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Apresentação 

 

 

 

  O Congresso Jurídico das FIP já alcançou posição de destaque na discussão 

dos fenômenos relacionados ao universo do Direito. Desde a primeira edição, em 2011, o 

evento vem semestralmente desenvolvendo, com seriedade, o compromisso de promover 

momentos de destacado protagonismo científico. 

  A intenção implica, sobretudo, em valorizar, debater e responder às principais 

inquietações do Direito, estabelecendo um ambiente de reflexão sobre os mais diversos 

nortes de pesquisa nesta seara. 

  Diante desse cenário, a 10ª edição do Congresso consolidou-se tanto sob a 

perspectiva de recordar os eventos passados, quanto sob a ideia de continuar e aprofundar o 

debate sobre os temas que circundaram os eventos anteriores. 

  No intuito de fomentar a reciprocidade do conhecimento a partir do 

compartilhar da possibilidade de homenagear e congratular-se com alguns dos principais 

doutrinadores, profissionais e centros de estudo que estiveram brilhando no Congresso 

Jurídico das FIP durante esses cinco anos; o 10° Congresso Jurídico das FIP tentou, pois, 

reviver e densificar o debate sob nove Grupos de Trabalho, os quais, representam 

exatamente as nove edições passadas.  

  Organizaram-se especificamente, assim, discussões acerca de (1) Direito, 

tutela transindividual e sociedade de risco; (2) Direito, desenvolvimento e sustentabilidade; (3) 

Constituição, política e justiça em perspectiva de Paulo Bonavides; (4) Justiça penal, violência 

e (res)socialização; (5) Direitos sociais, políticas públicas e exclusão/inclusão social; (6) 

Sociedade, relações privadas e Direito Civil; (7) Direito, política e gestão pública; (8) Teorias 

gerais do Direito, pensamento crítico e propedêutica jurídica; e (9) Processo, solução de 

conflitos e acesso à justiça. 

  Em termos quantitativos, os números mostraram a relevância do evento. 

Foram, ao total, setenta trabalhos científicos aprovados, com debates que permearam tanto a 

dogmática jurídica, como a sua criticidade e, consequentemente, outros temas 

inter/trans/multidisciplinares ao Direito.  

  Em termos qualitativos, os estudos aqui apresentados são, por sua vez, de 

elevada relevância acadêmica, fomentando também um nomeado espaço de reflexão crítica 

sobre as transformações que desenvolvem-se sobre o Direito. Sugestões quanto a novos 

temas ou novas abordagens teóricas e metodológicas, seguiram-se também, demonstrando a 

qualidade inovadora do evento. 
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Ademais, pesquisadores de diferentes regiões do país e com pensamentos sob as 

mais diversas matizes ideológicas, igualmente abrilhantaram o 10º Congresso. Sejam eles 

professores, alunos, profissionais e demais pesquisadores, diferentes atores sociais 

realçaram, pois, o potencial já destacado do evento. 

  Em seu conjunto, destaca-se, portanto, a preocupação e o compromisso das 

Faculdades Integradas de Patos em procurar estabelecer um espaço de rica produção do 

conhecimento, sob a perspectiva de consolidação da cientificidade no processo reflexivo da 

academia.  

  Nesse ponto, aliás, registra-se o agradecimento muito especial a todos que 

estiveram presentes desde a primeira edição do Congresso, os quais prefiro não mencionar 

não em razão do esquecimento, mas, sobretudo, pela grandiosidade que carregam, a qual 

não poderia ser nem tangencialmente sintetizada nessas breves linhas.  

  Nesse sentido, em nome do Diretor das Faculdades Integradas de Patos, 

João Leuson Palmeira Gomes Alves, deixo meu sincero agradecimento a todos que 

construíram esse que já é o maior evento da nossa região. A autonomia, confiança e senso 

de necessário empoderamento científico da academia concedidos pela Direção 

supramencionada, representam muito bem o valor de todos os que desenvolveram o 

Congresso Jurídico das Faculdades Integradas de Patos.  

