas”. 

Para além disso, deve-se citar os acordos produzidos em conferências 
realizadas pela ONU, onde não específica em que área a sustentabilidade deve 
acontecer,  mas sim em todo o mundo. Vários países participaram da Rio+10+20, 
onde se estabeleceu uma meta para que o mundo trabalhe em prol do planeta 
seguindo uma agenda recheadas de ações voluntárias referentes à 
sustentabilidade, à um mundo mais consciente e também, uma forma de salvar o 
que resta. 

 

4. CONCLUSÃO 

 Com tudo o que foi visto, conclui-se que único caminho que a humanidade 
tem para uma tentativa de recuperar o planeta é começando agora a ter hábitos 
sustentáveis, não só em relação a roupas e produtos de beleza, mas num todo. Que 
os canudos de plástico sejam substituídos pelos canudos de metal, que a garrafa de 
água ou qualquer outro líquido que contenha, seja reutilizada, que as roupas 
recebam mais zelo para que possam ser reusadas, reinventadas, repassadas e 
recicladas. Que a humanidade resolva evoluir antes que o planeta mais do que 
agora, resolva acabar com o homem. Viver consciente para viver melhor. 
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A FUNÇÃO SOCIAL DO TRIBUTO: UMA ANÁLISE A PARTIR DOS 
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RESUMO 

 
O presente trabalho tem como objetivo a análise da função social do tributo, a partir 
dos Incentivos Fiscais no Esporte, demonstrando que os recursos a serem 
arrecadados pelo Estado podem ser destinados a promoção do bem-estar social 
através do esporte. Para tanto, abordou a Lei Federal nº 11.438, de 29 de 
dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto Nº 6.180, de 3 de agosto de 2007, 
a Lei Estadual do Paraná nº 17.742, de 30 de outubro de 2013, regulamentada pelo 
Decreto Nº 8560, de 20 de dezembro de 2017 e a Lei do Município de Telêmaco 
Borba nº 2210 de 07 de maio de 2018, todas leis de incentivo ao esporte. Nesse 
sentido, as referias leis incentivam e fomentam o desenvolvimento do esporte no 
país, mediante deduções dos impostos devidos das pessoas físicas e/ou jurídicas a 
serem destinados a projetos esportivos. Para a realização do presente estudo 
utilizou-se do método dedutivo, consubstanciado na pesquisa qualitativa. Concluiu-
se que o tributo exerce a função primordial que é efetivamente bancar a estrutura 
financeira do Estado, de modo que, através de uma visão política, exerce a função 
social pela consecução do bem-estar dos indivíduos. No entanto, por intermédio das 
Leis de Incentivo ao Esporte, o tributo (imposto) acaba sendo uma ferramenta de 
intervenção do Estado na economia e, por consequência, também alcança a função 
social quando fomenta, desenvolve e colabora com o crescimento do esporte no 
país. 
Palavras-chave: Função Social do tributo; Leis de Incentivo ao Esporte; Intervenção 
do Estado na economia. 
 

ABSTRACT 
 
The present work aims to analyze the social function of the tax, from the Fiscal 
Incentives in Sport, showing that the resources to be collected by the State can be 
used to promote social welfare through sport. To this end, it addressed Federal Law 
No. 11,438, of December 29, 2006, regulated by Decree No. 6,180, of August 3, 
2007, Paraná State Law No. 17,742, of October 30, 2013, regulated by Decree No. 
8560 , of December 20, 2017 and the Telêmaco Borba Municipal Law No. 2210 of 
May 7, 2018, all sports incentive laws. In this sense, these laws encourage and foster 
the development of sport in the country, by deducting taxes due from individuals and 
/ or legal entities to be used in sports projects. In order to carry out the present study, 
the deductive method was used, embodied in qualitative research. It was concluded 
that the tax has the primary function that it is to effectively fund the financial structure 
of the State, so that, through a political view, it exercises the social function for 
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achieving the well-being of individuals. However, through the Sports Incentive Laws, 
the tax (tax) ends up being a tool for State intervention in the economy and, 
consequently, also reaches the social function when it fosters, develops and 
collaborates with the growth of sport in the country. 
Key-words: Social function of the tax; Sports Incentive Laws; State intervention in 
the economy. 
 

1. INTRODUÇÃO 

A existência do Estado se destina a consecução do bem comum. Por sua 
vez, o Estado para atingir tamanho feito utiliza-se da tributação como ferramenta da 
manutenção do bem-estar da coletividade. No entanto, surge desconforto ao se 
falar de tributo. Isso porquê, a sensação do contribuinte brasileiro sempre foi de 
desconfiança, do ponto de vista do crescimento da riqueza gerada e apropriada 
pelo Estado, sob a forma de tributos, além dos escândalos de desvio de dinheiro 
público e da corrupção instaurada no país nos últimos anos. Por essa razão, o 
Estado é reiteradamente questionado sobre a destinação da arrecadação tributária. 

Nesse sentido, para compreender o Sistema Tributário Nacional é necessário 
direcionar, a priori, o olhar a Constituição da República de 1988. O coadunado 
diploma constitucional trouxe expressamente as normas gerais em matéria tributária 
e atribuições de competências aos Entes Federados para a criação dos tributos, 
devendo a legislação infraconstitucional estar sempre em consonância com a sua 
previsão.  

Assim, pode-se afirmar que a criação desse Sistema se deu para a 
harmonização entre a sociedade e o Estado de modo a preservar os princípios 
fundamentais do homem. Nessa perspectiva, o Poder de Tributar do Estado é 
limitado para que não ocorra violação dos direitos fundamentais, ao passo que 
atinja seu objetivo de proporcionar condições necessárias a vida humana através do 
tributo. 

Diante disso, o objetivo desse estudo é analisar, ainda que suscintamente, a 
função social do tributo, a partir dos incentivos fiscais no esporte, demonstrando 
que os recursos arrecadados pelo Estado podem ser destinados a promoção do 
bem-estar social através do esporte, com fim de alcançar a função social. Em que 
pese, a função social fuja da questão regulatória do direito tributário, visto que esta 
é fruto de uma questão totalmente política, o estudo se preocupou em demonstrar 
seu teor visando a compreensão da temática proposta. 

Ainda, é importante ressaltar que a Constituição da República estabeleceu 
um conjunto de regras constitucionais como um norte para a economia nacional, 
denominada de Ordem Econômica. Além de consagrar determinados princípios e o 
seu modo de funcionamento, estabeleceu a intervenção branda do Estado na 
economia, permitindo que medidas planejamento, de fiscalização e até mesmo de 
incentivo possam ser adotadas. 

Nessa perspectiva, as Leis de Incentivos ao Esporte são criadas pelo Estado 
na esfera federal, estadual e municipal com o objetivo puro e simples de incentivar o 
fomento, a manutenção e o crescimento do esporte no país, por meio da captação 
de recursos que serão deduzidos, em um percentual estabelecido pelas leis, dos 
impostos devidos das pessoas jurídicas e/ou físicas. 

Desse modo, foram abordadas a Lei Federal nº 11.438, de 29 de dezembro 
de 2006, regulamentada pelo Decreto Nº 6.180, de 3 de agosto de 2007, a Lei 
Estadual do Paraná nº 17.742, de 30 de outubro de 2013, regulamentada pelo 
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Decreto Nº 8560, de 20 de dezembro de 2017 e a Lei do Município de Telêmaco 
Borba nº 2210 de 07 de maio de 2018, todas leis do incentivo ao esporte. 

O desporto como integrante da abordagem desse estudo surge para 
enriquecer a discussão. Isso porque, “o esporte é considerado um dos fenômenos 
socioculturais mais importantes na transição dos séculos”. A premissa é tão 
verdadeira que o constituinte inovou quando instituiu explicitamente o desporto no 
Art.217 do texto constitucional como um direito garantido pelo Estado a todo e 
qualquer cidadão. (TUBINO, 2010) 

Como se sabe, o esporte mexe com aquilo que chamamos de paixão 
humana, em todas as suas formas, aspectos e envolvidos. Sendo assim, nas 
últimas décadas, o esporte veio se desenvolvendo no país pela fusão de 
investimentos públicos e privados através da participação governamental e da 
iniciativa privada. Pela figura estatal, os investimentos são realizados por meio de 
seus recursos orçamentários ou pelas Leis de Incentivo ao Esporte, essa última 
parte temática desse estudo.  

Logo, busca-se demonstrar o tributo como uma ferramenta fundamental da 
intervenção do Estado na economia, mediante as Leis de Incentivo ao Esporte 
mencionadas, de modo a cumprir uma função social e o bem-estar da coletividade. 
 

2. METODOLOGIA 

Para a realização do presente estudo utilizou-se do método dedutivo, 
consubstanciado na pesquisa qualitativa, unificando as informações de artigos, 
revistas eletrônicas, livros, alinhando com a análise crítica e interpretação da 
legislação pertinente ao tema. 
 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

No período clássico, a intervenção do Estado na economia era considerada 
como uma regra fundamental. A “mão invisível do mercado” de Adam Smith dava 
causa ao crescimento econômico e a melhoria das condições de vida na sociedade. 
O Liberalismo defendia a não intervenção do Estado de modo que os tributos 
deveriam ser neutros. No final do século XIX, visando corrigir as distorções geradas 
pelo Liberalismo o Estado passa novamente a intervir na economia através da “mão 
poderosa e visível”. Nos tempos modernos, a intervenção do Estado é caracterizada 
pela intervenção do Estado no domínio econômico e social, o Welfare State, o 
Estado do Bem-Estar Social. Nesse sentido, “o Estado passa a perceber que 
dispunha de uma poderosa arma em suas mãos: o tributo”. (ALEXANDRE, 2020, 
p.39 e 40) 
 Tributo é, nos termos do Art. 3º da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, 
Código Tributário Brasileiro (CTN), “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.” 
Sobre a definição do tributo, Paulo de Barros de Carvalho (2019) tece sobre o tema:  
 

A menção à norma jurídica que estatui a incidência está contida na 
cláusula “instituída em lei” firmando o plano abstrato das formulações 
legislativas. Por outro ângulo, ao explicar que a prestação pecuniária 
compulsória não pode constituir ato ilícito, deixa transparecer, com hialina 
clareza, que haverá de surgir de um evento lícito e, por via obliqua, faz 
alusão ao fato concreto, acontecido segundo o modelo da hipótese. 
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(CARVALHO, p.59) 

  
 Insta salientar que diante a compreensão de tributos no ordenamento 
brasileiro, a mais importante função é a fiscal, pela qual o Estado arrecadando os 
recursos necessários para exercer suas atribuições, previstas na Constituição da 
República, tenha possibilidade de gerenciar a máquina pública sem falhar com suas 
obrigações. “Na definição do art.3º do Código Tributário Nacional (CTN), a palavra é 
usada para designar o objeto de uma obrigação de dar dinheiro ao Estado.” 
(MACHADO, 2019) 
 Neste sentido, a atividade tributária tem por função geral a concentração de 
um poder-dever englobando na relação o Estado, o contribuinte e a sociedade. 
Desta feita, a referida atividade possui um fim específico que diz respeito a 
obtenção dos meios materiais, enquanto estes sirvam para alcançar os objetivos 
fundamentais de cada indivíduo. De outra perspectiva, podemos então 
compreender, que a finalidade da cobrança do tributo é arrecadar recursos para às 
necessidades financeiras do Estado ao passo que também desempenha uma 
função social, com fundamento no Princípio da Solidariedade esculpido no Art. 3º 
da Constituição da República de 1988. 
 Na doutrina de MELLO (2007), o termo “função” no direito reforça o 
entendimento de direcionamento final, na inteligência do doutrinador “existe função 
quando alguém está investido no dever de satisfazer dadas finalidades em prol do 
interesse de outrem”. Assim sendo, é possível afirmar que a função social do tributo 
está intrinsicamente ligada à ideia de colaboração do bem estar social, em razão  
da a função social dos tributos está mais vinculada a uma questão política, de modo 
que o Estado intervém na economia para que possa efetivamente possa promover o 
bem comum, a justiça e a igualdade, através do desenvolvimento econômico e 
social.  
 Destaca-se agora, que o tributo é classificado em espécies, a classificação 
mais utilizada, aquela adotada pela doutrina majoritária, classifica-o nas seguintes 
espécies: impostos, as taxas, contribuições de melhoria, contribuições e 
empréstimos compulsórios. (MACHADO, 2019) 

Ante o explanado, cumpre explicar que as espécies do tributo foram 
indicadas a título de conhecimento, para que não se possa haver confusão sobre o 
que é o tributo e sua classificação. No entanto, o presente estudo terá como escopo 
o imposto, que no decorrer do ensaio veremos o motivo da escolha singular. 

Sendo assim, com sede legal no Art. 16 do CTN o: “Imposto é o tributo cuja 
obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade 
estatal específica, relativa ao contribuinte”. Para Ricardo Alexandre (2020, p.56, 57 
e 59) os impostos incidem sobre a manifestação da riqueza do sujeito passivo 
(devedor) e sustentam a ideia da solidariedade social, em razão de que os 
indivíduos ficam obrigados a contribuir com o Estado, ao passo do fornecimento de 
recursos para a busca da consecução do bem comum.  
 Nesse contexto, por meio da Constituição da República os impostos são 
estabelecidos de acordo com a competência tributária atribuída à União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, limitados pelo Poder de Tributar como tutela dos 
direitos e garantias individuais, por meio do conjunto de princípios e normas que 
delimitam a competência tributária. 

De modo geral a competência tributária é a possibilidade constitucional dada 
aos entes federativos para instituírem tributos em seus respectivos territórios, 
conforme preceitos da lei em seu sentido estrito, logo, na devida previsão 
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legislativa.  Na visão de Regina Helena Costa (2019, p.74) “Competência tributária é 
a aptidão para criar tributos, mediante a edição do necessário veículo legislativo 
(art.150, I, CR), indicador de todos os aspectos de sua hipótese de incidência.” 

Paulsen (2020, p. 95) entende que “o exercício, por um ente político, de 
competência concedida constitucionalmente a outro implica invasão de 
competência. Cada qual deve circunscrever-se à competência que lhe foi 
outorgada, não podendo extrapolá-la”, ou seja, cada Ente, após estabelecida sua 
respectiva atribuição, não pode adentrar na jurisdição de outrem, tendo por bem a 
necessidade de assegurar a segurança da estabilidade dos atos dentro da 
administração pública. 

De acordo com a competência tributária, para abordagem desse estudo 
utilizaremos o Imposto de Renda (IR), o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS), o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e 
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Nesse diapasão, a 
Constituição da República determina que: 
 

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 
 
[...] 
 
III - renda e proventos de qualquer natureza; 
[...] 
 
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
 
[...] 
 
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; 
 
[...] 
 
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
 
I - propriedade predial e territorial urbana; 
 
[...] 
 
III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, 
definidos em lei complementar. 

 
A competência tributária foi mencionada para que se possa compreender as 

Leis de Incentivo ao Esporte no âmbito federal, estadual e municipal. Em que pese 
as referidas leis se apresentem cada uma em seu âmbito, na verdade a lei estadual 
e municipal seguem o padrão normativo da lei federal. A diferença notória é o tipo de 
imposto a ser deduzido, em respeito à competência tributária, explicada 
anteriormente.  

Em conformidade com o exposto, o presente estudo abordou a Lei Federal nº 
11.438, de 29 de dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto Nº 6.180, de 3 de 
agosto de 2007, a Lei Estadual do Paraná nº 17.742, de 30 de outubro de 2013, 
regulamentada pelo Decreto Nº 8560, de 20 de dezembro de 2017 e a Lei do 
Município de Telêmaco Borba nº 2210 de 07 de maio de 2018, por obvio, todas leis 
do incentivo ao esporte.  
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Antes de tudo, para melhor compreensão do tema, mister se faz explicar 
sinteticamente como se traduz as referidas leis. A princípio, as Leis de Incentivos ao 
Esportes são políticas públicas em forma de lei ordinária que incentiva o aporte 
financeiro a projetos do setor esportivo no Brasil. No que tange a ocorrência do 
incentivo fiscal mediante a tais regulamentações, é indispensável a existência da 
relação tríade entre o Estado, o contribuinte e o proponente.  

O Estado – União, Estados e Municípios – surge como o criador do incentivo 
fiscal por meio da norma positivada, além de ser responsável pela análise, 
aprovação e fiscalização dos projetos esportivos. Portanto, a natureza do Estado é a 
de ser o fomentador do esporte, conforme preceito constitucional previsto no Art.217 
da Constituição Federal de 1988.  

Cabe ressaltar, por oportuno, que para o recebimento do incentivo fiscal é 
imprescindível a apresentação de um projeto esportivo nos moldes dos Editais 
disponibilizado por cada Ente Público. Em síntese, os projetos submetidos à análise 
deverão conter objetivos, metas, justificativa, beneficiários, local, estratégia, 
cronograma e o orçamento a que se destinam. 

De outro modo, o contribuinte é o elo incumbido pelo incentivo financeiro, 
através da contribuição tributária aos projetos esportivos aprovados. Merece 
destacar que o contribuinte em cada âmbito público surge com uma nomenclatura 
específica, aquela que a lei estabelecer, tal como patrocinador, doador, incentivador, 
a título de exemplo. No entanto, sua natureza será sempre análoga, a de incentivar 
o esporte.  

 E, por fim, o proponente que é a pessoa jurídica ou física de caráter 
esportivo, estabelecidos pelos requisitos das leis do incentivo. Em suma, o 
proponente será a organização esportiva ou o atleta responsável pela execução dos 
projetos propriamente ditos. Vale observar que somente a aprovação de um projeto 
esportivo não garante o recurso financeiro aprovado. A chancela do Poder Público 
diz a respeito à sua mera aprovação, a responsabilidade pela apresentação do 
projeto ao contribuinte na captação dos recursos é inteiramente do proponente. 
 Assim, a Lei de Incentivo ao Esporte Federal nº 11.438, de 29 de dezembro de 
2006, regulamentada pelo Decreto Nº 6.180, de 3 de agosto de 2007, permite que 
pessoas jurídicas e físicas invistam um percentual do Imposto de Renda (IR) devido 
em benefício de projetos esportivos aprovados pela Secretaria Especial do Esporte 
do Ministério da Cidadania, conforme previsão normativa:  

 
Art. 1º A partir do ano-calendário de 2007 e até o ano-calendário de 2022, 
inclusive, poderão ser deduzidos do imposto de renda devido, apurado na 
Declaração de Ajuste Anual pelas pessoas físicas ou em cada período de 
apuração, trimestral ou anual, pela pessoa jurídica tributada com base no 
lucro real os valores despendidos a título de patrocínio ou doação, no apoio 
direto a projetos desportivos e paradesportivos previamente aprovados 
pelo Ministério do Esporte. (Redação dada pela Lei nº 13.155, de 2015) 
 
§ 1º As deduções de que trata o caput deste artigo ficam limitadas: 
 
I - relativamente à pessoa jurídica, a 1% (um por cento) do imposto devido, 
observado o disposto no § 4º do art. 3º da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro 
de 1995, em cada período de apuração; (Redação dada pela Lei nº 11.472, 
de 2007) 
 
II - relativamente à pessoa física, a 6% (seis por cento) do imposto devido 
na Declaração de Ajuste Anual, conjuntamente com as deduções de que 
trata o art. 22 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997. (Grifo nosso) 
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No último Relatório de Gestão do Departamento de Incentivo e Fomento ao 

Esporte da Secretaria Especial do Esporte, em 2018, foram deduzidos 
aproximadamente R$254.204.239 milhões em benefício do esporte, por meio da lei 
de incentivo federal, para aproximadamente 1.048.057 beneficiários. 

Ademais, é importante esclarecer que o dispositivo supramencionado aponta 
a aprovação dos projetos esportivos pelo Ministério do Esporte. Entretanto, no atual 
governo, o Ministério da Cidadania integrou o que eram ministérios autônomos 
dentro de secretarias temáticas, neste caso, a Secretaria Especial do Esporte. Por 
essa razão, a análise, aprovação e fiscalização dos projetos esportivos federais 
atualmente é de competência do Ministério da Cidadania.  

No que tange a Lei do Incentivo ao Esporte Estadual do Paraná nº 17.742, de 
30 de outubro de 2013, regulamentada pelo Decreto Nº 8560, de 20 de dezembro 
de 2017, esta institui o Programa Estadual de Fomento e Incentivo ao Esporte 
(PROESPORTE), permite que o contribuinte do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) destine parte do valor do imposto a recolher para 
projetos esportivos credenciados pela Superintendência Geral do Esporte, conforme 
se observa a seguir: 
 

Art. 1º Fica instituído o Programa Estadual de Fomento e Incentivo ao 
Esporte - PROESPORTE, como parte integrante da política de incentivo ao 
esporte do Estado do Paraná, de que trata a Lei nº 17.742, de 30 de outubro 
de 2013, regulamentada por este Decreto. 
 
[...] 
 
Art. 9º O montante global anual de recursos destinados ao PROESPORTE, 
na modalidade incentivo fiscal, terá como limite máximo o valor 
correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) da parte estadual da 
arrecadação do ICMS relativa ao exercício imediatamente anterior. 

 
 De acordo com o Edital do Programa Estadual de Fomento e Incentivo ao 
Esporte (PROESPORTE) da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, no 
ano de 2019 iriam ser destinados cera de R$ 8 milhões em renúncia fiscal para 
projetos nas áreas Excelência Esportiva (Especialização e aperfeiçoamento e Alto 
rendimento), Formação Esportiva (Fundamentação e aprendizagem da prática 
esportiva e Vivência esportiva) e Esporte Para a Vida Toda e Readaptação. 
 Do mesmo modo, a Lei Nº 2210, de 07 de maio de 2018 instituiu no âmbito do 
Município de Telêmaco Borba, o programa de incentivo  e  financiamento  do  
esporte  –  para  integrar  o  sistema  municipal  de  financiamento  ao  esporte – 
SMFE, do Sistema Municipal de Esporte - SME, a fim de promover a aplicação de 
recursos financeiros provenientes do orçamento municipal ou incentivo fiscal, em 
projetos esportivos que estiverem em consonância com as Diretrizes da Política 
Esportiva do Município, determinadas pelas Conferências Municipais de Esporte, 
nos termos do Art.1º da referida lei. 
 Nesse sentido, a lei de incentivo ao esporte no âmbito municipal será 
implementada com recursos provenientes do Incentivo Fiscal, concedido aos 
contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e Imposto 
Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), nos termos do seu Art. 4º 
que dispõe: 
 

Art. 4º - O Programa será implementado com recursos provenientes do 
Incentivo Fiscal, concedido  aos  contribuintes  do  Imposto  Sobre  Serviços  
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de  Qualquer  Natureza  (ISSQN)  e  Imposto Sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana (IPTU), que fizerem transferências de valores para a 
realização de projetos esportivos aprovados pelo órgão gestor municipal de 
Esportes e pelo Conselho Municipal de Política Esportiva, realizadas nos 
termos desta Lei. 

 
§ 3º - O contribuinte incentivador poderá utilizar os certificados de incentivo 
para pagamento dos Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(I.S.S.Q.N.) e/ou sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), 
até o limite de 20% (vinte por cento) anual devido a cada incidência do 
tributo.  
 
§ 4º - Na modalidade de DOAÇÃO o contribuinte incentivador poderá 
utilizar 100% (cem por cento) do valor do certificado de incentivo. 
 
§ 5º - Na modalidade de PATROCÍNIO o contribuinte incentivador poderá 
utilizar 80% (oitenta por cento) do valor do certificado de incentivo. 

 
 

 Quanto aos seus benefícios proporcionado pelas referidas leis, para as 
entidades desportivas e atletas o incentivo poderá financiar a compra de materiais e 
uniformes, alimentação em eventos esportivos, participação em campeonatos, 
organização de eventos, investimento direto dos atletas das mais diversas 
modalidades esportivas, inclusive a construção e reforma de locais destinados à 
prática do esporte, conforme estabelecido em suas diretrizes. 
 A sociedade por sua vez também se valerá do incentivo, tendo em vista que 
uma das modalidades dos projetos é necessariamente de caráter social, ou seja, 
deverá existir uma contrapartida social para sua aprovação. É o caso, por exemplo, 
dos projetos esportivos em comunidades carentes e de vulnerabilidade social. 
Obrigatoriamente, o proponente deverá desenvolver atividades esportivas nessas 
localidades ao passo que recebe o recurso e destina para os seus próprios fins. 
Aqui, cumpre esclarecer, que o projeto apresentado já deverá estabelecer quais 
serão as atividades a serem desenvolvidas, bem como os locais de atendimento.  
 De outro modo, com a evolução esportiva e seus grandes eventos como as 
Olimpíadas, as Copas, os Mundiais de diversas modalidades, entre muitas outras 
competições, o esporte é considerado uma das formas de entretenimento mais 
relevantes no mundo, gerando alegria, satisfação, perspectivas, entre outras 
subjetividades aos não praticantes. 
 No caso do contribuinte pessoa jurídica, além de incentivar o desenvolvimento 
do esporte no país, poderá ter sua marca estampada nos projetos que apoia com a 
vantagem de uma publicidade gratuita, bem como um olhar mais afetuoso da 
sociedade. No que diz respeito a pessoa física, o mais desconfiado da arrecadação 
tributária brasileira – senso comum – também será um incentivador e terá a 
convicção de que a destinação dos seus impostos ocorre de maneira efetiva a 
cumprir uma função social. 
 Ademais, se percebeu ao longo da pesquisa que existe o desconhecimento 
e/ou a desconfiança da sociedade (incentivadores) sobre o incentivo fiscal no 
esporte. Tanto que os projetos aprovados apresentam muita dificuldade na 
captação dos recursos. Nesse sentido, estratégias vêm sendo criadas pelo Poder 
Público, bem como pelas entidades desportivas a fim romper com essa barreira. 

De outro modo, é importante ressaltar que não se trata de isenção dos 
impostos IR, ICMS, IPTU ou ISSQN, mediante as leis de incentivo ao esporte, 
devendo o contribuinte obrigatoriamente arcar com a sua obrigação tributária com a 
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faculdade de destinar um percentual estabelecido aos projetos esportivos. Nessa 
conjuntura, encontra-se o ponto chave, visto que o Estado entende que os entes 
particulares apenas agem de acordo com uma questão econômica, e, portanto, ao 
invés de esperar que este invista em projetos esportivos por sua boa vontade e 
interesses, utiliza o incentivo fiscal como uma ferramenta de intervenção na 
economia.  

Nesse entendimento, conforme foi destacado introdutoriamente, a 
Constituição da República estabeleceu um conjunto de regras constitucionais como 
um norte para a economia nacional, denominada de Ordem Econômica. Tal 
instituto, estabelece a intervenção do Estado permitindo, neste caso, que medidas 
de incentivo possam ser adotadas. Não adentrando profundamente ao assunto, 
considerando o desenvolvimento de um estudo posterior mais elaborado, o 
professor João Guilherme Pereira Chaves (2019, p.222) tece seus ensinamentos 
para elucidar o tema que: “A “ordem econômica”, portanto, significa tanto como o 
Estado atua na economia, assim como, do ponto de vista político, como essa 
atuação atingiria a direção desejada pela República Federativa do Brasil.” 
 Assim, uma interpretação extensiva e sistemática do texto supremo, além das 
Leis de Incentivo ao Esporte, possuem força para centralizar a discussão, do ponto 
de vista político. Ademais, através dessa mesma hermenêutica podemos considerar 
o esporte como um direito sócio-fundamental, amarrando, por fim, a ideia formulada 
do pleno reconhecimento do Estado com o esporte no Brasil. 
 

A outra estirpe constitucional do desporto é o seu evidenciado cunho de 
direito fundamental, bastando para tanto, realizarmos uma hermenêutica 
sistemática a respeito do art. 5º, § 2º, que dimana ser os direitos e 
garantias fundamentais capitulados no art.5º um rol exemplificativo de 
direitos fundamentais, nada impedindo que outros direitos fundamentais 
estejam assegurados por toda a Lei Ápice, é exatamente o que ocorre com 
os direitos sociais do art. 6º, onde está luminosamente escrito o direito ao 
lazer, verbete minuciosamente condensado no art. 217, § 3º, onde se 
identifica novamente a palavra lazer, porém desta vez como sinonímia de 
desporto, consequentemente, o direito ao desporto é assentamento 
refletidor do direito fundamental ao lazer, revestindo-se num autônomo 
direito sócio-fundamental. (RAMOS, 2009, p.91) 

  
 Contudo, pode-se conceber que o tributo se torna uma ferramenta para 
intervenção do Estado na economia, de modo a se transformar em elemento chave 
na aplicação das políticas sociais de incentivo, isto é, neste caso os impostos 
podem ser usados como instrumento auxiliar do poder regulatório do Estado sobre 
os particulares com a finalidade do alcançar o bem-estar social através do esporte, 
cumprindo, portanto, uma função social.  
 

4. CONCLUSÃO 

Objetivou-se neste estudo analisar a função social do tributo, a partir dos 
Incentivos Fiscais no Esporte, demonstrando que os recursos a serem arrecadados 
pelo Estado podem ser destinados a promoção do bem-estar social através do 
esporte. 

Para tanto, foram abordadas as Leis de Incentivo ao Esporte Federal, do 
Estado do Paraná e do Município de Telêmaco Borba, que serviram como 
instrumento para a formação do convencimento de que o imposto pode cumprir uma 
função social a partir da sua destinação no intuito de financiar o esporte no país. Em 
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suma, o Estado criou tais leis pois entendeu que os entes particulares apenas agem 
de acordo com uma questão econômica, e, portanto, ao invés de esperar o 
investimento em projetos esportivos pela boa vontade e interesse do particular, 
utiliza o incentivo fiscal com este fim.  
 Posto isso, restou claro que o tributo exerce primordialmente a função fiscal 
pelo qual o Estado arrecada os recursos necessários para exercer suas atribuições, 
previstas na Constituição da República, de modo que, através de uma visão política, 
exerce a função social pela consecução do bem-estar dos indivíduos. No entanto, 
por intermédio das Leis de Incentivo ao Esporte, o tributo (imposto) acaba sendo 
uma ferramenta de intervenção do Estado na economia e, por consequência, 
também alcança a função social quando fomenta, desenvolve e colabora com o 
crescimento do esporte no país.  
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A HARMONIZAÇÃO SISTÊMICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM A 
POLÍCIA JUDICIÁRIA EM PROL DA EFETIVIDADE DA 

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL 
 

Renata Del Anhol Pereira Bueno1 
 
 

RESUMO 
 

O presente estudo apresenta como problemática de pesquisa analisar quais 
relações poderiam se estabelecer entre o Ministério Público e a Polícia Judiciária, 
visando investigações mais céleres. Tem como objetivo geral compreender quais as 
relações possíveis de estabelecer entre o Ministério Público e a Polícia Judiciária, 
visando investigações mais céleres. Trata-se de uma pesquisa exploratória, 
qualitativa, bibliográfica e documental, utilizando-se o método hipotético-dedutivo. O 
primeiro capítulo busca analisar as respectivas funções do Ministério Público e da 
Polícia Judiciária, a fim de abordar a ação conjunta de ambos os órgãos na fase 
investigativa. O segundo capítulo aborda algumas críticas acerca do modelo 
brasileiro de investigação criminal. O terceiro capítulo traz a conclusão acerca das 
inúmeras fragilidades da investigação criminal brasileira, bem como a harmonização 
sistêmica traria pontos positivos em relação à morosidade e demais aspectos 
negativos apresentados no cenário atual investigatório.  
Palavras-chave: Ministério Público; Polícia Judiciária; investigação criminal..  
 

ABSTRACT 
 
The present study presents as a research problem the analysis of which relations to 
establish between the Public Ministry and the Judiciary Police, qualified faster 
investigations. Its general objective is to understand the possible relations to be 
established between the Public Ministry and the Judiciary Police, qualified faster 
investigations. It is an exploratory, qualitative, bibliographic and documentary 
research, using the hypothetical-deductive method. The first chapter seeks to 
analyze the functions of the Public Ministry and the Judiciary Police, in order to 
address the joint action of both bodies in the investigative phase. The second chapter 
addresses some critical criticisms of the Brazilian criminal investigation model. The 
third chapter brings the conclusion about the weaknesses of the Brazilian criminal 
investigation, as well as the systemic harmonization would bring positive points in 
relation to the slowness and other aspects related to the current investigative 
scenario. 
Keywords: Public Ministry; Judiciary Police; criminal investigation. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Num primeiro momento, cita-se de forma breve qual é o papel do Estado em 
relação ao controle social e como este deverá agir caso as condutas saiam de um 
parâmetro considerado regular. Nesse sentido, a lei estabelece como e quando o 
Estado deverá e poderá agir, instituindo, no interior de sua estrutura, órgãos, 
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entidades, agentes, instituições e demais contribuintes que integrarão esse sistema 
atuante em prol do Estado, tendo a lei como respaldo, ou seja, diante dos maus 
comportamentos dos indivíduos que praticaram infrações penais, o Estado tem o 
poder-dever de agir através da polícia e, no estudo em tela, será aduzido 
especialmente sobre a Polícia Judiciária, bem como sua função repressiva. 

Após entender sobre essa função, é necessário discorrer sobre o papel do 
Ministério Público, como o órgão é representado, quais são suas respectivas 
funções e, afunilando-se, qual seu trabalho em conjunto com a Polícia Judiciária. 
Desta feita, há de se falar nos seus limites investigatórios para que não aja em 
discordância às funções que lhe são atribuídas e também para que não extrapole 
naquilo cuja responsabilidade é direta por parte da Polícia Judiciária. 

Desta forma, o estudo do tema é de suma importância para a área de Direito, 
mais especificamente para a Ciência Criminal, a qual não pode ser compreendida de 
forma isolada do Processo Penal, sendo que o aprofundado estudo nessa área faz 
com que seja aguçado o pensamento crítico sob um viés social. 

Aduzindo sobre a Ciência Criminal, Carvalho (2013) entende que existem 
vários discursos sobre o crime, o criminoso, a vítima, a criminalidade, bem como os 
processos de criminalização e as violências institucionais que são produzidas pelo 
sistema penal, ou seja, estudar sobre a investigação criminal engloba não somente o 
processo de trâmite, mas também todos esses aspectos que o autor traz, 
enriquecendo a análise num todo. 

Para tanto, a pesquisa justifica-se socialmente no sentido de que é 
perceptivelmente necessário que a Polícia Judiciária e o Ministério Público 
necessitam estar mais intimamente ligados, a fim de que, trabalhando de maneira 
mais conjunta, sem visíveis atritos internos, possam desempenhar suas respectivas 
funções e trazer resultados precisos para que o(s) investigado(s) seja(m) ou não 
denunciado(s), ademais, ao final da investigação, o juiz possa obter informações que 
são de suma importância para sua convicção a fim de proferir uma sentença 
satisfatória aos olhos da legalidade e, muitas vezes, também, da sociedade em si, 
pois mesmo que o Direito penal não seja considerado especificamente à fim de 
atender aos anseios da sociedade, isso consequentemente ocorre, quando, em 
muitas das vezes, o Estado age em desfavor do indivíduo que violou os direitos de 
um terceiro, sancionando lhe penas, fazendo, então, vir à tona sentimentos como 
satisfação em relação à justiça feita. 

Já, num sentido jurídico, dentre muitos aspectos, a pesquisa mostra-se 
importante a fim de que o Estado cuide atentamente das inúmeras precariedades 
que, em especial, a Polícia Judiciária sofre, no sentido de não obter recursos 
suficientes para que possa trabalhar de acordo como deveriam/almejam. 

Num segundo momento, analisando sob outro prisma jurídico, é importante 
também que o Estado analise o tema ora em estudo, para que reaja em relação aos 
vícios investigatórios que perduram há anos e que, injustificadamente, estão sendo 
aplicados diariamente nas investigações brasileiras, dificultando a existência de um 
cenário investigatório satisfatório e legal, especialmente em relação aos direitos dos 
acusados. 

É a partir desse contexto que o presente estudo apresenta como problemática 
central responder ao seguinte questionamento: quais as relações possíveis de 
estabelecer entre o Ministério Público e a Polícia Judiciária, visando investigações 
mais céleres? 

Assim, para fins de análise da problemática, busca-se trazer tão e claramente 
conceitos básicos dos citados órgãos, como se dá a investigação brasileira, como 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 
30 de outubro de 2020 

ambos podem atuar conjuntamente e, de maneira mais enfatizada, quais são as 
dificuldades enfrentadas por esses profissionais. 

Nesse contexto, revela-se como objetivo geral compreender quais as relações 
possíveis de estabelecer entre o Ministério Público e a Polícia Judiciária, visando 
investigações mais céleres. 

Como objetivos específicos, os quais serão abordados nos capítulos do 
presente trabalho, destacam-se: a) analisar as respectivas funções do Ministério 
Público e da Polícia Judiciária a fim de abordar a ação conjunta de ambos os órgãos 
na fase investigativa; b) verificar as críticas acerca do modelo brasileiro de 
investigação criminal e c) compreender a importância da sistematização entre ambas 
instituições, a fim de se obter investigações mais céleres. . 

No que diz respeito ao percurso metodológico, trata-se de um estudo com 
objetivos exploratórios, construído a partir de uma abordagem qualitativa, utilizando 
o método científico hipotético-dedutivo. 

A pesquisa exploratória foi realizada a partir do levantamento bibliográfico 
com autores que sustentaram teoricamente a pesquisa, bem como por meio da 
pesquisa documental indireta, com análise da legislação e demais fontes 
pertinentes. 

O modelo hipotético adota uma ideia já pré-estabelecida pela autora, que terá 
de ser provada pela pesquisa exploratória. No caso desta pesquisa, a autora deduz 
que há a necessidade de se obter uma maior relação (harmonização) entre o 
Ministério Público e a Polícia Judiciária para fins de uma investigação criminal 
regular (em muitos sentidos). Deduz-se, desse modo, pelas visíveis dificuldades 
enfrentadas, que, principalmente a Polícia Judiciária, carece de atenção e recursos 
para que possa trabalhar de acordo com suas funções jurisdicionais. 

O percurso metodológico e a sistematização dos resultados se mostram 
presentes nos três capítulos apresentados nesta monografia jurídica: 

O capítulo 1 – O Processo Constitucional e a Investigação Criminal – busca 
trazer aspectos da investigação brasileira, bem como sua recepção constitucional. 
Dessa forma, aduz sobre inquérito policial, quais suas formas de abertura, bem 
como seu caráter inquisitivo. 

Traz também o papel da Polícia Judiciária e do Ministério Público na 
Investigação Criminal, discorrendo, dentre outros aspectos, sobre os tipos de ações 
penais, como por exemplo, a ação penal pública incondicionada, que requer a 
instauração do inquérito policial por meio da Autoridade Judiciária e do Ministério 
Público. 

Após, será discorrido sobre a possibilidade do Ministério Público em realizar 
investigação criminal para que, no capítulo seguinte, possa ser explanado sobre os 
limites impostos ao Parquet nessa fase pré-processual. 

O capítulo 2 – Críticas sobre o modelo brasileiro de Investigação Criminal – 
procura discorrer sobre algumas das inúmeras fragilidades que existem 
corriqueiramente no sistema investigatório. Citam-se algumas das relações 
institucionais e as práticas policiais, bem como as precariedades da estrutura 
policial. 

Busca, também, explanar sobre os limites do poder investigatório do 
Ministério Público, aduzindo sobre o controle externo da atividade policial, função 
está atribuída ao Ministério Público. 

O capítulo 3 trata-se das Considerações Finais, trazendo um apanhado do 
que fora estudado no decorrer do artigo, a fim de demonstrar como ambos órgãos 
podem se harmonizar sistematicamente de maneira mais intensa, bem como a 
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importância dessa harmonização, a fim de trazer aspectos positivos para a fase 
investigatória. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Para a realização desta pesquisa foi utilizado o método hipotético-dedutivo, 

consubstanciado na pesquisa qualitativa, unificando as informações de artigos, 
revistas eletrônicas, livros e alinhando com a análise crítica, interpretando a relação 
entre tais obras de acordo com os pensamentos dos autores. 
 
3. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 
 

O objetivo geral do trabalho consiste em compreender quais as relações 
possíveis de estabelecer entre o Ministério Público e a Polícia Judiciária, visando 
investigações mais céleres. Como objetivos específicos, destacam-se: analisar as 
respectivas funções do Ministério Público e da Polícia Judiciária a fim de abordar a 
ação conjunta de ambos os órgãos na fase investigativa; verificar as críticas acerca 
do modelo brasileiro de investigação criminal eanalisar como a harmonização 
sistêmica contribuiria para a celeridade da investigação criminal. 
 
4. DESENVOLVIMENTO 
 
4.1 O PROCESSO CONSTITUCIONAL E A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL 
 

Num primeiro momento, é importante lembrar que, assim como todos os 
trâmites de processos legais, é necessário que, além de alguns outros princípios, o 
princípio da Supremacia Constitucional esteja claro no tocante à investigação 
criminal, ou seja, esta deve respeitar rigorosamente àquele para que ambos 
caminhem harmonicamente, em busca de um mesmo fim. 

Nas palavras de Coelho (2016, p. 33): 
 

[...] a criminalização de condutas em face dos valores eleitos 
constitucionalmente passa, necessariamente, pelos limites substanciais à 
criminalização, pela tipificação penal em face dos valores constitucionais, 
pelo conceito de bem jurídico penalmente tutelável e pelos mandados 
constitucionais de criminalização, instrumentos estes voltados à construção 
de um direito penal do fato e não do autor, que impede o sacrifício da 
dignidade humana a pretexto de se promover a segurança coletiva. 
 

Brevemente falando, é claramente perceptível que, dentre muitas exigências, 
para uma conduta ser considerada infração penal é necessário existir uma análise 
de acordo com valores constitucionais. Desta feita, além dos conceitos gerais, é 
essencial que sejam analisados esses princípios que, em tese, são previstos a 
caminhar junto com o Processo Penal, porém, diante de alguns aspectos delicados 
da investigação criminal, alguns deles se ausentam nessa fase pré-processual, 
como por exemplo, o princípio do contraditório e da ampla defesa. Diante disso, o 
sistema investigatório adotado no Brasil é alvo de diversos posicionamentos 
doutrinários. 

Ademais, para que seja explanado sobre investigação criminal, existem 
diversos pontos relacionados ao processo constitucional, a fim de que se entenda 
como funciona e quais são os limites de cada órgão jurisdicional, atrelando-se a uma 
ideia crítica vivenciada na prática pelos profissionais. 
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4.1.1 Investigação Criminal: Conceito e Características 
 

Sob o prisma de disposições legais, não há um conceito claro sobre 
investigação criminal, como será explicado adiante. Para tanto, para melhor 
entendimento, é importante contextualizar sua origem, seu conceito e suas 
características gerais. Nucci (2016), em poucas palavras, explica essa fase pré-
processual como aquela que não permite ao indiciado ou suspeito o direito à ampla 
defesa, ou seja, estes, por sua vez, não produzem e indicam provas, sequer 
oferecem recursos e alegações, oportunidades estas dadas, como regra, na 
instrução judicial. 

Ou seja, existem alguns princípios jurídicos afastados nessa fase 
investigatória, bem como a ausência de alguns trâmites que ocorrem na fase 
processual penal. Grande parte das justificativas para esses fatos é de que a 
investigação criminal necessita percorrer seus trâmites legais específicos e, também, 
apresentar eficiência imediata em todos eles. 

Num primeiro momento, toma-se como necessário o conceito de inquérito 
policial, segundo Nucci (2016, p. 139): “é considerado um procedimento preparatório 
da ação penal, possui caráter administrativo, conduzido pela Polícia Judiciária e 
voltado à colheita preliminar de provas para apurar a prática de uma infração penal e 
sua autoria”. Nesse sentido, dispõe o artigo 2º, § 1º, da Lei 12.830/2013: 

 
§ 1º Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a 
condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro 
procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das 
circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais. 

 
Seu principal objetivo é a formação da convicção do representante do 

Ministério Público (opinio delicti) e, também, colher provas consideradas urgentes, 
as quais podem desaparecer após o cometimento do crime. Trazendo um conceito 
sobre inquérito policial, Rangel (2019, p. 152) descreve: 

 
Inquérito policial, assim, é um conjunto de atos praticados pela função 
executiva do Estado com o escopo de apurar a autoria e materialidade (nos 
crimes que deixam vestígios – delictafactipermanentis) de uma infração 
penal, dando ao Ministério Público elementos necessários que viabilizem o 
exercício da ação penal. Nosso Código não define de forma clara o que vem 
a ser inquérito policial nem o seu objeto, que é a investigação criminal, 
porém, valemo-nos aqui do conceito dado no Código de Processo Penal 
português, que é bem claro nesse sentido e perfeitamente aplicável ao 
direito brasileiro: O Inquérito policial compreende o conjunto de diligências 
que visam investigar a existência de um crime, determinar os seus agentes 
e a responsabilidade deles e descobrir e recolher as provas, em ordem à 
decisão sobre a acusação (CPP português – art. 262, item 1). 

 
Analisando o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, o qual dispõe 

sobre o Código de Processo Penal, é perceptível de que não há um conceito claro 
sobre inquérito policial, apenas disposições legais para que o Delegado dePolícia 
possa presidi-lo. Ademais, o inquérito policial é comumente conhecido como o 
procedimento oficial que agrupa todas as diligências necessárias para a 
investigação de um determinado crime. 

Nas palavras de Nucci (2016, p. 140): 
 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 
30 de outubro de 2020 

O inquérito é um meio de afastar dúvidas e corrigir o prumo da investigação, 
evitando-se o indesejável erro judiciário. Se, desde o início, o Estado 
possuir elementos confiáveis para agir contra alguém na esfera criminal, 
torna-se mais raro haver equívocos na eleição do autor da infração penal. 
Por outro lado, além da segurança, fornece a oportunidade de colher provas 
que não podem esperar muito tempo, sob pena de perecimento ou 
deturpação irreversível (ex.: exame do cadáver ou do local do crime). 
 

O autor menciona a importância do inquérito policial, no sentido de afastar 
dúvidas e direcionar a investigação num todo, a fim de que não ocorra erro judiciário. 
Se o Estado possuir elementos necessários para agir em desfavor ao autor de um 
determinado crime, dificilmente incorrerá em erro para elegê-lo como autor. 
Ademais, o inquérito serve como uma segurança para colher e, posteriormente, 
armazenar provas que podem perecer após o cometimento do crime. 