  E, ao fim, fica, então, o desejo de que estes Anais da 10ª edição do 

Congresso Jurídico das FIP possam servir de importante instrumento de produção e 

renovação do conhecimento, conduzindo seus leitores e atores à constante concretização da 

cientificidade do Direito. 

   

 

André Gomes de Sousa Alves. 

Presidente das Comissões Organizadora e Científica. 
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SUSTENTABILIDADE: A PREOCUPAÇÃO COM O CONSUMO EXCESSIVO 
 

Thays Mangueira Augusto; Camila Mangueira Augusto; Jaciara de Medeiros Alves Lucena Brandão 
 

 
RESUMO: O presente estudo objetiva analisar a prática do consumo, associando tal fenômeno comercial à 
sustentabilidade, permitindo vida às futuras gerações, evidenciando o dever do Direito em nortear as condições 
necessárias para essas práticas. A pesquisa é fruto de uma análise bibliográfica que procura destacar, de maneira geral, 
os deveres da sociedade e do Estado perante esse fenômeno que se estabelece nos setores social, comercial e 
ambiental. 
 
Palavras-chave: Consumo. Sustentabilidade. Direito. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
O consumo sempre fez parte da história da humanidade. Nas diferentes civilizações, encontramos característica de 

consumo no seu estágio inferior, quando utilizado apenas para satisfazer as necessidades humanas ou para diferenciar 
grupos que se distinguiam tradicionalmente.  

Na contemporaneidade, o consumo está ligado à aquisição de bens que vem sendo feita de maneira desenfreada 
colocando em risco o meio ambiente. 

O problema que envolve a sociedade é encontrar soluções que modifiquem o contexto social em que vivemos. O 
Direito, sendo um garantidor da vida encontra-se envolvido com essa temática, impondo leis e regras que garantam a 
preservação do meio ambiente e, por extensão, uma vida digna aos presentes e futuros cidadãos. 
 
METODOLOGIA 

 
Fora utilizado neste trabalho material bibliográfico, com análise documental. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
Durante a história da humanidade, sempre surgiram diversos dilemas envolvendo a relação do homem/natureza. 

Entre lutas e calmarias, os homens aprendem paulatinamente a importância da convivência, do relacionamento, da 
experimentação conjunta. “Saindo do estado de barbárie social para o estado cívico, que só foi possível graças à criação 
de instrumento de controle, como o Direito que tem a finalidade de favorecer o amplo relacionamento entre pessoas e os 
grupos sociais.” (NADER, 2002, p. 27).  

O desenvolvimento social só foi possível graças à consequência dessa limitação, onde a vida começa a ser fundada 
com base em normas e regras garantindo a paz e a harmonia. Como diz Bobbio: “estamos envolvidos em uma rede muito 
espessa de regras de conduta, que desde o nascimento até a morte, dirigem nesta ou naquela direção as nossas ações” 
(2001 p 24). 

Acreditamos ser libertos, mas, na verdade, as nossas vidas são totalmente regradas, são elas, as regras, 
responsáveis por direcionar os nossos posicionamentos durante todas as nossas existências. 

Desde as saídas da zona rural para cidade e, consequentemente, a formação das comunidades, a vida em 
sociedade começa a apresentar um novo contexto. A criação do Estado, considerando um único centro de poder, foi 
permitida devido à concentração do pluralismo jurídico, segundo Bobbio (2001), na supressão dos demais centros de 
poder à formação de produção jurídica pelo próprio Estado. 

Para Norberto Bobbio (2001, p. 31), o pluralismo “é a formação dos Estados Modernos, erigidos sobre a dissolução 
da sociedade medieval”. Essa destruição proporciona um progresso no contexto social, marcado por um grande 
aperfeiçoamento no campo literário, econômico, político, tecnológico.  