Outro aspecto do inquérito policial a ser ressaltado é seu sistema inquisitivo, 
Nucci (2016, p. 165) compreende: 

 
O inquérito é, por sua própria natureza, inquisitivo, ou seja, não permite ao 
indiciado ou suspeito a ampla oportunidade de defesa, produzindo e 
indicando provas, oferecendo recursos, apresentado alegações, entre 
outras atividades que, como regra, possui durante a instrução judicial. 
 

O autor em comento critica esse sistema, uma vezque considera que este faz 
com que o acusado seja visto apenas como um “objeto”, alguém que não tenha 
garantias dentro de um processo, logo, um indivíduo que não possui direitos. 

Em contrapartida, Távora e Alencar (2016) entendem que a inquisitoriedade 
otimiza a atuação da autoridade policial, pois faz com que seja permitida agilidade 
nas investigações. No entanto, entendem que, como não houve a participação do 
suspeito ou indiciado no procedimento, o magistrado não poderá valer-se apenas do 
inquérito para atribuir sentença condenatória, pois isso estaria violando o texto 
constitucional. 

Logo, é visível que esse sistema contribui no intuito de que a investigação 
tenha mais autonomia, mesmo que, como já ressaltado, o magistrado não se valha 
apenas do inquérito a fim de formular a sentença. 

Adiante será explanado o papel da Polícia Judiciária na investigação criminal, 
a fim de analisar como é presidido o Inquérito Policial e demais diligências 
investigatórias.  

 
4.1.2 O Papel da Polícia Judiciária na Investigação Criminal 

 
A promulgada Constituição Federal prevê que a segurança pública é um 

dever do Estado, veja-se: 
 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 
I - polícia federal; 
II - polícia rodoviária federal; 
III - polícia ferroviária federal; 
IV - polícias civis; 
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 
VI - polícias penais federal, estaduais e distrital. 
 
[...] 
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§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, 
incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia 
judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. (grifo nosso) 
 

O dispositivo tipifica que a segurança pública é um dever do Estado e um 
direito de todos, a qual é representada por várias espécies de polícia, sendo que, o 
enfoque do estudo é a Polícia Civil, também chamada de Polícia Judiciária, a qual é 
dirigida por delegados de polícia de carreira. 

Segundo Mirabete (2000), a Polícia é uma instituição de direito público, um 
instrumento da Administração, que objetiva, junto à sociedade e demais recursos 
disponíveis, manter e recobrar a paz pública e a segurança individual. 

Para tanto, em busca do cumprimento desse dever, o Estado, por meio da 
polícia, objetiva à preservação da ordem pública, segurança das pessoas que vivem 
em sociedade e também do patrimônio. 

Complementa Nucci (2016, p. 141): 

Portanto, cabe aos órgãos constituídos das polícias federal e civil conduzir 
as investigações necessárias, colhendo provas pré-constituídas para formar 
o inquérito, que servirá de base de sustentação a uma futura ação penal. O 
nome polícia judiciária tem sentido na medida em que não se cuida de uma 
atividade policial ostensiva (típica da Polícia Militar para a garantia da 
segurança nas ruas), mas investigatória, cuja função se volta a colher 
provas para o órgão acusatório e, na essência, para o Judiciário avaliar no 
futuro. 

Ou seja, o termo “Polícia Judiciária” aduz ao fato de que sua função não é 
ostensiva (evitar com o que o crime ocorra), cuja função é da Polícia Militar, e sim de 
reprimir após o acontecimento do crime, usando da investigação a fim de constituir 
provas para levá-las ao Poder Judiciário, para que desta forma o indivíduo receba a 
pena cabível a si. Segundo Lima (2016, p. 116): 

[...] 

Polícia Judiciária: cuida-se de função de caráter repressivo, auxiliando o 
Poder Judiciário. Sua atuação ocorre depois da prática de uma infração 
penal e tem como objetivo precípuo colher elementos de informação 
relativos à materialidade e à autoria do delito, propiciando que o titular 
da ação penal possa dar início à persecução penal em juízo. Nessa 
linha, dispõe o art. 4º, caput, do CPP, que a polícia judiciária será exercida 
pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e 
terá depôr fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. (grifo 
nosso) 

Portanto, em poucas palavras, a Polícia Judiciária é encarregada de colher os 
elementos materiais e da autoria do delito, a fim de que o titular da ação penal possa 
iniciar a persecução penal (fase processual). 

A seguir, será discorrido o papel do Ministério Público na Investigação 
Criminal, a fim de compreender qual é sua participação e sua relação institucional 
com a Polícia Judiciária. 
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4.1.3 O Papel do Ministério Público na Investigação Criminal 
 

O Ministério Público é um órgão intimamente ligado aos 3 (três) poderes – 
Executivo, Legislativo e Judiciário – embora não faça parte de nenhum deles. É uma 
instituição que visa a manutenção da ordem jurídica que, conforme prevê a Carta 
Magna: 

 
Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 
 

No tocante à origem do Ministério Público, segundo Ribeiro (2017), remete-se 
ao absolutismo francês do século XIV, quando funcionários obtiveram prerrogativas 
para agir em prol da monarquia e, também, para acusar criminosos comuns. Por isso 
em muitos países a função do Ministério Público está associada unicamente à 
acusação pública de um indivíduo por ter praticado algum delito, atribuição esta que 
está sendo desconstruída com o passar dos anos, pois o órgão não atua somente 
na seara criminal.  

No entanto, para o estudo em tela, qual seja de sua atuação na investigação 
policial, cumpre ressaltar o que a Constituição Federal prevê em alguns incisos do 
seu artigo 129: 

 
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; 
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo 
as medidas necessárias à sua garantia; 
[...] 
VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 
competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na 
forma da lei complementar respectiva; 
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei 
complementar mencionada no artigo anterior; 
VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito 
policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações 
processuais; (grifo nosso) 
IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que 
compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial 
e a consultoria jurídica de entidades públicas. 

 
A atuação do referido órgão mais pertinente ao objeto de estudo, é em 

requisitar as diligências investigatórias e a instauração do inquérito policial, sendo 
assim, nessa mesma linha, é pertinente citar o que o CPP prevê: 

 
Art. 13. Incumbirá ainda à autoridade policial: 
II - realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público; 

 
Diante da expressa legitimidade ao MP para participar de procedimentos que 

envolvam a investigação policial, assim como em diversos temas do ramo penal, há 
uma intensa discussão doutrinária no tocante ao Ministério Público poder 
efetivamente participar da investigação. 

O Ministério Público, num conceito objetivo, atua como titular da ação penal 
pública e fiscaliza todos os atos da mesma. Para tanto, cumpre ressaltar o conceito 
de ação penal pública incondicionada. Lima (2016, p. 141) entende: 
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[...] se a lei não dispor que “se procede mediante queixa” (crimes de ação 
penal de iniciativa privada) ou que “se procede mediante representação ou 
requisição do Ministro da Justiça” (crimes de ação penal pública 
condicionada), subentende-se que o crime é de ação penal pública 
incondicionada. 

 
Portanto, ação penal pública incondicionada é aquela que independentemente 

da representação da vítima, o Estado tem o dever de agir, sendo que, numa primeira 
ação, poderá ser representado pelo Ministério Público – delictio criminis -, o qual 
atuará de diversas maneiras e dentro de suas respectivas funções, na descoberta do 
crime, juntamente com a Polícia Judiciária. 

São cinco as hipóteses de instauração do inquérito policial nos crimes de 
ação penal pública incondicionada, quais sejam: de ofício; requisição da autoridade 
judiciária ou do Ministério Público; requerimento do ofendido ou de seu 
representante legal; notícia oferecida por qualquer do povo e auto de prisão em 
flagrante, é necessário que haja uma identificação da espécie de ação penal para os 
efeitos da investigação. Nucci (2016, p. 150) explica: 

 
A regra no processo penal é a seguinte: se a ação é pública 
incondicionada (o Ministério Público pode agir sem qualquer tipo de 
autorização e sempre que houver prova suficiente da ocorrência de 
uma infração penal), o tipo penal incriminador, previsto no Código Penal, 
nada menciona a respeito. Do contrário, se a ação é pública condicionada, 
estará expresso: “somente se procede mediante representação” ou 
“mediante requisição”. Caso seja privada, estará mencionado: “somente se 
procede mediante queixa”. (...) É importante destacar que, em se tratando 
de ação pública condicionada e de ação privada, o inquérito somente pode 
iniciar-se igualmente se houver provocação do ofendido (representação 
para a ação pública condicionada; requerimento para a ação privada) ou do 
Ministro da Justiça (requisição). (grifo nosso) 
 

Deveras relembrar o conceito de delatio criminis, aduzindo ao fato de que, 
através dela, o Ministério Público terá atuação primária, no sentido de que 
requisitará a instauração do inquérito policial, para tanto, explana-se sobre a 
possibilidade de instauração do inquérito policial por meio da requisição da 
autoridade judiciária ou do MP. 

Como já fora citada, uma das hipóteses de abertura de inquérito policial de 
ação pública é por meio da requisição da Autoridade Judiciária ou do Ministério 
Público, conforme prevê o art. 5º, II, do Código de Processo Penal. 

Em relação à requisição por parte do Ministério Público, tema ora em estudo, 
Nucci (2016, p. 151) explica: 

 
Requisição é a exigência para a realização de algo, fundamentada em lei. 
Assim, não se deve confundir requisição com ordem, pois nem o 
representante do Ministério Público, nem tampouco o juiz, são 
superiores hierárquicos do delegado, motivo pelo qual não lhe podem 
dar ordens. Requisitar a instauração do inquérito significa um requerimento 
lastreado em lei, fazendo com que a autoridade policial cumpra a norma e 
não a vontade particular do promotor ou do magistrado. (grifo nosso) 
 

Ou seja, diante da inexistência dessa hierarquia, há de se falar que requisição 
não significa impor algo a alguém, neste caso, ao delegado, pois o promotor e o 
magistrado não são superiores ao mesmo. Estes últimos, quando requisitam algo, 
devem fundamentar de acordo com a lei, desta feita, não está sendo expressa a 
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vontade individual de ambos, mas, sim, algo que deve ocorrer para que seja 
cumprida a norma legal. 

Outro conflito que ocorre na seara criminal são os posicionamentos acerca da 
possibilidade de o Ministério Público participar, ativamente, da investigação criminal. 
Para Nucci (2016), foi atribuído ao Ministério Público o poder de expedir notificação 
nos processos administrativos que são de sua competência, como por exemplo, a 
requisição de documentos e informações; promover a fiscalização do controle 
externo da atividade policial, mesmo que isso não signifique substituir afunção do 
delegado de polícia que é da presidência da investigação; o poder de solicitar a 
instauração do inquérito policial e de demais diligências investigatórias, já que não 
pode fazê-lo, somente requisitar à autoridade competente. 

Nucci (2016) explica que quando o Ministério Público toma ciência da prática 
de um delito, cabe a seu representante requisitar a instauração da investigação por 
parte da autoridade judiciária, a fim de controlar o trâmite da investigação, 
requisitando diligências que julgue ser necessárias, para que, desta forma, possa 
optar por denunciar ou não a pessoa que, em tese, é autora de alguma infração 
penal. O autor especifica, ainda, (2016, p. 143): 

 
Enfim, ao Ministério Público cabe, tomando ciência da prática de um 
delito, requisitar a instauração da investigação pela polícia judiciária, 
controlar todo o desenvolvimento da persecução investigatória, 
requisitar diligências e, ao final, formar a sua opinião, optando por 
denunciar ou não eventual pessoa apontada como autora. O que não 
lhe é constitucionalmente assegurado é produzir, sozinho, a investigação, 
denunciando a seguir quem considerar autor de infração penal, excluindo, 
integralmente, a polícia judiciária e, consequentemente, a fiscalização 
salutar do juiz. (grifo nosso) 
 

Em complemento às palavras do doutrinador, destaca-se que o fato do 
Ministério Público participar da investigação, como por exemplo, inicialmente 
requisitá-la e/ou requisitar diligências que julgue necessárias para o trâmite do 
inquérito policial e da investigação num todo, não significa que o mesmo está 
desempenhando quaisquer tipos de funções que não lhe são cabível. Ademais, 
somente através da ciência e conhecimento de todo desenrolar da investigação 
criminal, é possível que o representante do Ministério Público possa optar por 
denunciar ou não o indivíduo e, através da ação conjunta dos dois órgãos, busca-se 
demonstrar como ambos podem se integrar de maneira harmônica, evitando 
conflitos desnecessários, prezando, tão e somente, para o mesmo fim: apresentar 
relatórios/denúncias bem formuladas e fundamentadas para que o magistrado possa 
proferir uma sentença justa e clara. 

É perceptível que existe uma insatisfação no meio jurídico em relação ao 
sistema de investigação, motivo este que alguns doutrinadores defendem a postura 
direta do Ministério Público nesta fase. Aury Lopes Junior (2014) entende que não 
faz sentido que a polícia investigue sem estar ligado com quem vai acusar, pois, 
segundo ele, quem investiga é capacitado para melhor acusação e, também, quem 
acusa é quem consegue conduzir melhor a investigação criminal. 

Nota-se que o autor em comento defende intensamente que o Ministério 
Público tenha uma participação ativa na investigação, a fim de que, quando optar 
pelo oferecimento ou não da denúncia, possa fazê-lo com maestria. 

Em relação à citada fiscalização do controle externo da atividade policial por 
parte do parquet, Carvalho (et AL, 2017, p. 5) entende: 
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[...] é uma forma de evitar que abusos sejam cometidos. Seria possível 
defender aqui que o controle externo da atividade policial corresponderia a 
uma atuação do MP como defensor da ordem jurídica, do regime 
democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

 
É evidentemente perceptível que esse poder dado ao Ministério Público é 

justamente para evitar que abusos ocorram, já que este é responsável pela 
fiscalização. 

No próximo capítulo será discorrido acerca das críticas do modelo brasileiro 
de investigação criminal, adentrando sobre as relações institucionais e as práticas 
policiais, enfatizando as precariedades da estrutura policial. Ainda, sobre os limites 
do poder investigatório do Ministério Público, de seu controle externo de atividade e 
aspectos que explanem sobre a importância da unificação dos dois órgãos frente à 
criminalidade. 

 
4.2 CRÍTICAS SOBRE O MODELO BRASILEIRO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL 

 
No decorrer do trabalho, fora contextualizado qual a função da Polícia 

Judiciária e como a mesma deve agir quando obtém conhecimento de determinado 
crime, ou seja, qual esboço terá quando o controle social fugir das “rédeas”, mesmo 
que, em contrapartida, existem outras maneiras de se obter um controle social 
satisfatório. 

Nas palavras de Vidal (2017, p. 64): 
 

A intervenção policial concreta ocorre em um segundo plano, pois existem 
normas externas a todo controle social formalizado que interferem 
psiquicamente sobre os indivíduos, a fim de que pratiquem a conduta 
conforme as normas. 

 
Por conseguinte, é necessário compreender que existem normas reguladoras 

da conduta social dos indivíduos, porém, caso estas sejam descumpridas, num 
segundo momento é a polícia quem deve intervir quando o controle social foge do 
que é considerado respeitável para que a sociedade possadesfrutar de seus direitos 
(sem deixar de exercer seus deveres), ou seja, a polícia age a fim de resguardar os 
interesses da coletividade.Diante disso, quando a Polícia Judiciária necessita agir, é 
facilmente perceptível que existem inúmeras fragilidades nos trâmites da 
investigação criminal brasileira.  

Aduzindo sobre o fato dos problemas em geral que acometem a investigação 
criminal, Azevedo e Vasconcellos (2011) afirmam que a investigação e a elaboração 
do inquérito são tarefas que exigem vários tipos de saberes, sendo que dentre os 
problemas está a inexistência de recursos e uma intensa dificuldade de diálogos 
relacionais por parte dos policiais civis, no sentido de superar as dificuldades que 
existem, portanto há uma visível falta de recursos humanos e materiais para que a 
investigação seja efetiva (dentro dos parâmetros legais) – também no sentido de que 
os crimes cheguem mais fácil ao conhecimento da Polícia Civil – e, além disso, cita, 
também, as dificuldades de comunicação dos operadores do Sistema de Justiça 
Criminal. 

Portanto são vários fatores que acometem esse sistema fragilizado entre os 
profissionais, fazendo com que a sociedade seja submetida a vícios investigatórios, 
prejudicando, dentre muitos aspectos, a liberdade de locomoção do indivíduo e, por 
outro viés, a celeridade processual – desde que respeitados os trâmites legais. 

Nas palavras de Lima (1997, p. 173): 
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[...] o sistema brasileiro nos apresenta um mosaico de “sistemas de 
verdade”, tanto em suas disposições constitucionais, como em suas 
disposições judiciárias e policiais. Mais ainda, por não reconhecer, 
explicitamente, que tais sistemas existem, o sistema judicial criminal permite 
que estas diferentes lógicas sejam usadas alternativa e alternadamente, 
embora as verdades por elas produzidas se desqualifiquem umas às outras, 
o que redunda em verdadeira “dissonância cognitiva”, tanto para os 
operadores do sistema como para a população em geral. (grifo nosso) 
 

Como existem diversas “discrepâncias” em relação ao sistema criminal 
brasileiro, no sentido de que as disposições constitucionais, judiciárias e policiais 
não estão em concordância, faz com que haja um mosaico de vários sistemas, se 
tornando algo considerado não padronizado, além disso, o fato do sistema não ter 
parado para analisar essas diferenças lógicas usadas corriqueiramente, 
consequentemente traz a sensação de insegurança jurídica, aflorando, ainda mais, a 
desestrutura do sistema. 
 
4.2.1 Precariedades e Problemas da Estrutura Policial 

 
Como já fora explanado, existem inúmeras precariedades e problemas da 

estrutura policial que dificultam a fase pré-processual. Diante disso, há de se falar 
nas relações institucionais, especialmente entre a Polícia Judiciária e o Parquet, e, 
também, sobre as práticas policiais corriqueiras. 

De acordo com Misse (2010), diante de diversas precariedades, muitas das 
previsões legais que tipificam como deve ser realizado o inquérito policial, não são 
seguidas, e a justificativa para isso é a necessidade de enfrentar as dificuldades do 
cotidiano e responder à demanda imediata. Consequentemente, traz a sensação de 
que essas práticas atravessam a legalidade considerada inquisitorial, autoritária e 
antiquada, seguindo a uma “ilegalidade prática”, justificada pela necessidade de se 
obter eficiência. O autor em comento entende, ainda, que essa “ilegalidade eficiente” 
diminui os direitos dos acusados e não tem se mostrado capaz de agregar à 
capacidade investigativa do órgão policial. 

Ou seja, são vários os motivos que levam a Polícia Judiciária ter como praxe 
algumas práticas policiais não tão “agradáveis” aos olhos da legalidade e, muitas 
das vezes, a justificativa para isso é o fato de ter que responder imediatamente a 
alta demanda, bem como, conviver com as dificuldades docotidiano. Isso faz com 
que o órgão fique conhecido como àquele que trabalha rumo à ilegalidade prática, 
mesmo que use para tanto a justificativa da necessariedade da eficiência, fazendo 
com que vários direitos sejam abarrotados, dentre eles, as garantias em geral dos 
acusados. 

Uma afirmação desse sistema fragilizado é o relato de um dos entrevistados 
de Azevedo e Vasconcellos (2011, p. 67), sendo ele um delegado: 

 
Por fim eu diria que é uma dificuldade também o nosso sistema, que eu sou 
um crítico do nosso sistema penal, sistema processual da maneira como 
está posto. A cada dia se verifica mais dificuldades na investigação em 
razão dessa sistemática legal, e ali gosto sempre de pontuar com exemplos 
concretos, a investigação é praticamente ela toda judicializada, não se faz 
nada sem que passe sob o crivo do contraditório, não, mas a prisão em 
flagrante, também, a prova de prisão em flagrante vai remeter ao juiz, enfim, 
vai verificar se ela é legal ou ilegal, essa coisa toda, então até na prisão em 
flagrante tem o crivo do juiz. E o restante, a expedição do mandado de 
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busca e apreensão da res furtiva para materializar depende do judiciário, e 
aí depende muitas vezes, na maioria das vezes foge à tua competência, aí 
tu entra com uma representação no judiciário e leva vinte, vinte e cinco dias 
para tu receber de volta, e o critério da oportunidade e conveniência 
daquela diligência, muitas vezes se perde por aí também. O êxito da 
investigação criminal está intimamente ligado à celeridade da prestação 
jurisdicional, mas em função da judicialização do inquérito, tudo depende do 
judiciário. 
 

Aos olhos de um delegado de polícia, são visíveis as diversas dificuldades 
enfrentadas pelo órgão policial, porém, o mesmo enfatiza que a maneira como é 
sistematizado o processo penal acaba por dificultar a investigação criminal, pois, em 
sua opinião, absolutamente todos os atos da autoridade policial necessita passar 
pela “autorização” do juiz, fazendo com que a polícia perca sua autonomia, conceito 
este que vai ao contrário do que a doutrina majoritária entende. Cita, também, de 
maneira insatisfatória, a demora por parte do Judiciário no sentido de que autorize 
algumas diligências, dentre elas, mandado de busca e apreensão. 

Minayo (2013) debruçou-se numa pesquisa na área realizada com policiais, 
os quais apontam essas fragilidades, sendo que a falta de reconhecimento é a 
referência mais relevante na entrevista com os policiais trazida por ela. Relata que 
eles falam muito sobre a questão salarial, sendo a mais referida e explicitada. Num 
segundo momento, relata a autora que os entrevistados aduzem sobre precárias 
condições de trabalho e moradia, diversos problemas de acesso aos planos de 
saúde tanto para si quanto para suas famílias e um anseio significativo em relação a 
obter apoio psicológico e institucional. 

Logo, a ausência de reconhecer a árdua profissão dos policiais faz com que 
os mesmos se sintam desmotivados, portanto essa escassez de reconhecimento é 
em vários sentidos, especialmente no quesito salarial. 

Vale ressaltar novamente a fala de um dos entrevistados de Azevedo e 
Vasconcellos (2011, p. 70): 

 
A questão dos recursos materiais, como viaturas, manutenção, aí a 
administração de uma delegacia de polícia ela tira, se fosse só investigação 
iria ser uma maravilha, mas a administração da delegacia como um todo, 
falta isso falta aquilo, a administração de pessoal dentro de uma delegacia, 
a administração de um prédio, faltou água, faltou luz, quebrou ali tem que 
trocar e tal, e não se tem recursos financeiros para fazer frente a essas 
demandas diárias, então tudo acaba atrapalhando também a investigação, 
não tem relação direta mas tem relação, também é uma dificuldade. 

 
O policial refere-se sobre diversas precariedades de recursos essenciais para 

laborar, dentre eles, viaturas e manutenções num geral, aduzindo ao fato de que, se 
a polícia tivesse só o trabalho de investigar seria ótimo, porém, na prática, existem 
muitas precariedades, faltam muitos equipamentos, o que acaba intervindo na 
investigação, pois mesmo que esses aspectos pareçam “externos” em relação com o 
trâmite investigatório em si, é algo que, conforme experiência dos profissionais, tem 
ligação, mesmo que indiretamente, pois isso acaba dificultando a atividade policial. 

Nesse mesmo sentido, Minayo (2013) relata que as falas dos policiais 
abrangem diversas questões em relação à insegurança, dentre elas, as situações 
que vivenciam e que acabam por se acidentarem, lesionarem-se ou até mesmo 
morrerem; dificuldades para realizar sua missão em ambientes conflagrados; 
condições adversas que frequentam em suas longas jornadas; insuficiência de 
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efetivos para a quantidade de serviços; inadequados equipamentos de trabalho e 
proteção pessoal e, por fim, os escassos períodos de férias. 

Ademais, além da insegurança própria que sentem, relatam também sobre a 
insegurança que as pessoas sentem ao colaborar com a investigação, 
especialmente as testemunhas, as quais, muitas das vezes, acabam optando pelo 
silêncio diante temor às represálias, nesse sentido Azevedo e Vasconcellos (2011, p. 
72) trazem a fala de um delegado: 

 
Não há o que fazer. É tirar a pessoa de circulação até que termine o 
inquérito e depois dizer ‘até logo, muito obrigado’. A polícia não funciona 
como nos filmes. Não há como garantir a segurança de quem está sendo 
ameaçado. 
 

Ou seja, além de diversos fatores individuais sofridos pelos policiais, ainda se 
sentem de “mãos atadas” em relação a critérios que corroboram com a investigação 
criminal, aduzindo ao fato de que, infelizmente, não conseguem prometer segurança 
aos indivíduos ameaçados, pois sabem que isso foge de seu controle, 
diferentemente do que é visualizado nas ficções. 

Outro fator que chama atenção em relação à insegurança é a falta de apoio 
institucional aos serviços e o apoio psicológico aos policiais.  

Os entrevistados aduzem, também, sobre a perspectiva promissora em 
relação ao futuro, relacionada a crescimento de carreira, conhecimentos, 
remuneração salarial, habilidades e capacidade profissional de enfrentar 
determinadas situações, segundo Minayo (2013, p. 618): “Se o exercício da 
profissão não oferece perspectiva de futuro, dizem os profissionais de recursos 
humanos, não vale a pena continuar investindo nele”. 

Após discorrer sobre alguns sentimentos de policiais em relação às suas 
profissões dentro do órgão policial, bem como precariedades que são submetidos, a 
seguir será explanado sobre os limites do poder investigatório do Ministério Público, 
a fim de entender se há a necessidade de haver uma harmonização sistêmica entre 
ambos os órgãos. 
 
4.3 OS LIMITES DO PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 
Existe um grande debate doutrinário em relação aos limites de investigação 

ao Ministério Público, porém, há de se falar que, conforme a própria Carta Magna 
prevê este não pode investigar de forma direta, pois isso faria com que a Polícia 
Judiciária perdesse sua função e autonomia. 

Em relação à permissão desse poder dado ao Ministério Público, Silva (2006) 
entende ser por conta da corrupção de alguns órgãos policiais e também do descaso 
na apuração de crimes cometidos por outros policiais. Porém, salienta que, conforme 
seu entendimento, não é somente nos órgãos policiais que ocorre tal corrupção, mas 
sim em diversas (senão todas) instituições públicas. 

Diante disso, a legislação prevê ao Ministério Público o controle externo da 
atividade policial, impondo seus limites e demais atribuições, os quais serão 
discorridos a seguir. 
 
4.3.1 Do Controle Externo da Atividade Policial 

 
O Ministério Público possui atribuições em relação à fiscalização da atividade 

policial, também chamado controle externo da atividade policial. No entendimento de 
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Rangel (2019), esse controle reforça o sistema acusatório, sendo entregue ao 
Ministério Público a função de controlar as atividades policiais, a fim de que se 
obtenha um suporte probatório mínimo que servirá de sustento para eventual 
imputação penal. Complementa, ainda, Junior (2019, p. 139): 

 
Trata-se de um modelo de investigação preliminar policial, de modo que a 
polícia judiciária leva a cabo o inquérito policial com autonomia e controle. 
Contudo, depende da intervenção judicial para a adoção de medidas 
restritivas de direitos fundamentais. 
 

Ou seja, é possível perceber que esse poder atribuído ao Ministério Público é 
no sentido de que ocorra um eficaz controle das atividades policiais, objetivando a 
obtenção de um processo investigativo que tramite do começo ao fim de forma legal, 
respeitando todos os preceitos constitucionais e, ao fim,consequentemente, traga 
uma base satisfatória ao magistrado para punir ou absolver o acusado. 

Diante desses limites impostos ao parquet a fim de que não haja em 
desconformidade com suas respectivas funções, Nucci (2016, p. 144) traz um 
entendimento do STF: 

Validando a investigação realizada pelo Ministério Público, mas em casos 
excepcionais, confira-se a preocupação do STF: “Em síntese, reafirmo que 
é legítimo o exercício do poder de investigar por parte do Ministério Público, 
porém, essa atuação não pode ser exercida de forma ampla e irrestrita, sem 
qualquer controle, sob pena de agredir, inevitavelmente, direitos 
fundamentais. A atividade de investigação, seja ela exercida pela Polícia ou 
pelo Ministério Público, merece, por sua própria natureza, vigilância e 
controle. A atuação do Parquet deve ser, necessariamente, subsidiária, 
ocorrendo, apenas, quando não for possível, ou recomendável, se efetivem 
pela própria polícia, em hipóteses específicas. 
 

O autor em comento, aduzindo sobre este julgado, discorre, ainda, quais são 
essas hipóteses específicas: quando verificar situações de lesão ao patrimônio 
público, excessos cometidos pelos agentes e organismos policiais (abuso de poder, 
tortura, corrupção etc); omissão intencional por parte da Polícia a fim de investigar 
determinados delitos, em função da qualidade da vítima ou da condição do suspeito. 

Nas palavras de Rangel (2019, p. 205): 
 

Hoje, dentro de um devido processo legal, a dignidade da pessoa humana 
não pode sofrer restrições que não as previstas em lei. A autoridade policial 
primeiro investiga (princípio da verdade processual) para depois, se 
necessário for, representar pela custódia cautelar do indiciado. Porém, tudo 
sob os olhos atentos do Ministério Público. Dito isto, verifica-se que o 
papel institucional do Ministério Público não significa ingerência nos 
assuntos interna corporis da polícia, muito menos subordinação desta ao 
Parquet, mas, sim, controle da legalidade dos atos praticados no inquérito 
policial e/ou das diligências realizadas visando à instauração deste. (grifo 
nosso) 
 

Ou seja, após ser instituído determinado “poder” investigatório ao Ministério 
Público, conclui-se que é necessário percorrer o devido processo legal, respeitando 
princípios constitucionais, tais como o princípio da legalidade e o da dignidade da 
pessoa humana. 

Em defesa a esse poder investigatório, Junior (2019, p. 139-140) explica: 
 

[...] está o parquet legalmente autorizado a requerer abertura como também 
acompanhar a atividade policial no curso do inquérito. Contudo, por falta de 
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uma norma que satisfatoriamente defina o chamado controle externo da 
atividade policial – subordinação ou dependência funcional da polícia em 
relação ao MP –, não podemos afirmar que o Ministério Público pode 
assumir o mando do inquérito policial, mas sim participar ativamente, 
requerendo diligências e acompanhando a atividade policial. 
 

Em definitivo, não pairam dúvidas de que o Ministério Público poderá 
requisitar a instauração do inquérito e/ou acompanhar a sua realização. Mas sua 
presença é secundária, acessória e contingente, pois o órgão encarregado de dirigir 
o inquérito policial é a polícia judiciária.Diante disso, o que se pode afirmar é que o 
Ministério Público não pode tomar as rédeas do inquérito policial, mas participar 
“ativamente”, palavra está no sentido de que esteja sempre atento à investigação 
criminal e todas as diligências necessárias, mas que tenha consciência de que a sua 
presença ali não é primária, pois estaria agindo em desconformidade com suas 
respectivas funções, aflorando, ainda mais, essa “rixa” entre Polícia Judiciária e 
Ministério Público. 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O trabalho, num primeiro momento, buscou explicar sobre o Inquérito Policial, 

sendo que, fora possível visualizar uma manifesta carência de conceitos básicos 
acerca do procedimentoatravés de dispositivos legais e posicionamentos 
doutrinários. Fora explorado seu conceito e demais aspectos gerais, abordando 
críticas em relação aos seus vícios e violações de princípios constitucionais do 
investigado/indiciado, uma vez que é necessário grande cautela na forma que será 
presidido, buscando que, ao final do processo, tenha relevante valor probatório em 
busca da verdade real. 

Adentrando de forma mais intensa sobre a investigação, fora explanado quais 
são as funções da Polícia Judiciária, conhecida como Polícia Civil, destacando as 
posturas que o Ministério Público possui nessa fase pré-processual. Ademais, 
ressaltou-se que esse poder dado ao Parquet é no sentido de evitar com que abusos 
ocorram, já que o último é responsável pela fiscalização, o chamado controle externo 
da atividade policial. 

Foi discorrido sobre as críticas acerca do modelo brasileiro de investigação 
criminal, abordando suas relações institucionais e as práticas policiais, ressaltando-
se as precariedades da estrutura policial. Consequentemente, há de se falar que, 
insatisfatoriamente, essas precariedades colocam à risco vários direitos 
constitucionais, fazendo com que a sociedade seja submetida à vícios 
investigatórios, prejudicando a liberdade de locomoção do indivíduo e, por outro 
viés, a celeridade da investigação. 

Desta forma, aduzindo sobre as inúmeras fragilidades da investigação, 
objetivou-se apresentar a importância da unificação dos dois órgãos frente à 
criminalidade, buscando apresentar que, mesmo com a tipificação legal do controle 
externo da atividade policial, a legislação prevê ao Ministério Público seus limites e 
demais atribuições. 

Ressalta-se, mais uma vez, que dentre os inúmeros benefícios à investigação 
criminal diante da fiscalização por parte do Ministério Público, está o fato de que o 
membro, melhor que ninguém, tendo conhecimento próprio e claro sobre o crime 
que está sendo apurado, poderá optar pelo oferecimento ou não da denúncia. 
Ademais, tal fiscalização não significa que este pode interferir diretamente nos 
assuntos internos da corporação daquele, nem que seja submetido a uma 
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subordinação, mas sim que há um determinado controle de legalidade no inquérito e 
em demais diligências investigatórias.  

Em suma, usando de fontes doutrinárias e legais, foram obtidos vários 
aspectos fragilizados da investigação criminal e pontos negativos acerca da relação 
entre a Polícia Judiciária e Ministério Público, dificultando, assim, a investigação num 
todo.  

Por fim, a autora afirmar sua crença de que, infelizmente na prática não há 
um diálogo institucional entre os dois órgãos, o que dificulta a qualidade 
investigatória. Ademais, vale ressaltar que esta singela opinião fora formada no 
decorrer de aproximadamente quatro anos dedicados aoestágio numa Delegacia de 
Polícia Civil, sendo muitos dos períodos de maneira voluntária. 

Salienta, ainda, que a autora não acredita que este seja o único ponto 
desfavorável em relação à morosidade da investigação, haja vista que o dia-a-dia 
dos policiais civis é repleto de escassez de ferramentas básicas para trabalhar, 
dificultando de forma significativa o desempenho de suas funções.  

O que é algo lamentável, uma vez que, mais uma vez, aquilo que está 
explícito nas disposições legais não é o que ocorre na prática, portanto não há como 
esperar que haja celeridade por JUSTIÇA, uma vez que, está autora, acredita que, 
mesmo tendo conhecimento de que as penas possuem unicamente o objetivo de 
reintegrar o indivíduo à sociedade, consequentemente faz com que a investigação 
criminal seja usada para dar respostas à sociedade - muitas delas satisfatórias - o 
que acaba por inexistir. 

 
6. AGRADECIMENTOS 
 

Agradeço à Faculdade de Telêmaco Borba (FATEB) pela oportunidade 
concedida, para que desta forma possamos aprimorar nossos conhecimentos 
científicos. Também, atodos os professores envolvidos, os quais, debruçam-se 
intensamente, a fim de estimularem os acadêmicos a desenvolverem o melhor de si. 
 
REFERÊNCIAS 
 
AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli de; VASCONCELLOS, Fernanda Bestetti de. O 
inquérito policial em questão: situação atual e a percepção dos delegados de polícia 
sobre as fragilidades do modelo Brasileiro de investigação criminal. Soc. estado., 
Brasília, v. 26, n. 1, p. 59-75, abr. 2011. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
69922011000100004&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 02 out. 2020. 
 
CARVALHO, R. C. d. J; FILHO, A. B. d. S; SILVA, A. G. O; SANTOS, A. M. d. C; 
CAMARGO, P. A. F; OLIVEIRA, C. d; SILVA, P. B. d. Investigação Criminal 
conduzida pelo Ministério Público. Disponível em: 
<http://faculdademontesbelos.com.br/wp-content/uploads/2017/11/DIR_21.pdf>. 
Acesso em 02out. 2020. 
 
CARVALHO, S. d. Antimanual de criminologia. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 
40-4. 
 
COELHO, E. G. Investigação criminal constitucional. Dissertação (Mestrado em 
Direito) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 
30 de outubro de 2020 

 
JUNIOR, A. L. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. 
 
JUNIOR, A. L; GLOECKNER, R. J. Investigação preliminar no processo penal. 
São Paulo: Saraiva, 2014. 
 
LIMA, R. B de. Manual de Processo Penal. Salvador: Juspodvm, 2016. 
 
MINAYO, M. C. d. S. Valorização profissional sob a perspectiva dos policiais do 
Estado do Rio de Janeiro. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro , v. 18, n. 3, p. 
611-620, Mar. 2013 Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232013000300007&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 05 out. 2020. 
 
MIRABETE, J. F. Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2000. 
 
MISSE, M. O inquérito policial no Brasil: Resultados gerais de uma pesquisa. Rev. 
de estudos de conflito e controle social. Rio de Janeiro, v. 3, n. 7, 2010. 
Disponível em: <https://revistas.ufrj.br/index.php/dilemas/article/view/7199/5778>. 
Acesso em 04 out. 2020. 
 
NUCCI, G. S. Manual de Processo Penal e Execução Penal. Rio de Janeiro: 
Forense, 2016. 
 
RANGEL, P. Direito Processual Penal. São Paulo: Atlas, 2019. 
 
RIBEIRO, L. M. L. Ministério Público: Velha instituição com novas funções?. Revista 
Crítica de Ciências Sociais, Coimbra , n. 113, p. 51-82, set. 2017 . Disponível em 
<http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2182-
74352017000200003&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 02 out. 2020. 
 
SILVA, M. C. F. A investigação criminal, a polícia judiciária e o Ministério 
Público. 2006. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo, 2006. 
 
TÁVORA, N; ALENCAR, R. R. Curso de Direito Processual Penal. Salvador: 
Juspovdm, 2016. 
 
VIDAL, H. S. “NA PORTINHA”: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE A ENTRADA NO 
SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL. Tese (Pós-Graduação em Ciências Sociais) – 
Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2017. 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

A EFICIÊNCIA DO MECANISMO DE COMPLIANCE EM 
ORGANIZAÇÕES PRIVADAS 

 
Scarllet Lorany da Silva Ferreira1 e Getulio Nunes Gonçalves2 

 
 

RESUMO 
 
O presente trabalho tem como problemática de pesquisa identificar quais os 
mecanismos que visam mitigar os riscos de corrupção e fraude empresarial. Tem 
como objetivo analisar as vantagens da aplicação do programa de compliance nas 
relações empresarias constatando se são hábeis em mitigar ricos emergentes de 
corrupção e fraude empresarial. Foi utilizado na presente pesquisa o método 
dedutivo, resultado de pesquisas bibliográficas e documentais, buscou-se evidências 
de práticas desse mecanismo de conformidade. Buscou-se apresentar de forma 
sucinta os conceitos de corrupção afim de possibilitar a compreensão da Lei 
12.846/2013 (Lei Anticorrupção). Em seguida esclarecer o significado de compliance 
e identificar como tal sistema atua, e quais os benefícios de um programa eficiente, 
considerando a evolução ao mitigar os riscos. Conclui-se que o compliance ainda 
que não previsto em lei positivada passa a ser um grande aliado na tentativa de 
superação da corrupção. O mecanismo de conformidade atuará no âmbito jurídico, 
adequando as empresas nas leis pertinentes. Transformando, a partir de tal 
mecanismo, o clima das organizações com base em princípios éticos, de 
transparência e honestidade, tudo isso por meio de códigos e diretrizes que serão 
elaborados pelas empresas. 
Palavra-chave: Compliance; corrupção; mitigar riscos. 
 
 

ABSTRACT 
 
The present work has as research problem to identify the mechanisms that aim to 
mitigate the risks of corruption and corporate fraud. It aims to analyze the advantages 
of applying the compliance program in business relations, verifying if they are skilled 
in mitigating rich emerging from corruption and corporate fraud. The deductive 
method, the result of bibliographic and documentary research, was used in this 
research, and evidence of practices of this compliance mechanism was sought. We 
sought to summarize the concepts of corruption in order to enable the understanding 
of Law 12.846 / 2013 (Anticorruption Law). Then clarify the meaning of compliance 
and identify how such a system works, and what are the benefits of an efficient 
program, considering the evolution in mitigating risks. It is concluded that compliance, 
even if not provided for in a positive law, becomes a great ally in the attempt to 
overcome corruption. The compliance mechanism will operate in the legal field, 
adapting companies to the relevant laws. Transforming, through this mechanism, the 
climate of organizations based on ethical principles, transparency and honesty, all 
through codes and guidelines that will be developed by companies. 
Key-words: Compliance; corruption; mitigate risks. 
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1. INTRODUÇÃO 

Uma cultura ética sempre foi objetivo empresarial, diante desta necessidade, 
a criação de mecanismos de compliance, compreende a inserção de forma clara da 
ética, da integridade e transparência no cotidiano de uma organização. No entanto, a 
empresa necessariamente deve ter delineado seus princípios e valores, sendo 
assim, será implementado um programa que seja eficiente em mitigar atos contrários 
na busca de um ambiente ético. 

A ética pode ser conceituada como, “é ético tudo que está em conformidade 
com os princípios de conduta humana; de acordo com o uso comum, os seguintes 
termos são mais ou menos sinônimos de ético: moral, bom, certo, justo, honesto” 
(BAUMHART, 1971).  

Desse modo, a ética é a disciplina que trata o comportamento considerado 
ideal, em organizações pode ser definido através de códigos de ética, código de 
conduta adequando na forma como foi delineado os princípios e valores da 
empresa, de acordo com o ramo, função social, capital, e etc. 

A integridade estabelece a necessidade de fazer o certo, simplesmente por 
ser certo, não decorre apenas da imposição da lei, ser integro é ser ético. No cenário 
empresarial o mecanismo de compliance, busca alinhar a ética e a integridade 
organizacional, tem como escopo a conformidade com as leis, regulamentos e 
normas, e tem como base a ética, a integridade, a transparência, características 
essas que buscam mudança de comportamento cultural da organização.  

Contudo, a corrupção é o mal que pode ser definido informalmente como 
obter vantagem em benefício próprio ou a outrem, por meios ilegais ou ilícitos. Essas 
práticas corruptivas são vistas ao logo da história do Brasil, o que gera uma certa 
naturalidade em nossa sociedade. Sendo assim, nas relações empresariais a ética e 
a integridade, junto ao agir em conformidade com as leis, normas e legislações, faz-
se presente os mecanismos para evitar a corrupção e a fraude coorporativa. 

Com a intenção de prevenir e combater as condutas corruptas e fraudulentas, 
enfatiza-se a importância dos programas compliance. O termo Compliance vem do 
Comply que é um verbo inglês que quer dizer “cumprir, executar ou realizar o que 
lhe foi imposto” (Febraban, 2009). Sendo assim, trata-se de agir em conformidade 
com a legislação pertinente e com os princípios da moralidade, ética e transparência. 

Ao analisar o programa de compliance nas empresas, é visível o ganho 
social, se tratando do combate à fraude e corrupção, abrangendo vários setores 
cotidianos, sendo no ambiente jurídico, institucional, ambiental, concorrencial, 
bancário, educacional, entre outros. Considerando que, a atuação do compliance em 
mitigar fraude e corrupção nas organizações privadas tem importância no ganho de 
uma sociedade transparente, justa e íntegra. No geral, a sociedade, a economia e a 
concorrência se beneficiam com o programa. 

Trata-se da construção de uma cultura empresarial não corrupta, sendo 
necessário que as condutas estejam em conformidade com os códigos de ética e 
integridade jurídica, através de tais códigos é criado uma relação de confiança com 
todos os que se relacionam com as empresas. 

O compliance ainda que não previsto em lei positivada passa a ser um grande 
aliado na tentativa de superação da corrupção. O mecanismo de conformidade 
atuará no âmbito jurídico, adequando as empresas nas leis pertinentes. 
Transformando, a partir de tal mecanismo, o clima das organizações com base em 
princípios éticos, de transparência e honestidade, tudo isso por meio de códigos e 
diretrizes que serão elaborados pelas empresas. 
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O tema entrou em desenvolvimento no cenário brasileiro após a promulgação 
da Lei 12.846 de 2013 (Lei Anticorrupção) e sua regulamentação pelo Decreto n° 
8.420 de 2015, que positivou a importância de códigos de conduta nas empresas. 
Leva-se em consideração ainda, os guias produzidos pela CGU – Controladoria 
Geral da União, que visa mitigar a corrupção. 

Contudo, o programa de compliance, aplicado neste trabalho tratará de leis 
anticorrupção, ou seja, busca-se a prevenção, e a possibilidade de não punir a 
empresa, e ainda que necessária a punição, é previsto na Lei anticorrupção a 
redução de multas o fato da adoção de um programa de conformidade efetivo de 
acordo com os parâmetros definidos no Decreto nº 8.420/2015. 

Através do contexto apresentado, a problemática central busca responder ao 
seguinte questionamento: os mecanismos de compliance mitigam riscos de 
corrupção e fraude empresarial? 

O CADE (2016), expõe a seguinte forma, “programas bem estruturados são 
normalmente precedidos e acompanhados da realização de uma análise 
aprofundada dos riscos, aos quais a entidade está exposta em suas atividades”. 
Conforme Commitee of Sponsoring Organisations of the Treadway Comission, é 
levado em consideração que: entre outros fatores tais riscos costumam variar de 
acordo com o tamanho do negócio da organização, os setores em que ela atua, sua 
posição nos mercados de atuação, a capilaridade de suas atividades, a quantidade 
de colaboradores empregados e o grau de instrução desses colaboradores. 

Como objetivo da presente pesquisa, é visto a necessidade de analisar se os 
mecanismos de compliance mitigam riscos de corrupção e fraude empresarial. 

 
 

2. METODOLOGIA 

A presente pesquisa se desenvolveu por meio de pesquisa exploratória, 
composto por análise qualitativa, feita a partir do método o dedutivo. 

A análise fundamentada através do método dedutivo, resultado de pesquisas 
bibliográficas, trabalhos científicos, artigos, legislações e publicações na internet, 
buscou-se evidências de práticas através dessas conformidades. Evidenciando a 
importância da adoção de uma cultura de compliance, impedindo a violação das 
normas vigentes e, por via de consequência, sendo um meio eficaz para evitar 
perdas e condenações, diminuindo os riscos na condução dos negócios 
empresariais. 

 
3. DESENVOLVIMENTO 

É notório que a corrupção é um problema mundial, e é visto em diferentes 
períodos da história da humanidade. Na sociedade brasileira, vem causando danos 
irreparáveis ao Estado, mercado e indivíduos. Causando impactos em direitos 
fundamentais, como, a igualdade, integridade, transparência, legalidade, 
imparcialidade e livre concorrência. Considerando-se que os atos de corrupção 
possuem motivação em interesses pessoais, com o intuito de obter uma progressão 
de status social e de somar poder aquisitivo. 

Para seu combate, são essenciais a implantação e o fornecimento de 
ferramentas preventivas, que visam fomentar mecanismos de controle para mitigar a 
corrupção e seus efeitos na sociedade. A Lei n° 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), 
tem como finalidade a prevenção no contexto brasileiro de corrupção, e objetiva 
reparar a brecha existente no ordenamento jurídico brasileiro em relação a 
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responsabilização civil e administrativa das pessoas jurídicas que cometem a 
corrupção. 

De acordo com Speck (2000), por muito tempo a corrupção e a fraude não 
eram vistas como condutas ilícitas. Inicialmente, a corrupção era apenas tratada 
como objeto de medição que tinha como intuito diminuir os riscos de investimento 
em cada localidade, no entanto tal medida era ineficiente, considerando que praticas 
corruptivas e atos ilícitos são estrategicamente escondidos, concluindo que logo 
essa medição perde a precisão (ABRAMO, 2004). 

As lacunas das leis que versam sobre corrupção sofrem diversos 
preenchimentos com a Lei Anticorrupção, à medida que a corrupção se transforma 
em sua maneira, é suprimida por meios de leis como está, porém, a busca efetiva da 
referida lei é a construção ética de relações públicas e privadas. A seguir, para 
sanarmos as dúvidas sobre sua forma de atuação, será exposto sobre seu objetivo e 
aplicação nas relações públicas e privadas. 

O fato da Lei 12.846/2013, estabelecer responsabilização civil e 
administrativas para as pessoas jurídicas que cometem corrupção, recai como forma 
de incentivo para a implantação de mecanismos de mitigação de riscos. A busca da 
transparência, eficiência, segurança, ética, legalidade, resulta em credibilidade no 
âmbito empresarial. E consequentemente evita o cometimento de atos corruptivos. 

A Lei Anticorrupção, estabelece que caso a empresa possua "mecanismos e 
procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de 
irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da 
pessoa jurídica", é levado em consideração na aplicação da pena. (BRASIL, 2013) 

O ato lesivo contra a Administração Pública é punido através de uma sanção, 
que podem ter natureza Administrativa, Civil e Penal. A Lei n° 12.846/13 estabelece 
sobre a punição Administrativa e Civil, a sanção da referida lei baseia-se em perda 
de bens, interdição ou suspensão parcial das atividades, dissolução compulsória da 
pessoa jurídica e proibição de receber subsídios, incentivos, doações, subvenções 
ou empréstimos de entidades públicas, de instituições financeiras públicas ou de 
órgãos que são controlados pelo poder público. 

As sanções administrativas aplicadas frente à prática dos atos supracitados 
poderão ser de multa e/ou publicação extraordinária da decisão condenatória, 
conforme previsão do artigo 6°, inciso I e II (BRASIL, 2013). 

 No que tange respeito à sanção de multa, a mesma terá o seu valor 
majorado entre 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento 
bruto do exercício anterior ao da instauração do processo administrativo (BRASIL, 
2013).  

A lei estabelece que, caso seja inviável a utilização do critério do faturamento 
bruto, esta terá seu valor fixado entre R$6.000,00 (seis mil reais) e R$60.000.000,00 
(sessenta milhões de reais) (BRASIL, 2013), sendo que o quantum da multa não 
deve nunca ser inferior ao valor da vantagem obtida com a prática do ilícito. 

A dissolução compulsória da empresa (linguagem figurada a morte da pessoa 
jurídica), é a pena mais grave prevista na Lei 12.846 e só poderá ser aplicada se 
restarem devidamente comprovadas uma das seguintes hipóteses: o uso habitual da 
personalidade jurídica da empresa como meio de facilitar e promover a prática de 
ilícitos, ou que a empresa tenha sido constituída com a finalidade de ocultar ou 
dissimular interesses ilícitos (CAMPOS, 2015). 

O acordo de leniência, previsto na lei Anticorrupção, é realizado entre a 
autoridade máxima dos órgãos e entidades públicas com pessoas jurídicas 
responsáveis pela pratica de atos corruptivos, deve-se buscar como resultado a 
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identificação dos envolvidos em tal ato, e se necessária, a obtenção célere de 
informações e documentos que comprovem o mesmo sob apuração (BRASIL, 2013). 
Para a pessoa jurídica, a celebração do acordo de leniência resulta em isenção ou 
atenuação das sanções regulamentadas. 

Entende-se que há necessidade de combater a corrupção. Para tanto, são 
essenciais a implantação e o fornecimento de ferramentas preventivas, que buscam 
através do controle mitigar a corrupção e seus efeitos na sociedade, com o intuito de 
estabelecer critérios que trazem o mínimo de confiabilidade. Um conceito do 
mecanismo de conformidade, apontada pelo Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (CADE, 2016) é a de que “compliance é um conjunto de medidas 
internas que permite prevenir ou minimizar os riscos de violação às leis decorrentes 
de atividade praticada por um agente econômico e de qualquer um de seus sócios 
ou colaboradores ”. 

O presidente da Association of Certified Fraud Examiners, uma das principais 
e maiores organizações de estudos de fraude e corrupção no mundo, Joseph T. 
Wells (2002), apresenta a seguinte definição de fraude, “tudo que a engenhosidade 
humana pode conceder e é utilizado por um indivíduo para ter vantagem sobre outro 
por meio de sugestões falsas ou omissão da verdade. Isto inclui surpresa, engano, 
esperteza ou dissimulação e quaisquer outros meios injustos por intermédio dos 
quais outra pessoa é enganada”. 

Para Gomes (2000), a definição de fraude “as fraudes contra as empresas 
são os atos ilícitos voluntários praticados por um ou mais indivíduos, em conluio ou 
não com terceiras partes, com o objetivo de obter vantagens, pela falsa 
representação da realidade das transações econômicas – financeiras 
contabilizadas”. 

A fraude é dinâmica, não linear, reconstrutiva, um processo dialético 
evolutivo, irreversível, intensa e ambivalente. A primeira característica, dinâmica é a 
imprevisibilidade da fraude, não há como formalizá-la, é incontrolável, uma vez que a 
fraude tende a ocorrer no oculto das transações com o objetivo de desviar do 
controle da vítima (empresa) (VIEIRA, FIGUEREDO e BAPTISTA, 2010). 

É não linear, no sentido de que não há a possibilidade de percorrer o caminho 
inverso da fraude em sua totalidade, considerando que a fraude depende da 
oportunidade, percepção moral, pressão situacional, contudo, a presente 
característica é irreversível (CRESSEY, 1953). 

A fraude é reconstrutiva, há um constante aperfeiçoamento no modo de 
executar esse ato ilícito, pois atua em seu modus operandi se altera a cada 
aplicação (SANTOS, 2011), ou seja, a fraude acontece na medida de percepção de 
oportunidade, é aplicada de acordo com a possibilidade de seu cometimento.  

Tem processo dialético evolutivo, decorre de o fato da fraude ser 
reconstrutiva, é um fenômeno dotado pela motivação humana, seu aperfeiçoamento 
ocorre com base nos atos ilícitos que ocorreram anteriormente (SANTOS, 2011). 

É irreversível, a fraude uma vez executada não regride, pode-se ao máximo, 
minimizar as consequências de suas ações (SANTOS, 2011). Mesmo a fraude 
sendo imprevisível, é um fenômeno com antecedentes, circunstâncias e condições, 
a análise da fraude exige a percepção moral e a motivação do indivíduo que se 
propõe a cometer tal ato, ou seja não é sistematizável. 

De acordo com as características da fraude empresarial, pode-se concluir que 
é imprevisível, causa insegurança, pois não há como sistematiza-la, ou como 
exercer controle, considerando-se que ocorre de forma sorrateira dentro do órgão 
empresarial. Não há como percorrer o mesmo processo utilizado para o 
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cometimento da fraude, levando em consideração a oportunidade, no mesmo 
sentido é irreversível. A fraude é reconstrutiva, se altera em cada modo de realizar o 
ato ilícito, é ainda, evolutiva conforme a motivação. E por fim é irreversível, uma vez 
feita não há como voltar atrás. 

A ética possui dependência em condições da sociedade e da história para a 
sua construção, mas a decisão de ter uma conduta ética parte do indivíduo esse 
possui o poder da escolha, a fraude então, é resultado da escolha do indivíduo. 

Quando se estabelece uma relação entre a fraude e o papel a ser realizado 
pela auditoria no sentido de sua identificação e minimização das causas de suas 
ocorrências, verifica-se ao segmento empresarial a magnitude quantitativa das 
fraudes, e a relevância da variável auditoria como ferramenta indispensável para 
contrapor este problema, possibilitando a continuidade operacional do 
empreendimento (PINHEIRO, CUNHA, 2003). Tornasse uma ferramenta eficaz e 
necessária para o auxílio ao combate a corrupção e a fraude empresarial. 

Entende-se que na forma de prevenção, é necessária uma constante 
evolução em um sistema de monitoramento, pois como já mencionado a fraude é um 
processo evolutivo, a prevenção da fraude envolve monitoramento das ações, 
através do mesmo, aprende-se com as situações fraudulentas, consequentemente, a 
evolução da forma de detectar. Construindo uma segurança empresarial. 

Assim sendo, Carli (2016) destaca a importância da existência de um canal de 
denúncias seguro e efetivo. O autor demonstra que as denúncias são a melhor fonte 
de informações para identificação de fraudes, bem como que é necessário haver um 
meio de estimular aqueles que estão fazendo a coisa certa. 

Dessa maneira, uma das tentativas de reduzir este risco é a utilização de 
ferramentas compliance, dado que, significa agir em conformidade a todas as regras 
e legislações aplicáveis, protegendo a organização contra práticas ilícitas e ilegais. 
Um programa de compliance tem o objetivo determinar procedimentos que 
transformem o cumprimento das normas, regras e legislação parte da cultura 
organizacional, de forma ética, prevenindo, combatendo atos impróprios através da 
criação de pilares de estruturação interna e procedimentos de integridade. 

No entanto, sua incorporação não está apenas disposta a um setor especifico 
na organização, mas sim em tratar diversos aspectos normativos, por isso cada 
organização deverá levar em consideração suas próprias características quanto a 
implantação do programa, nesse caso a maior garantia de que o programa será 
eficiente é quando esse for desenvolvido não isoladamente, mas como algo 
relacionado a cultura organizacional da empresa. 

A publicação da Lei 12.846/2013 junto a inevitabilidade diante da atualidade e 
necessidade de que empresas adotem sistemas e métodos internos de integridade, 
auditoria ao empregarem códigos de conduta e ética, passando a se falar de 
programas de compliance como forma eficiente de prevenção, regulamentação e 
conformidade. Para os escritores Candeloro, Rizzo, Pinho (2012) o programa de 
compliance está previsto de forma indireta na Lei Anticorrupção acima mencionada, 
e é um mecanismo independente. 

O termo compliance resulta do verbo em inglês “to comply”, que a tradução 
significa cumprir, exercer, desempenhar. A definição mais apropriada para o termo 
compliance é a de agir em conformidade. Com o intuito de colocar as pessoas 
jurídicas na mesma sintonia das leis (COLARES, 2014). Enquadrar as empresas na 
lei, resulta em evitar as práticas de atos lesivos contra a Administração Pública e 
como consequência um mercado mais íntegro. Ou seja, um relacionamento mais 
ético, transparente e honesto entre pessoas jurídicas. 
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Em completo o autor Assis (2016), explica que a mesma "consiste em 
políticas e procedimentos criados para detectar, combater e corrigir irregularidades 
ocorridas no âmbito empresarial, geralmente associadas a prática de corrupção”. O 
objetivo do sistema de compliance é o de alterar a cultura corporativo afim de mitigar 
tais riscos, desse modo, criar um ambiente culturalmente mais ético. Através da 
definição de códigos de ética e conduta conforme a necessidade de cada 
organização. Entende-se que é a conformidade com as leis de forma ética, 
transparente e íntegra. 

O programa de compliance, não visa apenas a execução de normas, mas 
sim, estabelecer várias medidas internas em organizações, para a prevenção ou 
mitigação de ricos de atos corruptos e fraudulentos, orientando o comportamento da 
empresa e seus funcionários. 

A confiança é essencial para que existam as relações no mercado, “faz 
funcionar, a suposição fundamental de que a maioria das pessoas é honesta e digna 
de crédito a maior parte do tempo” (SOLOMON, 2006). Através do que foi visto, a 
implantação de um programa de compliance efetivo, busca a confiança e a 
segurança, valor cultural a empresa, motivando e incentivando, e ainda sendo 
levada como um método no cenário competitivo empresarial. 

Os “programas bem estruturados são normalmente precedidos e 
acompanhados da realização de uma análise aprofundada dos riscos, aos quais a 
entidade está exposta em suas atividades” (CADE, 2016). Em complemento o 
COSO (Commitee of Sponsoring Organisations of the Treadway Comission) dispõe 
que os riscos costumam variar de acordo com o tamanho do negócio da 
organização, os setores em que ela atua, sua posição nos mercados de atuação, a 
quantidade de colaboradores e o grau de instrução desses colaboradores. 

Um dos fatores relacionados à segurança da efetividade do sistema de 
compliance é o respeito aos objetivos organizacionais na elaboração dos 
procedimentos necessários para evitar o risco de cometimento de fraude e 
corrupção empresarial. É fundamental estar de acordo com a missão, visão e valor 
da organização com os procedimentos, guias, manuais e políticas do programa de 
conformidade a serem implementados para cada tipo de empresa.     

O papel do compliance é importante para proteção das organizações, visto 
que, estabelece seus valores. Sua função, possui responsabilidade corporativa, 
buscando a eficiência, aprimorando de acordo com a necessidade de cada 
organização os sistemas de controles internos e possibilitando uma gestão de riscos 
mais eficaz. Além da conformidade com as leis e regulamentos, o compliance 
também tem como função a prevenção à corrupção e aos atos lesivos contra a 
administração pública, conforme previsto na Lei Anticorrupção. 

O programa de compliance é construído através de pilares, que definem como 
será o dia a dia da organização, tais pilares norteiam a forma como deverá ser 
aplicado o programa e alude sobre sua efetividade. O autor Giovanini elenca da 
seguinte forma: Prevenir, é mais inteligente prevenir que remediar, devendo 
estabelecer políticas e procedimentos claros, instruindo as pessoas como devem 
agir e fazer para estarem em sintonia com mecanismos de integridade e sistemas 
compliance; detectar, considerando-se controles, e canais de denúncia; corrigir, se 
detectada a falha, deverá ser corrigida de imediato (2014). Dessa forma, busca-se 
um ambiente econômico e social ético, transparente, seguro, vantajoso, honesto e 
equilibrado.  

Conforme analisa Cantal (2015),"[...] a tendência é no sentido de que cada 
empresa passe a investir e adotar códigos de ética e de conduta anticorrupção, 
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visando a mitigar a responsabilização dos dirigentes, administradores e da própria 
pessoa jurídica." No entanto, apesar do compliance não ter previsão na Lei de 
Anticorrupção, a presença desse mecanismo está inserida em empresas e 
instituições de variadas naturezas, seja privada ou pública (BLOK, 2017). 

O mecanismo de compliance atua como controle de integridade, 
conjuntamente com a instituição da responsabilidade objetiva para a pessoa jurídica, 
tem objetivos que vão além de criar meios de prevenir as práticas de corrupção, 
buscando uma atuação mais profunda, na tentativa de promover uma mudança de 
mentalidade e de cultura nas empresas e nos gestores nacionais. 
 
4. CONCLUSÃO 

Mesmo com a existência de elementos, pilares e características de um 
modelo do programa compliance, o mesmo deve ser elaborado e aplicado conforme 
determina os fatores da empresa junto as avaliações de riscos, a fim de obter 
benefícios estruturais para as organizações, pois tal programa, visa ser hábil em 
mitigar efeitos negativos causados das relações empresariais corruptas e antiéticas, 
sendo assim, além contribuírem com questões regulatórias e legais, englobam a 
ética, a integridade, a sinergia, a cultura corporativa, o gerenciamento de dados, as 
informações confidenciais, entre outros. 

O CADE em seu Guia de programas compliance, elenca os benefícios: 
Prevenção de riscos, pois identifica, mitiga e remedia os riscos de violações da lei; 
Identificação antecipada de problemas, a conscientização empresarial em relação a 
condutas indesejadas, possibilita identificar as infrações com maior celeridade; 
Reconhecimento de ilicitudes em outras organizações, a conscientização através de 
programas compliance, também permite que funcionários identifiquem em terceiros 
caso infrinjam as normas e leis; Benefício reputacional, buscar a conformidade com 
a lei é necessário para que seja construída uma cultura organizacional ética, como 
consequência a empresa passa a ser vista como transparente e segura; 
Conscientização dos funcionários, colaboradores cientes sobre as condutas que 
estão de acordo com a companhia, evita atos inapropriados, e também passa 
confiança aos funcionários; Redução de custos e contingências, a adoção do 
programa, evita custos com multas, publicidade negativa, indenizações e a 
corrupção. 

Coavilla (2017) aponta em seu artigo que há diversos benefícios para a 
empresa que efetivamente adota mecanismos de compliance e esses benefícios são 
estendidos a diversas áreas, não apenas nos casos em que há interação da 
empresa com autoridades ou funcionários públicos, mas em distintos momentos da 
vida empresarial. Além disso, companhia que mantém um programa de integridade e 
age em compliance, conserva uma imagem positiva (LIVIANU, 2014). Assim, ela 
atrai, com maior facilidade, clientes e alianças que ampliem sua atividade e, 
consequentemente, seus lucros. 

O programa de complience viabiliza melhoria nos relacionamentos de toda a 
empresa, pois estabelece parâmetros confiáveis de uma interação ética. Ou seja, o 
programa não traz apenas benefícios em termos de ganho de valor e 
competitividade. Trata-se da construção de uma cultura empresarial não corrupta, 
sendo necessário que as condutas estejam em conformidade com os códigos de 
ética e integridade jurídica, surtindo uma relação de confiança com todos os que se 
relacionam com as empresas. É deduzido através dos estudos que a atuação do 
complience em mitigar fraude e corrupção nas organizações privadas tem influência 
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no ganho de uma sociedade transparente, justa e integra. No geral, a sociedade, a 
economia e a concorrência se beneficiam do programa. 
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EDUCAÇÃO: RECONSTRUINDO CAMINHOS, APRENDENDO COM 
AS ADVERSIDADES EDUCACIONAIS FRENTE AO DIREITO A 

EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL IMPULSIONADO PELA 
TECNOLOGIA EM ÉPOCA DE PANDEMIA 
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Sandra Regina Merlo4 

 
 

RESUMO 
Acredita-se que somente por meio da participação da comunidade escolar a mesma 
pratica a cidadania e assim toma consciência de seus direitos enquanto cidadão 
passando a resguardar os direitos da comunidade e sociedade, busca-se através da 
pesquisa uma melhor compreensão do tema e sua relevância, principalmente na 
atualidade frente às adversidades que se vivenciam no momento tomando como 
base o direito à educação, o trabalho tem como objetivo uma melhor compreensão 
do processo ao que se refere a garantia do direito à educação na atual conjuntura 
educacional em função da Pandemia e os novos rumos que os sistemas 
educacionais buscam na tentativa de amenizar as dificuldades enfrentadas na 
atualidade e a reconstrução dos caminhos educacionais que se fazem necessárias 
pois se encontram sendo impulsionada pelas tecnologias levando todos os 
envolvidos no processo educacional a aprender com as adversidades da área 
educacional tecnológica. Nesta perspectiva, a realização das ações ocorrera de 
forma sistematizada de acordo com a disponibilidade da equipe escolar buscando 
seguir um cronograma. No desenvolvimento da pesquisa foi utilizada a pesquisa de 
campo, quando se compreende a mesma como instrumento metodológico que mais 
oferece suporte estratégico, uma vez que a pesquisa será desenvolvida através da 
técnica de observação já que a escola se encontra vivendo um momento atípico na 
educação tendo que manter distanciamento social, os dados observados e coletados 
serão de toda a comunidade escolar local sempre levando em consideração 
necessidade de flexibilização das ações na atualidade.  
Palavras-chave: Educação; Direito; Tecnologia; Pandemia 
  

ABSTRACT 

It is believed that only through the participation of the school community does it 
practice citizenship and thus becomes aware of its rights as a citizen, starting to 
safeguard the rights of the community and society, through research, a better 
understanding of the theme and its relevance is sought , especially nowadays in the 
face of the adversities that are experienced at the moment based on the right to 
education, the work aims at a better understanding of the process regarding the 
guarantee of the right to education in the current educational situation due to the 
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Pandemic and the new directions that educational systems seek in an attempt to 
alleviate the difficulties faced today and the reconstruction of the educational paths 
that are necessary because they are being driven by technologies leading everyone 
involved in the educational process to learn from the adversities of the technological 
educational area. In this perspective, the actions took place in a systematic way 
according to the availability of the school team seeking to follow a schedule. In the 
development of the research, field research was used, when it is understood as a 
methodological tool that offers the most strategic support, since the research will be 
developed through the observation technique since the school is experiencing an 
atypical moment in education having to maintain social distance, the data observed 
and collected will be from the entire local school community, always taking into 
account the need for more flexible actions today. 
Keywords: Education; Law; Technology; Pandemic 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
O presente trabalho tem como objetivo explanar um problema que afeta a 

sociedade atual ao que se refere ao direito à educação, busca compreender o 
processo de garantia do direito à educação na atual conjuntura educacional em 
função da Pandemia que assola o país, a solução encontrada pelos órgãos públicos 
foi o uso da tecnologia na tentativa de alcançar o maior número de alunos do Ensino 
Fundamental, assim se aborda neste trabalho a reconstrução dos caminhos 
educacionais que foi impulsionada pelas tecnologias levando todos os envolvidos no 
processo educacional a aprender com as adversidades da área educacional 
tecnológica. De forma que a relevância desse estudo se dá diante da dificuldade do 
atual sistema de ensino praticado nas redes públicas do país, o qual sofreu uma 
abrupta mudança devido à ocorrência da pandemia.         

A temática se destaca hoje visto o despreparo de uma grande porcentagem 
de profissionais da área de educação quanto ao uso das ferramentas de tecnologia, 
bem como a dificuldade dentro da casa das famílias dos usuários em aprender e 
assimilar o uso diário da tecnologia para estudo, e também a falta de infraestrutura 
tecnológica suficiente para oferecer o serviço de qualidade aos usuários, o que pode 
vir a causar perdas para os alunos, afetando assim um direito de primeira 
necessidade dentro dos direitos fundamentais da pessoa, o direito a educação.  No 
entanto há que se dizer que está acontecendo uma evolução forçada e 
revolucionaria quanto à educação tecnológica e todos devem estar atentos para os 
acontecimentos para que haja garantias deste direito em sua totalidade e áreas que 
o abrangem, assim o referido estudo se apresenta como uma pesquisa atual uma 
vez que aborda o direito a educação em tempo de pandemia (COVID-19).  
 Este trabalho e a definição do tipo de pesquisa partiram de uma definição 
histórica, legal e científica através da revisão de literatura, e avaliação do tema em 
questão durante a pesquisa de campo quando se vivenciou na pratica as 
observações e registros do material coletado. O desenvolvimento do trabalho 
ocorreu através da pesquisa qualitativa, partindo da coleta de dados por meio de 
investigação explicativa quando foi buscado uma compreensão através da pesquisa 
de campo, o meio e suas relações como tema, ela foi realizada.    

 O trabalho em questão tem como objetivo proposto à análise do processo 
educacional enquanto direito adquirido em lei e os desafios da educação tecnológica 
em época de pandemia.           
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 Hoje com as adversidades educacionais o processo de aprendizagem se 
efetiva com a tecnologia quando ela se coloca como uma ferramenta de extrema 
importância no processo educacional, assim se faz necessário a abordagem e 
compreensão das leis e documentos que regem a legislação brasileira no atual 
momento. A pesquisa leva em consideração situações que se correlacionam com a 
questão de efetivação na prática do uso das ferramentas tecnológicas no processo 
educacional, busca compreender como a educação se concretiza  através das 
vivencias  do cotidiano escolar  na atualidade, quando o mesmo passa por uma 
reconstrução de caminhos e todos os envolvidos realizam tentativas de aprender 
frente as adversidades educacionais no que se refere  ao direito à educação, que 
hoje é impulsionado pela tecnologia em função da pandemia Covid-19, que assola o 
mundo afetando a vida educacional de educandos, educadores e demais envolvidos 
no processo educacional.  

 

2. METODOLOGIA 

 A metodologia utilizada durante a pesquisa foi à sequência didática, quando 
se levou em consideração a situação problema, buscando analisar algumas 
circunstâncias cotidianas que se apresentam hoje no processo de ensino 
aprendizagem como fator relevante no desenvolvimento do processo de aquisição 
por parte dos alunos das séries iniciais do ensino fundamental da rede pública ao 
que se refere ao direito a educação e ao ensino à distância e a educação 
tecnológica. Acredita-se que somente por meio da participação da comunidade 
escolar e de toda a sociedade é que este momento vivenciado na educação possa 
ser compreendido como direito garantido por lei ao que se refere à educação, mas 
que cada indivíduo tem um papel importante no desenvolvimento das ações 
educacionais. Tanto o poder público quanto os cidadãos vivenciam hoje uma 
experiência inovadora na área educacional, a educação é dever do estado, mas 
também de todos os sujeitos que fazem parte da sociedade. Assim o momento atual 
não necessita somente de investimento financeiro, os recursos são de extrema 
importância, mas somente quando a sociedade realmente cumprir com seu papel 
enquanto cidadão lotado de direito, mas consciente de seus deveres é que os 
direitos da comunidade e sociedade serão efetivados na prática.   
 A definição do tema levou-se em consideração o momento atual vivenciado 
na área educacional em tempos de pandemia e a leitura dos textos, a temática 
aborda a “Educação: Reconstruindo caminhos, aprendendo com as adversidades 
educacionais frente ao direito a educação impulsionado pela tecnologia em época de 
pandemia no ensino fundamental público”. Partindo da premissa de que a 
democracia deve ser exercida por todos, busca-se através da pesquisa uma melhor 
compreensão do tema e sua relevância, com enfoque na atualidade frente às 
adversidades educacionais e o direito a educação. Nesta perspectiva, a realização 
das ações ocorreu de forma sistematizada de acordo com a disponibilidade da 
equipe escolar buscando seguir um cronograma em momentos distintos de acordo 
com a rotina da instituição sempre seguindo um cronograma.   
 A pesquisa de campo é compreendida como instrumento metodológico que 
mais oferece suporte estratégico para o desenvolvimento do trabalho, uma vez que a 
pesquisa foi desenvolvida através da técnica de observação já que a escola se 
encontra vivendo um momento atípico na educação tendo que manter 
distanciamento social, os dados observados e coletados são de toda a comunidade 
escolar local, se - buscou relatar as características locais ao que se refere às 
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necessidades financeiras da comunidade escolar para uma possível volta as aulas e 
toda organização necessária ao que se refere  as vivencias do atual momento, se - 
levando em consideração a necessidade de flexibilização das ações educacionais, 
mas sempre com embasamento legal.       
 A observação se desenvolveu de forma sistematizada, quando foi possível 
realizar uma observação participante, a observação da realidade escolar quanto 
ações que se fazem pertinentes a temática foram todas verificadas, durante a 
observação foram analisadas as necessidades da instituição quanto à realidade 
atual do momento e os recursos necessários para a uma volta às aulas de forma 
segura, ocorreram análises quanto às questões administrativas, pedagógicas e de 
estruturas, quanto à necessidade de investimento em cada segmento, e o 
investimento público destinado a escola o Programa Dinheiro Direto na Escola 
PDDE e Educação Conectada, assim como as demais demandas que se fazem 
necessárias como: a organização quanto as instruções normativas e também as 
legislações vigentes para continuidade das aulas remotas.  Em relação ao tema 
abordado as observações se apresentaram sob a forma de anotações quanto a 
questões como: o trabalho desenvolvido pelo conselho escolar, APMF, equipe 
escolar e comunidade escolar; a compreensão e participação sobre o papel dos 
mesmos na tomada das decisões como forma  de atuação efetiva na gestão 
democrática quanto à aplicação dor recursos financeiros e demais organizações que 
se fazem necessárias na atualidade e um possível   retorno de aula presencial. Os 
registros também foram realizados a partir da pesquisa documental da escola, entre 
outros que apresentaram relevantes ao trabalho. Através da pesquisa documental se 
- buscou uma compreensão mais detalhada de toda a documentação escolar e 
legislação vigente na tentativa de encontrar critérios para que de alguma forma o 
trabalho contribua para com a gestão e comunidade escolar.    
 A pesquisa teve embasamento teórico, através de referencial bibliográfico, 
leituras de livros, artigos, dados documentais, leis que regem a aplicação financeira 
dos recursos repassados via políticas públicas, além de toda vida legal da instituição 
e demais legislações que no momento passam por várias mudanças em função da 
realidade atual.          
 Para uma melhor compreensão do tema se fez uso também da abordagem 
qualitativa que se fez presente no desenvolvimento da pesquisa uma vez que a 
qualidade do ensino se apresenta de extrema relevância para o processo de ensino 
aprendizagem e toda estrutura educacional.       
 Na tentativa de contribuir para que os efeitos negativos do problema que se 
apresenta no momento sejam os mínimos possíveis, foram desenvolvidas ações 
através da participação das reuniões com os órgãos colegiados e comunidade 
escolar na busca de interação e levantamentos de dados que sirvam de 
embasamento para a aplicação do recurso PDDE nas ações que se fazem 
necessárias para o enfrentamento não somente da pandemia, mas também de uma 
nova realidade. Foi realizado o acompanhamento de algumas atividades através de 
observações e pesquisa de campo para verificação de, como a prática do ensino á 
distancia acontece, seus objetivos e intencionalidades.  Esta ação ocorrerá no dia de 
entrega das atividades remotas e dia de realização de hora atividade da professora.   
 A pesquisa abordou o uso da tecnologia em tempo de pandemia quanto às 
dificuldades em garantir a efetivação de uma educação de qualidade, a pesquisa 
ocorrerá de forma remota com alunos das séries iniciais do ensino fundamental, o 
tema foi definido a partir da realidade vivenciada hoje por todos os envolvidos no 
processo educacional, quando através de minhas vivencias em família e sociedade 
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constatei que a grande maioria dos envolvidos no processo educacional apresentam 
alguma dificuldade para trabalhar aplicar de forma remota e tecnológica.   
 Para a coleta de dados bibliográficos procurou-se abordar fontes confiáveis e 
significativas sobre o tema, foram abordados procedimentos e técnicas que mais se 
adequassem a pesquisa sempre com o intuito de alcançar o objetivo almejado. “A 
pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências teóricas 
públicas (em livros, revistas etc.). Pode ser realizada independentemente, ou como 
parte de outros tipos de pesquisa” (RAMPAZZO, 2005, p. 53).        
 A pesquisa bibliográfica é definida por Macedo como: 

A busca de informação bibliográfica, seleção de documentos que se 
relacionam com o problema de pesquisa. Consiste numa espécie de 
“varredura” do que existe sobre um assunto e o conhecimento dos autores 
que tratam desse assunto (1994, p. 13). 

 Foi realizado uma observação quanto à questão dos espaços e dos sujeitos 
durante toda a pesquisa especialmente no que se refere à abordagem, ética e 
respeito ao objeto de pesquisa, pois, delas dependerá a veracidade e a 
confiabilidade dos dados coletados, também foram avaliadas situações e questões 
que poderiam trazer possíveis resultados referentes ao que a pesquisa produzirá e o 
que pode trazer de retorno útil ao (s) sujeitos pesquisados.  Durante toda a 
pesquisa do meio investigado foi buscado não envolver-se diretamente com os 
sujeitos no seu modo de agir e pensar, o trabalho foi desenvolvido através da 
reflexão e da observação sobre o meio pesquisado, procurando sempre não invadir 
o meio, tendo consciência de pesquisador que aprende com aquela realidade com 
capacidade investigativa reflexiva, e quanto à objetividade do pesquisador foi 
sempre buscado a permissão dos sujeitos pesquisados.    
 Quanto às questões de indagações referentes à pesquisa sempre foi  
buscado estar preparado para indagações em relação ao objetivo do trabalho, 
respondendo de maneira clara, simples, objetiva e sem promessas impossíveis de 
serem cumpridas, sempre tentando explicar os motivos e critérios da investigação e, 
da importância da investigação naquele determinado espaço, tenho em mente que 
não há um caminho ou fórmula a ser seguida e sim metodologias específicas a 
serem adotadas para se chegar a um resultado satisfatório. Todo material coletado 
foram fonte de reflexão a serem utilizados para a conclusão da pesquisa. Para a 
organização e adequação da sequência do trabalho foi considerado a vivência de 
pesquisador, a literatura sobre o assunto em estudo, a legislação vigente referente 
ao tema em questão, e a legislação vigente ao que se refere ao desenvolvimento da 
pesquisa, a coleta de dados foi realizada através dos momentos de observação para 
registro, mas realizado de maneira sistematizada, e sempre procurando observar a 
alteração de comportamento por parte dos sujeitos observados na tentativa de não 
causar nenhum desconforto por parte dos envolvidos na pesquisa.   
 Os dados documentais e bibliográficos foram analisados junto à comunidade 
escolar sempre buscando informações para serem acrescentadas ao estudo em 
questão, já que elas acrescentam valores histórico-social as investigações desde 
que possuam autenticidade e confiabilidade.       
 A pesquisa teve abordagem qualitativa, quando ela foi embasada na revisão 
de literatura, dos contatos e autorizações, dos recursos de coleta, dos métodos de 
registro e análise dos dados etc. O método qualitativo por ser voltado às 
características humanas, se apresentou como forma mais relevante para o trabalho 
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uma vez que através do mesmo pose-se analisar fenômenos visíveis e ocultos, 
compreender o sujeito e as relações sociais de um determinado grupo, partindo do 
convívio das pessoas, fatos e locais que a constituem.  
 

As características da pesquisa qualitativa são: objetivação do fenômeno; 
hierarquização das ações de descrever, compreender, explicar, precisão 
das relações entre o global e o local em determinado fenômeno; 
observância das diferenças entre o mundo social e o mundo natural; 
respeito ao caráter interativo entre os objetivos buscados pelos 
investigadores, suas orientações teóricas e seus dados empíricos; busca de 
resultados os mais fidedignos possíveis; oposição ao pressuposto que 
defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências. (CORDOVA; 
SILVEIRA, 2009, p. 32.) 

 

Esse tipo de pesquisa promove diversas possibilidades de investigação, no 
campo de pesquisa, podendo o pesquisador interagir entre a observação e a 
formulação de conceito, ela busca compreender o objeto de estudo em questão, 
observa as ações dos indivíduos, grupos ou organizações em seu ambiente e 
contexto social. trabalho foi desenvolvido entre os meses de maio e setembro do ano 
letivo de 2020, nos quais foram realizadas tentativas de cumprir com as projeções 
quanto ao tempo que cada etapa da pesquisa exigia, o cronograma de pesquisa foi 
relativamente flexível, á que determinadas etapas do processo de investigação por 
exigências da própria realidade estudada, levaram mais ou menos tempo do que o 
planejado. contudo, a plasticidade do cronograma teve limites claros ditados pelo 
prazo final de entregado do trabalho para avaliação.  

3. DESENVOLVIMENTO 

A escola configura-se como espaço de socialização e construção de 
conhecimento, a história da educação alterasse no decorrer dos anos, 
principalmente quanto a sua função social. Em sua origem as instituições de ensino 
configuram-se como espaço restrito, por muitos anos poucos tinham acesso ao 
conhecimento propriamente dito, a educação era seletiva e elitista, somente a partir 
da organização social é que foi possível a elaboração de uma legislação quando a 
escola passa a ser um espaço de todos, quando o acesso passa a ser direito. Por 
mais que ainda não se efetive a garantia ao acesso á educação, a permanência dos 
educandos ou a concretização da aprendizagem de todos os alunos, tais mudanças 
representam um avanço rumo a uma escola mais democrática. Os fundamentos 
e os princípios das leis que regem a gestão democrática no ensino público constam 
na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Para 
Marques (2007, p. 59). 

A escola não é um espaço de simples aquisição de 
conhecimentos, mas de aprendizados outros, como o das 
práticas democráticas. Os intercâmbios que se realizam no 
cotidiano escolar trazem efeitos no pensamento, sentimentos 
e condutas da comunidade escolar, ou seja, constroem 
identidades. [...] as diretrizes das políticas de democratização 
se concretizarão na escola, lócus de materialidade das 
políticas educacionais, e que serão implantadas a partir da 
rede de significações produzidas no “cotidiano” de cada 
escola, podendo (ou não) ser criada uma cultura democrática 
nas Unidades Escolares. 
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Segundo as legislações vigentes é obrigação do Estado oferecer o ensino 
fundamental de forma gratuita e universal, conforme Lei Federal, nº 9.394 de 1996, 
que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o sistema educacional  
brasileiro compreende três etapas da Educação Básica: a educação infantil (para 
crianças de zero a 5 anos), o ensino fundamental (para alunos de 6 a 14 anos) e o 
ensino médio (para alunos de 15 a 17 anos). Municípios e estados devem trabalhar 
de forma articulada para oferecer o ensino fundamental. Já o ensino médio, com 
duração de três anos, é de responsabilidade dos estados. O ensino fundamental é 
obrigatório. Isso significa que toda criança e adolescente entre 6 e 14 anos deve 
estar na escola. O estudo busca apresentar-se de forma mais relevante possível, 
aborda as vivencias referente à sociedade e o momento atual ao que se refere ao 
direito à educação, as políticas públicas da educação, os recursos públicos 
aplicados nas instituições do Ensino Fundamental Público em época de pandemia e 
a busca da reconstrução de caminhos, na tentativa de aprender com as 
adversidades educacionais frente ao direito à educação, que hoje é impulsionado 
pela tecnologia em função da pandemia Covid-19 que assola o mundo afetando a 
vida educacional de educandos, educadores e demais envolvidos no processo 
educacional.  A Constituição Federal de 1988 nos artigos 205 a 214 compreende a 
educação como um direito de todos os cidadãos e dever do Estado e também da 
família, salientando que o mesmo tem objetivo o desenvolvimento pleno do cidadão, 
a pessoa deve ter seu preparo para o efetivo exercício da cidadania e uma 
qualificação de trabalho. Assim as ações do Estado devem buscar a garantir a toda 
a sociedade que os seus direitos sejam atendidos, de forma que mesmo em tempo 
de pandemia o direito é uma garantia.  Para Cunha e Cunha (2002, p. 12) “As 
políticas públicas têm sido criadas como resposta do Estado às demandas que 
emergem da sociedade e do seu próprio interior, sendo a expressão do 
compromisso público de atuação numa determinada área a longo prazo”. Diversos 
são os instrumentos, mecanismos, elementos e estratégias que se apresentam para 
aplicação dos recursos na gestão democrática e o ato imprescindível de criação de 
Conselhos para atuação ao que se refere aos espaços democráticos quanto à 
participação efetiva de todos os envolvidos no processo educacional, a atuação 
destes visa contribuir quanto à autonomia das instituições públicas de ensino e a 
ascensão das políticas públicas educacionais. Levando em consideração que o 
momento atual é atípico ao que se refere ao trabalho com o sistema educacional e 
os recursos necessários para efetivação das ações em tempos de pandemia, assim 
se faz necessário empregar os recursos de modo a buscar as mais efetivas formas 
de aplicação, levando em consideração que todo processo de ensino aprendizagem 
deve ser desenvolvida através da gestão democrática, na tentativa de oferecer uma 
educação pública de qualidade sempre seguindo as legislações vigentes e a 
necessidade do atual momento vivenciado pelo ensino fundamental público e a 
realidade de cada escola/ município. A situação vivenciada pela instituição no 
momento tem como preocupação central o processo de ensino-aprendizagem que é 
o eixo norteador de toda ação da área educacional, no entanto para que ações se 
efetivem na pratica se faz necessária uma análise do hoje e do amanhã, pois as 
aulas presenciais voltarão, não se tem previsão de volta, mas a volta é certa 
podendo ser neste ainda ano ou ano que vem.  Sabendo que todo o processo 
educacional necessita de reformulação e também uma reestruturação quanto aos 
encaminhamentos pedagógicos para que as aulas continuem sob a forma remota ou 
presencial, se diagnosticou na escola a necessidade de uma melhor compreensão 
em relação uma reconstrução de caminhos, uma vez que as adversidades 
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educacionais hoje se fazem presentes na vida de toda a comunidade escolar e ou 
sociedade. Assim impulsionada pela situação verificada na instituição de que toda a 
rede municipal de ensino se encontra com as aulas presenciais suspensas quando 
os estudantes encontram-se realizando as atividades remotas desde o dia seis de 
maio, a questão que se evidenciou nas ações que se fazem necessárias para dar 
continuidade às aulas remotas e ainda mais preocupante a questão da volta às 
aulas. A  preocupação com o processo de ensino-aprendizagem é a base de toda 
ação pensada para a área educacional, no entanto para que ações se efetivem na 
pratica se faz necessária a organização quanto aos subsídios de extrema 
necessidade para uma volta segura, a ações levantadas fazem referência ao 
processo de aquisição de materiais, a organização dos espaços, a demanda de 
recursos de pessoal entre outras, assim a falta de uma organização quanto ao que é 
realmente necessário pode ser compreendido como um processo que necessita de 
uma melhor compreensão,  há uma urgência em planejar a volta mesmo não 
havendo data definitiva pois o  planejamento de como o retorno acontecerá envolve  
a questão financeira das entidades públicas, a escola compreende a importância  
dos protocolos que visam a garantia e segurança da comunidade escolar, mas 
também se preocupa com a questão financeira, uma vez que durante o ano letivo as 
instituições seguindo determinações legais não podem receber recurso financeiro 
através da APMF, assim este ano contam apenas com o dinheiro do  Programa 
Dinheiro Direto na Escola - PDDE, e a partir desta premissa referente a questão 
financeira e as adversidades educacionais que se apresentam na atual conjuntura 
do momento a pesquisa foi definida e embasada na compreensão de que o 
problema tem relevância para a organização. A Escola Municipal Regente Feijó - 
EMRF, está situada à Estrada dos Guararapes nº1000, Vila Ana Mary. Iniciou suas 
atividades através da resolução nº 770/82 de 29/03/82 com data no SAE de 26/03/82 
nº 1558, o estabelecimento tem como Entidade Mantenedora a Prefeitura Municipal 
de Telêmaco Borba. Ao que se refere à natureza jurídica a escola segue as 
legislações vigentes e busca atuar quanto ao seu regime de funcionamento 
buscando através do cumprimento da implantação das respectivas políticas públicas 
da área educacional no âmbito municipal, a instituição pesquisada e as políticas 
públicas voltadas para a mesma são de competência da Secretaria Municipal de 
Educação do município de Telêmaco Borba que é o órgão responsável em garantir 
que um ensino de qualidade para todos os alunos. A instituição atende as etapas: 
Educação Infantil-Pré-Escola, Ensino Fundamental oferta Sala de Recursos 
Multifuncionais. O primeiro documento a ser elaborado para o ano letivo é o 
calendário escolar, este documento norteia todas as ações a ser desenvolvido 
durante o ano, o Calendário Escolar da instituição EMRF segue a instrução 
normativa da rede pública municipal, quando a Secretaria Municipal de Educação 
(SME), que no uso de suas atribuições considera: O calendário escolar é elaborado 
anualmente pela SME, fundamentado sob a legislação educacional vigente, a partir 
das determinações da Lei 9394/96- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Após sua elaboração, é enviado ao Núcleo Regional de Educação para aprovação. 
O Calendário Escolar segue a Deliberação nº 002/2017 – CME/PR artigo 1º que 
dispõe que deve ser garantindo oitocentas (800) horas e duzentos (200) dias letivos 
previstos para cada nível e modalidade.  No entanto  frente às adversidades atuais 
as legislações consideram através da Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020 que 
Estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado 
de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 
2020; e altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Em seu artigo coloca 2º que:  
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 Os estabelecimentos de ensino de educação básica, observadas as 
diretrizes nacionais editadas pelo CNE, a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) e as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de 
ensino, ficam dispensados, em caráter excepcional:  § 2º A reorganização 
do calendário escolar do ano letivo afetado pelo estado de calamidade 
pública referido no art. 1º desta Lei obedecerá aos princípios dispostos no 
art. 206 da Constituição Federal, notadamente a igualdade de condições 
para o acesso e a permanência nas escolas, e contará com a participação 
das comunidades escolares para sua definição. 

 

A escola segue o calendário escolar como principal forma de organização 
institucional. Assim a SME através da Instrução Normativa orienta sob “a 
necessidade de orientar as instituições vinculadas ao sistema ao Sistema de Ensino 
e os Diretores das Instituições de Ensino da Rede Pública Municipal”. (Instrução 
Normativa Nº 04/2019-SME/SIME). Partindo desta premissa as políticas públicas 
organizacionais no âmbito municipal referente à instituição orientam seguindo a 
normativa e buscam fazer cumprir as leis vigentes referentes à organização da 
política educacional no contexto atual. A organização pedagógica tem como diretriz 
a Proposta Pedagógica da Rede Municipal de Ensino de Telêmaco Borba 
(PPPMTB). Que tem como marco conceitual Os Fundamentos da Pedagogia Sócio - 
Histórica. A proposta fundamenta o trabalho no princípio homem/ 
sociedade/educação, quando o homem é considerado segundo a Proposta 
Pedagógica “como ser histórico situado num contexto sócio-político o homem tem 
suas necessidades diretamente determinadas pelas relações sociais de produção” 
(2008 pg.10). Sendo assim a proposta curricular, considerando o aspecto sócio-
histórico – cultural de suas bases filosóficas, evidenciando-se a necessidade de 
articulação entre os conteúdos e de contextualização destes, está organizada de 
forma interdisciplinar através de Eixos Articuladores permeados pela linguagem que 
constitui o fio condutor do processo de ensino/aprendizagem dos conteúdos, 
possibilitando e facilitando o processo interdisciplinar.  A instituição juntamente com 
toda a comunidade escolar e equipe da SME buscam atuar seguindo as legislações 
vigentes ao se refere ao currículo, adequando os conteúdos curriculares a realidade 

vivenciada no momento por seus educandos. A lei nº 14.040, de 18 de agosto de 

2020 em seu art. 2º coloca que: 
 

  §4º A critério dos sistemas de ensino, no ano letivo afetado 
pelo estado de calamidade pública referido no art. 1º desta 
Lei, poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não 
presenciais: II - no ensino fundamental e no ensino médio, 
vinculadas aos conteúdos curriculares de cada etapa e 
modalidade, inclusive por meio do uso de tecnologias da 
informação e comunicação, cujo cômputo, para efeitos de 
integralização da carga horária mínima anual, obedecerá a 
critérios objetivos estabelecidos pelo CNE. 
 