Toda essa evolução correspondeu ao desenvolvimento técnico e cientifico. A era capitalista fora o novo modelo 
econômico adotado. William Wiber Rostow, ex-professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts e porta-voz da Casa 
Branca para assuntos exteriores, em 1967, em sua obra “Estágios”, identifica as etapas de desenvolvimento: sociedade 
tradicional, sociedade em processo de transição, sociedade em início de desenvolvimento, a sociedade em maturação e 
sociedade de produção em massas (COSTA, 2005, p. 208). Considerando o eixo norteador desse trabalho, o consumismo, 
abordaremos nesse caso apenas uma etapa de desenvolvimento, a produção em massa. 
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“A sociedade de produção em massa é o estágio de desenvolvimento efetivo da produção em bases industriais e 
cientificas e de aumento significativo do investimento produtivo capital”. (COSTA, 2005, p. 208). É nesse estágio onde o 
consumo acontece de maneira desenfreada.  

A Revolução Industrial significou muito mais que a introdução de máquinas e o aperfeiçoamento dos métodos de 
produção. Significou a passagem de um modelo sustentado na servidão, ocasionando a desintegração de costumes 
praticados para a introdução de novas formas de organização social. Para Max apud Thompson (2002, p.107), o tipo de 
sociedade que surgiu com a emergência do capitalismo industrial é diferente das sociedades pré-capitalistas anteriores. 

Acredita-se que foi nessa essa época que começou a surgir uma nova sociedade caracterizada pela sociedade de 
consumo.  No entanto, é preciso analisar que o consumo sempre fez parte das vidas dos seres humanos. O livro 
“Sociedade e Consumo” deixa essa realidade clara ao dizer que, “nas sociedades tradicionais a unidade de produção 
como a de consumo era a família ou grupo doméstico. As famílias produziam em grande parte para o consumo de suas 
próprias necessidades de reprodução física e social” (BARBOSA, 2004, p. 19). Assim o consumo sempre existiu, é um 
processo histórico que varia de sociedade para sociedade. 

Diferente dos outros animais, o ser humano não consume apenas para sua subsistência, ele consume para se fixar 
socialmente.  O consumo ajuda o nosso estabelecimento na sociedade, faz-nos diferenciar dos nossos semelhantes, ter 
um estilo particular. Antigamente, a nobreza se diferenciava dos camponeses pelo seu estilo de vida, fosse pelas as 
roupas, o lugar onde morava, a maneira como se alimentava. O consumo era diferenciado, distinguindo as hierarquias 
existentes, os diferentes indivíduos que componham a mesma sociedade. “Grupos com estilo de vida previamente 
definidos e manifesto na escolha de roupa, o corpo, o discurso, o lazer, a comida, bebida, o carro, entre outros” 
(BARBOSA, 2004, p. 23). 

A Sociedade contemporânea se diferencia da sociedade tradicional pelo o fato de que nosso consumo não está 
mais atrelado ao status. O status não é mais responsável por determinar estilo de vida dos diversos cidadãos. Hoje o 
consumo é mais complexo. 

No livro sociedade de consumo há uma menção ao consumo nos dias de hoje. “Devem ser visto como indicadores 
de uma individualidade, propriedade de um sujeito especifico, ao invés de uma determinação de um grupo de status’’ 
(BARBOSA, 2004, p. 23). 

A maneira como vestimos, comemos, andamos não mostra quem somos, de onde somos, e qual a nossa 
importância na sociedade. Qualquer pessoa pode aderir a um estilo de vida, contanto que tenha condição de manter, não 
importa como. 

O problema da sociedade de hoje é separar os bens supérfluos dos bens essenciais. A questão é que os bens 
supérfluos ditam o nosso estilo de vida. Tudo o que não é importante para a sobrevivência seria supérfluo, assim, por 
exemplo, a música, de que não necessitamos ouvi-la para sobreviver, seria um bem supérfluo. No entanto, a música é 
importante para algumas pessoas. Ela é responsável por despertar emoções, acalmar, alegrar. Apesar de ser supérfluo, 
faria falta àquelas pessoas que agregam a música a seu estilo de vida. Desta forma, é impossível afirmar o que é ou não 
importante para a sociedade, visto que cada pessoa possui uma individualidade própria, uma identidade particular. Devido 
a esta individualidade, surge a necessidade de consumir, “se os meios de produção e subsistência não fossem 
continuamente supridos e renovados, as relações sociais existentes romper-se-iam, e a crise e o conflito teriam lugar” 
(THOMPSON, 2002, p. 118). 