O processo de gestão democrática da escola está associado ao 
estabelecimento dos mecanismos legais e institucionais e também à organização de 
práticas que promovam a interação da comunidade na elaboração da proposta 
pedagógica da instituição, na tomada de decisões, no planejamento coletivo, na 
definição quanto ao uso de recursos financeiros e avaliação das reais necessidades 
de investimento, no executar e fazer cumprir as deliberações coletivas, nas ações 
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que envolvem momentos de avaliação da política educacional e da escola, assim 
como a democratização de práticas e estratégias que venham a garantir a 
permanência do educando na escola, na busca de oferecer uma educação universal 
do processo de ensino-aprendizagem para toda a comunidade e o debate da 
questão sobre a qualidade da educação. A implantação do ensino formal no 
processo de gestão democrática na escola pública justifica-se em vista de que ela 
deve formar para a cidadania e, para isso, deve dar o exemplo e melhorar o que lhe 
é específico. Para uma atuação democrática se faz necessário que todos não 
somente participem do processo de trabalho, mas também compreendam qual o 
papel de cada um dentro do processo e o funcionamento de todos os seus 
envolvidos, todavia, não implica em apenas no envolvimento de todos os atores, 
mas sim levar em consideração seus interesses, o desenvolvimento das ações 
devem também significar a organização de modo que venha a permitir que as 
práticas e projetos da unidade escola tenham oportunidade de se concretizarem de 
forma efetiva. Uma escola gerida democraticamente deve sempre incentivar a 
participação de toda a sociedade, uma vez que somente por meio da participação o 
educando/cidadão desenvolve o aprendizado concreto assim pode fazer uso de 
todos seus direitos e lutar sempre para que também os direitos de sua comunidade 
sejam respeitados sejam elas educacionais ou sociais.    

A escola sozinha não dará conta deste processo na atual conjuntura então ela 
trouxe para a tomada de decisões os órgãos colegiados que na entidade são 
representados através do Conselho Escolar e APMF. Através da participação dos 
mesmos e demais envolvidos o Projeto Político Pedagógico - PPP se encontra 
sendo revisto, mas sempre visando estabelecer os objetivos da escola e os 
mecanismos e estratégias mais adequadas para atingir o maior número de alunos 
possível no momento, e no futuro, pois não se sabe como será o amanhã. O 
planejamento pedagógico, a revisão do PPP é necessária pois por meio dele 
poderão ser viabilizadas e concretizadas ações educacionais, em um movimento 
constante de reflexão-ação-reflexão. Ele é um instrumento de gestão e de 
compromisso político e pedagógico coletivo, através deste documento a escola se 
encontra em busca de definição das diretrizes, operacionais e pedagógicas da 
escola. O momento exige uma colaboração coletiva, a educação busca uma 
identidade, todos estão em processo de construção de conhecimento, uma 
reconstrução de caminhos impulsionada pelas adversidades educacionais, o 
desconstruir construindo.          
 As instituições de ensino são espaços públicos, coletivos, isso define os 
princípios que o ensino deve se basear, a educação como direito de todos, 
colocando que a partir destes todos os encaminhamentos para a área educacional 
devem ser elaborados através das políticas educacionais vigentes quanto aos níveis 
de ensino federal, estadual e municipal, e hoje o chão da escola que constitui a base 
de qualquer projeto. Todos os sujeitos hoje fazem parte do processo de construção, 
desconstrução e reconstrução de caminhos na área educacional.  
 

4. CONCLUSÃO 

 Conclui-se que a educação à distância pode praticar do ato da vida civil dos 
estudantes, possuem direitos e deveres garantidos dessa prática na sociedade, o 
desenvolvimento como pessoa, preparo para a vida como cidadão e do suporte de 
um futuro promissor ao trabalho.        
 Para ser válido este estudo, é relevante salientar as dificuldades oriundas do 
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uso da informática, demandada pelas diretrizes básicas traga caminhos 
educacionais avançados para tecnologia, com mais ações pedagógicas de 
informação necessárias para obter as condições de aprendizagem, com qualidade 
sem causar danos através desta pandemia 
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A APLICABILIDADE DE SANÇÕES DISCIPLINARES A LUZ DO 
ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA ORDEM DOS ADVOGADOS 

 
Maria Biatriz Bieluka1; Vitória Daniella Ramos Pereira2; Gabrielle Santangelo Leiner3; 

Sandra Regina Merlo4  
 
 

RESUMO 
 

O presente artigo indaga algumas situações em que se torna necessário o uso de 
punições para os Operadores de Direito e se a mesma possui eficácia em sua 
aplicação, visto que nos últimos anos é perceptível que indivíduos que tem vínculo 
com a Ordem dos Advogados do Brasil praticaram algum tipo de infração, seja no 
âmbito profissional e até mesmo pessoal. O intuito também é demonstrar os tipos de 
infrações presentes no âmbito da advocacia e quais as medidas tomadas, tais, que 
são tomadas de acordo com o Estatuto da OAB. Explicar sobre o Código de Ética e 
o estatuto, para que servem e o que dizem. Levantar alguns dados de infrações já 
cometidas por Operadores de Direito, através de pesquisas, noticiários, etc. Por fim, 
questionar a eficácia da aplicabilidade das sanções na prática. 

Palavras-chave: Sanções. Aplicabilidade. Direito. 

 

ABSTRACT 

The present article investigates some situations in which it is necessary to use 
punishments for Law Operators and if it has efficacy in its application, since in the 
last years it is noticeable that individuals who have ties with the Brazilian Bar 
Association have practiced some type of infraction, be it in the professional or even 
personal sphere. The aim is also to demonstrate the types of infractions present in 
the scope of the advocacy and what measures are taken, such as are taken in 
accordance with the OAB Statute. Explain about the Code of Ethics and the statute, 
what they are for and what they say. Survey some data on infractions already 
committed by Law Operators, through surveys, news, etc. Finally, question the 
effectiveness of the applicability of sanctions in practice. 

Keywords: Sanctions. Applicability. Right. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
Não é de hoje que as maiorias das profissões possuem seu código de ética 

profissional, tal documento possui extrema importância, pois é o documento que 
expõe os princípios e bases de uma determinada profissão, e se tratando no âmbito 
da advocacia, não é diferente. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
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Brasil ao estabelecer o Código de Ética e Disciplina conduziu-se por princípios que 
formam a consciência profissional do advogado e representam imperativos de sua 
conduta. Ou seja, o estatuto da advocacia é uma lei que determina os direitos e 
deveres do advogado, e também os fins e a forma de organização da própria OAB, 
junto ao Código de Ética, é uma das principais bases para a carreira jurídica. O 
primeiro Estatuto da OAB foi sancionado pelo presidente João Goulart sob o 
amparo da Constituição de 1946, porém ao decorrer dos tempos e as mudanças 
constantes, e principalmente, após a Nova Constituição de 1988, foi necessária 
uma reformulação e uma nova proposta para o Estatuto, porém só após dois anos 
de trâmite e algumas emendas, a proposta de lei foi aprovada, sendo sancionada 
no ano de 1994, desde então sendo o atual Estatuto até os dias atuais. 

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ao estabelecer o 
Código de Ética e Disciplina conduziu-se por princípios que formam a consciência 
profissional do advogado e representam imperativos de sua conduta. No título I da 
ética do advogado, no capítulo I que trata das regras deontológicas fundamentais, 
diz: “O exercício da advocacia exige conduta compatível com os preceitos deste 
Código, do Estatuto, do Regulamento Geral, dos Provimentos e com os demais 
princípios da moral individual, social e profissional.” 

O Código de Ética existe por um motivo, ele dita as regras de conduta que 
vão regulamentar o exercício de uma profissão do ponto de vista da moral, tais 
condutas indisciplinares, pode - se entender como falta de idoneidade moral no 
exercício da advocacia. Cabendo assim, a falta de ética comprovada, será imposta 
sanções disciplinares, quais sejam, censura, suspensão, exclusão e multa.  As 
sanções estão disciplinadas separadamente (art. 36 a 39) do EAOAB. 

Contudo, o Estatuto da Advocacia possui extrema importância desde o 
princípio e é perceptível ainda mais quando há necessidade de aplicação, não 
apenas no âmbito do Operador de Direito, mas também se tratando no quesito 
social.  

 
2. METODOLOGIA  

A pesquisa utilizou como método de abordagem básica, pois tem o objetivo 
de gerar conhecimento, quantitativa, com o uso de dados para melhor explicação do 
tema exposto e bibliográfica, já que a pesquisa foi elaborada a partir de artigos 
científicos, livros e material disponibilizado da internet. 

De forma especifica foi apresentado os seguintes objetivos: Explicar sobre o 
Código de Ética e o Estatuto da OAB, levantar alguns dados de infrações cometidas 
por Operadores do Direito, sejam eles advogados, juízes, policiais, etc. Demonstrar 
os tipos de infrações existentes no âmbito da advocacia e questionar a eficácia da 
aplicabilidade das sanções, especialmente no âmbito profissional, mas em alguns 
casos também no âmbito pessoal. 

De forma geral: Demonstrar tipos de infrações no âmbito da advocacia e as 
possibilidades da aplicação de sanções de acordo com o Estatuto da OAB e se há a 
efetividade das sanções postas, tanto no Estatuto da Advocacia, como na Ordem 
dos Advogados.  

 
3. A ÉTICA E A ADVOCACIA  

A ética é um compromisso do homem consigo mesmo. As pequenas coisas 
guardam indícios de grandes características. Porque a vida em comunidade é 
assim, as pequenas atitudes desencadeiam outras tantas e contaminam para o bem 
ou não tantas outras. Muito importante não só para os advogados, quanto para 
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todos nós enquanto sociedade, que tenhamos consciência, para que possamos 
viver em uma sociedade honesta e justa para todos.  

No Livro de Curso de Ética Jurídica, BITTAR diz: 

O que há de peculiar nesse métier é que as profissões jurídicas são, se 
não em sua totalidade, ao menos em sua quase totalidade, profissões 
regulamentadas, legalizadas, regidas por normas e princípios jurídicos e 
éticos, de modo que seu exercício, por envolver questões de alto grau de 
interesse coletivo, não são profissões de livre exercício, mas sim de 
exercício vinculado a deveres, obrigações e comportamentos regrados. 
Esses comportamentos regrados vêm expressos em legislação que 
regulamenta a profissão, ou em códigos éticos, ou em regimentos internos, 
ou em portarias, regulamentos e circulares, ou até mesmo em texto 
constitucional. O que se encontra implícito nos princípios deontológicos é 
explicitado por meio de comandos prescritivos da conduta profissional 
jurídica. 

Entende que a advocacia é, sem dúvida, a representatividade dos interesses 
da sociedade e da defesa dos direitos públicos e fundamentais, direitos humanos, 
cidadania, da moralidade, da justiça e da paz social, é uma profissão essencial para 
assegurar a justiça e seus interesses em partes do juízo. 
 

4. HISTÓRIA DO CÓDIGO DE ÉTICA DA ADVOCACIA  

No ano de 1921, o eminente jurista Francisco Mora, presidente do Instituto 
dos Advogados de São Paulo, lançou o primeiro Código de Ética da Advocacia. 
Esse primeiro código inspirou os códigos dos institutos de outros estados. Em 1931, 
quando se criou a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil passou a elaborar o projeto do Código de Ética 
Profissional, inspirado no Código Paulista de 1921 e no projeto elaborado no ano de 
1926 pelo Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB). 

Em 25/7/1934, o Conselho Federal aprovou o primeiro Código de Ética 
Profissional da OAB, com vigência marcada para 15/11/1934. Pela primeira vez, a 
Ordem apresentava formalmente as diretivas da moral profissional. Esse trabalho 
de elevado valor teve vigência por mais de 60 anos, ou seja, até 13/2/1995 

Com o advento do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei Federal 
no 8.906/1994), fez-se necessária a reformulação das normas éticas. O Estatuto de 
1994, além de delegar para o Código de Ética a disciplina dos deveres do 
advogado, retirando-o do texto do Estatuto, como até então ocorria, para ele 
também deslocou o regramento dos procedimentos disciplinares. Além de 
estabelecer punição específica, para tal infringência. 

Com o passar do tempo, com as transformações sociais, como a internet e 
outras tecnologias, foi se notando a necessidade de elaborar um novo Código de 
Ética em sintonia com a nova atualidade. Assim criando o novo Código de Ética e 
Disciplina da OAB, aprovado no ano de 2015. 

Salientou assim o presidente Marcus Vinicius Furtado Coêlho: 
 

“[…] o novo Código de Ética destina-se a conciliar os princípios da conduta 
dos advogados com os desafios da atualidade, estabelecendo parâmetros 
éticos e os procedimentos a serem seguidos e conciliando as exigências 
morais da profissão com os avanços políticos, sociais e tecnológicos da 
sociedade contemporânea.” 
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5. A DISCIPLINA DA ADVOCACIA E O NOVO CÓDIGO DE ÉTICA 

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) tem, entre as suas missões, a de 
promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e a disciplina 
dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. Assim preceitua a Lei nº 
8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e da 
Ordem dos Advogados do Brasil, ao definir uma das finalidades precípuas da OAB, 
no seu art. 44, inciso II. 

O primeiro Código de Ética Profissional da advocacia vigorou até o advento 
do Código promulgado em 13 de fevereiro de 1995, que entrou em vigor na data de 
sua publicação, a 1º de março de 1995, sendo assim sucedido pelo atual Estatuto 
da Advocacia e da OAB, decorrente da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994. Tendo 
em vista de que as normas de conduta dos advogados precisam se encaixar ao 
novo cenário da advocacia, tendo assim um código com dimensões mais amplas do 
que o Código vigente.O atual presidente na época José Roberto Batochio, designou 
o professor Modesto Carvalhosa, da Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, para elaborar o anteprojeto do novo Código, junto com uma Comissão 
Revisora de conselheiros. O segundo Código de Ética, funcionou e ainda funciona 
de forma mais ampla em relação da conduta profissional e estabelecer o processo 
ético-disciplinar, trazendo normas adequadas caso ocorra algum tipo de indisciplina 
na profissão, sem dúvidas sendo um marco na disciplina da conduta dos 
advogados. Na medida em que os anos se passaram o trabalho foi se avançando e 
foi – se percebendo a conveniência de mudar também, com a tecnologia mais 
avançada, o exercício da advocacia pública, bem como o da advocacia pro bono, 
para reformular as normas que compõe o Código de Ética. 

Foi assim então que, em  2013, pela Portaria nº 116/2013, de 20 de maio de 
2013, o presidente Marcus Vinicius criou Comissão Especial para Estudo da 
Atualização do Código de Ética e Disciplina da OAB, designando para compô-la os 
seguintes conselheiros federais: Cláudio Stábile Ribeiro, da representação de Mato 
Grosso, secretário-geral adjunto e corregedor-geral, como presidente; Carlos 
Roberto de Siqueira Castro, do Rio de Janeiro, Elton Sadi Fülber, de Rondônia, 
José Danilo Corrêa Mota, do Ceará, José Lúcio Glomb, do Paraná, e Paulo Roberto 
de Gouvêa Medina, de Minas Gerais, como membros. Reunindo-se, logo após, a 
Comissão houve por bem escolher este último como relator dos trabalhos a ser 
desenvolvidos, concluindo – se com a aprovação definitiva, na sessão de 19 de 
outubro de 2015.  

Deve ser destacada uma das uma das inovações trazidas pelo novo Código, 
a advocacia pro bono, que seria o atendimento gratuito, neste sentido, o Estado 
deve assegurar os cidadãos que comprovem a insuficiência de recursos, dando a 
eles os direitos de um advogado ou defensor público, de forma gratuita, dando ao 
beneficiário toda assistência necessária, de forma justa. A íntegra do dispositivo 
aprovado pelo Conselho Pleno da OAB, prevista no novo Código de Ética e 
Disciplina, dispõe, art. 30. “No exercício da advocacia pro bono, e ao atuar como 
defensor nomeado, conveniado ou dativo, o advogado empregará o zelo e a 
dedicação habituais, de forma que a parte por ele assistida se sinta amparada e 
confie no seu patrocínio.” 

 
6. OS TIPOS DE INFRAÇÕES NO ÂMBITO DA ADVOCACIA  

Atualmente há um grande número de advogados que se aproveitam das suas 
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funções e o maior de tudo do seu poder para descumprir o Estatuto da Ordem dos 
Advogados e da Ética Profissional. Nos dispositivos normativos a diversos 
comportamentos profissionais em que o advogado deve ter para exercer sua 
profissão. A Lei 8.906 de 4 de Julho de 1994 dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos 
Advogados do Brasil, no capitulo IX as infrações e as sanções disciplinares e o que 
constitui infração disciplinar está posto em vinte e nove tópicos, desde manter 
sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos na lei, receber 
valores da parte contrária ou de terceiros, até praticar crime infamante, ou seja, 
qualquer crime contrário a honra, dignidade ou má-fama de quem prática.  

Citando o que aconteceu na cidade de Aruanã, em no estado de Goiás, o 
advogado Hans Brasiel Chaves, de 31, foi morto no dia 06 de fevereiro de 2020, 
dentro de seu escritório, dois homens invadiram o local, acertando o advogado com 
três disparos, Hans foi atendido, porém não resistiu aos ferimentos. 

O principal suspeito de ser o mandante do assassinato é advogado Adelúcio 
Lima Melo, após apurações a polícia descobriu que os dois advogados tinham uma 
rixa antiga, pela disputa de clientes, em uma dessas brigas entre o mandante e a 
vítima houve uma tentativa de homicídio contra Hans em 2018, e Adelúcio foi 
indiciado na época. Em depoimento o suspeito negou ter encomendado o 
assassinato de Hans. 

Os suspeitos fugiram, mas um dia depois os policias prenderam um homem e 
um menor foram apreendidos suspeitos de cometer o assassinato. Em depoimento 
à polícia o homem afirmou que a morte foi encomendada e que iria receber R$ 7 mil 
pelo trabalho e chamou o menor para participar do ilícito. Durante a investigação, a 
polícia conseguiu identificar o suspeito de ser o mandante do crime, e efetuar a 
prisão de Adelúcio. 

Outro caso relatado aconteceu em 2017, onde o advogado Victor Henrique 
da Silva Ferreira Gomes, julgado pelo júri popular, acusado de matar o guarda 
municipal José Gonçalves Fonseca, 51, a vítima foi morta por envenenamento, 
após supostamente depois de o advogado ter se apropriado de R$ 265 mil do 
guarda municipal. As informações são do TJCE (Tribunal de Justiça do Ceara). O 
corpo foi encontrado em um matagal em Fortaleza, a vítima comprou imóvel no 
valor de R$ 365 mil, de partilha de uma ação de inventário. Pagou R$ 100 mil à 
vista e houve compromisso de pagar R$ 265 mil quando o imóvel estivesse livre 
para a venda.  Por orientação do profissional, o guarda municipal depositou R$ 265 
mil em sua conta pessoal, com a promessa de que o advogado cuidaria das 
pendências do negócio, com a impossibilitavam de venda do imóvel, a vítima teria 
passado a cobrar do advogado que fizesse os pagamentos dos impostos 
municipais, mas ele não fez, o que teria motivado desavenças entre os dois.  

Supostamente o advogado teria cometido o crime por questões financeiras e 
se apropriar de valores em dinheiro pertencentes à vítima, o advogado foi 
denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) pela prática de homicídio 
quadruplamente qualificado, e pelos crimes de apropriação indébita majorada e 
ocultação de cadáver. 

Recentemente houve denúncias em um caso onde questionam a conduta 
profissional do advogado de defesa da parte relacionada de um determinado 
processo, o qual havia adulterado provas fotográficas. Nesse caso a OAB do 
Estado que ocorre esse processo judicial, solicitará a cópia integral do processo 
judicial para avaliar as denúncias feitas através das mídias sociais e da imprensa. A 
OAB não opina sobre decisões judiciais, porém e, todavia, zela pela postura ética 
da advocacia, pois a defesa de ambas as partes tem de ser feita dentro dos limites 

https://www.dm.jor.br/cidades/2020/02/advogado-e-morto-a-tiros-em-aruana/
https://www.dm.jor.br/cidades/2020/02/presos-suspeitos-de-matar-advogado-em-aruana/
https://www.dm.jor.br/cidades/2020/02/presos-suspeitos-de-matar-advogado-em-aruana/
https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2018/11/decisao-mantida-advogado-acusado-de-envenenar-cliente-deve-ir-a-juri.html#h2href:eyJ0aXR1bG8iOiJFeHRlcm5vOiBodHRwczovL3d3dy5vcG92by5jb20uYnIvbm90aWNpYXMvZm9ydGFsZXphLzIwMTcvMDQvY2FtZXJhcy1mbGFncmFyYW0tYWR2b2dhZG8tYWJhbmRvbmFuZG8tdmVpY3Vsby1kZS1ndWFyZGEtbXVuaWNpcGFsLmh0bWwiLCJsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cub3Bvdm8uY29tLmJyL25vdGljaWFz
https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2018/11/decisao-mantida-advogado-acusado-de-envenenar-cliente-deve-ir-a-juri.html#h2href:eyJ0aXR1bG8iOiJFeHRlcm5vOiBodHRwczovL3d3dy5vcG92by5jb20uYnIvbm90aWNpYXMvZm9ydGFsZXphLzIwMTcvMDQvY2FtZXJhcy1mbGFncmFyYW0tYWR2b2dhZG8tYWJhbmRvbmFuZG8tdmVpY3Vsby1kZS1ndWFyZGEtbXVuaWNpcGFsLmh0bWwiLCJsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cub3Bvdm8uY29tLmJyL25vdGljaWFz
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da ética posta. 
Outro tipo de infração comum é a de escritórios de advocacia brasileiros, 

esses que fazem certo acordo de colaboração com escritórios de outros países e 
assim vindo a facilitar a prática da atividade da advocacia por advogados que não 
estão inscritos no Brasil, em território nacional. Vale ressaltar também que os 
advogados não devem e não podem transferir trabalhos aos seus estagiários, tais 
trabalhos que excedam além da função do estagiário, pois essa exceção é também 
um tipo de infração disciplinar. Destaca-se também o sigilo profissional, esse que é 
característico a profissão do advogado, também disposto no Código de Ética e 
Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Tendo em vista os casos acima expostos, e dentre outros casos onde 
determinado indivíduo que possua vínculo com a Ordem dos Advogados do Brasil 
cometa tais atos e seja provada tal infração, as sanções disciplinares consistem em 
censura, suspensão, exclusão e multa, conforme previsto no artigo 35 da Lei 8.906 
de 1994.  

 
7. A EFICÁCIA DA APLICABILIDADE DAS SANÇÕES DISCIPLINARES  

No ano de 2017, no estado do Mato Grosso, dos 25 mil inscritos, 2,5 mil, ou 
seja, 10% dos advogados estavam sob investigação.        

Como dito, as sanções disciplinares vão de censura até multa, em casos que 
o operador de direito cometa algum tipo de infração disciplinar. Porém como toda 
regra, há algumas exceções e detalhes a serem observados no momento da 
aplicação de tais sanções, como por exemplo, o artigo 36 da Lei 8.906, onde está 
previsto no parágrafo único que a censura pode ser convertida em advertência, em 
ofício reservado, sem registro nos assentamentos do inscrito, quando presente 
circunstância atenuante. 

Quando se fala em sanções através da multa, o valor que equivale essa 
multa é variável entre o mínimo correspondente ao valor de uma anuidade e o 
máximo de seu décuplo, ou seja, contém dez vezes a mesma quantidade, tal se 
aplica também de forma cumulativa juntamente com a censura e suspensão, no 
caso onde há circunstâncias agravantes.  

No caso da suspensão, a mesma ocasiona o impedimento do exercício da 
profissão, em todo o território nacional, num prazo de trinta dias a doze meses. 
Após o trâmite de todo processo, quando ocorre a suspensão do advogado, 
transitado em julgado, no mesmo dia do resultado do processo, a informação estará 
disponível no site da Ordem, contendo a infração que o advogado cometeu, o artigo 
infringido, etc.  

A aplicação das infrações disciplinares é rígida, o que a torna efetiva, nota-se 
isso através do Portal de Transparência, do Diário Eletrônico da OAB e através dos 
processos e notícias disponíveis. Nota-se também por meio da Lei da Ficha Limpa, 
onde até então presidente da Ordem dos Advogados no ano de 2010, Ophir 
Cavalcante, enviou um oficio aos presidentes de 27 Seccionais da entidade de todo 
o país, onde tal lei prevê que são inelegíveis para qualquer cargo os que forem 
excluídos do exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão profissional 
competente, em decorrência de infração ético-profissional, pelo prazo de 8 (oito) 
anos, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário, com o 
intuito de conservar a cidadania, a moralidade administrativa e efetivando o que 
está na Lei 8.906/94 e no Estatuto da Ordem dos Advogados. 

 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

8. CONCLUSÃO 

Com base no que foi exposto, percebe-se a importância da ética na 
advocacia, onde os princípios fundamentais da Lei 8.906/94 exigem do advogado 
logo no primeiro artigo uma conduta apoiada com os princípios da moral individual, 
social e profissional. Porém são evidentes alguns casos onde operadores de direito 
não respeitam tais princípios, inclusive se tratando de infrações mais comuns, os 
casos de apropriação de valores aos clientes.  

No exercício de sua função, o advogado não pode e não deve esquecer-se 
do Código de Ética. O advogado possui um papel importante perante a sociedade e 
é considerado o primeiro juiz de uma causa, sendo o que tem como objetivo a 
preservação da paz social, se tal agir de maneira contrária, tais reflexos negativos 
acontecerão e a sanção será aplicada de acordo com a infração cometida. A Ordem 
dos Advogados, por meio de medidas, portais de transparência e acesso a 
informação, age de forma ativa ao se tratar de infração disciplinar e cumpre o que 
está previsto em lei, assim acarretando o exercício profissional caso haja algum tipo 
de infração por parte do indivíduo vinculado a Ordem. 

Contudo, necessitamos precisamos dificultar tais condutas que infringem a 
ética, pois há pessoas mal-intencionadas em todas as profissões, pois se esses 
tipos de pessoa não existissem, não haveria diversos instrumentos tratando sobre a 
conduta ética no âmbito profissional. Possuímos um Código de Ética e um Estatuto 
rigorosos e precisos se tratando da falta de ética disciplinar, de tal modo, os 
Operadores de Direito, independente da área que atuam, devem agir de acordo, 
pois é a ética e os princípios que a norteiam, que irão conduzi-lo dentro e fora de 
sua profissão.  

Salientado que, temos muitos juristas que defendem a postura ética do 
profissional acima de qualquer coisa, como o pilar para ser um bom profissional e 
também um cidadão de bem, devendo ser seguido durante toda a sua carreira, 
independente de qualquer dificuldade financeira, deixando de lado a ganancia e 
buscando fazer aquilo que a profissão dispõe, que é contribuir a sociedade, 
garantindo um futuro promissor na carreira. 

Por conta desses inúmeros casos que se teve a necessidade de criar um 
Código de Ética, assim o regulamentando ao longo dos anos para que se tenham 
leis atualizadas, conforme a população vai avançando as leis não podem deixar de 
progredir junto delas. 

Vinculando assim, o operador do direito como servidor da sociedade em que 
rege, sendo exemplo, atuando com postura e tendo prestigio em sua profissão, 
respeitando assim toda a classe de profissionais. 
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LIBERDADE RELIGIOSA NO MEIO ACADÊMICO 

Waldi Moreira Soares Filho 

 

RESUMO 

A liberdade religiosa está prevista no rol de direitos fundamentais na Constituição 
Federal de 1988, a qual vem ganhando espaços no meio acadêmico e sendo 
respeitada pelas instituições educacionais, oferecendo um dia alternativo aos 
guardadores do sábado. Desta forma, será mostrado as previsões legais acerca da 
previsão jurídica da liberdade religiosa, fazendo referência aos guardadores do 
sábado, que possuem um grande dilema em ter atividades avaliativas e 
extracurriculares em dia alternativo, e mostrando ainda acerca da crença religiosa 
que defendem, e proteção jurídica acerca aqueles que professam tal fé religiosa. 
Portanto, neste pode-se observar a necessidade da liberdade religiosa e previsão 
constitucional que todos são iguais perante a lei. 
Palavras-chaves: Liberdade Religiosa. Direitos Fundamentais. Constituição 
Federal.  

 

ABSTRACT 

Religious freedom is provided for in the list of fundamental rights in the Federal 
Constitution, which has been gaining space in the academic environment and being 
respected by institutions, offering an alternative day. In this way, the legal predictions 
about the legal provision of religious freedom will be shown, making reference to 
Sabbathkeepers, who have a great dilemma in having evaluative and extracurricular 
activities on an alternative day, and also showing about religious belief, and legal 
protection about those who profess such religious faith. Therefore, one can observe 
the need for religious freedom and constitutional provision that all are equal before 
the law. 
Keywords: Religious Freedom. Fundamental rights. Federal Constitution. 
 

1 INTRODUÇÃO 

A matéria deste artigo está alicerçada no ordenamento jurídico brasileiro, em 
entendimentos jurisprudenciais, e direitos fundamentais acerca da liberdade 
religiosa, considerando que nas instituições educacionais tem buscado de forma 
geral respeitar as crenças religiosas. Ademais, o presente artigo irá trazer 
informações vitais e dados que mostram que ordenamento jurídico brasileiro tem 
sancionando leis federais, visando especialmente a proteção na presente relação, 
“a crença do dia de guarda, guardadores de sábado”, devendo a instituição 
educacional aplicar dia alternativo para realização das atividades necessárias pela 
mesma.   

Outrossim, em diversos estados brasileiros tem sido criados e publicados 
decretos, e leis especificas visando um dia alternativo de estudos, aos guardadores 
do sábados, especialmente aos adventistas. Portanto, o presente artigo além de 
trazer informações vitais acerca das leis de proteção a liberdade religiosa, trará 
dados acerca da crença e a doutrina, evidenciando a necessidade de aplicação de 
um dia alternativo para estudo, e assim respeitando o dia de adoração dos 
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professos.  
 

2 METODOLOGIA 

A metodologia usada se pauta no método qualitativo, uma vez que a 
pesquisa se baseia em na investigação de base linguístico-semiótica usada em 
ciências sociais, considerando a criação leis que visa proteger os direitos 
fundamentais elencados na Constituição Federal de 1988.  

Ademais, a metodologia escolhida tem como objetivo geral, esclarecer 
acerca da necessidade do respeito com a liberdade religiosa e mostrar a 
importância dos direitos fundamentais previstos na constituição federal de 1988. 
Nesse sentido, esclarecem Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra da Silva Martins 
que “A liberdade religiosa consiste na livre escolha pelo indivíduo da sua religião. 
No entanto, ela não se esgota nessa fé ou crença. Demanda uma prática religiosa 
ou culto como um dos seus elementos fundamentais (...)”. 

 
3 DOS GUARDORES DO SÁBADO 

As pessoas conhecidas por serem guardadores do sábado, são identificadas 
como aquelas que possuem um dia especifico de guarda, são pessoas que 
entendem que neste dia especifico deve ser voltado a adoração ao Deus, o ser 
celestial e conhecido aos que possuem tal crença, como criador do Planeta.  

Outrossim, existem diversas religiões que possuem esta crença da guarda do 
sábado, dentre delas, cito os Adventistas do Sétimo Dia. Sendo assim, os 
adventistas do sétimo dia, possui perto de 17 milhões de membros ativos no 
mundo, a qual teve surgimento como uma igreja cristã protestante organizada em 
1863 nos Estados Unidos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, conhecida também 
pela sigla “IASD”, possui como objetivo missionário, a pregação sobre a breve volta 
de Jesus Cristo e a guarda do sétimo dia da semana, o sábado.  

A Igreja Adventista do Sétimo Dia teve surgimento no ano de 1844, 
consequentemente foram instituídas com a mesma, 27 (vinte sete) doutrinas, e uma 
delas é guarda do sábado, dia de santificação, na qual a instituição religiosa mostra 
a importância da guarda em um dia especifico. 

Acerca disto, a escritora religiosa Ellen Gould White, explica sobre a fé 
destes genuínos crentes:  

“Ao livrar o Senhor, do Egito, o Seu povo Israel, e confiar-lhes Sua lei, 
ensinou-lhes que, pela observância do sábado, deveriam distinguir-se dos 
idólatras. Este deveria ser o sinal da diferença entre os que reconheciam a 
soberania de Deus e os que recusavam aceitá-Lo como seu Criador e Rei. 
"Entre Mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre", disse o Senhor. 
"Guardarão pois o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas 
gerações por concerto perpétuo." Êxo. 31:17 e 16. 

Ademais, a forma de guarda, é um tanto peculiar, nesse sentido a escritora 
cristã Ellen Gould White, explica que existe um preparação para guardar o sétimo 
dia, conhecido como sábado: 

Na sexta-feira deverá ficar terminada a preparação para o sábado. Tende o 
cuidado de pôr toda a roupa em ordem e deixar cozido o que houver para 
cozer. Escovai os sapatos e tomai vosso banho. É possível deixar tudo 
preparado, se se tomar isto como regra. O sábado não deve ser empregado 
em consertar roupa, cozer o alimento, nem em divertimentos ou quaisquer 
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outras ocupações mundanas. Antes do pôr-do-sol, ponde de parte todo 
trabalho secular, e fazei desaparecer os jornais profanos. Explicai aos filhos 
esse vosso procedimento e induzi-os a ajudarem na preparação, a fim de 
observar o sábado segundo o mandamento. 

Logo, perante tal explicação, advém dos adventistas do sétimo dia, que 
entendem que um dia se inicia em um pôr-do-sol e termina no outro, e não de meia 
a noite a meia noite. Portanto, o sábado se inicia no pôr-do-sol de sexta-feira e 
finaliza no pôr-do-sol de sábado, neste sentido, no livro doutrinário “NISTO 
CREMOS” da Igreja Adventista do Sétimo dia, dispõe o seguinte acerca de tal 
assunto: 

O bondoso Criador, após os seis dias da Criação, descansou no sétimo dia 
e instituiu o sábado para todas as pessoas, como memorial da Criação. O 
quarto mandamento da imutável lei de Deus requer a observância deste 
sábado do sétimo dia como dia de descanso, adoração e ministério, em 
harmonia com o ensino e prática de Jesus, o Senhor do sábado. O sábado 
é um dia de deleitosa comunhão com Deus e uns com os outros. É um 
símbolo de nossa redenção em Cristo, um sinal de nossa santificação, uma 
prova de nossa lealdade e um antegozo de nosso futuro eterno no reino de 
Deus. O sábado é o sinal perpétuo do eterno concerto de Deus com Seu 
povo. A prazerosa observância deste tempo sagrado duma tarde a outra 
tarde, do pôr-do-sol ao pôr-do-sol, é uma celebração dos atos criadores e 
redentores de Deus. – Crenças Fundamentais, 19 

(...) 

O sábado se inicia no pôr-do-sol da sexta-feira e finaliza-se no pôr-do-sol do 
sábado (Gên. 1:5; cf. Mar. 1:32).49 As Escrituras consideram o dia que 
antecede o sábado (sexta-feira) como o dia de preparação (Mar. 15:42) – 
um dia em que nos devemos preparar para o sábado, de tal modo que nada 
venha a deteriorar a sua santidade. Nesse dia, aqueles que têm o dever de 
preparar a alimentação da família deveriam preparar a comida para o 
sábado, de modo que durante as horas sagradas eles possam também 
repousar de seus labores (Êxo. 16:23; Núm. 11:8). 

(...) 

Ao se aproximarem as sagradas horas do sábado, é bom que os membros 
da família ou grupos de crentes se reúnam, pouco antes do pôr-do-sol, para 
juntos cantar, orar e estudar a Palavra de Deus, convidando desse modo o 
Espírito Santo como hóspede bem-vindo. Da mesma forma, deveriam 
assinalar o término do dia sagrado com o mesmo tipo de reunião, 
suplicando a presença e orientação de Deus ao longo da semana que está 
começando. 

(...) 

Além do mais, a fé dos guardadores do sábado, está baseada nas sagradas 
escrituras, a qual está prevista tanto como no velho e novo testamento. Desta 
forma, no antigo testamento, cito três referências bíblicas primeiro em Gênesis 2:2 
que dispõe “E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou 
no sétimo dia de toda a sua obra, que tinha feito”, em Êxodo 20:8 que dispõe: 
“Lembra-te do dia do sábado, para o santificar” e ainda em Ezequiel 20:20 dispõe “E 
santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais 
que eu sou o Senhor vosso Deus”. Não obstante, no novo testamento, existem dois 
textos que preveem as crenças dos guardadores do sábado, primeiro em Matheus 
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5:17 prevê “Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas: não vim abrogar, mas 
cumprir.” e o segundo em Marcos 2:27 e 28 prevê “E disse-lhes: O sábado foi feito 
por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do 
homem até do sábado é Senhor.”.  

Portanto, as crenças dos guardadores do sábado, está alicerçada nas 
sagradas escrituras e na doutrina, a um exemplo elencado acima, que é os 
adventistas do sétimo dia, que possuem 27 (vinte e sete) doutrinas, e a guarda do 
sábado sendo uma delas. 

 
4 DA LIBERDADE RELIGIOSA 

A Constituição Federal de 1988, trouxe diversas previsões legais, visando a 
proteção do indivíduo e aplicação dos direitos fundamentais, considerando que 
anteriormente ocorria muitas situações de constrangimentos ilegais, a exemplo disto 
era na ditadura militar, em que muitos momentos era vedada a liberdade de 
expressão.  

Nesse sentido, visando coibir qualquer situação coatora aos direitos do 
indivíduo, a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 1º, trouxe prontamente a 
seguinte previsão legal:  

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;         (Vide Lei nº 
13.874, de 2019) 

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. 

Perante tal dispositivo legal, é claro e evidente que cada indivíduo possui seu 
direito de soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político, sendo assim a constituição de 
1988 prevê liberdade e respeito com o indivíduo, procurando trazer o melhor bem 
estar possível. Contudo, nem sempre houve tal liberdade, antigamente muitos 
cristãos eram perseguidos por seguir suas crenças, como propriamente elencado 
nas sagradas escrituras, como histórias dos discípulos de Jesus e suas histórias 
missionarias (A BÍBLIA. Tradução de João Ferreira Almeida. Rio de Janeiro: King 
Cross Publicações, 2008. 1110 p. Novo Testamento). 

Atualmente no Brasil, a Constituição Federal, busca conceder a liberdade 
religiosa ao indivíduo, e em seu ARTIGO 5º, INCISOS VI e VIII, prevê proteção a 
liberdade da religião, dispondo o seguinte:  

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: 

(...) 
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VI - e 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; 

(...) 

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; 

(...) 

Nesta diapasão, é evidente que a Constituição Federal, protege veemente a 
crença religiosa e respeita, ordenando assim que todos os órgãos adotem tal 
conduta.  

Perante a isto, os alunos e acadêmicos que professam a crença e seguidores 
das doutrinas dos adventistas do sétimo dia, denominados como guardadores do 
sábado, podem pedir a instituição de ensino para realizar as atividades em dias 
alternativos, através uma declaração, a fim de que possam manter-se fieis aos 
princípios religiosos, em sua consciência. Ademais, neste sentido, a declaração 
deve ser elencada na base bíblica de gênesis capítulo 2 e êxodo capítulo 20, 
Declaração Universal dos Direitos Humanos em seu Artigo 18, Convenção 
Americana sobre direitos humanos (Pacto de São José da Costa Rica) – Explicita 
no item 2 do artigo 12, Artigo 5, Inciso VI e VIII da Constituição Federal, Lei nº 7.102 
de 15 de janeiro de 1979 em seu artigo 1º, Lei 11.662 de 10 de janeiro de 1997, 
Ofício nº 120/79 – CAG/SESU/MEC, de 02 de outubro de 1979, conforme está 
disponibilizado o modelo de tal declaração no site 
http://www.universodesbravador.com.br/universitarios/textos_e_manuais/index_decl
aracao_modelo_03.htm#:~:text=Eu%2C%20NOME%20DO%20PASTOR%2C%20P
astor,S%C3%A9timo%20Dia%2C%20exaradas%20no%20livro. 

Todavia, quando é negado o pedido feito pela aluno ou acadêmico pela 
Instituição, o mesmo pode se apelar ao poder judiciário, todavia nem sempre é 
favorável ao pleito, pois é analisado, respeitando todos os princípios e 
circunstâncias, vejamos o entendimento jurisprudencial a pedido feito por aluno 
Adventista do Sétimo Dia, referente a guarda do sábado:  

Tribunal Regional Federal da 3ª Região 

Publicações Judiciais I – Trf 

Subsecretaria da 6ª Turma 

Boletim de Acordão Nro 13327/2015 

00046 APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005478-28.2013.4.03.6106/SP 

2013.61.06.005478-1/SP 

RELATOR : Desembargador Federal JOHONSOM DI SALVO 

APELANTE : LETICIA OLIVEIRA DE CAMARGO 

ADVOGADO : SP254276 ELIZELTON REIS ALMEIDA e outro  

APELADO(A) : Universidade Paulista UNIP 

ADVOGADO : SP101884 EDSON MAROTTI 

No. ORIG. : 00054782820134036106 2 Vr SAO JOSE DO RIO PRETO/SP 

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 

http://www.universodesbravador.com.br/universitarios/textos_e_manuais/index_declaracao_modelo_03.htm#:~:text=Eu%2C%20NOME%20DO%20PASTOR%2C%20Pastor,S%C3%A9timo%20Dia%2C%20exaradas%20no%20livro
http://www.universodesbravador.com.br/universitarios/textos_e_manuais/index_declaracao_modelo_03.htm#:~:text=Eu%2C%20NOME%20DO%20PASTOR%2C%20Pastor,S%C3%A9timo%20Dia%2C%20exaradas%20no%20livro
http://www.universodesbravador.com.br/universitarios/textos_e_manuais/index_declaracao_modelo_03.htm#:~:text=Eu%2C%20NOME%20DO%20PASTOR%2C%20Pastor,S%C3%A9timo%20Dia%2C%20exaradas%20no%20livro
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SEGURANÇA INTERPOSTO POR MEMBRO DA IGREJA ADVENTISTA 
DO SÉTIMO DIA. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME DE AULAS E 
PROVAS, ESTABELECIDO INDISTINTAMENTE PELA UNIVERSIDADE 
PARA TODOS OS SEUS ALUNOS, A FIM DE QUE A IMPETRANTE 
PUDESSE OBSERVAR PERÍODO DE GUARDA RELIGIOSA. 
DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SEREM CRIADOS PELO 
JUDICIÁRIO, PRIVILÉGIOS EM FAVOR DE DETERMINADA CRENÇA 
RELIGIOSA: VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA 
IGUALDADE E DA LEGALIDADE (A LIBERDADE RELIGIOSA NÃO TEM 
COMO CONSEQUÊNCIA A CRIAÇÃO DE PRIVILÉGIOS DE QUE NÃO 
GOZAM OS DEMAIS MEMBROS DO CORPO SOCIAL). APELO 
DESPROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA. 

1. Não é dado ao Judiciário compelir entidade de ensino superior a atuar 
fora de seus regulamentos e da Lei n. 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB), impondo-lhe encargos e ônus materiais que 
beneficiem determinado aluno destacando-o das atividades a que devem se 
dedicar os seus colegas à conta da confissão religiosa voluntária de quem 
deseja ser privilegiado. Na medida em que a lei deve ser igual para todos 
(art. 5º, caput, da CF) e à vista de que "ninguém será obrigado a fazer ou 
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei" (art. 5º, II) não é 
possível estabelecer privilégio na área de ensino superior para um 
determinado grupo religioso. 

2. Ao ingressar no curso de Enfermagem promovido pela UNIVERSIDADE 
PAULISTA - UNIP, a impetrante tinha pleno conhecimento de que deveria 
submeter-se aos critérios e exigências da referida instituição de ensino, 
dentre eles, os horários em que as aulas seriam ministradas - o que incluía 
as sextas-feiras à noite e sábados de manhã - sendo descabida a alegação 
tardia de ofensa ao direito à liberdade de crença. 

3. Apelo da impetrante desprovido. 

Data do Julgado: 16 de abril de 2015. 

Neste sentido, procurando dar efeito vital a previsão constitucional, o governo 
federal alterou a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional), para fixar, em virtude de escusa de consciência, 
prestações alternativas à aplicação de provas e à frequência a aulas realizadas em 
dia de guarda religiosa, a qual chegou ser objeto de reportagem jornalística do 
G1.COM, disposto no site https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/01/04/lei-que-
permite-aluno-faltar-por-motivo-religioso-e-sancionada.ghtml. A qual, LEI Nº 13.796, 
DE 3 DE JANEIRO DE 2019, dispõe o seguinte:  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º  1º A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional) , passa a vigorar acrescida do seguinte art. 
7º-A: 

“ Art. 7º-A Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino 
pública ou privada, de qualquer nível, é assegurado, no exercício da 
liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e 
motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia 
em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de 
tais atividades, devendo-se-lhe atribuir, a critério da instituição e sem custos 
para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas, nos termos do 
inciso VIII do caput do art. 5º da Constituição Federal: 

I - prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/01/04/lei-que-permite-aluno-faltar-por-motivo-religioso-e-sancionada.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/01/04/lei-que-permite-aluno-faltar-por-motivo-religioso-e-sancionada.ghtml
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alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com 
sua anuência expressa; 

II - trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa, com 
tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino. 

§ 1º  A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o 
plano de aula do dia da ausência do aluno. 

§ 2º  O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este 
artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive 
regularização do registro de frequência. 

§ 3º As instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 
2 (dois) anos, as providências e adaptações necessárias à adequação de 
seu funcionamento às medidas previstas neste artigo. (Vide parágrafo único 
do art. 2) 

§ 4º  O disposto neste artigo não se aplica ao ensino militar a que se refere 
o art. 83 desta Lei.” 

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor após decorridos 60 (sessenta) dias de sua 
publicação oficial. 

Parágrafo único. A contagem do prazo de que trata o § 3º do art. 7º-A da Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional) , inicia-se na data de entrada em vigor desta Lei . 

Brasília, 3 de janeiro de 2019; 198 o da Independência e 131 o da 
República. 

JAIR MESSIAS BOLSONARO 

Sérgio Moro 

Portanto, atualmente o Governo Federal tem respeitado as crenças religiosas 
e dado o valor necessário, especialmente sancionando leis atuais, possibilitando 
que os que professam a fé, os adventistas do sétimo dia, possam participar de 
todos as atividades em dia alternativo, que não afetam suas crenças. Logo, não 
tendo de forma alguma, algum prejuízo acadêmico por tal crença religiosa. 

Cumulado a isto, atualmente na Cidade de Telêmaco Borba, as instituições 
educacionais, tem mostrado respeito com seus acadêmicos, possibilitando que as 
provas e atividades necessárias, ser realizadas em uma dia alternativo, respeitando 
o dia de guarda. A vista disto, a postura da referida instituição é plenamente 
constitucional, e uníssima com o entendimento doutrinário de José Afonso da Silva, 
que discorre:  

(...) 

“O conceito de liberdade humana deve ser expresso no sentido de um 
poder de autuação do homem em busca de sua realização pessoal, de sua 
felicidade. 

(...) 

Nessa noção, encontramos todos os elementos objetivos e subjetivos 
necessários à idéia de liberdade; é poder de atuação sem deixar de ser 
resistência à opressão; não se dirige contra, mas em busca, em 
perseguição de alguma coisa, que é felicidade pessoal, que é subjetiva e 
circunstancial, pondo a liberdade, pelo seu fim, em harmonia com a 
consciência de cada um, com o interesse do agente. Tudo que impedir 
aquela possibilidade de coordenação dos meios é contrário à liberdade.” 
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E ainda acerca da necessidade da concessão da liberdade religiosa, 
Gumumbelli destaca um ponto unânime, pois vejamos: 

(...) na modernidade, a religião deixaria de ser a instância integradora da 
sociedade, perdendo funções e poder. É verdade que há muita discussão 
sobre o grau de poder e o tipo de funções mantidos pela religião, bem como 
sobre a extensão do processo de secularização e acerca das supostas 
compensações envolvidas na sua efetivação. Além disso, o 
enfraquecimento e a restrição relativos da religião trariam certas 
conseqüências em sua própria esfera. Desprovida de suas antigas 
atribuições e capacidades, a religião sofreria um processo incessantes de 
divisão institucional – daí o pluralismo confessional – e passaria a ter sua 
plausividade sustentada sobre as conseqüências individuais – daí a 
liberdade religiosa.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante ao exposto, a liberdade religiosa é um direito fundamental do 
indivíduo, que está sendo protegido e com previsão legal, especialmente pela 
recente LEI Nº 13.796, DE 3 DE JANEIRO DE 2019 sancionada recentemente pelo 
Governo Federal, e ainda considerando a previsão constitucional do ARTIGO 5º, 
INCISO VI e VIII da Constituição Federal de 1988.  

Outrossim, a liberdade religiosa foi um direito conquistado com o passar dos 
anos, é algo que tem sido de grande influência e benéfico aos guardadores do 
sábado, considerando que suas crenças estão devidamente alicerçadas nas 
sagradas escrituras, e a obediência desta está prevista em princípios religiosos 
inegociáveis.  

Por fim, o presente Artigo mostrou que a liberdade religiosa é um direito 
adquirido Constitucionalmente, não se limitando ao benefício parcial a alguma 
religião, mas abrandando todas de forma integra.     
 

6 REFERENCIAS  

BASTOS, Celso Ribeiro. MARTINS, Ives Gandra da Silva. Comentários à 
Constituição do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. 2 vol. 3 ed. rev. 
Atual. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 55. 

BASTOS, Celso Ribeiro. MARTINS, Ives Gandra da Silva. Comentários à 
Constituição do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. 2 vol. 3 ed. rev. 
Atual. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 52. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 

ADVENTURY. Grupo. História da Igreja Adventista no Mundo. Disponível em: < 
http://grupoadventury.br.tripod.com/Materiais/IASD/Historia_da_Igreja_Adventista_n
o_Mundo.htm> Acesso em 04 de outubro 2020. 

SELETOS. Testemunhos (Volume 3). A Observância do Sábado. Disponível em: 
<http://ellenwhite.cpb.com.br/livro/index/25/16/34/a-observancia-do-sabado> Acesso 
em 04 de outubro 2020. 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba – PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020. 

 

NISTO. Cremos 27 Ensinos Bíblicos dos Adventistas do Sétimo Dia. Disponível 
em: < http://www.logikadigital.com.br/lgkdgtl/mf/NistoCremos.pdf> Acesso em 04 de 
outubro de 2020. 

BÍBLIA, Português. A Bíblia Sagrada: Antigo e Novo Testamento. Tradução de João 
Ferreira de Almeida. Edição rev. e atualizada no Brasil. Brasília: Sociedade Bíblia do 
Brasil, 1969. 

OLIVEIRA, Fábio Dantas de. Aspectos da liberdade religiosa no ordenamento 
jurídico brasileiro. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 16, n. 
2966, 15 ago. 2011. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/19770. Acesso em: 4 
out. 2020. 



 
VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba – PR, 29 e 

30 de outubro de 2020. 

 

DIREITO A SAÚDE: COMUNIDADE LGBTQIA+ 
 
Ana Paula de Siqueira Rosa1, Bruna Mael dos Santos2, Gabriela Gandolfi de 

Proença Bonin3 e Walison Gean Gonçalves4 
 
 

RESUMO 
 

O presente trabalho irá discorrer das formas de abordagem do Estado e de políticas 
públicas aplicadas no setor que trata de assuntos relacionados a diversidades 
sociais. Com ênfase na comunidade LGBTQIA+, e sua saúde física, moral, 
psicológica entre outras, a qual estará nessa pesquisa tendo como base as normas 
Constitucionais que garantem o direito a dignidade da pessoa humana, e também 
dados reais sobre a vulnerabilidade desse grupo frente as discussões e 
acontecimentos mais atuais que vem influenciando a forma como a sociedade vê 
essa comunidade. Ademais será ressaltado a importância de prover o acesso a 
estes de seus direitos já assegurados por lei, mas que por motivos específicos que 
serão abordados no corpo do texto não é possível ser acessado e exercido de forma 
plena. A vulnerabilidade desse grupo será abordada com base em relatos de 
médicos que avaliaram as condições de saúde deles, e também de políticos e 
doutrinadores do tema. 
Palavras-chave: LGBTQIA+. Princípios Constitucionais. Saúde. Dignidade.  
 

ABSTRACT 
 

The present work will discuss the ways of approaching the State and public policies 
applied in the sector that deals with issues related to social diversity. With emphasis 
on the LGBTQIA + community, and their physical, moral, psychological health, 
among others, which will be in this research based on the Constitutional norms that 
guarantee the human dignity right, and also real data on the vulnerability of this 
group in the face of discussions and more current events that have been influencing 
the way society views this community. Furthermore, it will be emphasized the 
importance of providing access to these of their rights already guaranteed by law, but 
that for specific reasons that will be addressed in the body of the text it is not possible 
to be fully accessed and exercised. The vulnerability of this group will be addressed 
based on reports from doctors who evaluated their health conditions, as well as from 
politicians and doctrines of the topic 
Keywords: LGBTQIA+. Constitutional Principles. Healt. Dignity 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
Somente na última década se pode visualizar números e dados reais sobre a 

saúde da comunidade LGBT. Saúde essa que é física e mentalmente atingida por 

                                                           
1
 Acadêmica do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: anapaulasiqueirarosa@gmail.com 

2
 Acadêmica do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: <brunamaels@gmail.com> 

3
 Acadêmica do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: <gabrielaagandolfi@gmail.com> 

4
 Acadêmico do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: <walissonjg9@gmail.com> 

 



 
VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba – PR, 29 e 

30 de outubro de 2020. 

discursos de ódio que já estão enraizados na cultura brasileira, de uma sociedade 
explicitamente machista. Essas informações só puderam ser compartilhadas para 
todos os cidadãos, ao menos os que tem um mínimo de acesso as informações 
midiáticas, graças a luta desta comunidade pela transparência de sua existência e 
resistência, que desde sempre vem sofrendo com a ausência dessas informações, e 
que luta incessantemente cada dia mais pela sua visibilidade, respeito, inclusão e 
acesso à direitos fundamentais, direitos esses os quais todos os cidadãos já tem há 
tempos assegurados por lei.  

Mas esses conteúdos riquíssimos em informação e que poderiam prevenir 
casos alarmantes de infecções sexualmente transmissíveis e até relacionamentos 
abusivos, que pode levar à morte, por consequência da violência doméstica sofrida 
pelos membros dessa comunidade, porém, esse conteúdo informativo vem sendo 
cada dia mais censurado e acusado de ser “impróprio” ou como uma possível 
“agenda ideológica” por um grande número de conservadores dos mais variados 
tipos socioeconômicos e socioculturais. 

Grupos esses, autointitulados “preservadores da família tradicional brasileira” 
que vão em contramão ao progresso da saúde pública do país, contribuindo assim, 
trágica e injustamente, apenas tem reforçado o que há uma fragilidade em discutir 
esse tema e investir mais em políticas públicas de prevenção desse mal que causa 
mortes, e fomenta a Intolerância e o Preconceito.  

Preconceito esse disfarçado de opinião que vem tomando força e impedindo 
há décadas que haja uma maior exposição da realidade da saúde de grupos 
vulneráveis no Brasil, que o coloca no topo do ranking de países que mais mata 
pessoas da comunidade LGBT no mundo, sendo um dos possíveis gatilhos a 
desinformação e falta de investimento em pesquisas que, com dados reais, 
explicitando para quem está do lado de fora desse grupo, sobre a importância da 
humanização desses cidadãos mais vulneráveis em todos os ambientes, já que 
estão presentes em muitas famílias brasileiras e ambientes públicos também num 
geral, identificados pela sua diversidades dos novos tipos de famílias, de gênero e 
de sexualidade em todos os cantos do país. 

Será abordado no presente artigo os principais pontos que levaram a 
comunidade LGBTQIA+ a se tornarem pessoas dignas de terem seus Direitos 
respeitados e Constitucionalmente efetivados, como o Direito à Vida, e Liberdade de 
Expressão entre outros temas necessariamente debatidos, e por isso por meio deste 
será explanado a importância de grandes pesquisadores dessa questão social, 
também serão mostrados nomes como Dr. Drauzio Varella quem se dedicou a 
amenizar o sofrimento de pessoal em estado de vulnerabilidade, e influenciadores 
que abriram portas para que hoje a visibilidade acerca da Comunidade LGBTQIA+ 
fosse pauta de importantíssimos debates produtivos os quais vão definir o que será 
do direito de toda uma comunidade que luta incessantemente em busca de mais 
Equidade, Respeito e Dignidade.  
 
2. METODOLOGIA 

 
Para a realização desta pesquisa foi utilizado o método dedutivo, 

consubstanciado na pesquisa qualitativa, unificando as informações de artigos, 
revistas eletrônicas, livros e alinhando com a análise crítica, interpretando a relação 
entre tais obras de acordo com os pensamentos dos autores e exemplificados por 

dados e fatos sociais. 
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3. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 
 
O principal objetivo do trabalho é trazer conhecimento acerca das vivências e 

maiores dificuldades de acesso aos direitos fundamentais como o Direito a Saúde e 
de Liberdade da Comunidade LGBTQIA+, que vem constantemente há décadas 
sendo perseguida, e usa sua arma mais potente contra essas opressões, que é a 
sua voz.  

E como membro dessa comunidade, o autor vem por meio deste trazer 
informações históricas, normativas, fundamentais e necessárias para que possa 
enriquecer o conteúdo, ainda escasso, acerca desse tema tão urgente que influencia 
a saúde coletiva e individual de todos os cidadãos. 

 
4. DESENVOLVIMENTO 

 
4.1 CONTEXTO EM QUE ESTÃO INSERIDOS LGBTQIA+ NO BRASIL 

 
Uma voz, um discurso já moldou nações inteiras. Já levou a paz e a guerra 

entre os povos. Já fez o que era impossível acontecer. Mas infelizmente ainda não é 
dado a devido acesso a esse poder, ao menos não é dado o correto acesso aos 
discursos capazes de transformar toda uma sociedade carente de conhecimento 
científico e cultural de forma híbrida e eficiente para elevar ao mais alto patamar o 
que já deveria estar entre as maiores prioridades de uma sociedade, o acesso 
necessário a respeito dos direitos e deveres de um cidadão, para que ele lute pelo 
que já lhes deveria estar sendo garantido efetivamente uma vez que a Constituição 
Federal de 1988 já previa como Direitos Fundamentais da pessoa humana. 

Porém com a falta desse estímulo por parte do Estado, e de alguns que se 
beneficiam com essa desinformação de toda uma sociedade, ainda existem 
discursos pobres em argumentos que limitam a compreensão fática da realidade e 
do tamanho do sofrimento dessa comunidade. Pessoas que estão dentro dos 
círculos familiares que deveriam dar total suporte para pessoas da comunidade 
LGBT em seu lar de afeto, acabam por expulsar essas pessoas de seu convívio, 
sendo a solidão, e muitas vezes a rua, com perigos que ela proporciona, a única 
companhia dessas pessoas na maioria das vezes.  E nesse momento, mais uma 
vez, o Estado com sua responsabilidade de garantir o acesso básico que apoie 
estes através de políticas públicas fornecendo o necessário para a subsistência 
desses cidadãos, falha constantemente, sendo o mundo do crime o “suporte” mais 
acessível como fonte de sobrevivência já que todas as suas estruturas afetivas, 
emocionais e socioeconômicas já lhe foram negadas. 

Um bom meio de enxergar na prática a importância desses pilares 
importantíssimos para a base moral e afetiva formadora de um cidadão, é 
acessando os, ainda, poucos conteúdos informativos existentes como esse presente 
artigo por exemplo, que mostrará grandes nomes nacionais, um deles e o Dr. 
Drauzio Varella, médico, com vasto conhecimento médico de pessoas em graus 
diversos de vulnerabilidade   e divulgador desses tristes, porém necessários, fatos 
sociais, mostrando em diversas publicações, por meio de suas mídias e entrevistas 
cedidas a grandes meios de imprensa, o forte impacto ocasionado pelo despreparo 
de um governo no combate a discriminação da comunidade LGBT e outros grupos 
ditos “minoria”, resultando cada vez mais em violências desenfreadas em desfavor 
desses inocentes. 

Dentro deste contexto, cumpre ressaltar que a série: 



 
VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba – PR, 29 e 

30 de outubro de 2020. 

 
Diálogos sobre a Justiça é fruto de uma parceria constituída pela Secretaria 
de Reforma do Judiciário com algumas das mais renomadas instituições de 
pesquisa do país. As entidades selecionadas para participar desta primeira 
fase foram a Fundação Getúlio Vargas, o Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento, a Organização Terra de Direitos, a Universidade UNISINOS, 
e o Instituto Polis atuando em parceria com o Instituto Brasileiro de Direito 
Urbanístico e com o Centro de Direitos Econômicos e Sociais (CDES).” 
(OLIVEIRA, 2013 p.5) 

 
Mas a raiz do problema não está somente em discursos covardemente 

jogados na rede de navegação online como já se tem acesso mais facilmente, como 
bem menciona um estudo feito pelo CEJUS (Centro de Estudos sobre o Sistema de 
Justiça) uma das maiores dificuldades de serem efetivados direitos sociais voltados 
a liberdade e dignidade sexual em nosso país, o problema se propagou como chama 
no paiol após discursos apresentado em rede nacional de extrema incoerência com 
a verdade dos fatos, de um representante do poder executivo que afirma preferir 
“filho morto que veado”, pessoa essa que devida sua grande exposição nas mídias é 
formadora de opinião e representante de toda uma nação. 

O presente artigo tem por finalidade expor de forma informativa com base em 
estudos sobre os Direitos Sexuais no Brasil, com foco na Comunidade LGBTQIA+, 
bem como os conteúdos de maior relevância, principalmente os conteúdos, dados e 
pesquisas feitos à partir de pesquisas com iniciativa pública do governo e grandes 
nomes que constroem a máquina legislativa no Brasil, para agregar todo esse 
conhecimento na luta por mais visibilidade e conhecimento acerca de um tema que 
até hoje fez inúmeras vitimas inocentes perderem suas vidas pelo simples fato de 
lhes faltarem informações sobre quem são, sobre o que podem se tornar, e o mais 
importante sobre seus direitos fundamentais como um cidadão como qualquer outro. 
E por consequência conscientizar o leitor para que reflita e abra seus olhos para 
uma luta que, se dada sua devida atenção, influenciará na vida de toda a sociedade. 
Para que assim tenhamos mais respeito e empatia por quem está vivendo uma luta 
exaustiva por direitos já assegurados por boa parte da sociedade, que lhes é negado 
há séculos e merece o devido tratamento digno resguardado constitucionalmente. 

 
4.2 CONTEXTO HISTÓRICO ACERCA DA VISIBILIDADE DE PESSOAS LGBTs NA 
SOCIEDADE 

 
 Numa sociedade, cuja cultura trata com normalidade a violência e abomina o 
amor entre pessoas do mesmo gênero, fica explícito a inversão de valores. Valores 
estes que estão enraizados num ciclo vicioso fomentando a cultura machista e 
misógina, com o intuito de por uma espécie de cabresto intelectual desde cedo nas 
crianças e adolescentes, limitando seu acesso as verdades a sua volta, dificultando 
seu acesso a informações essenciais a respeito da existência de várias identidades 
diferentes das ditas tradicionais, e com isso tratando com estranheza e desrespeito 
aquilo que ainda lhes é desconhecido, desconsiderando a possibilidade de viverem 
num mundo com inúmeras opções de felicidades que fogem dos padrões já pré-
estabelecidos. 
 Mas com o passar dos anos muitas pessoas que percebiam os riscos de tapar 
o sol com a peneira, e colocaram seus rostos a tapa, ou como já dizem no meio 
LGBTQIA+ “colocar a cara no sol” e acordaram para as consequências 
devastadoras de se calarem diante de tamanhas atrocidades feitas com pessoas 
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inocentes que apenas andaram fora dos padrões opressores de gênero e até de 
amor ao próximo. 
 Enquanto o homem é ensinado desde cedo a se comportar de forma rude e 
inconsequente, as mulheres são ensinadas a se sentirem frágeis e incapazes de 
realizar as mesmas tarefas que os homens, e a intenção é bem clara, divisão de 
tarefas favorecendo apenas um gênero e atribuindo ao outro funções inferiores para 
que não se sentissem aptas a questionarem sua posição de inferioridade. A cultura 
brasileira é muito propícia para esse tipo de comportamento, uma vez que mesmo 
no século 21 ainda acontecem casamentos com meninas menores de idade e 
normalizam o estupro com argumentos de que o homem tem direito sob o corpo da 
mulher, esse tipo de situação é reproduzida por alguns dos maiores grupos sociais 
do mundo como o cristianismo, que prega conceitos como os que entregam ao 
homem o poder sobre o corpo da mulher, e pode-se citar como exemplo o texto 
bíblico 1 Coríntios 7:10 e 11 que diz: “Aos casados dou este mandamento, não eu, 
mas o Senhor: que a esposa não se separe do seu marido. Mas se o fizer, que 
permaneça sem se casar ou, então, reconcilie-se com o seu marido. E o marido não 
se divorcie da sua mulher.” 

E este trecho é uma clara amostra do quanto a bíblia molda nossa sociedade 
com seus conceitos de relacionamentos sejam duradouros, ao em vez de serem 
relacionamentos consentidos. E com essa simples explicação já se percebe uma 
incompatibilidade de valores, uma vez que a sociedade atualmente se encontra em 
constante mudança, evolução e que quebra de valores retrógados os quais oprimem 
as novas formas de amor, as novas compreensões de um relacionamento saudável. 
 Uma forma mais clara de entender como a crença cristã e os ensinamentos 
bíblicos interferem diretamente no conceito de certo e errado em nossa sociedade, é 
só olhar os dados colhidos pelo IBGE que divulgou os dados do Censo de 2010 
sobre a religião (ou a não religião) declarada dos brasileiros, e aponta que cristãos 
são 86,8% no Brasil. 
 E a respeito da popularização das crenças no país e a grande disseminação 
dessa cultura ao povo dessa nação José Eustáquio Diniz Alves – pesquisador titular 
da Escola Nacional de Ciências Estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística IBGE - expressa a seguinte constatação: “As evangélicas pegaram fieis 
onde a Igreja Católica não tinha se preparado para arregimentar a nova população, 
e adaptaram a mensagem para diversos públicos.” 
 E essa fala é muito importante, pois ela expressa de forma quantitativamente 
quais os perfis típicos dos cidadãos brasileiros nas regiões urbanas as quais se tem 
acesso a variadas formas de cultura e meios de comunicação. Haja visto que há 
forte influencia da forma como a população se molda e se torna mais resistente as 
mudanças quando sua base é de conceitos tão inflexíveis como os de uma crença 
cristã milenar, que prega a respeito de acontecimentos há mais de dois mil anos 
atrás e que ainda são pregados e vem sendo adaptados esses conceitos aos seus 
fiéis até hoje, mesmo o contexto sendo completamente divergente aos conceitos 
pregados por Jesus e seus discípulos na época em que foram feitas as escrituras 
sagradas. 
  E é nesse contexto que estão inseridos os mais diversos personagens dessa 
luta contra a discriminação e os crimes de ódio respaldados em crenças e costumes 
pregados de forma adaptada para abranger o máximo de fiéis, é nesse contexto que 
muitas pessoas se sentem incapazes de lutar por sua própria percepção de uma fé 
realmente pacificadora e serena, de amar e respeitar as diferenças uma vez que a 
bíblia prega a abominação por parte do seu Ser superior de itens como os presentes 
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no livro de Provérbios: “derramamento de sangue inocente, a testemunha falsa que 
espalha mentiras” e ao mesmo tempo de forma clara diz ser pecado em Levíticos “o 
homem não deve se deitar com homem, como se fosse mulher”.  
 E essas falas antigas e fora de nexo com a realidade atual abre margem para 
inúmeras interpretações. E sabendo disso várias igrejas estão moldando seus 
discursos para trazer expressamente dentro de seus templos essas pessoas que há 
alguns anos atrás estavam sentadas em seus bancos escondendo seus pecados, e 
também chamando todos os que pecam de forma livre e consentida nas ruas. E com 
isso fazer um híbrido de seus ensinamentos para que os fiéis julguem, em suas 
próprias percepções, como serão abordadas essas novas formas de exercer a 
liberdade de escolha mundana. E inserindo os ditos “pecadores” a disseminação do 
cristianismo se propaga a nível global, chamando a atenção até de seu líder 
supremo, o Papa Francisco, que sendo um dos papas abertamente mais popular e 
consciente de lutas como da comunidade LGBTQIA+ e da população Negra, faz 
seus discursos sempre respaldado em fatos e dados reais como os do IBGE citado 
anteriormente, fazendo assim com que a igreja assuma um papel importantíssimo na 
luta por mais respeito as diferenças e liberdades individuais no contexto coletivo. 
  
4.3 DISCEMINADORES DO CONHECIMENTO PELOS DIREITOS LGBTQIA+ 
 

No Brasil temos personalidades que são reconhecidas nacionalmente pela 
luta contra a discriminação de gênero e sexualidade como grandes Influencers 
Digitais de peso como Lorelay Fox, Pablo Vitar e Xuxa, cada um com seu público 
alvo passando suas mensagens de apoio e afeto para com os seus seguidores que 
em grande parte são da comunidade LGBTQIA+ e Feministas. No caso dessas 
personalidades públicas suas atitudes e engajamento conseguem levar de forma 
mais rápida o conteúdo que dissemina o respeito as diversidades entre a população, 
fazendo um papel que era inicialmente do Estado com a efetivação de normas 
Constitucionais como o direito a igualdade, saúde segurança e assistência aos 
amparados, sua grande parte se encontra no artigo 5º. 

Mas também são de extrema importância anúncios de cientistas e 
pesquisadores que se dedicam a pesquisas em campo acerca da diversidade de 
Gêneros e Sexualidades na atualidade.  

Ainda em terras brasileiras, temos o médico Dr. Drauzio Varella, que atuou 
em diversas áreas da saúde pública e tem um conhecimento rico nas questões de 
gênero e sexualidade sob o ponto de vista anatômico, humanitário e especialista, na 
área médica. 

 Dr. Drauzio por décadas atuando como médico de pessoas em condições de 
vulnerabilidade sanitárias (como moradores de rua e penitenciárias, incluindo 
penitenciárias femininas que abrigam mulheres transexuais) e sociológicas (como 
LGBTQIA+ exclusos de oportunidades de empregos e acessibilidades 
educacionais), expões incisivamente a necessidade de políticas públicas investindo 
cada vez mais na saúde da população que se sente sem representatividade e com 
pouca disseminação de conteúdos que auxiliem os “novos” grupos sociais a 
buscarem auxílio, tanto psicológico quanto sanitário para se manterem em 
consonância com o funcionamento normal da sociedade. 

Ainda como médico, mas também como estudioso do tema saúde pública no 
Brasil, Dr. Drauzio Varella também tem seu trabalho exposto também em suas redes 
sociais, o que auxilia ainda mais no alcance das informações uteis a população 
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pobre, mais vulnerável, sobre os riscos que esses grupos estão mais expostos 
estando as margens da sociedade.  

Como é o caso da população LGBTQIA+, que sem políticas públicas 
realmente eficazes para auxiliar em suas necessidades mais básicas como as 
orientações sobre gênero e sexualidade, são tratadas de forma desumana em vários 
contextos sociais, e também em contextos que o Dr. Drauzio conhece bem, como o 
sistema carcerário brasileiro no qual ele atuou há décadas como voluntário e 
conheceu casos inclusive do extinto Carandiru. Auxiliando nas questões de saúde 
pública ele conseguiu atender pessoas das mais variadas classes sociais e de 
grupos sociais distintos dentro das penitenciárias. Atendeu também pessoas 
transexuais e homossexuais que estavam detidos por seus crimes cometidos e 
sentenciados a cumprirem suas penas em regime fechado.   

E com isso Dr. Drauzio escancarou as portas que escondiam casos de 
estupros e de violências físicas e psicológicas dentro das celas. E depois de uma 
longa jornada em estudo de campo sobre a saúde de comunidades, como as 
LGBTQIA+, houveram investimentos em pesquisas para entenderem quais as reais 
necessidades da população LGBTQIA+ dentro do sistema carcerário, mostrando que 
pessoas Transexuais, principalmente mulheres transexuais e travestis, além de 
homens gays, sofrem toda forma mais terrível de tortura confinados em espaços 
minúsculos com vários outros detentos do gênero masculino. 

 
4.4 AÇÕES CAPAZES DE MUDAR A FORMA COMO A SOCIEDADE ABORDA O 
TEMA LGBTQIA+ 

 
Ainda abordando questões de gênero acerca do sistema penitenciário 

brasileiro o governo federal tomou a iniciativa inédita no começo do ano em 2020 de 
pesquisar sobre qual a realidade de pessoas da comunidade LGBTQIA+ dentro dos 
presídios nacionais.  

Encomendado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 
por meio de uma chamada pública elaborou um relatório intitulado “LGBT nas 
Prisões do Brasil: Diagnóstico dos procedimentos institucionais e experiências de 
encarceramento.” 

E foi graças as militâncias que esse estudo foi encorajado a ser planejado e 
tido como essencial em meio a tantos acontecimentos de grande relevância sociais. 

E o que esse estudo revelou deixou claro o que já era de conhecimento de 
toda a comunidade em questão, que foram expostos as violências de toda forma 
contra essas mulheres que eram tratadas como homens, sendo que as mesmas 
eram obrigadas a cortarem seus cabelos, usarem roupas opostas a sua verdadeira 
identidade de gênero, ainda serem tratadas pelo nome de registro no masculino e 
sem nenhum acompanhamento hormonal o qual já fazem as transições de forma 
precária muitas vezes devido tratamento não ser prioridade para o Estado nesses 
casos. 

Gustavo Passos, coordenador desse estudo diz: “Existem padrões de 
violação e práticas de tortura que atingem especificamente a população de travestis 
e mulheres trans nos presídios.” (G1 Globo, Ciência e Saúde). 

A Defensoria Pública da União (DPU) também se manifestou dizendo: “o 
Estado Brasileiro desrespeita o direito à identidade e à expressão de gênero, e, portanto, 
viola direitos humanos.” (G1 Globo, Ciência e Saúde). 
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 Vale ressaltar que cada dia são dados novos passos rumo ao reconhecimento 
dos direitos da comunidade LGBTQIA+, e o Estado vem demonstrando que essa 
pauta, mesmo sendo debatida e ainda não concluída em forma de uma lei específica 
que abranja somente crimes contra diversidade sexual do indivíduo, ainda tem seus 
membros da comunidade vendo seu direito a intimidade liberdade de expressão 
sendo violadas. 

Até o presente momento (04/10/2020), mesmo que a passos lentos vem 
sendo debatida há décadas os meios de garantir efetivamente que a comunidade 
LGBTQIA+ saia dessa estatística onde mulheres transexuais tem a expectativa de 
vida de 35 anos apenas, como bem explica o Site do Senado Federal, que diz: 

 
Pouco antes de ser afastada da Presidência, Dilma Rousseff assinou o 
Decreto 8.727/2016, permitindo o uso do nome social de transexuais e 
travestis na administração pública da União. O nome social deve estar nos 
documentos oficiais, como crachás, fichas e publicações do Diário Oficial da 
União. Nos formulários e sistemas de registro de informações também 
devem constar o campo “nome social. (SENADO FEDERAL) 

 
Pessoas transexuais sofrem a discriminação e o abandono afetivo e social 

desde cedo. E grande parcela desse abandono se dá por conta da falta de 
informações adequadas a respeito da humanidade dessas pessoas. Pois uma vez 
que a sociedade não se vê preparada para lidar com o desconhecido tente a rejeitar 
essas diferenças, o que corrobora ainda mais pela marginalização, de pessoas 
transexuais principalmente, dentro da comunidade num geral. 
 A luta pela visibilidade esta tendo fortes aliados, pessoas que tem como 
suporte as mídias sociais estão expondo suas vivências por meio de seus canais de 
transmissão e atingem vários públicos, incluindo manifestantes contra a luta pela 
causa LGBTQIA+, o que é de suma importância, pois, como já mencionado 
anteriormente, há uma carência por parte dos representantes do povo de projetos de 
lei que sejam executados no sentido de levar a tão esperada liberdade de exercerem 
sua identidade reconhecida por todos. 
  
4.5 A ABORDAGEM FEITA PELO ESTADO PARA EFETIVAÇÃO DE DIREITOS JÁ 
ASSEGURADOS CONSTITUCIONALMENTE DA COMUNIDADE LGBTQIA+ 
 

Previsto Constitucionalmente, o Estado deveria promover o bem de todos 
sem preconceitos de gênero, sexualidade, cor e crença. 

Mas na pratica é o oposto que se vê. O Brasil lidera a lista de países que mais 
matam pessoas da comunidade LGBTQIA+. E muito dessa violência se dá pela falta 
de informações adequadas a respeito dos temas diversidade sexual e de gênero. 
Infelizmente essas violências muitas vezes partindo de quem deveria lhes garantir 
um lar saudável, seus próprios pais, irmãos e pessoas próximas do convívio afetivo 
da vítima ainda estão entre os que mais atentam contra a vida de pessoas dessa 
comunidade, e isso se dá pelo simples fato de que a desinformação leva ao 
abandono de pessoas que já estavam vulneráveis apenas por existirem. 

E como os poderes administrativos precisam de uma denuncia para que seja 
registrada de forma legal e investigar os fatos, muitas vezes a vítima prefere não 
denunciar, pois se dentro do seu próprio lar houve uma rejeição de sua identidade, o 
que esperar de pessoas que não tem preparo nem vivência alguma sobre como é 
ser tratado de forma mais desumana do que tivesse cometido um ato ilícito. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8727.htm
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Uma porta de esperança é o Disque 100, numero este que recebe denuncias 
de agressões e violência contra LGBTQIA+, e de forma gratuita esse direito de sair 
do anonimato é um grande passo rumo as maiores visibilidades que possam garantir 
a efetivação de direitos cidadãos. 
 
4.6 ENTENDIMENTOS DO STF ACERCA DOS DIREITOS LGBTQIA+ 
 
 O Supremo Tribunal Federal passou a enquadrar homofobia e transfobia 
como crimes de racismo ao reconhecer omissão legislativa.  
 Ao tratarem no STF, a matéria e debater a necessidade de se legislar para 
todos e todas de forma a garantir direitos básicos fundamentais que ainda é negado 
a população LGBTQIA+. O que se concluiu foi que, os crimes contra esses grupos 
vulneráveis, será enquadrado na lei que pune o Racismo, e com isso o crime contra 
Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transexuais será inafiançável e imprescritível.  

Os Ministros avaliaram a situação de vulnerabilidade da comunidade 
LGBTQIA+, e citaram alguns dos fatos, como os inconstitucionalmente, a omissão é 
necessário ser revertida e se tornar um papel fundamental do Estado promover a 
garantia de direitos fundamentais a população vulnerável.  
 Entre os que se pronunciaram estão Ministra Carmen Lúcia, Ricardo  
Lewandowski, Ministro Gilmar Mendes e Ministro Marco Aurélio. 
  E o que chegou como conclusão, mesmo não sendo unanime, é de que a 
violência e os crimes de ódio estão discriminando uma parcela da população tão 
importante para o funcionamento da maquina que faz o país funcionar. E que 
condutas homofóbicas, além de precisarem ser puníveis e repudiadas, ainda vão em 
contramão de uma sociedade que é regida pela meta de promover o bem de todos 
sem preconceito de nenhuma forma. 
 
4.7 LGBTQIA+ E A SUA VULNERABILIDADE NO AMBITO DA SAÚDE PÚBLICA 
 
 Com o tema de novos grupos sociais, e a imensa demanda por normas 
específicas a respeito desses direitos coletivos e individuais, o Ministério Público e 
outras entidades Governamentais e Ongs, se uniram para conseguirem dados 
suficientes para entenderem o que seria tratado como prioridade na questão da 
saúde pública coletiva. E pautas como HIV, e Violências Sexuais contra a 
Comunidade LGBTQIA+, inclusive violências estas dentro de locais que deveriam 
ser garantidores de disciplina como o sistema prisional brasileiro, estão colocando 
grande parte dessa parte da população em riscos.  
 Organizações como o The Intercept Brasil, abrem os olhos da população com 
informações relevantes e com fontes confiáveis acerca de atitudes as quais os 
governos mundiais, porém em foco no Brasil em seu site nacional cujo seu editor-
chefe Glenn Greennwald marido do Deputado do PSOL David Miranda que são um 
casal homoafetivo, possuem vasta experiência em situações de desinformação e 
manipulação de fake News a respeito de partidos políticos e iniciativas privadas a 
favor da Comunidade LGBTQIA+. 
 Uma das várias publicações de imensa relevância social acerca da 
visibilidade que humanize pessoas dessa comunidade foi no site do The Intercept 
Brasil Vozes que expos a dura realidade do estigma que cobre a comunidade gay, 
lésbica e transexual sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis, a qual ainda é 
relacionada por meio de falsos boatos populares e falta de informações adequadas 
sobre ela.  
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O título que faz referência a fala que faz a seguinte crítica: “Nós gays levamos 
a culpa, mas os heterossexuais são responsáveis pela maioria das infecções de 
HIV.” 

E segue com a observação: “há 12 anos, população hétero assumiu a 
dianteira no Brasil. Por que então o preconceito segue sobre os ombros dos 
LGBTQIAP+?” 

Em relação a esse estigma de cunho preconceituoso que cerca há décadas 
essa comunidade, e o que não contribui para essa mudança e uma possível posição 
das autoridades a respeito desses fatos, é que o Brasil no Governo Bolsonaro 
deixou muito a desejar com o Ministro da Saúde que em meio a pandemia do Covid-
19 fizeram pronunciamentos dizendo que a pandemia que já havia levado a óbito 
milhares de vidas em outros países no Brasil não passava de uma gripezinha. E o 
raciocínio básico de qualquer cidadão com um mínimo de instrução é de que o 
controle sobre a possível infecção de muitas pessoas estaria à mercê do sistema 
público de saúde já defasado om imensos cortes dos orçamentos que seriam os 
investimentos necessários para conter as infecções já presentes no país como o HIV 
e até o controle a Dengue. 

James Cimino, escreve para a página “O The Intercept Brasil Vozes”, e assim 
descreve da seguinte maneira a  situação no país acerca de: 
 

Muitos países europeus seguiram o programa brasileiro de combate ao 
HIV até que os “profissionais técnicos” do atual governo 
resolveram desmontar e aparelhar o programa com sua máquina 
ideológica que vê o HIV positivo como um homossexual promíscuo que 
não merece viver por não seguir a doutrina da religião que eles alegam 

seguir. (CIMINO, 2020, s.n) 

 
Como já mencionado no trecho do The Intercept Brasil Vozes, o Brasil já foi 

referência em tratamentos gratuitos a população na luta contra a Aids, como é 
popularmente conhecida até atualmente pela maioria da população,  a síndrome da 
imunodeficiência humana. 

No texto publicado na data de 04 de Setembro de 2020, ainda tem um alerta 
sobre a exposição da população sobre as ISTs e principalmente o HIV, que houve 
um tempo em que os casos tiveram significativa diminuição por conta de pessoas 
que se conscientizaram a respeito dos cuidados necessários para não contraírem o 
vírus, mas explica que nos últimos tempos os casos vem aumentando novamente de 
forma alarmante, e explica que:   

 
O principal fator é a falta de informação. Os jovens veem a epidemia de 
aids como algo do passado ou, graças à eficiência dos medicamentos, 
algo superado. A ausência de campanhas educativas em escolas ajuda 

muito a propagação do vírus. (CIMINO, 2020, s.n) 

 
Não é de hoje que essas informações estão trazendo malefícios a toda a 

comunidade, não apenas para os grupos mais vulneráveis como a população mais 
pobre que não possui condições sanitárias básicas para sua subsistência. Mas com 
o acesso a informações sobre contágio em meio a pandemia mostrou que podem 
haver inúmeras formas de divulgas o conhecimento sobre determinado assunto e 
garantir que cidadãos comuns sejam os maiores disseminadores de conceitos mais 
básicos sobre cuidado próprio e o cuidado com os demais membros de seu convívio. 

Informações essas que poderiam mudar a forma como a comunidade 
LGBTQIA+ é vista na sociedade atualmente. 

https://exame.com/brasil/modelo-no-mundo-departamento-de-combate-ao-hiv-do-brasil-perde-status/
https://www.dw.com/pt-br/o-que-explica-o-aumento-dos-casos-de-hiv-no-brasil/a-51455784
https://www.dw.com/pt-br/o-que-explica-o-aumento-dos-casos-de-hiv-no-brasil/a-51455784
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Porém, há um desserviço por parte de quem deveria garantir a ordem e a 
saúde física e psicológica dessa comunidade, caos esse que poderia ser evitado 
com medidas simples como a exposição real dos fatos sobre o HIV no Brasil. Mas 
muitas pessoas ainda são beneficiadas com esse tipo de Fake News, e seu discurso 
venenoso acabaria caindo por terra caso fossem esclarecidos determinados pontos 
acerca da situação da infecção por HIV  os últimos anos no Brasil. 

 O The Intercept Brasil Vozes, através do autor James Cimino, traz um relato 
real e assustador sobre esse tema: 

 
A ausência de campanhas educativas em escolas ajuda muito a 
propagação do vírus. Mas há outro dado importante que é ignorado por 
muita gente, especialmente homens heterossexuais, do presidente da 
República a jornalistas da grande mídia: de 2007 a 2019, segundo 
dados do Ministério da Saúde, os heterossexuais foram responsáveis por 

58% dos novos casos de infecção por HIV. (CIMINO, 2020, s.n) 

 
Essas informações podem ser ainda mais completas quando a mesma fonte 

revela o seguinte: 
 

“Ou seja, se em 1999 o panorama da aids no mundo já havia mudado, já 
não significava mais uma sentença de morte, e hoje, em 2020, não 
apenas aquela geração de gays superou a expectativa de vida dos 20 
anos como aprendeu a conter a infecção. Por que então Bolsonaro ou o 
jornalista Leandro Narloch insistem em disseminar esse monte de 

informação distorcida e defasada sobre esse assunto?”  (CIMINO, 2020, 
s.n) 

 
E só para contextualizar: 

 
Em 5 de fevereiro de 2020, o presidente Jair Bolsonaro disse, do seu 
chiqueirinho no Planalto, que a pessoa com a HIV era “uma despesa para 
todos”. Eu entendo a tática: usando da homofobia e da sorofobia, 
Bolsonaro desvia o foco das verdadeiras despesas do governo, como os 
R$ 2,5 milhões gastos em seu cartão corporativo até março deste ano. É 
revoltante que ele use a condição de saúde de cidadãos pagadores de 
impostos para obter ganho político, mas não chega a ser uma surpresa.  

(CIMINO, 2020, s.n) 

 
E essa fala do Presidente da República reforça cada dia mais o que seus 

seguidores e apoiadores desse desgoverno querem ouvir, no caso as mentiras 
sobre pessoas homossexuais, falsas informações a respeito da infecção que já 
mostram as evidências que não tem apenas como contaminados os homens e 
mulheres que tenham relação sexual, ou qualquer forma de contato direto com o 
sangue de um HIV positivo, com pessoas do mesmo gênero.  

Essa ideia maligna do presidente Bolsonaro não faz sentido, mas não é o que 
está sendo o maior consenso no mundo científico que eles querem dar ouvidos 
mesmo, e não é de hoje.  

Pois seguindo a lógica de Bolsonaro homossexuais homens que fazem sexo 
com outros homens estão entre os maiores causadores da propagação do vírus HIV, 
e com isso ele exclui que homens também tem relações homossexuais com outros 
homens transexuais, e nesse caso a relação sexual seria feita entre um homem gay 
com pênis e um homem transexual com uma vulva, o que se encaixa perfeitamente 
no caso de relações sexuais entre casais heterossexuais, mas Bolsonaro e seus 

https://www.dw.com/pt-br/o-que-explica-o-aumento-dos-casos-de-hiv-no-brasil/a-51455784
https://www.dw.com/pt-br/o-que-explica-o-aumento-dos-casos-de-hiv-no-brasil/a-51455784
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2019/novembro/29/Boletim-Ist-Aids-2019-especial-web1.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2019/novembro/29/Boletim-Ist-Aids-2019-especial-web1.pdf
https://oglobo.globo.com/sociedade/pessoa-com-hiv-uma-despesa-para-todos-diz-bolsonaro-24231125
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/12/gastos-com-cartoes-corporativos-da-presidencia-nos-3-primeiros-meses-de-2020-sao-os-maiores-desde-2013.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/12/gastos-com-cartoes-corporativos-da-presidencia-nos-3-primeiros-meses-de-2020-sao-os-maiores-desde-2013.ghtml
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fieis seguidores não estão preparados para esse fato, e nem se dariam o trabalho de 
fazer essa relação lógica a respeito de probabilidades e de dados reais sobre a 
infecção pelo vírus HIV não escolher gênero para que efetue a contaminação.  
 