Para acabar com o consumo exagerado, seria necessário banalizar esses bens que não influenciam na vida, no 
entanto, esse ato é extremamente difícil de ser colocado em prática, uma vez que o consumo é uma característica 
individual. “O ato de consumo é um ato privado. Primeiro, porque a decisão de consumir ocorre no íntimo de cada um de 
nós (BARBOSA, 2004, p. 34). Por isso, essa infinidade de produtos que serão consumidos por inúmeras pessoas com 
diversos gostos, por diversas características, por diversos estilos. 

O Direito abrange este tema ao estabelecer regras que equilibram essa relação de consumo. Como não há como 
destruir essa prática, é necessário estabelecer regras que, no mínimo, garantam a vida dos indivíduos na sociedade.  

Foi declarado pela Resolução da ONU n° 153/1995, o chamado consumo sustentável que surge como nova 
preocupação da ciência consumerista afirmando o comprometimento com os recursos naturais. “Visa exatamente à busca 
o necessário equilíbrio entre essas duas realidades, a fim de que a natureza não seja privada de seus recursos o que, em 
consequência, estará a ameaçar a própria sobrevivência do ser humano nesse planeta” (GRINOVER et.al 2007, p 20). 

O artigo 225 da nossa Constituição Federal declara que: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial á 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” (BRASIL,1988).  
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Assim, a nossa Carta Magna orienta que preservar o meio ambiente é uma obrigação social, econômica e política 
que todos temos com a natureza. Não é errado utilizar os recursos naturais, dos quais temos extrema dependência, errado 
é agir de maneira irresponsável de forma a levar o nosso planeta à destruição. 

A regeneração daquilo que foi destruído é uma ação que deve ser colocada em prática. Empresas, socialmente 
comprometidas, trabalham para ajudar o meio ambiente, recuperando as áreas, vítimas de algum dano humano. O art. 48 
da Lei de crimes ambientais pune também quem dificulta a regeneração natural. “A regeneração natural é a restauração, a 
reprodução de novo, daquilo que estava destruído por ação da natureza, sem intervenção humana” (SZNICK, 2001, p. 
356). 

Nas palavras de Moraes (2002, p, 44)., “as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão 
os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de 
reparar os danos causados”. 

Devido à produção em massa e o consumo desenfreado, a natureza encontra-se em risco, mesmo sendo 
considerado um dever controlar o consumo, como citado na Constituição Federal (art. 225 inciso V) que diz: “controlar a 
produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a 
qualidade de vida e o meio ambiente” (MORAES, 2002, p 44). Verificamos o aumento da poluição do ar, das águas, a 
destruição da flora, da fauna, o aumento de lixo. 

“Exploração da natureza, hoje, é responsável por boa parte da destruição dos recursos naturais e é criadora de 
necessidades que exigem, para a sua própria manutenção, um crescimento sem fim das demandas quantitativas e 
qualitativas desses” (PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS MEIO AMBIENTE). Esses dados comprovam que, 
apesar de haver uma preocupação com o meio ambiente, a negligência e o desinteresse são superiores. A redução deve 
ser garantida.  

É preciso definir um plano. A reeducação sem políticas públicas que dê continuidade, de nada adianta. Sendo 
assim, fundamental é a colaboração de todos para que a sustentabilidade seja colocada em prática, fazendo deste mundo 
um lugar mais saudável para viver. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O presente trabalho teve como objetivo analisar o consumo em diferentes fases sociais, evidenciando a prática 

que não é característica atual, é o processo histórico que, no entanto, só ganhou importância discursiva na 
contemporaneidade. Procurou evidenciar a necessidade de colocar em prática a sustentabilidade e o dever que o 
Direito tem de garantir isso.  