4.8 AS NORMAS CONSTITUCIONAIS QUE EMBASAM A LUTA DA COMUNIDADE 
LGBTQIA+ 
 
 As normas Constitucionais estão presentes em todas as formas de militância 
da comunidade LGBTQIA+. Uma vez que é com base nela que são explanados a 
todo momento que suas vidas estão constantemente limitadas aos acessos mais 
simples de exercerem sua cidadania.  
 Já no início do texto Constitucional se encontram os Direitos Fundamentais, e 
estes são de suma importância para que possamos ver a discrepância entre o 
acesso ao trabalho, a moradia e a saúde, direitos esses que parcela da população 
mais pobre já está em desfalque há décadas.  
 Mas para a população mais vulnerável entre os pobres as palavras contidas 
nesse livro se tornam ainda mais inacessíveis, pois andar na rua quando se é um 
gay afeminado, arrumar um emprego sendo uma travesti, ser tratada com dignidade 
sendo uma mulher lésbica em qualquer espaço público, e muitas vezes até dentro 
de casa, parece uma missão impossível.  
 Constantemente tem que ser lembrado de que essa comunidade está sendo 
oprimida cada dia por um meio diferente.  
 No artigo 5º diz: “X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação.” (BRASIL, 1988) 
 Mas na prática não está sendo efetivado o texto Constitucional. O que se vê 
ainda são números crescentes de violência física, moral e psicológica contra a 
população LGBTQIA+, e esse ataque vem de todos os lados, desde o cidadão 
comum até o Presidente da República. 
 A violência física se dá por conta de a expectativa de vida de uma mulher 
transexual ser de apenas 35 anos como apontam os dados do Senado Federal, já 
mencionado anteriormente. 
 A violência moral se dá conforme percebemos o total desrespeito por parte do 
poder Executivo representado por um homem eleito para auxiliar nas decisões mais 
importantes para todos os cidadãos, mas acaba por apenas pensar em favorecer 
uma parcele que lhe convém, e disseminar o ódio contra grupos vulneráveis, como 
já foi explicado a respeito das Fake News em desfavor dos infectados pelo HIV. 
 E por último e não menos importante, a violência psicológica por conta da 
imensa jornada já percorrida pela comunidade LGBTQIA+ e tantos outros grupos 
vulneráveis como de Feministas, Negros, Deficientes e Idosos. Grupos estes que já 
tem suas próprias cargas de preconceito diárias sendo alimentada diariamente de 
forma totalmente injusta por parte de uma sociedade desequilibrada na questão de 
amparo aos mais necessitados.  
 De todas as formas de violência, a que mais machuca é a violência 
Psicológica. Pois esta por sua vez não possui formula mágica e nem uma lei perfeita 
capaz de reparar seus danos.  
 Uma vez que a violência física se cura com medicações e curativos 
adequados a cada caso, o desrespeito, a falta de políticas públicas efetivas, o medo, 
a história mal contada acaba por acarretar danos profundos aos membros de 
comunidades que estão cansados de lutar contra um sistema opressor. Mas mesmo 
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cansados conseguem tirar suas forças de um lugar ainda inacessível pelo opressor, 
que fica dento de seu mais profundo âmago, e que ainda não há uma explicação 
científica para explicar de onde essa força vem e faz tamanha revolução, mas ao 
mesmo tempo se orienta e reconhece que muito ainda está por vir, e que essa força 
precisa ser passada adiante para que a corrente que hoje sufoca, amanhã será a 
principal forma de prenderem-se as suas conquistas. 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Cada pessoa que um dia eleve sua voz e mostre uma opinião diferente está 

dando o próximo passo para garantir que discussões acerca das diferenças possam 
trazer inúmeros benefícios a uma sociedade com tamanha diversidade. 
 Mesmo com tamanha desigualdade social, o Brasil se mostra cheio de novas 
oportunidades e cheio de histórias capazes de transformar a vida de todos, como 
Maria da Penha que revolucionou a forma como é vista e sentenciado o agressor 
que comete o crime de violência doméstica. 
 Hoje a comunidade LGBTQIA+ já é reconhecida por sua grande influência em 
vários setores, como por exemplo na política, na economia, nas relações 
internacionais, na influencia cultural, e em pesquisas científicas que elevam o 
conhecimento e disseminam novas ideias e vivências de toda uma comunidade. 
 A superação desses membros está presente em todas as áreas que um ser 
humano pode participar, desde sua “saída do armário” até seu cargo numa empresa 
com registro em carteira. 
 Ciosas que para quem não está dentro da comunidade em questão, muitas 
vezes não imaginam que cada passo é milimetricamente arquitetado para que não 
sejam diminuídos por sua condição de diferença. Diferença essa que já comprovada 
desde que se retirou o prefixo ISMO da identificação de pessoas que se relacionam 
com outras do mesmo gênero em torno de 30 anos atrás. 
 Ainda há rejeições por parte de grande parcela da sociedade acerca dessa 
luta diária. Muitos dizem ser mimimi, e que todos são sim iguais, mas sem 
entenderem que seu local de imenso privilégio não lhe permite observar acima do 
muro, para ver que seu vizinho tem que lutar o dobro para conquistar o que para 
muitos vem de graça. 
 E enquanto não houverem políticas públicas capazes de efetivar 
definitivamente o acesso á saúde, moradia, busca pela felicidade, dignidade, entre 
outros princípios em normas Constitucionais, a luta dessa comunidade continuará. 
 O caminho percorrido e as conquistas estão sendo sabotados 
constantemente pelos próprios responsáveis por garantir o que já lhes é assegurado 
em lei. E apenas o fato desses irresponsáveis estarem exercendo um poder capaz 
de solucionar grande parte do problema, e não o fazem, demonstra quanto ainda 
deve ser debatido esse tema. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem a finalidade de se analisar a importância do ensino da 
constituição de qualidade nas escolas, com o objetivo de tornar uma sociedade mais 
justa, garantindo que os jovens e adultos tenham pensamentos e ações melhores da 
sociedade atual. A metodologia utilizada nesse estudo é uma análise bibliográfica 
qualitativa das leis acerca da temática. Acredita-se que com um ensino de qualidade 
é que conseguimos fazer com que a sociedade seja igual para todos.  
Palavras-chave: Constituição Federal, Ensino, Jovens, Crianças, LDB 

 
 

ABSTRACT 
 

The present work aims to analyze the importance of teaching quality constitution in 
schools, with the objective of making a society more just, ensuring that young people 
and adults have better thoughts and actions in today's society. The methodology 
used in this study is a qualitative bibliographic analysis of the laws on the subject. It is 
believed that  with quality education is that we can make society the same for 
everyone. 
Key-words: Federal Constitution, Teaching, Young People, Children, LDB 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

Tem se observado, de forma constante e repetidas vezes que, está tendo  
 uma falta de respeito, com as normas constitucionais, sendo as mesmas normas de 
garantias fundamentais, para a sociedade, e que é do interesse dos cidadãos. Com 
uma abordagem mais abrangente, e discussão, com toda a sociedade, e não 
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somente aqueles que escolhem cursar uma faculdade de direito, talvez assim, 
veríamos as normas constitucionais sendo respeitadas de forma digna e correta. 
 Com isto, fica a pergunta, será que temos buscado uma melhoria para a 
sociedade toda? Ou somente para uma parte dela? Será que estamos educando as 
crianças e jovens de maneira correta? Ou fazendo com que eles se sintam 
pressionados a serem alguém na vida? E ao não achar o seu lugar, se recorrem aos 
caminhos fáceis, como ir contra as leis? 
 A estas perguntas surgem a problemática de nosso trabalho: que 
considerando ser um trabalho onde se trata de temas constitucionais, com foque em 
direitos fundamentais e suas garantias, será que sendo este tema amplamente 
discutidos, teríamos uma sociedade onde as circunstâncias são avassaladoras com 
o descumprimento da lei?  
 O objetivo desse estudo é debater “a importância do ensino da Constituição 
Federal desde o Ensino Fundamental”. 
 Atualmente se faz necessário o ensino da Constituição Federal- CF no Ensino 
Fundamental, pois nota-se que jovens e adultos desconhecem seus direitos e 
deveres. Entende-se que o acesso a essas informações não deve ser apenas dos 
acadêmicos e profissionais da área de direito, a fim de que haja uma noção básica 
dos cidadãos de todos direitos e deveres da dignidade da pessoa humana 
relacionando uma noção das obrigações perante a sociedade em geral. 

  
2.  METODOLOGIA 

 
 O trabalho proposto é uma pesquisa qualitativa, que segundo Minayo (2004), 
permite aprofundar os significados das ações e relações humanas, e desvendar o 
fenômeno e suas origens, captando os distintos significados da inserção na vida de 
cada sujeito. O presente estudo é feito a partir de pesquisa bibliográfica, que se 
caracteriza também como uma revisão da literatura, pois busca contextualizar, 
investigar e, principalmente, apresentar uma discussão crítica sobre o problema 
(GIL, 2002). Os materiais utilizados foram retirados dos indexadores Scielo, Google 
Scholar, Biblioteca Virtual e site do Planalto. 
 
3.  DESENVOLVIMENTO 

3.1 ENSINO FUNDAMENTAL – DIRETRIZES E BASES 
  
 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB 9394/96) é a 
legislação que regulamenta o sistema educacional (público ou privado) do Brasil da 
educação básica ao ensino superior. 
 Na história do Brasil, teve duas importantes datas nas quais foram criadas as 
diretrizes e bases da educação básica, que tiveram que ser analisadas mais 
detalhadamente. Em 1961, em um período político de transição a LDB chegou para 
que as questões importantes pudessem ser respondidas e discutidas, com o sentido 
de orientar os jovens e adultos para a construção de uma sociedade justa e 
igualitária. 

No primeiro título da LDB de 1996 as primeiras explicações a respeito de 
educação: 

 
No art 1º da LDB A educação abrange os processos formativos 

que se desenvolvem na vida familiar na convivência humana, no trabalho, 
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nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 

§1º Esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 
predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias. 

§2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho 
e à prática social. 

 

Já em seu terceiro título é dito que: 
 

Art 4º O dever do Estado com educação escolar pública será 
efetivado mediante garantia de: 

I- Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 
(dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: 

a)Pré-escola 
b) Ensino fundamental 
c)Ensino médio 
II- Educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de 

idade; 
III- Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 
ou superdotação transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, 
preferencialmente na rede de ensino; 

IV- Acesso publico e gratuito aos ensinos fundamental e médio 
para todos os que não concluíram na idade própria; 

V- Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da 
criação artística, segundo a capacidade de cada um; 

VI- Oferta de ensino noturno regular, adequado ás condições do 
educando; 

VII- Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com 
características e modalidades adequadas às suas necessidades e 
disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições 
de acesso e permanência na escola; 

VIII- Atendimento ao educando, em todas as etapas de educação 
básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde. 

IX- Padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a 
variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao 
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem; 

X- Vaga na escola publica de educação infantil ou de ensino 
fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia 
em que completar (quatro) anos de idade. 

Art 4º-A- É assegurado atendimento educacional, durante o 
período de internação, ao aluno da educação básica internado para 
tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo 
prolongado, conforme dispuser o Poder Publico em regulamento, na esfera 
de sua competência.      
 

 Nestes dois artigos podemos verificar o direito que, alunos, principalmente de 
rede pública possuem. É fato que atualmente alguns destes direitos não são 
colocados em pratica, como no Art.4º, inciso VIII, são poucas as escolas públicas 
que tem uma enfermaria para atender os alunos, como por exemplo. 

 
3.2 CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
 De acordo com o Art 5º da CF que aborda sobre os direitos fundamentais da 
pessoa humana 
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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; 

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 
senão em virtude de lei; 

III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano 
ou degradante; 

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 
anonimato; 

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, 
além da indenização por dano material, moral ou à imagem; 

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; 

 
 Observa-se o quanto atual é este tema, para ser debatido em escolas, 
faculdades, nos ambientes de empresas e instituições do terceiro setor, 
demonstrando que se faz necessário exercitar a cidadania e a plenitude dos direitos 
quando se busca conhece-los de forma correta.   Conhecer temas que 
introduzam as normas, direitos e deveres é essencial para constituir uma sociedade 
mais justa.  
 Se tratando de considerar a constituição a Carta Magna do Ordenamento 
Jurídico brasileiro, se faz necessário ter uma discussão com as crianças e jovens. 
Cidadãos estes que são resguardados pela própria Constituição Federal, e outras 
leis complementares. Os mesmos serão os agentes principais na atuação da 
sociedade no futuro, qual está sendo construída. 
 Com elas aprendendo nas escolas sobre as leis que regem o Brasil, as 
futuras gerações saberiam seus direitos, deveres e garantias, frente a sociedade. 
Diante disto o advogado e professor de direito constitucional Júlio Cesar Hidalgo 
falou sobre em uma entrevista. 

Muitos são os benefícios de se ensinar a Constituição nas escolas, 
mas podemos começar pela importância que a Constituição tem no direito. 
Ela é a norma mais importante, aquela com que todas devem estar de 
acordo. Assim, não adianta conhecer uma lei se a pessoa não conhece a 
Constituição, que é a base de todas as leis do nosso país. 
Do artigo 1º ao 4º, por exemplo, nós temos os princípios e fundamentos da 
República Federativa do Brasil, que são a base de toda a organização política 
do nosso país, além da base de todos os nossos direitos e deveres. E a 
grande maioria das pessoas não conhece esses artigos básicos da nossa 
Constituição. Assim, no meu ponto de vista, não podemos falar em 
“cidadãos”, se estes não conhecem o funcionamento político e institucional do 
próprio país. 
Do artigo 5º ao 17º, nós temos os nossos direitos e deveres fundamentais, 
sem dúvida os artigos mais importantes da nossa Constituição. Lá é que nós 
encontramos assegurados o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, 
propriedade e também os direitos políticos e sociais, entre outros. Mas nada 
adianta o direito estar na Constituição se as pessoas não conhecem os seus 
direitos. 
Sempre resumo isso com uma frase: direito não é o que está escrito, direito é 
aquilo que você conhece e exige. Uma pessoa somente pode impedir que 
outra abuse ou negue seus direitos e garantias se souber quais são seus 
direitos e garantias. Além disso, dos direitos, a Constituição traz também os 
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deveres. E conhecer os deveres é tão importante quanto conhecer os direitos. 
Ao conhecer os seus deveres a criança e o jovem se tornam consciente do 
“outro”, tomam conhecimento de seu papel na sociedade, que não é apenas 
de ter direitos, mas também ter deveres e respeitar os direitos das outras 
pessoas. 
De que forma a educação pode inserir a constituição na sala de aula? 
Quando escrevi a “Constituição em Quadrinhos”, já adotada em várias 
escolas, tinha plena convicção de que os professores poderiam usar os 
artigos da Constituição que falam da proibição da tortura e de tratamento 
degradante para conversarem sobre bullying ou violência doméstica. Em 
época de eleição podem dar ênfase aos artigos que tratam dos direitos 
políticos, os artigos que tratam de liberdade para conversarem sobre 
intolerância religiosa, intolerância na internet, o tratamento da defesa da 
intimidade, dado pela Constituição, para passarem aos alunos conceitos de 
direito à intimidade na internet. 
Tudo isso, claro, deve ser levado às crianças com uma linguagem clara e 
objetiva, por meio de exemplos e situações do cotidiano das crianças, 
utilizando-se de atividades lúdicas que apresentem o conteúdo da 
Constituição de uma maneira natural às crianças e aos jovens. 
Além disso, o ensino da Constituição pode ser multidisciplinar, sendo feito em 
conjunto com as matérias de História, sociologia e geografia, entre outras. 

 

Ele também falou sobre os benefícios do ensino da constituição já desde a 
infância. 

A criança e o jovem, ao aprenderem seus direitos e deveres constitucionais, 
além da organização política e administrativa da República Federativa do Brasil, 
assumem um papel mais dinâmico e participativo na sociedade. Aquele que exige o 
seu direito ajuda a criar uma cultura de respeito a esse direito e, assim, indiretamente 
contribui para assegurar o direito a outras pessoas. 
Aprender o funcionamento do Estado brasileiro e o seu papel na política faz com que 
o indivíduo se torne mais criterioso no momento do seu voto e no acompanhamento 
das atividades políticas, trazendo, assim, melhoria na atuação dos órgãos estatais. 
O Brasil não tem interesse em se aprofundar em assuntos que dizem respeito a 
direitos e deveres. Por quê? É cultural? 
Acredito que a falta de interesse se deve a vários fatores, mas dois deles me 
parecem mais latentes. O primeiro é a falta de interesse de uma grande parte da 
classe política de formar cidadãos conscientes de seus direitos e de seu papel na 
sociedade e na política. Uma “massa” ignorante dos seus direitos é muito mais fácil 
de ser moldada e conduzida conforme os interesses dessa classe de políticos. Se os 
cidadãos se tornarem conscientes do funcionamento do Estado, dos seus direitos e 
dos seus deveres, eles passarão a ser mais exigentes, tanto no momento do voto 
quanto no acompanhamento das atividades dos políticos no exercício de seus cargos 
e isso excluirá da vida política muitos dos políticos corruptos e incompetentes que 
hoje conseguem seus votos explorando a miséria e a ignorância dos eleitores, muitas 
vezes com falsas promessas e compra de votos. 
O segundo fator acredito que é culpa do próprio direito e das pessoas que trabalham 
diretamente com ele. O direito sempre é apresentado como algo inalcançável pelo 
cidadão, sempre com uma linguagem rebuscada, com um vocabulário ao alcance de 
poucos e rituais processuais somente conhecidos daqueles que se aprofundam no 
seu estudo. Este “comportamento” do direito afasta as pessoas dos seus direitos e 
faz que elas achem o direito algo difícil, algo que “não é para elas”. 
Nada mais longe da verdade. O direito está presente em nossas vidas desde antes 
de nascermos, haja vista que já temos direito à vida e a herança, entre outros, ainda 
na “barriga da mãe”. E isso sem falar que as situações que envolvem nossos direitos 
e deveres são cotidianas. 
Se eu, professor, estou em uma sala de aula, naquele momento estou sujeito a 
direitos e obrigações. Se estou em um transporte coletivo, estou sujeito a direitos e 
obrigações na qualidade de usuário. Alias, ao acordar e acender a luz do meu quarto 
eu já estabeleço ali uma relação consumidor/prestador de serviços, regulada pelo 
direito com obrigações e direitos de ambas as partes. 
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Por tudo isso escrevi a “Constituição em Quadrinhos”, porque defendo que o direito 
pode e deve ser ensinado desde a mais tenra idade. As pessoas esquecem que é 
isso que acontecem nos lares. A criança aprende seus direitos e deveres como 
membro de uma família, então, por que isso não pode continuar nas escolas com o 
aprendizado da Constituição? 

 
 

3.3 PROJETO LEI SENADO 70/2015 
 
O Projeto Lei do Senado Federal nº 70 de 2015, foi apresentado pelo 

Senador Federal Romário de Souza Faria, o qual elaborou e apresentou o 
mencionado Projeto Lei, aprovado em decisão terminativa no Senado Federal, e 
encaminhado à Câmara dos Deputados Federais, para aprovação, de acordo com a 
redação abaixo:  

 
Altera a redação dos arts. 32 e 36 da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para 
inserir novas disciplinas obrigatórias nos currículos dos ensinos fundamental 
e médio. O CONGRESSO NACIONAL decreta: Art. 1º Os arts. 32 e 36 da 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional), passam a vigorar com a seguinte redação: “Art. 32. 
........................................................................................................ II – a 
compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, do exercício 
da cidadania, da tecnologia, das artes e dos valores morais e cívicos em 
que se fundamenta a sociedade; 
...................................................................................................................... § 
5º O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, a disciplina 
Constitucional, além de conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos 
adolescentes, tendo como diretriz a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), observada a produção e 
distribuição de material didático adequado. 
...........................................................................................................” (NR) 
“Art. 36. ....................................................................................................... IV 
– serão incluídas a disciplina Constitucional, a Filosofia e a Sociologia como 
disciplinas obrigatórias em todas as séries do ensino médio. 
...........................................................................................................” (NR) 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

O referido projeto chegou a ser aprovado no Senado, e após isto foi no dia 
03 de março para a comissão de Educação, Cultura e Esporte, em decisão 
terminativa, no dia 09 de setembro foi enviado um novo texto de projeto de Lei, do 
Senador Roberto Rocha, qual trouxe significativas mudanças para o projeto de lei nº 
70 do Senador Romário, nisto trouxe em sua justificativa a importância de se ensinar 
sobre o princípio da cidadania desde a juventude. 

Sendo assim, no dia 29 de setembro de 2015, que através da 48º reunião 
Ordinária a Comissão aprovou o projeto de lei, com a reformulação do Senador 
Roberto Rocha (PSB-MA), que alterou o artigo 27 da lei nº9394/96 nos seguintes 
termos. 

Art. 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, 
as seguintes diretrizes: 

I – a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e 
deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática, com a 
introdução ao estudo da Constituição Federal (BRASIL, 2017b). 

 

O Senador Roberto Rocha, ainda na referida lei alterou o Artigo 32 da Lei nº 
9394/96 que dita sobre “valores morais e cívicos” para “valores éticos e cívicos” 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Por fim, no dia 06 de outubro de 2015 a Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, aprovou o Projeto de Lei nº 70/2015, e no dia 21 de outubro do mesmo ano, 
foi encaminhado para a Câmara dos Deputados, para revisão, onde foi para 
aprovação, caso não fosse aprovado ou mesmo arquivado. 

 
 

3.4 PASSEIO PELO PASSADO DA EDUCAÇÃO 
 
A primeira escola no Brasil, foi a instaurada pelos jesuítas, os quais seriam 

posteriormente expulsos, juntamente com a Companhia de Jesus, por entendimento 
de que sua atuação estava mais centrada na discussão política do que na versão 
educacional. Com a saída dos Jesuítas do ensino, um longo período do processo 
educacional no Brasil foi perdido. Somente teve uma melhora no ensino com a 
chegada da família Real em solo brasileiro em 1808, pois houve uma readequação 
do ensino. Somente foi incrementada uma educação de qualidade e estruturada em 
1960 com a implementação da LDB, contendo expressamente instruções de como 
deveria ser a educação para os jovens e adultos 

O problema do ensino dos Jesuítas que eles viam, era que eles se 
preocupavam mais com ensinar a catequese aos índios, e a língua dos colonos. Eles 
não se preocupavam tanto com a escola, por ser uma colônia rural, que dependia 
primordialmente da força bruta. Nisto a escolarização era visto de forma banal. 

Mesmo com a chegada da família real ao Brasil as coisas não mudaram 
muito, a educação continuava sendo um privilégio de somente alguns membros da 
elite, e geralmente eram mais homens que frequentavam a escola. A diferença foi 
que com a chegada da família real, foram criados cursos que futuramente seriam os 
precursores das faculdades atuais.  E isso durante muitos anos seguiu do mesmo 
modo, até chegarmos ao século XX onde o nível de ensino era baixíssimo. 

Com o fim da primeira guerra mundial, se viram de uma forma obrigados a 
darem mais atenção as escolas, isto apenas começou a ser visto como prioridade 
pela questão da chegada de imigrantes ao Estado brasileiro e por estar no início da 
industrialização. Porem apenas nos anos 60, saindo de movimentos populares e de 
mobilização sindical que começaram a dar enfoque e realmente a montar as 
primeiras experiências de popularização de escolas. 

Entretanto com o advento do regime militar em nossa organização de poder 
executivo, as primeiras bases educacionais com a intenção de mudanças foram 
sendo extintas, sendo criado a partir de 1964 o modelo MEC-Usaid, utilizado e 
amplamente discutido em escolas e instituições, até que em 1971, surgem as novas 
propostas da LDB, porém ainda com o cunho ideológico militarista, culminando com 
um processo de reabertura política e democrática, que levaria à criação da vertente 
final e mais democrática da LDB de 1996. Mas como muitas coisas na época do 
Governo Militar essa popularização foi extinta, e a partir de 1964 que foi 
estabelecido os acordos MEC-Usaid. No governo militar também nasceu a LDB 
5.692/71 que, por muito tempo norteou o ensino de primeiro e segundo grau, em 
todo País. E nossa LDB atual de nº 9394/96. 

 
 

3.5 CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMO NORTE DE NOSSA EDUCAÇÃO 
 
Em 2017 foi feita uma pesquisa cujos dados revelaram os seguintes 

resultados: 
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- Apenas 4% conhecem mais de dez artigos da Constituição Federal; 
- 83% não sabem quantos artigos tem a Constituição Federal; 
-91% não sabem o que são Cláusulas Pétreas; 
- mais de 70% não sabem o que é uma PEC. 
 

Com esta pesquisa é possível averiguar-se que a base de discussão 
educacional e democrática vem sendo falha quando temos em consideração as 
crianças e adolescentes, sendo demonstrado através de percentuais o quanto a 
ideia de política e direitos não é entendida e discutida entre estes grupos. Se tem 
uma base de como nossa educação está falhando com as crianças, sendo esta 
pesquisa feita para pessoas jovens e adultos, e se olhar de forma ampla, pode ver o 
quão vago é o interesse da população de conhecer as normas do Brasil.  

Isto sem mencionar o fato de que nas escolas públicas mesmo, tem um 
déficit muito grande do ensino ao todo, tanto que em São Paulo, já ouve ocupações 
de escolas por alunos e professores, para protestarem contra a PEC do Teto de 
Gastos, isto sem contar que muitas vezes, o ensino ainda sem contar as incontáveis 
greves de professores, do ensino das escolas públicas da rede da prefeitura, para os 
professores em sua maioria reivindicarem salários mais justo (o que é válido, por 
atualmente ser um trabalho que merece mais reconhecimento perante a sociedade). 

Tudo isto prejudica o ensino das crianças que em sua maioria já não é bom, 
então melhorando o ensino, trazendo temas que incentive os jovens a buscarem o 
conhecimento de forma ampla, para seu bem, e com isto trazendo o ensino da 
constituição, e mostrar para eles que as leis, vem para beneficiar principalmente a 
eles, mostrando e ensinando tudo a que eles tem direito. 

 
Piaget (2003) explica que a interação ocorre pelos conceitos de 

assimilação, acomodação e adaptação. Do equilíbrio desses processos 
advém uma adaptação ao mundo cada vez mais adequada e uma 
consequente organização mental. Reforça a sua tese sobre a importância do 
construtivismo na formação integral do ser humano como algo que possibilita 
um adequado caminho da aquisição da linguagem escrita, contestando o 
inatismo que defende a ideia de que o indivíduo nasce pronto. 

 

Um outro doutrinador, discorreu sobre o tema  
 

As mudanças sociais advindas das novas necessidades 
materiais aliada ao fenômeno da cristianização passou a exigir uma 
reformulação do conceito de cidadania que já não atendida às 
demandas, surgindo daí a semente do ideal de igualdade. Com o 
iluminismo foi vivenciado um período de transição e de 
transformações políticas, econômicas, artísticas, contribuindo também 
para o despertar do ideal de liberdade. Movidos por esta chama 
filósofos como Locke e Rousseau defenderam a democracia liberal, 
distante do direito divino e que tinha por base a razão. Merece 
destaque as ideias de Rousseau que preconizava ainda um caráter 
universal para os direitos. Muito influenciaram essas ideias nas lutas 
políticas da época, sendo alicerce para os movimentos de 
independência de colônias americanas e de revoluções tais como a 
Francesa e a Inglesa. Entretanto, neste período, diante do fato de que 
a sociedade ideal apontava desigualdades sociais, a cidadania 
também foi tolhida, de certa forma, de seu sentido mais amplo 
(MELO, 2013, p. 12). 
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Com estes dois doutrinadores, se observou a importância da Constituição 
ser ensinada para as crianças, e vale ressaltar ainda que a cidadania começa a ser 
aprendida nas escolas, e sobre este contexto o doutrinador SAVIANI discorreu sobre 
o assunto. 

 
 Sobre essa estrutura de igualdade dos homens entre si se 

fundamenta a pedagogia da essência, onde, ao tornar-se dominante, 
a burguesia estrutura os sistemas nacionais de ensino e passa a 
defender a escolarização para todos. A escolarização de todos os 
homens era condição indispensável para que se tivesse uma 
participação política ativa e consistente, e com isso, fortalecer e 
consolidar a democracia. A escola era, pois, proposta como condição 
para consolidação dessa ordem democrática (SAVIANI 1997, p.73). 

 
4. CONCLUSÃO 

 

Com isto concluímos, que não se pode deixar o ensino da Constituição 
Federal, sendo exclusivo para o ensino superior, quando o estudante opta por fazer 
uma faculdade de direito, as crianças já saírem da escola conhecendo nossa base 
jurídica, traria ótimos benefícios tanto para as futuras gerações de adultos, quanto 
para a sociedade em geral. 

 Então por que não mudamos nossos métodos educativos para um que 
realmente funcione, que mostre que viemos para o mundo para torna-lo melhor, que 
todos sejam pessoas que saibam o que está fazendo, que saiba que sempre terá 
seus direitos garantidos. 

Nossa sociedade precisa de cidadãos que usa seus direitos não somente 
para apontar o dedo, ou mesmo nem usá-los, mas que use para estender a mão, 
ajudar o próximo, que sejam pessoas melhores do que os jovens e adultos que 
esbarramos pelo caminho. 
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tema fácil, as pesquisas em si, foram bem complexas, achar sites que falavam sobre 
nosso tema de forma atual, ou mesmo que falassem sobre a importância, foi mais 
complicado, então a ajuda de vocês foi fundamental, para a correção do nosso 
trabalho, e por tornar nossa pesquisa mais simples. 

Por último, mas não menos importante, agradecemos nossos colegas de 
serviço, que muitas vezes nos viram almoçar correndo e ir fazer o trabalho, as vezes 
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até em meia hora do nosso horário de almoço, que viram nossos surtos, que foram 
muitos, por não estarmos fazendo da forma que queríamos, ou mesmo por sempre 
achar algum defeito. 

Sem vocês, família, amigos, colegas, professores, nada disso teria saído, ou 
mesmo dado certo, nada seria como esta sendo, tudo foi muito intenso, e bem 
proveitoso, nos mostrou e nos ensinou a ver o mundo com outros olhos, nos ensinou 
que a pesquisa sobre algum tema, e para este tema em especifico, foi bem 
complexa a pesquisa, poucos sites confiáveis, ou mesmo muitos sites que o titulo 
falava sobre nosso tema, porém quando abríamos o site, falava de coisas aleatórias. 

Obrigado a todos vocês, que sem o apoio não teríamos conseguido. 
Atenciosamente: 

Luana Ferreira da Silva e Marissa Gabriele de Souza. 
 

REFERÊNCIAS 

 
CARNEIRO, Neri de Paula. (2017) Meu Artigo. 
<https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/educacao/a-educacao-no-brasil-avancos-
problemas.htm > acesso em 28/09/2020. 

 
Constituição Federal (1988). Disponível em <  http://www.planalto.gov.br/ ccivil 
03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em 27/09/2020 

GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projeto de Pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002. 

MINAYO, M. C. S. (Org.) et al. Pesquisa Social: Teoria, Método, e Criatividade. 
Petrópolis: Vozes, 2004 

Lei nº 70 de 2015. Disponível em <https://legis.senado.leg.br/sdleg-better/ 
documento?dm=4542639&disposition=inline> Acesso em 24/09/2020 

FRANÇA, Suelen Cardoso. Disponível em < https://suelencardosof.jusbrasil. com. 
br/artigos/521945155/direito-constitucional-como-disciplina-obrigatoria-nas-escolas-
brasileiras-de-educacao-basica-analise-do-projeto-de-lei-n-70-2015> Acesso em 
04/10/2020 

 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9394/96. Disponível em  http://www. 
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm 

ARAUJO, Monica de. Disponível em. <https://www.cpp.org.br/informacao/ entre 
vistas /item/13833-e-se-as-criancas-aprendessem-em-sala-de-aula-o-que-diz-a-
nossa-constituicao> Acesso em 04/10/2020 

NEVES, Felipe. Disponível em <https://novaescola.org.br/conteudo/11665/a-
constituicao-federal-deve-nortear-a-nossa-vida>  Acesso em 04/10/2020 

ROSA, Andreia Ayres Gabardo da. Disponível em <https://www.conteudojuridico. 
com.br/consulta/artigos/52414/a-importancia-do-ensino-de-constitucional-e-da-
cidadania-na-educacao-basica>  Acesso em 04/10/2020 

http://www.planalto.gov.br/%20ccivil%2003/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/%20ccivil%2003/constituicao/constituicao.htm
https://suelencardosof.jusbrasil/


VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020  

  

FETICHE DAS LEIS 13.104/06 E 11.340/15  
  

Marcelo Pereira da Rocha1, Robson Dobbins2, Gabrielle Santangelo Leiner3, Sandra  

Regina Merlo4  

  

  

RESUMO  
  

O presente trabalho tem como proposta, realizar um estudo no Fetiche das Leis 
11.340/06 e 13.104/15, bem como a natureza inconstitucional. Para tanto, abordou-
se a história da Lei, bem como o seu primeiro código (código de Hamurabi5) e 
consequentemente a função social das Leis, onde as mesmas são no tocante um 
reflexo dos anseios da sociedade. Ainda, o artigo apresentará um breve histórico das 
Legislações e seus objetivos, onde far-se-á, um comparativo com a ajuda de uma 
tabela, onde constatou-se que após a criação das mesmas, não houve diminuição 
da violência contra a mulher no âmbito familiar, e sim uma progressão nos casos. 
Nesse entendimento percebe-se de forma clara que as legislações em questão não 
alcançaram os objetivos propostos, tornando-se assim, um Fetiche da Lei, reflexo da 
elefantíase Legislativa, oriundo de países subdesenvolvidos, onde corrupção e falta 
de Educação caminham lado a lado. Em suma, as Leis representam o imediatismo 
legislativo na crença, ou melhor, no fetiche de que a Letra Fria irá solucionar o 
problema em questão. Ainda, acrescenta-se que ambas as Legislações já estão 
presentes no Código penal em seus artigos 129 e 121 respectivamente. Também  
possuem natureza inconstitucional, ferindo com sua matérias o Art. 5º da 
Constituição Federal de 1988 e o Inciso LV. E por fim, as Leis, embora tenham 
objetivos representativos, levando em consideração a sociedade atual, fazem parte 
do hall das leis que inundam o imaginário nacional, pois, além de não serem 
eficazes, configuram matéria inconstitucional.  
Palavras-chave: Fetiche; Lei; Inconstitucional.  
  
 

ABSTRACT  
  

This work proposes to carry out a study on the Fetish Laws 11.340/06 and  
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13.104/15, as well as the unconstitutional nature. For this, the history of the law was 
approached, as well as its first code (Hamurabi code) and consequently the social 
function of the laws, where the same are not touching a reflection of society´s wishes. 
Still, the article will present a brief history of the legislation and its objectives, where it 
will be done, a comparison with the help of a table, where it was verified that after the 
creation of the same, there was no decrease in violence against women in family, but 
a progression in cases. In this understating, it is clear that the legislation in question 
did not achieves, thus becoming a Fetish of legislative elephantiasis, coming from 
underdeveloped countries, where corruption and lack of education go hand in hand. 
In short, as Laws represent legislative immediacy in the race, or rather, in the fetish 
that the Cold Letter will solve the problem in question. Still, it is added that both 
Legislation are already present in the penal code in its articles 129 and 121 
respectively. They also have an unconstitutional nature, hurting their articles with 
article 5 º of the Federal Constitution of 1988 and item LV. And finally, as Laws, 
although they have a representative objectives, taking into account the current 
society, they are part of the hall of Laws that flood the national imagination, because, 
in addition to not being effective, they constitute unconstitutional matter.  
Keyword: Fetish; Law; Unconstitutional.  
  

 

1. INTRODUÇÃO  

Tratar das leis 11.340/06 e 13.104/15, é realmente estar diante de uma 
problemática, que envolve tanto a sua matéria do ponto de vista constitucional, 
quanto social.  

Ambas nasceram de uma necessidade histórica de justificar o patriarcado, no 
qual a mulher era vista como um segmento do homem e de suas posses. 
Consoante à isso, tal sistema, por sua vez, favoreceu e muito, não somente para a 
coisificação da figura feminina à qual era vista, mas principalmente nas sociedades 
primitivas, como procriadora e depois, com o passar dos tempos, responsável pelo 
zelo da casa e educação das crianças de maneira geral. Mas também, para a 
incidência da violência contra a mulher, pois, era nesse prisma, tão somente vista 
como subalterna do homem, obrigada à servidão. (Renzo Magno Nogueira, 2016)   

Entretanto, com o decorrer do tempo, e, com o advento da Constituição 
Federal de 1988 (CF/88), foi assegurada em seu art. 5º, caput, que: “Todos são 
iguais perante a Lei, sem distinção de qualquer natureza [...]”, ainda ferindo o Inciso 
LV da C.F/88.  

Logo, na luz da razão,observa-se que ambas às Legislações, acabam por 
majorar a figura feminina, assim, ferindo o dispositivo constitucional, dos Direitos e  
Garantias Fundamentais, intitulada como “Cláusula Pétrea6”.  

Vale ressaltar, que as Legislações não alcançaram natureza teleológica no 
âmbito social, pois conforme observa-se, após a criação destas Leis, as agressões 
e assassinatos contra mulheres aumentaram.  

Segundo Conselho Nacional de Justiça que relata o 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.(CNJ, 2018)  

                                                           
6 São limitações materiais ao poder de reforma da Constituição de um Estado. Desta maneira, são 

dispositivos que apenas podem ser alterados para que haja melhorias, e não o contrário, por meio de 

emenda constitucional.  
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Além do mais, tais matérias já são compreendidas nos artigos do Código  
Penal (CP), em seus artigos 129 (agressão física) e 121 (matar alguém)  

Nesse entendimento percebe-se que as legislações em questão, são 
meramente fetiches da Lei, uma resposta aos anos de patriarcado, acabando por se 
tratar de um atraso cultural e econômico do qual às mulheres foram submetidas.  

Em suma, são Leis imperfeitas que versam em suas letras tão somente um 
desejo, porém não alcançando resposta social, ou cumprindo com seu papel 
principal que é justamente diminuir, ou coibir à agressão às mulheres no âmbito 
familiar.   

  

2. METODOLOGIA  

 O trabalho em questão adotou como forma de pesquisa, o referencial 
bibliográfico, principalmente a Constituição Federal de 1988, o Código Penal, e, 
diversos  artigos oriundo de  sites de pesquisa da internet.  
  

3. BREVE HISTÓRICO DA LEI  11.340/06 E 13.104/15  

  

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, 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 internacionais 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.  

Já Lei 13.104/15,  amparou-se  no parágrafo 8º do art. 226 da Constituição 
Federal, assim, houve alteração do art. 121, parágrafo 2º do código penal, onde foi 
incluído o feminicídio entre suas qualificadoras.  

Logo  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 I do art. 1º da Lei 8.072/1990, que passou 
a ter vigência:  
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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.  
  

4. FETICHE DA LEI  
  

Para tratar desse tema, far-se-á necessário buscar a etimologia da palavra  
“fetiche”, logo em seguida trazê-la para o universo jurídico, que é por sua vez a 

temática desse trabalho.  

  O Dicionário Aurélio, nos trás duas definições de fetiche: “Objeto que se 
cultua por se atribuir valor mágico e/ou sobrenatural.” “Psicopatologia. Qualquer 
objeto ou parte do corpo que pode ser erotizado  para satisfazer desejos de 
alguém.”  À partir dessa definição, torna-se um pouco mais límpido esse trabalho, 
pois realmente, à luz dessa singular explanação observa-se de forma concreta o 
que a Leis em estudo representam atualmente no Código Penal brasileiro.  

 A problemática que envolve as Leis em estudo, figuram o fenômeno de 
“Inflação Legislativa7”, uma resposta rápida do Estado, para o crescente aumento 
da criminalidade, característica de países subdesenvolvidos, onde legisladores, 
muitas vezes se apropriam da ignorância do povo, para editar e criar Leis, muitas 
dessas, favorecendo a corrupção e ou não produzindo eficácia. (Vanessa Rui 
Fávero, 2017).  Ainda  Fávero (2017)  salienta (...)  

  

“Diante da realidade social vigente, hoje já é facilmente perceptível 

que a ausência de atuação estatal em setores essenciais da 

sociedade para a contenção de conflitos sociais _ que merecem 

primordial cautela em seu tratamento_ acarreta uma hipertrofia 

legislativa, pois, uma vez que as demais formas de controle social 

não agem, o Direito Penal, que deveria tutelar apenas bem jurídicos 

fundamentais para a vida em sociedade, acaba por assumir funções 

que não lhe deveriam caber para atender os anseios da sociedade 

que clama por paz social; de forma que a maior sensação de 

segurança proporcionada pela criação de novas Leis penais camufla 

o problema sem enfrentá-lo de fato.”  
   

Diante do exposto, pode-se afirmar, que ambas as legislações, traduzem em 
sua matéria, um desejo, que vai além do cumprimento do dever de zelar pela 
mulher, e sim um desejo que venha à se tornar real. Mas, no tocante as mesmas 
fazem parte do hall de 181 mil Leis, onde muitas destas são obsoletas não 
possuindo eficácia social, e figuram apenas o imaginário legislativo, pois ambas, 
não cumprem com seus objetivos e não obstante, servem de roupagem superficial e 
geram uma certa paz social.  

Segundo o CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ),  houve aumento do 

                                                           
7 Expressão utilizada para designar a produção em massa de Leis.  
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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.   

  

  
Fonte: Conselho Nacional de Justiça, 2018.  

  

Ainda, as mesmas já encontram-se compreendidas nos artigos 129 
(Agressão Física) e 121 (Matar alguém) do código penal, logo, não sendo 
justificadas tais legislações, pois, como já citado anteriormente, após a criação 
destas Leis, não houve o que se esperava, diminuir ou coibir a agressão à mulher, 
por sua vez, não cumprindo com sua função social, à qual motivou sua criação.  

Aqui, abre-se um parênteses, e, deixa claro, que de forma alguma o trabalho 
é ignóbil ao sofrimento das mulheres no âmbito nacional, contudo, faz uma análise 
nas Legislações citadas, bem como o contexto histórico, social, que contribuem de 
forma significativa para que as mesmas não concretizem os objetivos propostos, 
logo tornando-se Leis imperfeitas, o contrário que esperava-se.  

 Para ilustrar esse pensamento, invoca-se um Trecho do Livro “As Viagens 
de Gulliver8” onde existia grande revolta entre os povos de Liliputi e Blefuscu, tão 
somente pela criação de uma Lei.  
  

“Todo mundo sabe muito bem que a maneira primitiva de quebrar 

ovos de os comermos era à partir da ponta mais larga. Mas um dia o 

avô de sua Majestade, quando era menino, foi quebrar um ovo pela 

ponta maior e cortou um dos dedos. Com isso o imperador, seu pai, 

decretou que todos os seu súditos deveriam quebrar seus ovos pela 

ponta menor ou seriam duramente castigados.” As viagens de  
Gulliver, 1726.  

  

 Nesse trecho pode-se observar um clássico exemplo do fetiche da Lei e 
cabe as indagações: o problema foi solucionado? O decreto alcançou relevância 
social com eficácia? Ou foi tão somente um desejo insone de um Governante?  

Apesar da comparação com a literatura juvenil, não se quer de forma alguma 
tratar de um assunto tão sério, que é a agressão às mulheres de forma leviana, pelo 
contrário, é ilustrar o fetichismo e o quanto as Leis em questão traduzem em prática 
um desejo, quase que mágico em solucionar um problema apenas através da letra 

                                                           
8 Romance de Jonathan Swift, publicado no ano de 1726.  
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fria, quando a problemática vai além.  
Logo, acreditar que a Letra resolverá os problemas das mazelas da mulher, é 

atribuir o fantástico às Legislações, por conseguinte levando-as ao imaginário das 
Viagens de Gulliver.  
  

5. FUNÇÃO SOCIAL DA LEI  

Quando fala-se em função social da Lei, é apropriado fazer uma abordagem 
histórica, do surgimento destas, bem como a importância das mesmas para a 
construção e manutenção da sociedade.  

Para Ana Gláucia Lobato Campos Gomes, “o Direito tem sua origem nos 
fatos sociais, nos acontecimentos da vida em sociedade,”  

Desde os primórdios, havia a necessidade intrínseca do homem viver em 
sociedade, logo, houve a organização da mesma, para que se fosse possível 
garantir a harmonia entre os integrantes de um determinado grupo social.  

Ainda, Gomes, 2017, “a sociedade necessita de uma organização coletiva, 
que discipline a atividade dos indivíduos que vivem nela. Esta organização 
pressupõe regras de comportamento que permitem uma boa convivência social.”  

O primeiro código que se tem conhecimento, é a Lei do Talião, à qual tinha 
como objetivo punir o crime, a contravenção, na mesma intensidade. (Thiago Castro  
Praxedes, 2019)  

Contudo o objetivo central da mesma era manter a ordem social.  
A Lei do Talião data-se do ano de 1770 a.C e está presente no Código 

babilônico, sendo Hamurabi, o Rei responsável pela compilação dessas Leis. 
(Thiago Castro Prachedes 2019)  

Com a evolução da sociedade, a mesma precisou não só de novas normas, 
mas também de Leis que respeitassem não somente os direitos, mas também que 
fossem mais humanas e representativas à sociedade em constante evolução, pois, 
o Direito deve acompanhar a evolução social. (Denis Manoel da Silva, 2009) 
Segundo Francisco José Carvalho apud Gomes (2017)  

  

“A função social do Direito é o fim comum que a norma jurídica deve 

atender dentro de um ambiente que viabilize a paz social. A norma 

jurídica é criada para reger relações jurídicas, e, nisso, a disciplina da 

norma deve alcançar o fim para qual foi criada. Se ela não atinge o 

seu desiderato não há como disciplinar as relações jurídicas, e, 

portanto, não cumpre sua função, seu objeto.”  
  

Logo, as Leis, possuem como objetivo principal manter a ordem social. As 
Leis são estruturas invisíveis, que norteiam e preservam o convívio social.   

Sem a presença das mesmas, a sociedade vivenciaria um verdadeiro caos 
sem precedentes.   

Nesse sentido, observa-se que as Leis 11.340/06 e 13.104/15, não traduzem 
em suas matérias representatividade social, como espera-se. Logo, não cumprem 
de forma ordenada o real objetivo das suas criações, diminuir ou coibir a violência 
contra a mulher.  

Aqui, abre-se um parênteses, e, deixa claro, que de forma alguma o trabalho 
é ignóbil ao sofrimento das mulheres no âmbito nacional, contudo, faz uma análise 
nas Legislações citadas, bem como o contexto histórico, social, que contribuem de 
forma significativa para que as mesmas não concretizem os objetivos propostos, 
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logo tornando-se Leis imperfeitas, o contrário que esperava-se.  
  

6. NATUREZA INCONSTITUCIONAL DA LEI 11.340/0  

 Quando fala-se em inconstitucionalidade, refere-se à Leis, decretos, 
normativas em geral, mesmo que em curto período de tempo, que venham à ferir os 
dispositivos constitucionais.  

Com relação à igualdade a Constituição Brasileira de 1988, trás o seguinte:  
igualitária, vindo à ferir o Art. 5º, caput, da C.F/88, que diz o seguinte:  

  

“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: (...)”  
  

Logo, percebe-se que a Leis em questão trazem em suas letras, de forma 
explícita a majoração da figura feminina, não tratando a antijuridicidade de forma 
igualitária  e por conseguinte, acarretando uma carga perversa sobre àqueles que 
delas sofrem punição.  

Segundo Romero 2018:  
“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.  

    

Nesse prisma, percebe-se um fetichismo invocado pela denunciante, onde a 
mesma, por vezes quer tão somente prejudicar o ex companheiro.  

Logo a Lei em questão, ultrapassa todas as etapas legais e, condenam por 
antecedência através de duas vias, social e judicial, causando grande transtorno na 
vida do acusado, Ainda em tempo acrescenta-se, que o simples testemunho da 
vítima (alegação unilateral), já é o suficiente para o afastamento do convívio 
familiar, do convívio dos filhos.  

Romero, 2018, afirma que: “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.”  

 Aqui percebe-se de forma explícita que a Lei em questão vem por ferir um 
dispositivo constitucional, citado acima, e configurando por sua vez reflexo de 
inconstitucionalidade da matéria.  

No tocante, é bem sabido que a Constituição de 88, trás em sua natureza a 
valoração da pessoa humana, sem levar em consideração raça, sexo, crença 
religiosa, condição social, porém, as leis que figuram este trabalho, traduzem em 
matéria a desigualdade de gênero e ferem nesse sentido a democracia conquistada 
à duras penas.  

  
4. CONCLUSÃO  

  

 Após o término deste trabalho, pode-se chegar ao consenso que a 
problemática que envolve à violência contra a mulher no âmbito doméstico é 
emergente e decorrente do famigerado patriarcado.   
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Contudo, pode-se constatar que, o problema, à ser sanado, está além da  
Letra Fria da Lei, onde, as Legislações citadas traduzem por sua vez, uma 

vontade, um desejo, que, infelizmente, diga-se de passagem, não se concretiza no 
seio social e ainda, ferem a Carta Magna.  

Nessa perspectiva, cria-se o Fetichismo da Lei, ineficácia social e ainda um 
ataque direto à democracia, logo à Constituição precisa ser respeitada, caso isso 
não ocorra, a democracia torna-se tão somente um discurso ideológico à ser 
utilizado à bel prazer, representando o absurdo da falta  de cultura.  

Ainda, na luz da razão, acredita-se, que, investimentos preventivos na 
Educação, como palestras, entre outros trabalhos poderão vir à romper com a 
cultura patriarcal, e por conseguinte, vindo a minimizar ou findar a violência contra a 
mulher e não somente medidas imediatistas, que não traduzem em matéria 
eficiência, e tão somente um desejo do que poderia ser.  

Termina-se este trabalho, com as célebres palavras de Pitágoras 570 aC-495 
aC, matemático e filósofo: “Educais as crianças para que não seja necessário punir 
os adultos”.  