Apesar de a humanidade compreender que a necessidade da sustentabilidade é essencial para vida, percebe-se 
que essa atitude não é suficiente. A reeducação é precisa. Nesse contexto, o Direito e a sociedade têm um papel 
decisivo para assegurar a sobrevivência no planeta Terra. 
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RESUMO: O tema abordado neste trabalho é sobre agricultura familiar e a importância que ela desempenha na sociedade, 
mostrando como essa importante atividade está ligada à produção agrícola que abastece o mercado interno. Este resumo 
também aborda como o Direito que está ligado a um conjunto de normas estatais influencia nas atividades dos agricultores 
familiares, ou seja, como o Estado, através de suas instituições, regras e normas do seu ordenamento jurídico, interfere no 
desenvolvimento da agricultura familiar no país que, através de suas políticas públicas, busca associar o desenvolvimento 
socioeconômico com um crescimento sustentável da atividade.  
 
Palavras-chave: Agricultura familiar. Sociedade. Importância. Políticas públicas. Sustentabilidade. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

Com a população do país cada vez mais numerosa, criou-se a necessidade de se promover políticas públicas que 
estimulem o desenvolvimento da atividade agrícola de forma que seja proporcional ao ritmo de crescimento dos habitantes 
da sociedade.   

Diante desse cenário, no qual a agricultura familiar está inserida e desempenha um papel muito importante no 
tocante ao abastecimento do mercado consumidor, faz-se necessário compreender de que forma as políticas públicas de 
melhoramento das atividades estão chegando até as famílias camponesas. E como tais políticas auxiliam e/ou facilitam o 
desempenho das atividades de produção e comercialização. 

Devido à importância da atividade agrícola desempenhada pelos agricultores familiares, o Estado, através de suas 
normas e instituições, desenvolveu uma série de medidas que buscam incentivar a produção e a manutenção da atividade 
desempenhada pelas famílias camponesas, uma vez que são elas as responsáveis por garantir a segurança alimentar da 
sociedade, e o seu exercício ocasiona um impacto ambiental menor se comparada com a agricultura patronal que é 
voltada para o agronegócio. 

Diante de tal afirmativa, compreende-se a importância do estudo e/ou compartilhamento de informações 
relacionadas diretamente com a agricultura familiar e as políticas voltadas para tal fato. Pois, além de apoderar os agentes 
desenvolvedores das atividades agrícolas camponesas, uma campanha indireta de conscientização no que diz respeito à 
segurança alimentar, não utilização de agrotóxicos e transgênicos, estaria sendo divulgada.  

Conscientizando de forma direta o público consumidor que, embora conheça o funcionamento das atividades 
agrícolas, não tem informações suficientes para emitir juízo de valor e identificar os produtos que são frutos da 
agroecologia. 
  
METODOLOGIA 
 

Este trabalho utiliza-se de pesquisa bibliográfica sobre a agricultura familiar e a sua importância na sociedade, 
visitas a famílias camponesas ligadas diretamente à realização de trabalhos voltados para a agroecologia no médio sertão 
paraibano.  

Através desses estudos e por meio da utilização do método dedutivo, pode-se compreender de que maneira o 
Estado se utiliza de seu aparelho administrativo público e de suas políticas sociais para contribuir com a manutenção e o 
desenvolvimento sustentável dessa atividade no território brasileiro.  
 
FUNDAMENTAÇAO TEÓRICA 
 

A agricultura familiar é definida pela doutrinadora Maria Nazareth Braudel Wanderley (2009, p. 2) como sendo 
“aquela em que a família, ao mesmo tempo em que é proprietária dos meios de produção, assume o trabalho no 
estabelecimento produtivo”. 

Partindo dessa noção de agricultura familiar, pode-se afirmar que ela tem, como características, a direção e o 
controle dos trabalhos, desempenhados no estabelecimento, é exercida pelo produtor rural, e que o trabalho 
desempenhado pela família seja superior ao trabalho dos contratados. 

A atividade desempenhada pelos agricultores familiares é de extrema importância para a produção agrícola 
brasileira. Já que, segundo Rosa Couto (1999), as atividades exercidas pelos agricultores familiares representam: cerca de 
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70 % dos alimentos que abastecem o mercado interno do país. Constitui, assim, a base econômica de 90 % dos 
municípios brasileiros, sendo correspondente a, aproximadamente, 35% do PIB nacional.  