  
5. AGRADECIMENTOS  

  

 À Deus, por estar presente norteando todo o trabalho onde o mesmo, não só 
guiou as palavras, mas também aliviou o sono, e, promoveu a sensação da alegria 
pelo dever cumprido.  
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Santangelo Leiner3; Sandra Regina Merlo4 

 

 
RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo colocar em discussão um tema que ainda é 
considerado tabu no judiciário, a alienação parental, e como ela acontece 
principalmente nos casos de guarda compartilhada, porém é um assunto que vem se 
tornando cada vez mais  visível na sociedade atual, o aumento preocupante de um 
problema familiar que acaba atingindo aqueles que menos tem culpa de tais. Então 
que nos perguntamos o por que desse aumento? Como ela acontece? Quando ela 
acontece? E quais os envolvidos nesse problema? Dessa forma temos como 
verificar suas origens, como são formados, e quais canais de prevenção de tal 
problema.  
. 
 

ABSTRACT 
 

This paper aims to discuss a topic that is still considered taboo in the judiciary, 
parental alienation, and how it happens mainly in cases of shared custody, but it is a 
subject that is becoming increasingly visible in today's society, the worrying increase 
of a family problem that ends up affecting those who are least guilty of such. So that 
we ask ourselves why this increase? How does it happen? When does it happen? 
And who are involved in this problem? In this way, we can verify their origins, how 
they are formed, and what channels to prevent such a problem. 

 
 

1. METODOLOGIA 

O trabalho proposto é uma pesquisa qualitativa, que segundo Minayo (2004), 
permite aprofundar os significados das ações e relações humanas, e desvendar o 
fenômeno e suas origens, captando os distintos significados da inserção na vida de 
cada sujeito. O presente estudo é feito a partir de pesquisa bibliográfica, que 
caracteriza-se também como uma revisão da literatura, pois busca contextualizar, 
investigar e, principalmente, apresentar uma discussão crítica sobre o problema 
(GIL, 2002). Os materiais utilizados foram retirados dos indexadores, Google 
Scholar, Biblioteca Virtual Fateb, Site Planalto. 

 

                                                 
1
 Acadêmica do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: <brunatxr1@gmail.com>. 

2
 Acadêmico do curso de Pedagogia da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: 

<corretorcleiton@hotmail.com>. 
3
 Docente do Curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba, especialista em Direito pela escola 

de Magistratura do Paraná; especialista em Direito pela Escola do Ministério Público do Paraná e 
Direito bancário – e-mail: leiner.juridico@gmail.com. 
4
 Coordenadora e docente do curso de Direito da Faculdade de Telêmaco Borba, Mestre em Ciências 

Jurídicas pela UENP-Universidade Estadual do Norte do Paraná – Especialista em Metodologias 
Ativas. 

mailto:leiner.juridico@gmail.com


VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1. ALIENAÇÃO PARENTAL 

Lei Nº 12.318, de 26 de agosto de 2010. 

Art. 1
o
  Esta Lei dispõe sobre a alienação parental.  

Art. 2
o
  Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação 

psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos 
genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a 
sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause 
prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.  

Tendo na Lei sua fundamentação, porém além dessa fundamentação o juiz 
pode por meio de perícia considerar atos não previamente previstos nela como 
alienatórios também. A alienação é uma violação do direito da criança, conforme o 
artigo 3º da Lei indica, pois ela fere a boa convivência familiar, prejudicam as 
relações de afetos que constituíram a identidade dessa criança.  

Compreendendo no que consiste Alienação parental, eis que vem a 
indagação dessa problemática, quais as causas desse fato, ou seja, ela acontece 
devido a falta de empatia de seus genitores ou tutores, pois quando há a dissolução 
familiar, é comum que existam, brigas e desentendimentos quanto a separação de 
corpos e divisão de bens, e claro quanto a tutela e modo de criação das crianças 
envolvidas. O modo abrupto como as separações acontecem e a forma com que 
após esse acontecimentos as partes geralmente não se entendem, de maneira 
alguma deve afetar as relações afetivas com que a criança já está comumente 
sendo criada, se houver essa violação desse direito, é constatada o abuso moral 
por parte de seus tutores em função da outra parte interessada.  

Sendo constatado essa ação por parte de uns de seus tutores, o artigo 6º da 
Lei cita que havendo sido constatado qualquer ato típico de alienação, ou seja 
dificuldade, inviabilização ou obstrução da boa convivência familiar deve por parte 
dos juízes  atitudes que visem o bem estar da criança, como por exemplo: estipular 
multa ao alienador; determinar acompanhamento psicológico e/ou biopsicossocial; 
ou até declarar suspensão da autoridade parental. (Lei 12.318/10 art. 6º incisos 
III,IV e VII). Deve-se visar o bem estar da criança para qualquer atitude a ser 
tomada, tendo em vista a conciliação a melhor forma de atenuar a problemática, 
mas quando não não for possível manter um método conciliatório é acessível 
recorrer a responsabilidade civil e criminal. 

 

3. CONCLUSÃO 

 Com o que foi discorrido, chega-se à conclusão de que, por mais que com o 
decorrer dos anos o conceito de família tenha dito algumas mudanças – as quais 
em sentido genérico, inclusive, vêm sem mostrando benéficas –, também insta 
salientar que o legislador tem se preocupado, especificamente, com a parte mais 
frágil dentro do ambiente familiar: o filho. Afinal, com o divórcio, por exemplo, este, 
seja criança ou adolescente, não tem ciência do litígio no sentido de escolher uma 
parte e desprezar outra, obviamente porque é filho; porque geralmente nutre afeição 
tanto no que se refere ao pai, quanto à mãe. 

Então, justamente em razão dessa genuinidade do filho – o qual, quando se 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.318-2010?OpenDocument
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encontra na idade de criança ou pré-adolescência, ainda não tem capacidade 
psicológica para lidar com isso –, conclui-se que a iniciativa do legislador em buscar 
blindá-lo, no que couber, de eventuais influências – covardes – que vinculem à 
alienação parental, seja por parte do pai ou da mãe, na mais é do que uma maneira 
democrática e constitucional de assegurar principalmente seu princípio fundante à 
tais personagens, a dignidade humana. Afinal, não basta apenas haver evolução no 
sentido genérico da palavra família. É preciso também que haja manutenções na 
logística que a cerca. 
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RESUMO 

 
Esse trabalho tem o objeito de demonstrar a realidade dos alunos, que no período 
de pandemia com acesso restrito à educação. É crítico e precário os sistemas de 
educação no Brasil e o quanto os alunos estão sendo afetados, por falta de material 
ou por não alcançar recursos. Os mais prejudicados estão nas escolas públicas, os 
quais são maioria em nosso país. E não somente no ensino público, mas também 
em muitas escolas privadas. No caso da paralisação das aulas o intuito é para evitar 
o contágio entre alunos e professores, assim surge este novo desafio, como garantir 
que os alunos possam receber educação sem sair de suas casas. A dificuldade se 
encontra na adequação, que diante da pandemia, tem sido feita de forma 
desarranjada e às pressas.  
Palavras-chave: Pandemia; Ensino Público; Educação; 
 
 

ABSTRACT 
 
This work is intended to demonstrate the reality of students, who during the 
pandemic period are not getting access to education. The education systems in 
Brazil are critical and precarious, and how much students are being affected, due to 
lack of material or lack of resources. The most affected are in public schools, which 
are the majority in our country. And not only in public education, but also in many 
private schools. In the case of class stoppages, the aim is to avoid contagion 
between students and teachers, so this new challenge arises, how to ensure that 
students can receive education without leaving their homes. The difficulty lies in the 
adequacy, which in the face of the pandemic, has been done in a disarranged and 
hasty way.  
Key-words: Pandemic; Public Education; Education. 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Este estudo tem a função de demonstrar a realidade dos alunos, as 
dificuldades enfrentadas com o acesso a educação no período de pandemia. Covid-
19 é o nome do vírus que começou a ser transmitido em dezembro de 2019, 
atingindo todos os países do mundo causando números exorbitantes de mortes. Por 
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conta do vírus ter sido disseminado mundialmente recebeu o nome de pandemia. 
Devido a este acontecimento foi necessário adotar medidas rigorosas, para conter a 
disseminação do vírus. Com isso as escolas foram fechadas para que os alunos 
não corressem o risco de se contaminar ou contaminar algum familiar, deste modo 
deixando muitos estudantes sem aulas ou qualquer acesso á educação no inicio 
desse fechamento inesperado. Para não gerar prejuízos graves a esses foi adotada 
as aulas online, conhecidas como EAD. Estudos do Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento Social (PNUD) apontam o Brasil como sendo o 10º da lista 
em nível de desigualdade social, com problemas sociais estruturantes e um sistema 
educacional ainda muito precário. Portanto sendo um método falho. De acordo com 
a agência do Brasil, uma pesquisa realizada pelo Fundo Das Nações Unidas Para 
Infância (UNICEF) 4,8 milhões de crianças e adolescentes, na faixa de 9 a 17 anos, 
não têm acesso à internet em casa. Afetando seriamente o aprendizado dessas 
crianças e adolescentes, principalmente as que vivem em vilas, sítios bem distantes 
da cidade, ou áreas mais carentes realidade constatada pelas secretarias de 
Educação de Estados e municípios no atual momento. 

A educação e um direito fundamental, estabelecido na constituição federal. A 
constituição federal de 05\10\1998 ressalta o direito a educação conforme: 

 
 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. (Brasil,1998) 

 
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. 
 
Art. 22. Inciso XXIV - diretrizes e bases da educação nacional; 
 
Art. 30. Inciso VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União 
e do Estado, programas de educação infantil e de ensino 
fundamental;         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 
2006) 
Art 208. I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 
(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para 
todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009) (Vide Emenda Constitucional nº 
59, de 2009) 
II – progressiva universalização do ensino médio gratuito; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996) 
III – atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino; 
IV – educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) 
anos de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 
V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 
artística, segundo a capacidade de cada um; 
VI – oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 
VII – atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, 
por meio de programas suplementares de material didático escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 59, de 2009) 
§ 1º – O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 
§ 2º – O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua 
oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
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§ 3º – Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino 
fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, 
pela frequência à escola.” 
 

 
2. METODOLOGIA 

O trabalho proposto é uma pesquisa qualitativa, que segundo Minayo (2004), 
permite aprofundar os significados das ações e relações humanas, e desvendar o 
fenômeno e suas origens, captando os distintos significados da inserção na vida de 
cada sujeito. A pesquisa qualitativa busca investigar e, principalmente, apresentar 
uma discussão crítica sobre o problema (GIL, 2002).  

Para realizar a revisão bibliográfica acerca do tema, foram utilizados os 
seguintes passos: 

a) Buscar materiais nos indexadores Scielo, Google Scholar, Biblioteca 
Virtual e plataformas de instituições de ensino bem como as leis no 
site do planalto 

b) Selecionar materiais com as palavras educação e pandemia 
 

 
3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 LEI DE ACESSO À EDUCAÇÃO  

 
A educação no Brasil iniciou quando os europeus chegaram no país, no ano 

de 1549. Foi fundada a Companhia de Jesus pelos europeus, jesuítas os quais 
fizeram várias escolas, mas o intuito era catequizar e educar os índios para que 
eles fossem controlados, dominados servindo aos portugueses sem muitos 
questionamentos. 

Em 1808 a família real se instalou no país, trazendo instituições culturais, 
centros de pesquisas cientificas e ensinos superiores. Mesmo com a chegada 
destes recursos a população continuava sem acesso à educação primária. O 
acesso ao nível superior era totalmente elitizado, pois a maioria da população vivia 
a margem da sociedade, sem ter o nível básico de educação, sendo analfabetos. 

O Brasil se tornou independente, com isso veio as constituições no qual 
estabeleceu, assegurou o ensino primário a todos e de maneira gratuita. Pois não 
tinha investimentos e foco no ensino primário, pois quanto menos acesso está 
população tiver mais serão controlados. 

 
A lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, dispõe: 
 
Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 

vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais. 

Art. 5º O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, 
podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, 
organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, 
ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo.    

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
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Constituição de 25 de março de 1824, dispõe: 
 

Art. 179, inciso XXXII: A Instrucção primaria, e gratuita a todos os Cidadãos. 

Lei de 15 de outubro de 1827, dispõe:  
 

Art 1º Em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos, haverão as 
escolas de primeiras letras que forem necessárias. 

3.2 MÉTODOS UTILIZADOS NA PANDEMIA  

 
As escolas e universidades adotaram o método EAD, com autorização do 

concelho nacional de educação. 
 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, dispõe: 

Art. 32 § 4º: O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a 
distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em 
situações emergenciais. 

4. CONCLUSÃO 

  Tendo em vista todo material exposto, compreendemos que a maioria dos 
estudantes foram prejudicados com o fechamento das escolas e o quanto a falta de 
recursos, investimento pelos órgãos responsáveis agravou essa situação. As 
crianças foram as mais afetadas, principalmente as do ensino primário. A falta de 
paciência de ficar em frete a um computador assistindo as aulas ou até pela falta de 
internet, aparelhos eletrônicos. 
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER EM TEMPOS DE 
CORONAVÍRUS 

 
Flavia Muzza Medeiros1; Mercia Maria Cruz da Silva2; Gabrielle Santangelo Leiner3; 

Sandra Regina Merlo4  
 

 
RESUMO 

 
A violência doméstica contra a mulher sempre foi uma temática de grande destaque 
em discussões no mundo, porém frente a pandemia de COVID-19, ocorre um 
intenso crescimento de casos em meio ao enfrentamento da quarentena em casa. 
Diante desse cenário, torna-se imprescindível uma maior divulgação do tema para a 
sociedade, visando denúncias e mudanças urgentes, no que diz respeito a lidar com 
isso. A figura feminina se encontra sofrendo com violência física, psicológica, 
patrimonial, moral e entre outras. Reforçando que nesse período as mesmas estão 
enfrentando mais do que o risco do coronavírus. 
Palavras-chave: violência doméstica; COVID-19; estado de vulnerabilidade. 

 
 

ABSTRACT 
 

Domestic violence against women has always been a topic of great prominence in 
discussions around the world, however in the face of the COVID-19 pandemic, there 
is an intense growth of cases amid coping with quarantine at home. In view of this 
scenario, it is essential to make the topic more widely known to society, seeking 
complaints and urgent changes with regard to dealing with this. The female figure is 
suffering from physical, psychological, patrimonial, moral and other violence. 
Reinforcing that in this period they are facing more than the risk of coronavirus. 
Keywords: domestic violence; COVID-19; state of vulnerability. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho aborda sobre a violência doméstica contra a mulher e o 
aumento de casos no período de pandemia. Levando-se em consideração, que 
esse tema está sendo discutido constantemente. A mulher está se tornando um alvo 
frequente de todos os tipos de violência nesse período de crise no país, em que o 
isolamento social, se torna um dos pilares dessa ascensão de casos. Com isso, 
objetiva-se explicar o porquê dos índices de violência doméstica estarem com um 
crescimento acelerado nesse período de pandemia, introduzindo à cerca da 
problemática do coronavírus e dos abusos domésticos sofridos pela figura feminina, 
e esclarecendo sobre os meios que influenciaram esse acréscimo, além da 

                                                 
1
 Acadêmica do curso de Direito da Fateb -e-mail: <flaviamedeiros343@gmail.com>. 

2
 Acadêmica do curso de Direito da Fateb -e-mail: <merciamaria112@gmail.com>. 

3
 Docente do curso de Direito da FATEB- Especialista em Direito pela   Escola de Magistratura do Paraná;  

Especialista em Direito pela Escola do Ministério Público do Paraná e Direito Bancário - E-mail: 
leiner.juridico@gmail.com 
4
 Coordenadora e docente do curso de Direito da FATEB; Mestre em Ciências Jurídicas pela UENP-Universidade 

Estadual do Norte do Paraná; Especialista em Direito Público pela Escola de Magistratura do Paraná; 
Especialista em Metodologias Ativas pela FATEB - E-mail: scmerlo@uol.com.br 

mailto:leiner.juridico@gmail.com


VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

apresentação de índices que os números cresceram e as tipificações legais a cerca 
da violação sofrida. Contemplando a lei n° 11.340, mais conhecida como lei Maria 
da Penha que busca coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a 
mulher. 

Almeja-se perante a situação atual, realizar o resumo, pois é relevante para 
toda a sociedade que saiba quais são as medidas cabíveis que deve-se tomar para 
efetuar a denúncia contra o agressor, e também mostrar a todas as vítimas quais as 
soluções disponíveis atualmente para seu bem estar, para manter sua integridade 
física, pessoal e moral.  

 
 

2. METODOLOGIA 

O presente trabalho, tem por objetivo expor o tipo de pesquisa que foi 
utilizada para o desenvolvimento do mesmo. Dos instrumentos e fontes escolhidos 
para a coleta de dados é favorável para a época de vulnerabilidade que estamos 
vivendo e que, é de ciência de todos, foi decidido como principal fonte de pesquisa: 
a internet, especificamente artigos disponibilizado pelo site da Scielo, matérias com 
estatísticas para a execução de um trabalho dinâmico e de fácil interpretação, e por 
ultimo e não menos importante foi escolhido como base fundamental: a legislação 
referente ao assunto e a lei fundamental e suprema do Brasil, ou seja, a 
Constituição Federal de 1988. 

 
 

3. DESENVOLVIMENTO 

A mulher sempre foi vista de forma intensamente submissa, frente a figura do 
homem, em todos os quesitos, e no ambiente doméstico não seria diferente, até 
porque a sociedade mesmo em pleno século XXI, ainda é altamente patriarcal. 
Assim, as necessidades de outros são colocadas totalmente sobre as dela, como 
descreve sutilmente Mendes Diniz: 

 

O esquecimento de si e o cuidado com o outro passam a ser marcas 
registradas do comportamento das mulheres. Seu trabalho cotidiano é 
invisível, e com isso, aos poucos sua história e sua identidade vão se 
tornando também invisíveis, diluídas na vida dos outros membros da família. 
(DINIZ, 2006, p. 238 apud MENDES, 2014, p. 207) 

       A busca incessante por se tornar a esposa, mãe ou até mesmo filha 
perfeita, leva essas vidas ao cansaço extremo de constantemente colocarem uma 
máscara frente aos seus verdadeiros sentimentos. Porém, a figura feminina não 
esconde somente suas tentativas ineficazes frente a sua família, mas também 
grandes angústias passadas em meio a agressões físicas, psicológicas, morais, 
patrimoniais e entre outras sofridas no ambiente, que deveria ser chamado de 
“casa”. 

No cenário atual, o mundo passa por uma intensa problemática na saúde em 
meio a pandemia de coronavírus, em que a grande maioria da população se torna 
obrigada a enfrentar a quarentena em suas casas por conta do vírus. No entanto, 
essa “proteção” se torna seletiva, se forem levadas em consideração a ascensão 
dos números de casos de violência doméstica contra a mulher, que se encontram 
em alta, justamente pela presença constante de membros da família no lar, a 
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tensão e o estresse aumentam, levando assim, ao risco de violações, que se 
estendem desregulamente frente a isso, evidenciando que a problemática do 
COVID-19, chega em outro patamar de perigo para indivíduos do sexo feminino. O 
Código Penal brasileiro assegura uma legislação voltada para essa temática, a qual 
é bem conhecida nos dias que correm, a lei Maria da Penha, onde o artigo I diz: 

 

Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica 
e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição 
Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, 
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados 
internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre 
a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e 
estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar. 

Além da existência dessa lei, houveram algumas mudanças na mesma por 
conta do período de pandemia, foram incluídas as seguintes prescrições da lei: 

Art. 5°-A Enquanto perdurar o estado de emergência de saúde internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019: 

I - os prazos processuais, a apreciação de matérias, o atendimento às 
partes e a concessão de medidas protetivas que tenham relação com atos 
de violência doméstica e familiar cometidos contra mulheres, crianças, 
adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência serão mantidos, 
sem suspensão; 

II - o registro da ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher 
e de crimes cometidos contra criança, adolescente, pessoa idosa ou pessoa 
com deficiência poderá ser realizado por meio eletrônico ou por meio de 
número de telefone de emergência designado para tal fim pelos órgãos de 
segurança pública 

De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública(FBSP), os 
atendimentos à mulheres vítimas de violência aumentaram cerca de 44,9% em São 
Paulo, que é o estado mais populoso do Brasil, além de ter registrado um 
crescimento de 22% dos casos de feminicídios em 12 estados do país entre março 
e abril. Percebe-se que com essa ascensão de números que, não só a agressão 
física se intensificou, mas como resultado disso mortes que já aconteciam, se 
tornando bem mais frequentes. 

A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH), registrou entre o dia 1° 
ao dia 25 de março um crescimento de 18% no número de denúncias. O necessário 
isolamento social retrata percentuais assustadores e preocupantes de quanto as 
mulheres estão expostas a manipulação psicológica e a submissão a figura do sexo 
masculino. 

É valido ressaltar, alguns pontos de justificativa para não denunciar 
determinada violência mais comuns de serem encontradas, como: medo do 
agressor, dependência econômica, ameaças e dentre outros fatores que contribuem 
para a vítima se sentir inferior ao seu parceiro. Tornando-se relevante alertar a 
sociedade sobre problemáticas que podem estar acontecendo dentro de sua própria 
casa e estar encarando esse tipo de coisa como algo totalmente normal. 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou à tribunais de todos os 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art226%C2%A78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art226%C2%A78
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países que divulguem em todos seus canais de comunicação, em larga escala, 
todas as formas de denúncias contra a violência doméstica. 

O TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios), criou um 
mecanismo em que as denúncias de violência doméstica e pedidos de medidas 
protetivas poderão ser feitas pela internet ou telefone, sem necessidade da 
presença física da ofendida. 

A melhor forma de ajuda em meio aos acontecimentos é a denúncia, tendo a 
Central de Atendimento à Mulher recebendo chamadas do 180, na execução da 
denúncia você não precisa se identificar, ou seja, é anônima e não possui custo 
nenhum, este serviço é disponível 24 horas, em todo o país. 

 
4. CONCLUSÃO 

No desenvolvimento do presente trabalho, possibilitou-se uma análise da 
temática de violência doméstica em meio à esse período de pandemia no mundo, 
argumentando-se a cerca, do aumento no número de casos e meios que levaram a 
isso, além de leis e medidas que podem ser tomadas. Com isso, teve-se uma ideia, 
do que grande parte da população feminina tem passado nesse momento, além de 
formas de ajuda, que a maior parcela da sociedade não procura ter o correto 
conhecimento. 

Diante dos fatos, torna-se essencial, desenvolver mais formas de auxílio a 
figura feminina, já que a maioria não denuncia por medo. O isolamento social é 
necessário para a diminuição de mortalidade por conta do coronavírus, assim, é 
imprescindível que as autoridades responsáveis pelo bem-estar e proteção da 
população tome medidas cabíveis a cerca da violência sofrida dentro do ambiente 
doméstico, pois tem um perigo maior que o coronavírus na vida de muitas pessoas. 
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VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA E OS DIREITOS DAS GESTANTES 

 
Luana Caroline Bueno de Camargo1 

 
RESUMO 

 
A violência obstétrica ocorre com gestantes, parturientes e puérperas. Na ausência 
de uma lei federativa que caracteriza tal ato à mulher, o Brasil cria políticas públicas 
baseados na promoção à saúde e qualidade de vida materno-infantil. Esse estudo 
incentiva o empoderamento da mulher e sua reivindicação de direitos para uma 
melhor qualidade de vida. Os direitos desse grupo de mulheres são assegurados 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), através de políticas públicas como a Política 
Nacional de Atenção Integral a Saúde da Mulher e a Política Nacional de Saúde 
Materno-Infantil, a Rede Cegonha, que por meio das Redes de Atenções promovem 
assistência descentralizada e integral durante todos os processos evolutivos das 
mulheres, incluso pré-natal de qualidade, parto em ambiente adequado e 
profissionais capacitados, puérpero assistido, incentivo a amamentação e 
acompanhamento do desenvolvimento e crescimento do recém-nascido. Cabe aos 
profissionais da saúde garantir os direitos das usuárias do SUS, como também 
torna-las protagonistas do parto, de maneira ética profissional, onde quaisquer 
execesso de atendimento sem consentimento ou conhecimento da cliente/paciente, 
negligência ou omissão de informação, é considerado uma violência obstétrica para 
com a gestante, parturiente e puérpera. 
Palavras-chave: Saúde Pública; Política Pública; Violência Contra a Mulher; Direitos 
Humanos. 
 

ABSTRACT 
 

Obstetric violence occurs with pregnant women, parturients and women who have 
recently given birth. In the absence of a federative law that denounces such an act to 
women, Brazil creates public policies based on the promotion of maternal and child 
health and quality of life. This study encourages women's empowerment and their 
importance of rights for a better quality of life. The rights of the group of women are 
ensured by the Unified Health System (SUS), through public policies such as the 
National Policy for Comprehensive Care for Women's Health and the National Policy 
for Maternal and Child Health, Rede Cegonha, which through Attention Networks 
promote decentralized and comprehensive assistance during all women's 
evolutionary processes, including quality prenatal care, participation in an appropriate 
environment and trained professionals, assisted postpartum mothers, encouraging 
breastfeeding and monitoring the development and growth of the newborn. It is up to 
health professionals to guarantee the rights of SUS users, as well as make them 
protagonists of childbirth, in a professional ethical manner, where any execution of 
care without consent or knowledge of the client / patient, negligence or omission of 
information, is considered a obstetric violence towards pregnant women, parturients 
and women who have recently given birth. 
Keywords: Public Health; Public policy; Violence Against Women; Human rights. 
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1 INTRODUÇÃO 
A violência Obstétrica (VO) caracteriza-se por violência de gênero feminino 

no qual ocorre em seu período gestacional, parto e puerpério. O Brasil ainda não 
possui uma Lei Federal que categorize a violência obstétrica, o qual dificulta a 
análise de acometimentos às vítimas, contudo, há no país resoluções e políticais 
nacionais que constribuem para o empoderamento da mulher em seu direito de 
reprodução, sendo uma delas a Política Nacional de Saúde Materno-Infantil, a Rede 
Cegonha (RC), criada em 2011, implementando redes de cuidados para assegurar 
à mãe seus direitos de reprodução e humanização da atenção, e à criança o seu 
direito de nascimento seguro, crescimento e desenvolvimento (BRASIL, 2004). 

Este estudo foi conduzido no intuito de propagar os direitos das mulheres 
grávidas, mostrando-lhes sua automia nas tomadas de decisões, tornando os atos 
de violência obstétrica visíveis, em seu amplo aspecto físico, verbal, psicológico e 
negligencial (KATZ, 2020). 

 
2 DESENVOLVIMENTO 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma política pública implementada no 
Brasil que benefícia a todos os cidadãos o direito a uma atenção a saúde de forma 
universal e integral, visando a qualidade de vida da população. Essa qualidade de 
vida decorre da análise biopsicosocial e econômica de determinado grupo de 
pessoas, ou indivíduo de forma isolada, junto dos serviços do Estado prestados em 
uma determinada região, que interveem nas dificuldades e problemas 
apresentados, afim de melhorar as condições de vida dos usuários do SUS. Um dos 
grupos de usuários do SUS que mantem seus direitos assegurados e ainda em 
desenvolvimento, é o grupo de gestantes, parturientes e puérperas (BRASIL, 2009).  

A Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da Mulher (PNAISM), criado 
em 1984, é responsável em integrar ações de promoção, proteção, assistência e 
recuperação à saúde de mulher em todo ciclo de vida, por meio da Rede de 
Atenção a Saúde (RAS) que reuni os diferentes níveis de atenção à saúde: Atenção 
Primária, Secundária e Terciária, tornando assim um acompanhamento 
descentralizado, integrado e integral para com as usuárias do SUS (ROCHA, 2019). 
Ainda que tal política agregue o grupo de gestantes, partutrientes e puerpéras, 
houve a necessidade da criação de outras políticas que inclua a promoção e 
proteção da saúde da criança com sua respectiva mãe, bem como seu 
desenvolvimento e crescimento, para que ocorra melhora no atendimento e 
diminuição da taxa de mortalidade materna e infantil. Torna-se assim, como marco 
legal, a criação da Política Nacional de Saúde Materno-Infantil, a Rede Cegonha 
(RC) (REGO, 2019). 

A Rede Cegonha viabiliza uma assistência em cima do planejamento familiar 
e atendimento precoce, qualificando todos os profissionais que prestam serviço à 
saúde, de maneira direta ou indiretamente, para um atendimento humanizado e de 
qualidade. Essa políttica de saúde garante às usuárias o direito de: a)Pré-natal, com 
comprovação da gravidez, exames rotineiros conforme caderneta da gestante, 
classificação de riscos, testes rápidos para detecção de doenças transmissíveis e 
incentivo familiar; b)Parto, tornando a parturiente protagonista do ato, respeitando 
suas vontades, em ambiente adequado e com preparo de insumos e materiais,  
acompanhado de uma equipe qualificada, respeitando também o direito ao 
acompanhante; c)Puerpério, assitência obstétrica por 42 dias pós-parto, garantindo 
acompanhamento contínuo da mãe e o meio familiar, bem como assistência na 
amamamentação e os cuidados ao recém-nascido. Todos os profissionais 



prestadores de serviço à saúde devem incentivar e orientar as usuárias de seus 
direitos, garantindo um cuidado humanizado, incentivando sua autonomia na 
tomada de decisões durante esse período, as usuárias devem ter opções de 
escolha aos medicamentos, seu corpo e o parto propriamente dito, e qualquer ato 
que vá contra o seu conhecimento e consentimento, é considerado uma violência 
obstétrica (BRASIL, 2020). 

Violência obstétrica não é um termo utilizado pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) pois dirija-se à uma ação com intuito violento, e nem toda ação 
provocada pelos profissionais de saúde possui esse intuito, sendo muita das vezes 
a “violência” um ato excessivo de tratamentos prestados à usuária, e o termo 
“obstétrica” se dirigiria apenas a uma classe profissional, logo, “violência obstétrica” 
pode-se interpretar como um ato violento para com o profissional obstétrico, e não 
uma violação de privacidade para com a usuária dos serviços de saúde, para isso, a 
OMS apropria-se de outos termos referente à ação profissional, como “desrespeito”, 
“abuso” (NUNES, 2019)... Mas o que realmente é essa violação à gestante, 
parturiente e puérpera? É toda omissão dos cuidados prestados para a mãe e a 
criança, negligência do atendimento, comentários inapropriados, ignorar opinião da 
mãe sobre tomadas de decisões, a ausência de referência e contra-refrência entre 
os níveis de atenção à saúde, manobras técnicas com o bebê e a gestante sem 
consenimento, agressões físicas e verbais, dentre outros aspectos relacionados ao 
comportamento ético e profissional dos servidores da saúde e as condições de 
trabalho, desde tecnologia leve, leve-dura e dura (LANSKY, 2019). 

 
3 CONCLUSÃO 

Fica ao profissional da saúde, independente dos níveis de atenção, o dever 
de garantir o acesso à assistência com qualidade para o binômio mãe e filho, bem 
como respeitar seus direitos como usuário de forma humanizada. Garantir troca de 
informações entre os níveis de atenção por meio de protocolos e não usuário, 
realizando cuidado integrado. E, ainda, fica do dever das usuárias procurar 
conhecer seus direitos e reivindica-los, para uma melhorar promoção à saúde de 
todas, e seus respectivos filhos e/ou filhas. 
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DEPRESSÃO NO PERÍODO DO CORONA VÍRUS 
 

Marcelo Augusto1 e Victor M. Guimarães2 
 

 
RESUMO 

 
O presente trabalho tem como objetivo geral apresentar a respeito da depressão no 
Brasil e todos os malefícios que traz junto a ela, os problemas que acarretam 
questão trabalhista, civil e criminal e com o aumento continuo dos casos de suicídio 
em nosso país se faz necessário uma abordagem mais aprofundada sobre o tema. 
Através do estudo foram coletados dados para descobrir como os brasileiros reagem 
a esse tipo de doença, como são tratados e lidam diante da depressão. 
Principalmente em relação ao isolamento social existe um grande perigo a aqueles 
que possuem essa grave doença que será apresentada a ao decorrer do trabalho. A 
depressão é um assunto delicado que acarreta resultados catastróficos para a nossa 
sociedade e que por muitas pessoas equivocadas é vista como um tabu, mas é de 
extrema importância que ela seja discutida.  
Palavras-chaves: depressão, doença, tratado. 
  

 
ABSTRACT 

 
The present work has as general objective to present about depression in Brazil and 
all the harms that it brings with it, the problems that cause labor, civil and criminal 
issues and with the continuous increase of suicide cases in our country it is 
necessary a more in depth approach on the topic. Through the study, data were 
collected to find out how Brazilians react to this type of disease, how they are treated 
and deal with depression. Especially in relation to social isolation, there is a great 
danger to those who have this serious disease that will be presented during the work. 
Depression is a sensitive issue that has catastrophic results for our society and that 
by many mistaken people is seen as taboo, but it is extremely important that it is 
discussed. 
Key-words: depression, disease, treated. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

O número de suicídios ao redor do mundo é extremamente alto, a própria 
Organização Mundial da Saúde (OMS) revela um número maior do que 800 mil 
indivíduos que acabam por findar suas próprias vidas todo ano, e 75% de todos os 
casos aconteceram em regiões de baixa e média renda.  

Os sintomas que uma pessoa depressiva sofre são diversos, mas é mais 
comum e frequente a diminuição de interesse e de prazeres, perca do apetite com 
diminuição ou aumento de peso, problemas de insônia junto com cansaço 
excessivo, diminuição de energia ou fadiga, desinteresse em exercício físico, 
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sensações de inutilidade ou culpa, dificuldade em pensar concentrar ou tomar 
decisões,  e por fim  pensamentos de suicídio. 

A depressão é uma doença complexa e amplamente estudada, qualquer  
homem e mulher pode ser vítima dessa doença, que pode se iniciar pelos mais  
diversos motivos como por exemplo o falecimento de algum ente querido, demissão 
do trabalho, falta de harmonia na família, término de alguma relação, entre outros 
motivos que venham a desencorajar uma pessoa, não importando a idade, e 
existem pesquisas que comprovam que uma pessoa pode nascer com ela. 

O objetivo geral é analisar os riscos e aumento de ocorrências de suicídio em 
tempos corona vírus, algo que afeta milhares cidadãos brasileiros, assunto que não 
recebe a atenção devida pela sua seriedade. Os objetivos específicos envolvem 
expor uma comparação do Brasil com os demais países, trazer à tona a quantia de 
suicídios ao decorrer dos anos e fazer uma análise das causas e vítimas. 

 
2. METODOLOGIA 

O presente estudo foi composto por uma revisão bibliográfica em conjunto 
com métodos quantitativos e qualitativos, para se obter informações sobre o suicídio 
e aquilo que interfere no desenvolvimento do país, abordando as principais 
questões sobre a doença. O que leva as pessoas a desenvolver a depressão, qual 
idade e classe econômica mais comuns para o desenvolvimento da doença e a 
forma como convivem com depressão e como é visto pelos olhos da sociedade. Foi 
utilizado gráficos do Ministério da Saúde para trazer dados mais detalhados, assim 
como buscas sobre o coronavírus e a relação da pandemia e isolamento social com 
o suicídio e a depressão.  

O método utilizado foi o descritivo para descrever de maneira eficaz a 
situação envolvendo a doença. 

 
3. DESENVOLVIMENTO 

A depressão e o suicídio são dois fatores que por muito anos são tratados de 
forma silenciosa pela sociedade em geral, ocasionando assim um grande e grave 
problema de saúde mental no Brasil e em todo o mundo (Botega, 2002). Em toda 
parte da sociedade ainda é considerado um tabu, onde a dificuldade para falar 
sobre esse assunto pode acarretar cada vez mais um aumento no número de casos 
no país. A forma como cada local reage a depressão e ao suicídio pode variar de 
acordo com a religião e principalmente a cultura, podendo ser pecado em algumas 
partes do mundo. 

Diante a pandemia e o novo cenário atual que estão vivenciando, a saúde 
mental da população vem se tornando uma grande preocupação durante a crise 
social. O Corona vírus é caracterizado como a maior crise dos últimos tempos e 
com isso acaba ocasionando inúmeros problemas psicológicos, incluindo a 
depressão e consequentemente o suicídio. (Faro, 2020). 

 Desde situações passadas de pandemias existiram problemas com taxas de 
suicídios, analisando um pouco melhor os motivos que podem desencadear 
problemas de depressão notamos que diante de crises como essa desestruturam a 
sociedade em diversos aspectos, com problemas de saúde as empresas precisam 
tomar decisões difíceis e demitir grandes quantidades de trabalhadores ao mesmo 
tempo que a busca por emprego se torna algo mais difícil ainda.  

Um outro ponto que tem se notado extremamente prejudicial é a divulgação 
de forma incorreta dos casos de suicídios e problemas pela pandemia pela mídia, 
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notícias de forma sensacionalistas e sem os devidos cuidados são extremamente 
impactantes para alguém que já sofre problemas de depressão. 

Essa situação pode desencadear inúmeros problemas como o consumo 
excessivo de álcool e a solidão devido ao isolamento, diversos países tomam 
iniciativas para a prevenção coletiva, em busca de uma saúde mental mais 
adequada para as pessoas, focando em casos mais específicos como violência 
doméstica entre outros, e há também iniciativas mais especificas para aqueles que 
estão em estado mais crítico que já tiveram tendências suicidas anteriormente. 

A OMS (Organização Mundial de Saúde) já havia definido em 2013 uma 
previsão de baixa para os números de suicídio de 10% até nosso ano atual, taxa 
essa que infelizmente não foi alcançada. 

Entre os anos de 2006 e 2015 houve uma queda na taxa de suicídio em todo 
o mundo mas o Brasil sofreu um aumento de 24%  segundo a pesquisa da Unifesp, 
aumento esse que tem como um dos principais fatores o aumento da popularização 
das redes sociais e a internet, o mesmo estudo revelou que os jovens entre 10 e 19 
anos tiveram o maior aumento de até 24% em cidades grandes como Porto alegre, 
Belo horizonte, Rio de janeiro e Recife e no interior cresceu 13%. 

Todo ano no Brasil mais de 11 mil pessoas morrem de suicídio e segundo o 
Ministério da Saúde e ao decorrer de 2011 até 2016 cerca de 64.804 mil pessoas 
perderam suas vidas, e a maior parte dos suicídios foram homens. 

A seguir algumas imagens representando as principais informações dos 
casos notificados. 

 
 
Figura 1 – Sinais e fatores de risco                                    Figura 2 – Mortes por suicídio  

 

Fonte: UNASP (2018) 
Fonte: UNASP (2018) 
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 Como podemos ver nas figuras acima fica claro que o número de mortes de 
homens brasileiros  é maior do que a de mulheres, isso deve-se ao motivo de que 
no momento de desespero os homens tendem a ser mais violentos e fatais nas 
tentativas, enquanto é mais comum as mulheres tentarem o suicídio através do uso 
incorreto de medicamentos os homens acabam utilizando métodos com armas de 
fogo. Desde 2011 até 2016 houve um acréscimo relevante em questão da 
quantidade de depressivos e com o passar dos anos a tendência é que fique cada 
vez maior. Não há dados de 2020 concretos ainda, mas o que tudo indica, é que o 
número aumente significativamente nesse período de crise. 

 
4. CONCLUSÃO 

 De acordo com a pesquisa a depressão é um problema que dificulta a vida 
de todos que sofrem dessa doença,  porém não é o fim, o Brasil possui muitos 
órgãos que podem oferecer algum auxílio para alguém sofrendo com o problema, 
uma iniciativa privada bem conhecida é o CVV (Centro de Valorização a Vida), que 
disponibiliza o número 188 para ligações gratuitas que visam o diálogo com quem 
mais precisa. Há uma equipe de pessoas treinadas para receber a ligação, que 
podem ouvir e dar conselhos, e tentam ajudar e tranquilizar o remetente. No mês de 
setembro houve algumas iniciativas privadas e palestras sobre o suicídio, a 
conscientização daqueles que ás-escutaram vale muito, pois poucos no Brasil sabe 
o que realmente é essa doença, que não tem cura, mas é possível amenizar e 
depende muito das pessoas que cercam quem sofre com a doença para mudar um 
resultado que pode ser trágico se não tratado. Diante de alguém com esses 
problemas deve-se ajudá-lo e não o julgá-lo.   
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA TRANSGÊNEROS 

 
Izabeli Dias Santos1 Gabrielle Santangelo Leiner2  

Raiza Carolina Higino Santos3 e Sandra Regina Merlo4 
 
 

RESUMO 
 
O presente trabalho é apresentado com o objetivo de elucidar um problema que vem 
sendo praticado no contexto brasileiro, violência doméstica praticada contra pessoas 
transgêneros e a problemática acerca deste assunto, tratando da marginalização e 
invisibilidade desse grupo no meio político, social e jurídico. Porque a insistência e 
relutância da população para inserir esse grupo no meio social de forma digna e 
respeitosa. 
Palavras-chave: transgêneros; violência doméstica; marginalização. 
 
 

ABSTRACT 
 
In the present work it is described and illustrated with the objective of elucidating a 
problem that has been practiced in the Brazilian context, domestic violence practiced 
against transgender people and the problematic about this subject, dealing with the 
marginalization and invisibility of this group in the political, social and legal 
environment. Because the population's insistence and reluctance to insert this group 
into the social environment in a dignified and respectful way. 
Key-words: transgender; domestic violence; marginalization. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

O resumo tem por objetivo discutir a violência doméstica sofrida por pessoas 
transgêneros no Brasil, expondo os desafios que esses indivíduos enfrentam no 
país e consequências que a violência gera em suas vidas. Uma pessoa transgênero 
é aquele que não se identifica, nem se expressa com o genital que nasceu. Quem é 
transgênero geralmente tem a sensação de estar no corpo errado, sofrendo 
desconforto constante em relação ao próprio sexo. Mas afinal, o que torna esse 
grupo invisível e marginalizados perante a sociedade? Além da baixa participação 
desse grupo no meio social e político é evidente a falta de leis aplicáveis a casos de 
violência para com este grupo. Mesmo tendo mobilizações que lutam em prol de 
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igualdade, o Brasil lidera ranking mundial de assassinatos contra esse grupo. 
Portanto, é necessário trazer à tona sua discussão de forma clara e objetiva afim de 
gerar uma reflexão aprofundada sobre o tema. 

  
2. METODOLOGIA 

O trabalho proposto é uma pesquisa qualitativa com o intuito de discutir a 
problemática acerca do assunto violência doméstica contra transgêneros e as 
consequências que tal violência gera na vida desses indivíduos. O presente resumo 
é feito a partir de pesquisa bibliográfica sobre o assunto afim de fundamentar e 
explicar o tema de forma clara e coesa, trazer uma discussão crítica e reflexão 
sobre o assunto. Fez -se necessário esse estudo, que não pretende esgotar o tema, 
mas sim iniciar uma importante discussão (SAMMARCO, 2010). Os materiais 
utilizados foram retirados dos indexadores Scielo, Google Escolar e Site do 
Planalto. A inclusão dos materiais ocorreu da seguinte forma: 1) Procura de 
materiais através dos descritores do tema (Violência doméstica contra 
transgêneros); 2) Título concordante com o tema; 3) Resumo tratando do assunto 
proposto, e 4) Leitura do artigo e consideração de que o texto traz informações 
relevantes para esta pesquisa. 

 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

A violência doméstica contra transgêneros no Brasil é um fato a ser 
analisado. É evidente que no âmbito familiar pessoas transgêneros não sejam 
aceitas ocorrendo maioria das vezes violência física, psicológica e moral. Familiares 
tornam portanto, a convivência quase que impossível, atacando e agredindo este 
grupo a ponto de resultar a própria anulação de identidade a fim de serem aceitos 
por suas respectivas famílias, consequência essa que se opõe diretamente aos 
termos do artigo 11 do Código Civil brasileiro: Com exceção dos casos previstos em 
lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo 
o seu exercício sofrer limitação voluntária. Desse modo é garantido por lei o direito 
de personalidade a qualquer cidadão brasileiro sendo este uma garantia de 
liberdade. Alguns religiosos usam como justificativa para a sua intolerância e 
preconceito embasamento bíblico, muitas vezes distorcido, afirmando assim que, 
pessoas transgêneros cometem pecado ao passar pela transição para outro sexo. 
Porém é indiscutível que a liberdade de expressão e dignidade humana estão 
previstas na Constituição Federal de 1988, de modo geral acaba ocorrendo 
contradição da lei com as justificativas rasas de preconceito com pessoas 
transgêneros. Essa intolerância pregada tanto pelo meio religioso quanto pela 
sociedade afeta diretamente e negativamente a vida de pessoas transgêneros 
gerando tipos de violência com este grupo. Uma outra consequência da violência 
doméstica contra trans é a expulsão ou abandono desses indivíduos do lar, o que 
acaba os marginalizando e colocando-os muitas vezes em situação de rua, esse 
fato gera uma problemática preocupante pois maioria das mortes de pessoas 
transgêneros ocorrem na rua, evidenciando o ódio injustificável com este grupo. 
Essas pessoas em situação de rua acabam tendo maior dificuldade para encontrar 
empregos tradicionais, é perceptível o pouco lugar de atuação desses indivíduos 
em trabalhos mais estáveis, essa realidade acaba deixando poucas opções de 
empregos fazendo assim maioria se prostituir nas ruas, os tornando alvos mais 
suscetíveis de sofrerem com a violência , abusos e agressões. Desse modo, Brasil 
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é considerado o país que mais mata pessoas trans no mundo. Diante deste cenário 
de violência, é formulada a seguinte questão: a lei Maria da Penha se enquadra em 
casos de violência doméstica contra mulheres trans? Nos termos da legislação é 
explícito no texto legal violência contra o sexo feminino e não gênero, o que 
ocasionalmente exclui mulheres transgêneros, entretanto é possível observar que 
alguns juízes e promotores já aplicam a identidade de gênero diante de casos de 
violência doméstica contra mulheres trans. Portanto, ela pode e deve ser aplicada 
com justificativas constitucionais sistemática e extensiva da referida lei no contexto 
dos princípios dos direitos fundamentais da liberdade, igualdade e o princípio da 
vedação de discriminação. Ademais, outro fato que se apresenta um empecilho 
para este grupo é a burocratização jurídica para a mudança do nome social e 
gênero nos documentos, como esses indivíduos evidentemente tem pouco lugar de 
fala no meio social, político e jurídico é inequívoco que exista uma certa dificuldade 
para a mudança de nome. Maioria dos casos acabam sendo negados com 
pretextos de que se a pessoa não passou pela cirurgia de mudança de sexo o novo 
nome não corresponde ao sexo declarado nos documentos. Além de ter que ser 
apresentados laudos psiquiátricos, psicológicos, endocrinológicos que atestem a 
disforia de gênero e certidões emitidas por cartórios distribuidores de antecedentes 
criminais e cartórios eleitorais com o objetivo de verificar eventuais pendências no 
nome do indivíduo, em suma o processo de mudança de nome é demorado e sua 
negação ignora a realidade psicológica da pessoa transgênero condenando o 
mesmo a infelicidade de conviver com um corpo e nome com qual não se identifica, 
fazendo-o viver em constante insatisfação. Por fim, cabe aqui citar uma frase de 
Simone de Beauvoir que diz “Não se nasce mulher, torna-se mulher”. Portanto no 
momento que se torna mulher, nascendo biologicamente ou não, é de direito do 
indivíduo ser garantido seus direitos e tratado de forma igualitária e justa. 
 
4. CONCLUSÃO 

Podemos ver que a luta é árdua e constante, tanto para a explicar a 
sociedade que preconceito não fará com que essas pessoas mudem de ideia e nem 
que podem se esconder atrás de crenças e culturas para discrimina-los. Pois 
pudemos ver anteriormente que a violência doméstica contra trans existe e é real, e 
estes buscam por amparo judicial o qual muito das vezes não lhe servem que é o 
caso da lei Maria da Penha que o juiz deve decidir se é aplicável ou não. Contudo, 
vemos que aos poucos está sendo feito para que essa realidade seja mudada, 
mesmo que de forma lenta, pois como qualquer outra pessoa os transgêneros tem o 
direito de ter amparo judicial em caso de violência e na mudança de nome. 
Portanto, cabe ao Estado garantir e proteger os direitos dessa população, ao poder 
judiciário trazer à tona pautas relacionadas ao assunto a fim de garantir justiça a 
eles e a conscientização da sociedade como forma de evitar violências e 
preconceitos contra a população transgênero no Brasil, tornando assim um país 
justo para este grupo.  
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ATIVISMO JUDICIAL FRENTE A PANDEMIA DA COVID-19 
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RESUMO 
 
O presente trabalho é exposto para dar ciência ao público algumas ações e decisões 
que estão sendo tomadas pelo Poder Judiciário, relacionado a pandemia do novo 
Coronavírus, apresentando processos e decisões judiciais que são de suma 
importância para o controle e manutenção da situação atual que vivemos, as buscas 
foram feitas em plataformas especificas de decisões relacionadas a este tema, e 
será discutido se essas ações foram eficientes ou se realmente foi alterado a rotina 
de alguma parte, trazendo os efeitos positivos e negativos.  
Palavras-chave: decisão; coronavírus; judiciário. 
 
 

ABSTRACT 
 
This present work is exposed to give knowledge to the reader a few actions and 
decisions that are being taken from the judicial power in our contry, related to the 
pandemic of the new Coronavirus, showing the process and decisions that are very 
importante to the control and maintenance of the actual situation that we live, the 
search were made in especific plataforms related to this theme, and will be discussed 
if this actions are being efficient or if the routine of some parts are changing, bringing 
the positive and negative effects. 
Key-words: decisions; coronavirus; judicial 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 A justiça nessa época de doença Covid-19, é uma das estruturas que não 
parou desde o início da pandemia, pelo contrário, cada dia que passa há mais 
necessidade de intervenção pela parte do judiciário, frente a atual situação do País. 
Não há dúvidas que neste período, a justiça se tornou papel fundamental como o 
garantidor Constitucional, com decisões imponentes e que fazem total diferença no 
controle da teoria dos freios e contrapesos 
 O trabalho dos magistrados e outros servidores do poder Judiciário está 
sendo de garantir a todos o equilíbrio nas demandas que são urgentes ou não, 
relacionados a crise pandêmica ou qualquer outra situação de praxe que sempre 
houve nos tribunais. 
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 Nessa análise, o ativismo judicial será encarado como uma força tarefa a fim 
de auxiliar neste combate diário contra o Corona vírus e também setores que se 
aproveitam da fragilidade da gestão pública e tentam a qualquer custo obter 
vantagens ilícitas, pois em quase todo o País, estamos vivendo em situação de 
emergência. 
 Também será observado se as ações tomadas dos tribunais estão sendo 
dosadas e equilibradas para cada caso, e também verificando se as demandas 
judiciais estarão sendo atendidas mesmo em teleconferências. 

 
2. METODOLOGIA 

 

O trabalho proposto é uma pesquisa qualitativa, que segundo Minayo (2004), 
permite aprofundar os significados das ações e relações humanas, e desvendar o 
fenômeno e suas origens, captando os distintos significados da inserção na vida de 
cada sujeito. O presente estudo é feito a partir de pesquisa bibliográfica, que 
caracteriza-se também como uma revisão da literatura, pois busca contextualizar, 
investigar e, principalmente, apresentar uma discussão crítica sobre o problema 
(GIL, 2002). Os materiais utilizados foram retirados dos indexadores Scielo, Google 
Scholar, Biblioteca Virtual e plataformas de instituições de ensino. 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

 

O Poder Judiciário, sendo um dos pilares do Estado Democrático de Direito, 
tem uma grande responsabilidade em tempos comuns, e principalmente em tempos 
difíceis, onde tudo parece estar fora do controle, como estamos vivendo hoje,  
Zaffaroni (1995, p 55) em seu livro Poder Judiciário , define as funções deste poder 
em decisão de conflitos, controle de constitucionalidade de leis e realizar seu 
autogoverno, portando, é visível que tem um papel fundamental em solucionar ou 
pelo menos auxiliar os outros poderes no controle da crise que passamos no Brasil. 

De alguns anos para cá, o Poder Judiciário está em alta no País, causando 
até mesmo conflitos políticos no mais alto escalão do governo, atraindo a mídia de 
massa para cobrir qualquer decisão que é feita, principalmente se for para causar 
derrota ao atual governo. 

Porém, neste ano de 2020, o fato histórico da pandemia da Covid-19, 
assolou parte do mundo e aos poucos há uma melhora no cenário. O primeiro 
infectado registrado no Brasil, foi um idoso na cidade de São Paulo, no dia 26 de 
fevereiro de 2020, que este teria vindo da Itália, na época o maior epicentro da 
doença no mundo, desde então, o Poder Judiciário vem trabalhando em decisões 
como a do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que apresentou a 
Portaria, que é um documento de ato administrativo ou ato público, de número 
952/2020, no mês de março, que decidiu que durante o período de calamidade, os 
recursos vindos de prestações pecuniárias, serão depositados em uma conta que 
será exclusiva para o auxílio no combate a pandemia, como na compra de 
medicamentos, equipamentos, pagamento de funcionários e principalmente na 
prevenção do contagio.  

Não há dúvidas que uma decisão desse peso, auxilia no controle da crise, 
pois é no ponto econômico onde a população está sentindo maior desconforto.  De 
acordo com o chefe do Judiciário do Estado de Minas Gerais, Desembargador 
Nelson Missias de Morais (2020, portaria 952/2020) os juízes serão acionados para 
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que haja a distribuição deste dinheiro para as demais comarcas do estado, desde a 
capital até a menor cidade do estado.  

Outra decisão do mês de março, do Tribunal de Justiça do Piauí, foi a 
decisão número 3039/2020, onde a magistrada decidiu autorizar a colação de grau 
antecipada de uma turma de Medicina da Universidade Estadual do Piauí, alegando 
que para o bem público, e também a saúde coletiva, os novos formandos estariam 
aptos para trabalhar no auxílio de infectados ou até mesmo aliviar a carga de 
serviço de médicos de mais idade, e também afastar os médicos com mais de 60 
anos, por pertencerem ao grupo de risco, a Juíza Carmelita também ressalta que o 
interesse público é acima de tudo o mais importante, sendo acima disso o interesse 
individual de cada aluno recém formado. Decisões como esta são as que hoje 
mostram resultado, na diminuição e controle de infectados, pois com maior efetivo 
medico, aumenta a absorção do sistema público, e também auxilia na parte 
psicológica do médico que sabe que terá o apoio de colegas aptos para o serviço. 

Neste tema de funcionários da saúde, uma decisão do Tribunal de Justiça de 
Pernambuco, determinou a suspensão da paralização de enfermeiros que tinha sido 
anunciada pelo Sindicato dos Enfermeiros no Estado de Pernambuco, também no 
mês de março, na decisão o Desembargador Fabio Eugenio Lima, deixa claro a 
grande importância de atender os pedidos dos enfermeiros, e que suas 
reinvindicações são legitimas, porem naquele momento, não havia maneiras do 
serviço de saúde paralisar, pois como na decisão anterior, o interesse público deve 
permanecer acima ainda de uma classe trabalhadora, como a de enfermagem, pois 
com a greve, o estado teria um grande efeito de aumento de casos e até mesmo 
óbitos relacionados a pandemia e afins. 

O poder Judiciário além de questões financeiras também decide em casos 
relacionados ao Direito de Família, como na decisão do magistrado Luciano 
Carrasco, que suspendeu o direito de uma avó visitar o neto, obviamente é 
imprescindível resguardar o direito da criança, porem em tempos como os de hoje, 
decisões rígidas são tomadas, pois as consequências posteriores podem ser 
extremas. Não há dúvidas que a parte da avó pode ter ficado insatisfeita com a 
decisão, pois o Estado interferir no particular das pessoas é algo que causa 
desconforto na sociedade, principalmente quem tem idade mais avançada, cabe 
ressaltar que a decisão coube recurso. 

Partindo para uma decisão da Vara Criminal, o Juiz Saulo Góes, do Estado 
do Amazonas, decidiu que um preso de 70 anos, cumpra pena em regime 
domiciliar, onde em sua decisão, ele relata que segue a recomendação do 
Conselho Nacional de Justiça, de conceder o benefício da prisão domiciliar para 
quem possa ser mais vulnerável ou suscetível a doença. A decisão pode ser 
polemica pra maioria das pessoas, pois há um grande senso de injustiça, porem o 
Estado não tem a capacidade de cuidar de todos os custodiados em tempos 
comuns, estão é possível imaginar um cenário onde há uma massa carcerária toda 
infectada, como ocorreu na cidade de Telêmaco Borba neste mês de Setembro de 
2020, então já adiantando e prevenindo que isso aconteça as decisões de progredir 
a pena do preso é mais comum a cada dia, o lado negativo é a sensação de 
insegurança que é causada, pois junto com idosos, existem qualquer tipo de preso 
que não está ainda de acordo para voltar no convívio da sociedade. 

As decisões muitas das vezes podem afetar a parte financeira do público do 
comercio, como exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado do Para, no mês de Abril 
de 2020, indeferiu um recurso que tratava do pedido de abertura de um shopping, 
onde os comerciantes já tinham feito um pedido para a abertura do local, pois 
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muitos deles dependem daquilo e não tem outra fonte de renda, e que além disso, 
estava afetando o psicológico dos funcionários, que com a falta do dinheiro 
começaram a ter efeitos na saúde mental. Porém o Desembargador Luiz Neto, 
manteve a decisão expondo que o direito dos empresários, não podem de forma 
alguma se sobrepor o direito à vida e saúde de todos que moram ou frequentam 
aquela região, pois é sabido que os shoppings possuem um alto índice de 
aglomeração. 

 
 
4. CONCLUSÃO 

 

 Conclui-se que o poder Judiciário, hora como bem feitor, hora como 
“carrasco” que suspende direitos, está tendo o papel fundamental na pandemia, que 
não tem prazo de termino, e que já mudou a rotina de todos, tanto no trabalho, 
estudo, lazer. As decisões vêm sendo bem dosadas e equilibradas, e é claro que 
sempre terá uma parte que não ficara satisfeita pois afeta o seu particular, porem 
como foi exposto nas decisões, o bem da sociedade é superior ao bem particular, 
na maioria das vezes. Por fim, devemos seguir com o estudo e análise dos dados 
que são apresentados pelo Poder Judiciário, seja desde a menor comarca do 
estado até as decisões do Supremo Tribunal Federal.  

Em tempo, vale ressaltar que este trabalho apresentou uma fração das 
decisões tomadas, e que é valido uma posterior continuidade da discussão sobre as 
decisões tomadas pelos magistrados. 
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CORONAVÍRUS E OS REFLEXOS NOS CASOS DE VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA: UMA ANÁLISE NO PERÍMETRO URBANO DO 

MUNICÍPIO DE TIBAGI/PR 
 

Suelen Elisama Barbosa Krzsinski1; Nara Luiza Valente2 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

A violência doméstica é um problema de saúde pública que alcança todas as 
classes sociais, desta forma, consiste o presente trabalho em fazer uma análise 
acerca dos casos de violência doméstica durante o período de isolamento, período 
este imposto como forma de combate à proliferação da pandemia do COVID-19 e 
seus possíveis reflexos na intensificação do convívio familiar. 

A pesquisa se deu na cidade Tibagi-PR, zona urbana, entre os períodos de 
16/03/2019 a 30/07/2019 e entre o mesmo período do corrente ano. 

O objetivo da pesquisa foi estabelecer um comparativo entre o número de 
casos ocorridos nos períodos supramencionados e verificar a influência do contexto 
pandêmico nos casos em questão. Ainda, procedeu-se à análise de medidas 
protetivas deferidas e revogadas pelo Poder Judiciário no período já mencionado.  

 
2. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, de viés 
interdisciplinar, uma vez que se atenta aos estudos trazidos pelo direito, mas 
também busca compreender os conceitos/contextos de violência. Para tanto, 
empregou-se o método dedutivo, uma vez que a pesquisa parte das teorias 
universais e busca explicar um fenômeno particular. No tocante à coleta de dados, 
esta se deu por meio de pesquisa documental, oriunda de relatórios disponibilizados 
pela Delegacia de Polícia de Tibagi. Ademais, utilizou-se da pesquisa bibliográfica, 
em que foram utilizados materiais já publicados, impressos e eletrônicos.  
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

É sabido, que a pandemia causada pelo agente infeccioso do novo 
coronavírus (nCoV-2019) instalou um caos mundial. Os primeiros relatos surgiram 
na China, mais especificadamente na cidade de Wuhan, em dezembro de 2019. 
Contudo, rapidamente se alastrou pelo mundo, e em 30 de janeiro de 2020 a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou Emergência Internacional. 
 No Brasil, em 7 de fevereiro de 2020 o Presidente da República, no uso de 
suas atribuições sancionou a Lei n.º 13.979/2020, chamada de Lei da Quarentena, 
que em síntese veio para criar barreiras à proliferação em massa dessa doença. 
Todavia, o país teve o primeiro caso confirmado no dia 26 de fevereiro, segundo 
dados divulgados pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2020). No âmbito Estadual, o 
Governo do Paraná em 16 de março de 2020 publicou em Diário Oficial o Decreto 
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4.230, o qual dispõe sobre medidas de enfrentamento ao COVID-19, dentre elas 
destaque-se para o presente trabalho o “isolamento social”. (PARANÁ, 2020)   

Os reflexos causados por um surto tão voraz, além de colocar o Sistema 
Público de Saúde do país em colapso, também transcenderam no cenário político, 
econômico e social. Assim, com a imposição de isolamento e as restrições de 
deslocamentos e de contato social, as famílias precisaram passar mais tempo juntas 
e, os conflitos e agressões que já ocorriam tenderam a se intensificar. Neste cenário 
é que surge a iminência de se discutir os casos de violência doméstica, eis que as 
vítimas passaram a ficar a mercê de seus agressores. 

Segundo as autoras Muszkat e Muszkat (2016, p. 36-37), violência pode ser 
definida como um ato de constrangimento físico ou moral pelo uso de força ou 
coação, ou seja, um exercício desproporcional de poder que ameaça a integridade 
física, emocional, religiosa, familiar ou profissional de alguém. Ainda, ressaltam as 
autoras, que práticas consideradas naturais e legítimas (a violência contra a mulher 
ou contra os filhos, por exemplo), que por muitos anos funcionaram, tendo por base 
ideologias como poder, disciplina, respeito e educação, passaram a repercutir 
negativamente na sociedade.  

Isto posto, como objeto de estudo do presente trabalho foi escolhido o 
município de Tibagi, localizado na região dos Campos Gerais do Paraná e que conta 
com aproximadamente 20 mil habitantes. Sabe-se que o município em questão 
possui vasta região rural, contudo, para fins desta pesquisa, foram utilizados apenas 
os casos atendidos na região urbana do município. (PARANÁ, [20--?]) 

Desta forma, passa-se à análise dos dados obtidos por meio da Delegacia 
de Polícia de Tibagi referente a atendimentos realizados pela Polícia Militar e casos 
noticiados diretamente na Delegacia, relacionados à violência doméstica durante o 
período compreendido entre 16/03/2019 a 30/07/2019 em que se pode dizer que o 
mundo estava em seu estado de “normalidade”. Além de atendimentos ocorridos 
entre 16/03/2020 a 30/07/2020, período este em que as medidas de enfrentamento 
ao COVID-19 já estavam vigentes3.      
 Como resultado dos dados analisados no período em apreço, veja-se o 
gráfico a seguir:  

 

GRÁFICO 1: Registros de boletins de ocorrência envolvendo violência doméstica 
entre 16/03/2019 a 30/07/2019 e 16/03/2020 a 30/07/2020. 

 

 
 

Fonte: As autoras (2020). 
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sujeitos envolvidos no procedimento de coleta. Recolheu-se o devido Termo de Consentimento para a 
divulgação dos resultados. 
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Da análise documental, percebe-se que o número de registros não teve um 
aumento drástico, eis que foram um total de 35 no ano de 2019 e 41casos no ano de 
2020, sofrendo uma variável de até 2 casos entre os meses de abril a julho e 
mantendo-se sem alteração o mês de março. Entretanto, o que se destaca nos 
casos analisados é a natureza das infrações. 

No ano de 2019, dentre o período compreendido para pesquisa, infere-se 
dos dados coletados que as infrações cometidas foram as seguintes: ameaça, 
injúria, difamação, lesão corporal, vias de fato, dano e descumprimento de medidas 
protetivas. Em contrapartida, no período em questão do ano de 2020, os delitos 
cometidos envolvendo violência doméstica, além dos já mencionados no parágrafo 
anterior, acrescentou-se que foram registrados, 01 (um) caso de tentativa de 
feminicídio; 3 (três) casos envolvendo situação de estupro, dentre estes, 2 (dois)  
foram em tese praticados contra vulnerável; ainda, houve registro de 3 (três) casos 
em que as vítimas estavam sendo impedidas por seus respectivos ex-companheiros 
de retirar seus pertences de casa, razão pela qual solicitaram acompanhamento 
policial. Nestas circunstâncias, ainda foram registrados 2 (dois) boletins de 
ocorrências nos quais além da lesão corporal causada em face de suas 
companheiras, também ocorreu violência envolvendo os filhos. Nenhum caso 
envolvendo pessoa idosa foi registrado neste período. (TIBAGI, 2020) 

Insta salientar, que todas as infrações mencionadas são de extrema 
relevância e necessitam de todo o rigor previsto tanto no Código Penal, como 
também nas disposições da Lei n.º11.340/06 (Lei Maria da Penha) (BRASIL, 2006), 
do Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), igualmente do Estatuto do 
Idoso (BRASIL, 2003), como demais legislações aplicáveis, a fim de combatê-las. 

Neste cenário, que em 2 de abril de 2020 o Instituto Maria da Penha (IMP) 
emitiu uma nota pública, alertando sobre a importância do papel do Estado, a 
necessidade de manutenção dos equipamentos de enfrentamento à violência contra 
a mulher e as dificuldades de denúncia, além de mostrar como cada cidadão pode 
contribuir para que as mulheres não se tornem reféns em seus próprios lares. 
(INSTITUTO MARIA DA PENHA, 2020)  

Retomando-se os dados analisados, no tocante às Medidas Protetivas 
instauradas, relativamente aos 35 casos observados no ano de 2019, foram 22 
medidas protetivas deferidas, sendo que destas, apenas uma foi revogada a pedido 
da vítima. Quanto aos 41 casos analisados no ano de 2020, foram 24 medidas 
deferidas, e 7 revogadas a pedido da vítima. (TIBAGI, 2020)    

Em que pese os casos de violência no âmbito doméstico não serem 
emergentes na pandemia, o que se busca compreender é de que forma o 
isolamento social influenciou nas relações familiares. Considerando as restrições de 
movimentação, limitações financeiras, ou ainda, a sensação de incerteza 
generalizada que se instalou.  

Destaque-se que a pandemia afeta as famílias de forma diversa, a depender 
de indicadores sociais, como gênero, faixa etária, renda, entre outros. Segundo 
pesquisa realizada pelo DataSenado a renda familiar de 68% dos brasileiros 
diminuiu devido à pandemia do novo coronavírus. Para 26% dos entrevistados, a 
renda permaneceu igual e, para 6%, aumentou. O levantamento foi realizado entre 
18 e 23 de abril, com 1.200 pessoas. (SENADO FEDERAL, 2020). Outro fator 
importante é a saúde mental da população, que foi objeto do artigo “A epidemia 
oculta: saúde mental na era da Covid-19”, recentemente publicado na revista Veja 
Saúde, em que o autor, oportunamente, faz menção à fala do psicólogo Felipe Ornell 
do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, quando este resume que:  
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Quando estamos diante de uma ameaça à vida, ativamos o mecanismo de 
luta ou fuga, acrescentou ainda o autor, que é normal sentir-se mal, ansioso, 
tenso ou com raiva face aos novos desafios. Mas há um limite para que 
esses sentimentos não virem doença. (VEJA, 2020) 
 

Embora o resultado do presente trabalho tenha demonstrado um pequeno 
aumento no registro de casos na cidade de Tibagi, em palestra ministrada pela 
Promotora de Justiça do Paraná, Dra. Roberta Franco Massa, esta ponderou que no 
geral os registros de boletins de ocorrência de violência doméstica diminuíram no 
Paraná, mas que isso de forma alguma significa que os casos diminuíram, demostra 
apenas que as vítimas estão impossibilitadas de denunciar (AGOSTO... 2020). Ainda 
acrescentou a representante do Parquet, que o mesmo ocorreu com os pedidos de 
medidas protetivas. Quanto a estes, veja-se que os dados informados resultantes da 
presente pesquisa, no ano de 2020 foram: 7 Medidas Protetivas revogadas a pedido 
da vítima. Tal apuração leva a indagações pertinentes, se é que estes pedidos de 
revogação foram feitos espontaneamente pelas vítimas, ou se estas foram 
compelidas a fazer. 

Ante todo o contexto exposto, impende destacar, que além da possibilidade 
de registro de boletim de ocorrência online, foram criadas tanto iniciativas públicas 
como privadas no combate à violência doméstica, além da Central de Atendimento à 
Mulher (Ligue 180) já existente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a 
Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) lançaram a campanha Sinal 
Vermelho para a Violência Doméstica, o projeto tem como foco ajudar mulheres em 
situação de violência a pedirem ajuda nas farmácias do país, trata-se de um canal 
silencioso (BANDEIRA, 2020). Na iniciativa privada, têm-se como exemplo o botão 
de denúncia no aplicativo das Lojas Magazine Luiza (CALAIS, 2020). Estes são 
apenas alguns dos canais possíveis de denúncia, lembrando que o combate a todas 
as formas de violência doméstica é uma luta e um compromisso da sociedade em 
geral. 
 
4. CONCLUSÃO 

 Assim, diante das constatações, é evidente a influência do isolamento social 
no convívio familiar, seja através de problemas financeiros, psicológicos, pelo uso 
excessivo de bebida alcoólica, ou ainda pelos conflitos que já existiam antes da 
pandemia. Os resultados apresentados demonstram a gravidade da situação, não 
necessariamente pelos números, mas sim, pela natureza das infrações e tendo em 
vista a dificuldade das vítimas para acessar os canais de denúncia, considerando a 
presença constante dos agressores nos lares. Verifica-se ainda, a importância de 
políticas públicas reiteradas ao combate de todas as formas de violência doméstica, 
pois, não obstante a pandemia que o mundo confronta, as vítimas de violência 
doméstica também enfrentam uma guerra em seus próprios lares.  
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RESUMO 
 
O presente trabalho analisa sobre a responsabilidade de emancipação de um menor 
e dos pais que querem realizar este ato, esta emancipação não pode ser desfeita, 
uma vez operada na forma da lei. Pode adquirir a capacidade civil da emancipação o 
jovem com idade inferior a 18 anos e superior a 16 anos e ocorre em três formas: 
voluntária, judicial ou legal. Estamos num mundo globalizado e o jovem de hoje em 
dia, dentro da facilidade de acessos das informações, se encontra com vários 
conhecimentos e habilidades compatíveis, a um de maior idade e pode responder 
seus atos na vida civil, cabendo aos pais analisar com consciência a  maturidade 
adquirida que seu filho apresenta e a partir daí realizar o processo. 
Palavras-chave: Emancipação, menor de idade e responsabilidade. 
 
 

ABSTRACT 
 
The present work is analysis on the emancipation responsibility of a minor and the 
parents who want to perform this act, this emancipation cannot be undone, once it is 
operated in the form of the law. The civilian capacity of emancipation can be acquired 
by young people under the age of 18 and over 16 years old and it occurs in three 
forms: voluntary, judicial or legal. We are in a globalized world and the youth of 
today, within easy access to information, has several compatible knowledge and 
skills, to an older one and can respond to his acts in civil life, leaving it to parents to 
consciously analyze the acquired maturity that your child has and from there carry 
out the process. 
Keywords: Emancipation, underage and responsibility. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Os jovens e adolescentes estão vivendo em uma época de plena facilidade 
para encontrar informação, com os avanços tecnológicos e a era da modernidade 
está cada vez mais presente no ambiente familiar, a partir disso desejam a 
liberdade tão esperada de poderem fazer o que querem, sem a interferência dos 
pais. Conforme afirma Martins (2013) que com o mundo globalizado estamos diante 
de uma nova realidade na qual se inserem crianças e adolescentes que por vezes 
desenvolvem e adquirem habilidades e conhecimentos que os permitem atingir a 
capacidade de exercer atos na vida civil.  
 A emancipação é a maneira que o jovem encontra de obter autonomia para 
realizar alguns atos sem autorização dos pais, salientando que os pais não deixam 
de ser responsável pelo filho emancipado, isso só ocorrerá depois que o filho estiver 
com 18 anos completos, cabe aos pais depois disso a atenção em realizar esse 
processo, se conscientizando se o filho possui maturidade suficiente, pois depois de 
realizado a emancipação perante os costumes da lei, se torna irrevogável. 
Nessa perspectiva, este trabalho propõe uma breve descrição sobre emancipação 
responsável de um menor, mediante as três formas e a responsabilidade dos pais e 
os atos do menor e idade terem capacidade civil  
 
2. METODOLOGIA 

 Foi realizada e utilizada para a elaboração do presente trabalho de pesquisa o 
método quantitativo, consubstanciado, por meio de artigos científicos e revistas 
jurídicas, bem como os métodos históricos, funcionalista e estruturalistas. 
 Dialeticamente foi idealizado neste processo, para buscar as formas de 
emancipação de um menor de idade que possa praticar os atos de vida civil 
conforme um maior de idade e de mostrar o alto grau de responsabilidade dos 
mesmos ao realizarem o processo, que depois de colocado em prática jamais 
poderá voltar atrás ou anular apagando as três formas com facilidade.   
 
3. DESENVOLVIMENTO 

 O presente trabalho deverá ser desenvolvido nas seguintes ordens seguindo 
uma Emancipação Responsável seguida da Responsabilidade dos Pais: 
 
3.1 EMANCIPAÇÃO RESPONSÁVEL: 
   Através do dicionário online de português, acordo com a descrição sobre 
emancipação significa: “Aquisição, pelo menor, do direito de administrar seus 
próprios bens e receber os rendimentos. Ato jurídico pelo qual o filho sai do pátrio 
poder. Alforria, libertação”. A partir daí pode considerar que a emancipação é 
quando um jovem entre 16 a 18 anos pode praticar da vida civil, conforme alguém 
que tenha a maior idade. 
   Tem algumas normas a serem obedecidas que são impostas no código civil, 
mesmo adquirindo a liberdade de praticar todos os atos de vida civil terá que 
responder com autonomia sobre as mesmas, e  não tem brecha ao  salientar que 
após realizada a emancipação se torna responsável conforme a lei que é  
irrevogável. 
   Afirma Nogueira (2011) que o menor emancipado se equipara em tudo ao 
maior.com cessação da incapacidade do filho, há a extinção do poder familiar que 
tem por finalidade a proteção do incapaz. 
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 O Artigo 5º do código civil de 2002º, descreve que a menor idade cessa aos 18 
anos completos ou de emancipação que pode ser através,  I) pela concessão dos 
pais, ou de um deles na falta do outro; II) pelo casamento; III) emprego público 
efetivo; IV) colação de grau em curso de ensino superior; e V) o menor tenha 
capacidade de vida econômica própria. 
 Para um menor de idade ser emancipado, não é um processo burocrático, 
precisa somente comparecer em um cartório, acompanhado dos pais, com a 
certidão de nascimento do adolescente, RG e CPF original (tanto o filho quanto os 
pais) e um comprovante de residência. 
 Pode ocorrer um típico caso de emancipação quando o filho sai de sua cidade 
natal vai fazer um curso superior em outra cidade ficando longe de seus pais, utiliza 
a emancipação para que esse jovem tenha mais autonomia, para assinar os 
contratos tanto da faculdade, de aluguéis, entre outros, aos poucos vai se 
adaptando as responsabilidades civis de um se maior de idade. 
 A iniciação deste processo de emancipação pode ser realizada de 03 formas: 
1ª voluntária; 2ª judicial; 3ª legal. As três formas possuem o mesmo grau de 
importância qual necessita comparecer ao cartório civil do domicílio do emancipado 
para ser realizada e ser válida (Almeida, 2013). 
   A emancipação voluntária é a mais praticada, necessita somente da 
autorização dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante a isso é ir à 
procura de um tabelionato de notas e realizar o pedido. Quando o juiz conceder a 
emancipação chama-se judicial, ocorre na maioria das vezes quando não possui a 
existência dos pais ou quando o menor ou quando o menor vai atrás de sua 
emancipação na discordância dos pais. A competência é dos juízes da infância e da 
juventude e, assim como ocorre na emancipação concedida pelos pais, e por 
sentença também só produzirá efeito depois de devidamente registrada. E por 
último é a emancipação legal que está escrita no artigo 5º do Código Civil, que são 
as previstas em lei, como por exemplo, a prática de casamento antes dos 18 anos 
de idade. 
 
 3.2 IMPORTÂNCIA DA RESPONSABILIDADE DOS PAIS: 
  Conforme a legislação brasileira após ter realizado o processo de 
emancipação, os pais não poderão se arrepender e quiser reverter à situação ao 
filho que foi emancipado. Inclusive vale salientar que os pais ainda podem ser 
responsabilizados pelos danos causados pelo filho emancipado, pois no Brasil, a 
emancipação abrange apenas as responsabilidades civis e não a responsabilidade 
do emancipado penalmente, até que ele complete 18 anos. 
 Os pais devem estar plenamente conscientes sobre a maturidade que seus 
filhos apresentam para poder realizar esse ato jurídico. Devem apresentar caráter 
decisivo neste momento de emancipar o seu filho, que eles saibam realmente como 
é o comportamento e a personalidade dele, para que depois não venham se 
constranger e se arrepender pelo ato realizado. 
 Afirma Pierin (2013) mesmo sendo o menor emancipado são protegidos de 
influências negativas a sua formação, por quaisquer medidas cabíveis. Mesmo 
emancipado ao menor é preservado todos os direitos prescritos no Estatuto da 
Criança e do Adolescente e respeitado todas as garantias inerentes a sua faixa 
etária. Descrição também presente no artigo 1634 do código civil, que os pais têm o 
dever de: I) dirigir a criação e a educação aos filhos e representá-los até os 
dezesseis anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos que 
forem partes, suprindo-lhes o consentimento; II )tê-los em sua companhia e guarda; 
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III) exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade 
e  condição.  
 Essas atribuições de deveres aos pais são para que eles sejam responsáveis, 
por tudo aquilo, que seus filhos fizerem, pois é a partir dos ensinamentos e 
dedicação dos pais que pode se caracterizar o desenvolvimento e o futuro do filho, 
com isso desde a concepção de gerar um filho juridicamente os pais possuem 
deveres e obrigações a ser obedecidas.  
 “Esse poder deve ser estendido como a obrigação dos pais, de dar aos filhos 
sentimento positivo, tais como o afeto e o amor, contribuindo dessa forma, para o 
desenvolvimento de sua personalidade” (Nogueira, 2011).   
  Após o ato realizado ambos tenham sucesso de usufruir desse ato, conforme 
era o desejo daquele momento que foi praticado. 
   
4. CONCLUSÃO 

 Conclui-se que o menor emancipado, após a conscientização dos pais de 
registrar em cartório o processo, que por sua vez, não tem mais a possibilidade de 
desfazer, seu filho seja responsável na liberdade de praticar os atos nas diversas 
maneiras, ter conhecimento do respeito sobre as restrições impostas à sua 
liberdade, poder praticar do ato da vida civil, conforme sendo alguém de maior  
idade., possui os direitos e deveres a cumprir, pode com autonomia e segurança 
realizar os negócios jurídicos, com terceiros, como contratos, financiamentos, 
compra e venda e demais procedimentos que necessitava de um representante 
legal  para ter sua eficácia. Dependendo do ato mesmo sendo emancipado, não 
poderá responder por ele penalmente, porque não se tornou um adulto e seus pais 
ainda continuam responsáveis até que ele tenha atingido 18 anos completo.   
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DIREITO DE SOFTWARE NOS TEMPOS ATUAIS 
 

Bruna Lethycia1 e Thiago Garcia2 
 
 

RESUMO 
 
O direito de propriedade ou autoria de programas de computadores, pertence ao 
direito das coisas ou também conhecido como direito real. Esses direitos de caráter 
moral e patrimonial estão incluídos nos direitos do autor. Os direitos autorais sobre 
software garantem ao titular proteção aos direitos patrimoniais, referentes à 
exploração econômica da obra. Essas normas tornam a reprodução, edição, 
distribuição e uso do software por terceiros proibida sem a autorização expressa do 
titular. No entanto, mesmo com toda essa proteção legislativa, os softwares em 
geral, especificamente no Brasil, continuam tendo seu código fonte violado, o que 
contribui ilegalmente para a prática do “cracking”. 
Palavras-chave: Direito; Software; Copyright; Cracking. 
 
 

ABSTRACT 
 
The law of ownership or authorship of computer programs, belongs to the law of 
things or also known as real law. These moral and patrimonial laws are included in 
the copyright. The copyright on software guarantees the holder protection of 
patrimonial rights, regarding the economic exploitation of the work. These rules make 
the reproduction, editing, distribution and use of the software by third parties 
prohibited without the express authorization of the owner. However, even with all this 
legislative protection, software in general, specifically in Brazil, continues to have the 
source code violated, which contributes illegally to the practice of “cracking”. 
Key-words: Law; Software; Copyright; Cracking. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

É importante citar as iniciativas sustentadas por criadores que visam 
flexibilizar as restrições e proteções relativas aos direitos autorais, como as 
iniciativas do Código Aberto (mais conhecida pelo nome em inglês “Open Source”) e 
do Software Livre. Essas iniciativas, ainda que sob filosofias distintas, baseiam-se 
em licenças que concedem aos usuários liberdade para executar, copiar, distribuir e 
modificar o software, sem que sejam infringidos os direitos autorais (SANTOS, 
2018). 

No entanto, por outro lado, existem softwares que funcionam somente 
através de uma licença de uso paga, podendo ser mensal, anual ou vitalícia, e é 
nessa direção que a problemática dos direitos dos softwares começa. Muitas 
pessoas acabam se beneficiando dessas licenças através dos chamados 
“crackers”, que de acordo com o site Tecmundo: “Crackers são pessoas aficionadas 
por informática que utilizam seu grande conhecimento na área para quebrar códigos 
de segurança, senhas de acesso a redes e códigos de programas com fins 
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criminosos. Em alguns casos, o termo Pirata Virtual é usado como sinônimo para 
“cracker”. Desse modo, muitas outras pessoas más intencionadas também se 
aproveitam dos “programas quebradores de licenças” criados pelos crackers e 
começam a comercializar licenças ilegalmente no mundo virtual, o que é 
considerado crime pela legislação brasileira. (MARTINS, 2012). 
 
 
2. METODOLOGIA 

Para a elaboração deste material, foram utilizadas as fontes de pesquisa 
bibliográfica em artigos científicos, obras especializadas da área de conhecimento, 
informações e dados de sites oficiais, e principalmente abordando a licença de 
software. Conforme Antônio Carlos Gil exemplifica em seu livro, com proposito de 
êxito na produção do trabalho, empregou-se a metodologia qualitativa, para tanto 
foram usadas como base pesquisas bibliográficas, extraídas de sites com conteúdo 
específico sobre o assunto e matéria publicada em revistas e sites, onde se observa 
toda a expectativa que envolve o direito de software em todas as suas vertentes. 
 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

Um exemplo da prática do cracking como comercialização se dá no próprio 
Mercado Livre, site no qual podem ser encontradas diversas licenças falsas de 
programas e sistemas operacionais. A própria licença do sistema operacional 
“Windows 10” que custa aproximadamente 300 R$ pela Microsoft, em alguns sites 
de vendas não oficiais está em torno de 30 R$, cerca de 90% abaixo do valor 
original (PASSOS, 2018). 

Uma das maiores equipes de cracking da internet, o famoso “Team R2R” 
como é conhecido pelos internautas, afirma que a prática do cracking jamais envolve 
a capitalização de dinheiro ou algo do tipo, o grande objetivo da organização é 
apenas trazer oportunidades de conhecimento para quem não tem condições de 
comprar as licenças pagas. Essas informações estão presentes nos versos dos 
programas crackers da equipe (DERICK, 2020). 

No entanto, mesmo essa prática possuindo toda uma suposta “idealização de 
oportunidade”, ainda assim é caracterizado como crime pela legislação brasileira. A 
Lei 9.609/98 declara crime a violação de direitos autorais de software, protegendo os 
direitos intelectuais de desenvolvedores e empresas que criam programas de 
computador. A lei determina a usuários que a infringirem pena de seis meses a dois 
anos de detenção e/ou pagamento de multa. No entanto, caso a violação seja feita 
pela venda do software sem autorização do dono, a punição aumenta para reclusão 
de um a quatro anos. O artigo 14 da mesma Lei também estabelece que o dono de 
um software poderá entrar com ação para proibir qualquer pessoa que esteja 
infringindo os seus direitos de propriedade, independente da ação penal ou não 
nesse sentido.  

A legislação diz claramente que a forma de proteção ao programa de 
computador é a mesma forma que a prevista na Lei dos Direitos Autorais, mas com 
observação ao disposto na Lei do Software. 

O direito autoral sobre um programa de computador perdura por 50 anos, 
contados do ano seguinte à sua criação ou publicação. Ele garante ao autor 
proteção moral e patrimonial sobre o uso do software (SILVEIRA, 1998).  
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A proteção moral condiz ao vínculo pessoal do criador com o programa, ou 
seja, ele tem direito de ter sua autoria reconhecida e o nome mencionado no 
software. Já a patrimonial consiste na exploração comercial do software, permitindo 
que o autor defina quais empresas irão comercializar a licença do programa. 

Vale lembrar que a Lei do Software não obriga o autor a submeter o programa 
em um órgão para conseguir a proteção, no entanto é recomendável que seja 
realizado o devido registro do código-fonte do programa no Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial (INPI), que é também efetua o registro de marcas, patentes, 
modelos de utilidade, entre outros bens.  

 
 

4. CONCLUSÃO 

 De maneira geral os softwares são protegidos pelos direitos autorais e 
principalmente pela Lei do Software, porém somente isso não é capaz de acabar 
com os crimes contra propriedade intelectual. A natureza humana acaba procurando 
o caminho mais fácil muita das vezes, logo, soluções para evitar essa prática no 
Brasil seriam ter uma maior especificação em algumas partes das leis de proteção 
do autor, tal como um devido controle de execução das leis para tentar coibir esse 
tipo de crime. Outro aspecto que também precisa mudar urgentemente é o alto preço 
de alguns softwares, prática que não justifica o crime, mas anseia o desejo daqueles 
que procuram gastar menos com os crackers.   

Ademais, cabe também as organizações tecnológicas debater mais sobre o 
assunto dos direitos dos softwares, evidenciar que essa prática é proibida por lei e 
que também pode trazer inúmeros riscos para o consumidor, como a proliferação de 
vírus virtuais, falhas de segurança no computador e até mesmo o roubo de 
identidade e privacidade virtual (Alves, 2018). Sistemas operacionais como o Linux 
que possui um grande estoque de softwares gratuitos é uma boa alternativa para 
quem não quer ou não pode muita das vezes comprar licenças pagas. (Delfino, 
2017). 
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O PERIODO DE REDEMOCRATIZAÇÃO DO BRASIL PÓS DITADURA 
MILITAR 

 
Tiago Lara da Luz1; Rômulo Veras Bezerra2; Gabrielle Santangelo Leiner3; Sandra 

Regina Merlo4 
 

RESUMO 

O presente trabalho relata como foi o período de redemocratização que o Brasil 
passou após o período de regime militar entre os anos de 1964 e 1985 e de como o 
Brasil teve seus direitos a voto e a democracia através da Constituição Federal 
Brasileira de 1988. 
Palavras-chave: Redemocratização, Voto, Constituição. 
 

ABSTRACT 

In the present work, it is reported how the period of redemocratization that Brazil 
passed through after the military period between 1964-1985 and how it had it’s voting 
and democratic rights by the Brazilian Federal Constitution of 1988. 
Key-words: Redemocratization, vote, constitution. 
 

1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem objetivo de explicar como foi o período de 
redemocratização do Brasil depois da ditadura militar que ocorreu em 1964 até 
1985, esse período pós ditadura ficou comumente conhecido como nova republica. 

O presente artigo busca explicar como foi a chegada da constituição federal 
de 1988 e o que ela mudou na democracia brasileira. 

 
2. METODOLOGIA 

O trabalho proposto é uma pesquisa qualitativa, que segundo Minayo (2004), 
permite aprofundar os significados das ações e relações humanas, e desvendar o 
fenômeno e suas origens, captando os distintos significados da inserção na vida de 
cada sujeito. . O presente estudo é feito a partir de pesquisa bibliográfica, que 
caracteriza-se também como uma revisão da literatura, pois busca contextualizar e 
investigar o problema (GIL, 2002). O presente artigo faz uso destes matérias para o 
melhor entendimento desse período de redemocratização. Os materiais utilizados 
foram retirados dos indexadores Scielo, Google Scholar, Biblioteca Virtual e 
plataformas de instituições de ensino. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

Para entendemos melhor a redemocratização do Brasil devemos antes saber 
como ocorreu essa nossa perda de direito ao voto embora essa perca não foi total 
já que elegíamos deputados, senadores e vereadores através de votação direta 
embora fosse em parte reduzida já que naquela época aconteciam indicações do 
presidente para esses cargos.  

 Essa perca da nossa total democracia ocorreu junto à ditadura militar que 
aconteceu no Brasil no ano de 1964.  

Essa idéia de tomada de poder através dos militares ocorreu depois que o 
presidente eleito em 1961 João Goulart começou a fazer alguns atos que foram 
taxados como pensamentos comunistas, o exército e povo brasileiro começou a 
querer tirá-lo do poder, por medo de se instalar no Brasil um sistema comunista, 
com o apoio dos Estados Unidos e também o do povo os militares fizeram a tomada 
de poder, e o golpe militar ocorreu em 31 de março de 1964, com o golpe o 
congresso alegou que o presidente João Gourlart tinha deixado o Brasil e elegeram 
o presidente da câmara dos deputados como o novo presidente do Brasil, o 
presidente Paschoal Ranieri Mazzilli recém indicado realizou o Ato Institucional 
número 1 (AI-1) que suspendia a constituição em 6 meses e tirava o direito do povo 
escolher o novo presidente essa função passaria a ser feita pelo congresso através 
de uma votação. 

O fim do regime militar só ocorreu em 1985, contudo a luta pela 
redemocratização ganhou forças em 1983 com o movimento diretas já, que 
aconteceu até mesmo um projeto de emenda constitucional (PEC) no mesmo ano, a 
PEC número 5, de 1983 “Dispõe sobre a eleição direta para presidente e vice 
presidente da republica” embora ele tenha sido negado deu aos brasileiros 
esperança de conseguir o voto direto para a presidência, em 1985 foi eleito o ultimo 
presidente através da câmara dos deputados com esse ultimo presidente deu se o 
fim a ditadura militar e o começo da nova republica com José Sarney na presidência 
foi promulgada a constituição de 1988  através de Ulysses Guimarães em 1988 está 
vigente até os dias atuais que institui um estado totalmente democrático e uma 
republica presidencialista direito ao voto. 

 
O Estado democrático está Assegurado no Artigo 1° da Constituição Federal 

(CF) de 1988.  

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;         (Vide Lei nº 
13.874, de 2019) 

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 

O direito ao voto e seus derivados está assegurado também na constituição 
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Federal (CF) de 1988 no Artigo 14°, Caput e seus Parágrafos.  
 

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo 
voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, 
mediante:·  

I - plebiscito; 

II - referendo; 

III - iniciativa popular. 

§ 1º - O alistamento eleitoral e o voto são: 

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos; 

II - facultativos para: 

a) os analfabetos; 

b) os maiores de setenta anos; 

c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. 

Depois de a constituição ser promulgada em 05 de Outubro de 1988. 
Tivemos nossa primeira eleição em 1989 com a vitória de Fernando Collor de Mello 
a corrida presidencial. Desde a presidência de Fernando Collor de Mello tivemos 
seis presidentes até a presente data de 2020. 
 

4. CONCLUSÃO 

Neste trabalho vemos que mesmo com o final da ditadura em 1985 o povo 
brasileiro só conseguiu eleger um presidente em 1989, ou seja, ficamos 25 anos 
sem conseguir votar para eleger um presidente, o que acarretou diversos malefícios 
para nós brasileiros como a grande repressão que todo o povo vivia, a violência 
física e psicológica, as censuras em rádios e televisões, a crise econômica que 
afetou o Brasil por muitos anos mesmo após a ditadura. 

Mesmo com isso conseguimos reerguer a democracia no Brasil através de 
muita luta, e conseguimos promulgar uma constituição justa e com diversos direitos 
para garantir a liberdade de nós brasileiros, principalmente à liberdade política. 
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