De acordo com o Censo de Agronegócio de 2006, desenvolvido pelo IBGE, constatou-se que a agricultura familiar 
era responsável pela produção nacional de: 87% da mandioca, 70% da produção do feijão, 59% de suínos, 58% do leite, 
50% das aves, 46% do milho, 38% do café, 34% do arroz, 30% dos bovinos, 21% do trigo e tendo como participação em 
menor escala a produção da soja que foi de 16 %.  

Devido a isso, a atividade desempenhada pelos agricultores familiares vem sofrendo uma série de evoluções e 
transformações onde se consegue cada vez mais notoriedade como sendo um ser social produtivo. É destacado por Carla 
Verônica de Lima Duarte (1979, p. 82) que “[...] pela primeira vez na história, a agricultura familiar foi oficialmente 
reconhecida como um ator social”. 

Esse reconhecimento foi essencial para o desenvolvimento da agricultura familiar já que, através dela, houve a 
propagação de políticas públicas sociais voltadas para o incentivo dessa atividade no campo, conforme é enfatizado por 
Marcel Alexandre Lopes.   

Desse modo, foi fundamental o reconhecimento da agricultura familiar como segmento socioprodutivo propício a 
um ambiente institucional favorável, que impulsionou o surgimento de várias políticas públicas voltadas ao incentivo e 
incremento de suas atividades a destacar o PRONAF (2013). 

Uma das políticas sociais, promovida pelo Estado para o desenvolvimento da agricultura familiar, é o Programa de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), criado em 1996, que tem como objetivo conceder crédito rural aos 
agricultores familiares. Esse programa possui umas das mais baixas taxas de juros para financiamentos rurais, além das 
menores inadimplências entre os sistemas de crédito do país.  

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o projeto PRONAF tem como finalidade financiar projetos 
individuais ou coletivos que geram rendas aos agricultores familiares e assentados da Reforma Agrária. O programa 
possui as mais baixas taxas de juros dos financiamentos rurais, além das menores taxas de inadimplência entre os 
sistemas de crédito do País. 

O doutrinador Marques (2011) destaca que o desempenho da função do PRONAF é tão importante que [...] pode 
dizer, sem receios da crítica especializada, que ele está para a Política Agrícola, como a função social está para o Direito 
Agrário. Ele constitui o centro em torno do qual gravitam, praticamente, todas as demais medidas elencadas como 
instrumentos da política agrícola. Sem crédito rural, não se pode falar em assistência técnica, em distribuição de sementes 
e mudas, em inseminação artificial, em mecanização agrícola, em preços mínimos, em eletrificação rural, no próprio 
seguro agrícola e até mesmo em extensão rural. Tudo gira em torno do crédito rural. 

Wellington Pacheco Barros (1996, p. 139) entende que o crédito rural é essencial para a manutenção e o 
desenvolvimento do homem no campo. Seguindo a sistemática de proteção do homem do campo, estrutura própria de um 
direito social, como é o direito agrário, o legislador não se descurou de também estabelecer regras que permitissem o 
alojamento de recursos, seu gerenciamento e a forma de sua distribuição, visando com isso a desenvolver oficialmente as 
atividades inerentes à produção rural.  

Não há como falar em agricultura sem mencionar o seu impacto no meio ambiente, e a necessidade de se 
desenvolver de forma sustentável preservando e conservando o meio no qual os agentes produtivos estão inseridos. As 
atividades desenvolvidas pelos agricultores familiares estão diretamente ligadas à preservação do meio rural. O reuso da 
água, a utilização de defensivos naturais, compostos orgânicos e a não utilização de agrotóxicos, bem como a luta contra 
os transgênicos, podem ser consideradas como sendo medidas sustentáveis e de preservação.  

O grande desafio enfrentado pelos agricultores familiares está no fato de desenvolver as suas atividades com 
danos mínimos ao meio ambiente, conforme enfatiza Marcel Alexandre Lopes (2013). 

Eis o desafio dessa nova política ambiental e social empregada para o agricultor familiar, com forte apelo 
assistencial, mas que requer, sobretudo, a prática do desenvolvimento sustentável, pois facilitará o processo de produção 
e os critérios de consumo se amoldando aos interesses da coletividade, conforme determina a Constituição da República 
de 1988, como também o princípio da dignidade da pessoa humana.  

Como forma de propagar o desenvolvimento da categoria de forma sustentável, o Código Florestal Brasileiro 
dedicou o capitulo XII para tratar sobre agricultura familiar, dispondo que o agricultor familiar poderá desempenhar 
atividade de baixo impacto ambiental em áreas de preservação permanentes (APPs), desde que estejam devidamente 
cadastrados no Cadastro Ambiental Rural (CAR). No cadastro, constarão alguns documentos que servirão para 
armazenamento de informações ambientais de todas as propriedades rurais, tendo o poder público a obrigação de dar 
apoio técnico para a reposição da vegetação da área local, podendo instituir programas de apoio técnico e incentivos 
financeiros. 
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A política pública adotada no código florestal será importante, uma vez que permitirá ao governo brasileiro exercer 
um controle e monitoramento das reservas florestais nos imóveis rurais, e permitindo que ele auxilie.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O sistema de políticas públicas, voltadas para a agricultura familiar, que foi incorporado pelo Código Florestal, 
assim como pelas instituições públicas, voltadas para a política agrícola social, como é o caso do Pronaf, apresenta um 
grande desafio a ser enfrentado já que demostram uma forte dependência dessas políticas em relação ao poder público, 
seja para a manutenção ou o desenvolvimento dessa atividade, assim como para a preservação do meio ambiente. 

Sendo assim, é necessário que o Estado incorpore modelos estruturais e estratégias eficientes, onde além de 
incentivar o exercício da atividade através de crédito rural e o apoio técnico adequado para o desempenho dos trabalhos 
realizados pelos agricultores familiares é necessário que o mesmo fiscalize se os trabalhos desempenhados estão em 
conformidade com a política sustentável. Podendo assim associar que o desenvolvimento das atividades dos agricultores 
familiares seja de forma sustentável, evitando assim que eles sejam incentivados a produzir cada vez mais alimentos, 
ignorando as políticas públicas voltadas para a preservação do meio ambiental, no qual estão inseridos os imóveis rurais.  
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SEGURANÇA ALIMENTAR NO SEMIÁRIDO 
 

Reydenner de Souza Fragoso; Weverton Araujo de Menezes 
 
RESUMO: Este trabalho, de cunho bibliográfico, busca estabelecer o conhecimento adequado sobre a segurança 
alimentar no contexto do semiárido, sobretudo, desmascarando a ideia de segurança alimentar como um meio de “saciar 
fome”. Mostra as medidas e os projetos incorporados no semiárido, como os da AVSI Brasil, estendendo o trabalho na 
forma que os agricultores, através dos projetos, conseguem um respaldo importante na segurança alimentar; dentro das 
perspectivas da AVSI, induzindo a um aprimoramento relevante no semiárido. 
 
Palavras-chave: Segurança alimentar. Direito. Semiárido. Produtividade. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

O objetivo do trabalho é mostrar os projetos que envolvem a segurança alimentar, estabelecidos no semiárido, 
idealizando as formas e o contexto que devem ser tomados como exemplos pelos outros agricultores nesse meio, os 
mecanismos incorporados pelos agricultores inseridos nos projetos. Dessa maneira, através dessa perspectiva dos 
projetos de segurança alimentar, esclarecer os fundamentos e as características que realmente são de um direito 
alimentar e de justiça social no que diz respeito à segurança alimentar. Ademais, estabelecer as medidas para um 
crescimento que abrange o contexto que envolve o semiárido, tendo em vista a importância dos agricultores para efetivar 
essas medidas que envolvem o direito à alimentação. Dessa forma, usar os artifícios dos projetos para o entendimento 
melhor do retrato social e a busca da confirmação do direito dos envolvidos. 
 
METODOLOGIA 
 

O setentrião da pesquisa é dado através dos artigos, vol. IV/96 da Revista de Cadernos de Debate, uma publicação 
do Núcleo de Pesquisas em Alimentação da Unicamp, que trata do aspecto da Segurança Alimentar no Brasil, que 
concedeu uma base de forma abrangente sobre a segurança alimentar, e, concerne ao artigo “O Direito humano à 
alimentação adequada: contexto histórico, definição e notas sobre sua fundamentalidade.” Analisa, ainda, os dados a 
respeito do que a AVSI Brasil tem sobre o semiárido. Desta forma, o método assim estabelecido no trabalho é o hipotético-
dedutivo, advindo para responder a determinadas circunstâncias do meio cientifico. 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Partindo de um ponto histórico no Brasil, damos de conta do contexto que envolve ações e projetos de segurança 
alimentar, que não embarca uma situação atual, é meramente algo que vem do decorrer do tempo, como relatado no 
artigo vol. IV/96 da Revista de Cadernos de Debate sobre ação de cidadania e a CONSEA:     
  

[...] Na história recente de enfrentamento da questão alimentar no Brasil foram decisivas 
sua incorporação dentre as prioridades da Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e 
Pela Vida. Este movimento de dimensão nacional surgiu no ano de 1993, alavancado pelo 
Movimento pela Ética na Política, na época do impeachment do Presidente Collor. Seu 
primeiro mérito foi dar notoriedade ao quadro dramático da existência de 32 milhões de 
miseráveis nos campos e nas cidades [...] Esta foi a grande novidade a partir da Campanha 
Contra a Fome, como ficou conhecido o movimento inspirado pelo sociólogo Herbert de 
Souza (o Betinho), e articulado por amplos setores da sociedade civil brasileira. Ele 
baseava-se na compreensão de que cabe à cidadania instituir a lógica da solidariedade e, 
também, apontar o rumo ao Estado e ao mercado (MALUF, MENEZES, VALENTE, 1996, p. 
04) 

 
Entrando em um contexto de objetividade de segurança alimentar, identificamos que existe uma relação forte com o 

Direito à vida, impondo planos estratégicos acerca da efetivação desse direito, não sendo obscuro diante de 
enfrentamentos econômicos e políticos. Assim, o prezado artigo vol. IV/96 da Revista de Cadernos de Debate relata o 
objetivo de a segurança alimentar no que implicaria: 
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(a) ações assistencial-compensatórias frente a questões emergenciais como a fome, com 
políticas de caráter estruturante visando assegurar (b) o acesso aos alimentos sem 
comprometer parcela substancial da renda familiar; (c) a disponibilidade de alimentos de 
qualidade, originados de formas produtivas eficientes, porém, não excludentes e 
sustentáveis e (d) divulgação de informações ao consumidor sobre práticas alimentares 
saudáveis e possíveis riscos à saúde, mediados pelo alimento. (MALUF, MENEZES, 
VALENTE, 1996,  p. 07).  

 
O custo da alimentação é algo que ganha importância, pois, como sabemos, economicamente, a valorização de 

determinada coisa depende de como ela é adquirida, de forma fácil ou não. No entanto, quando se refere a um direito 
alimentar, justiça social, todos esses aspectos devem ser “jogados de lado” e sua efetivação deve ser estabelecida. O 
baixo custo dos alimentos essenciais a uma vida alimentar adequada revelaria outros papéis e índices sociais. Sem 
dúvida, englobaria várias pessoas no que se refere ao direito à alimentação. 

Para tanto, faz-se necessário o entendimento do segundo artigo aqui estudado, no que se refere ao Direito Humano 
à alimentação adequada: contexto histórico, definição e notas sobre sua fundamentalidade. Dessa maneira, o prezado 
artigo relata a definição no que diz respeito ao direito à alimentação, entendendo:  
 

[...] o direito à alimentação adequada é aqui entendido como o acesso de todos os seres 
humanos “[...] aos recursos e aos meios para produzir ou adquirir alimentos seguros e 
saudáveis que possibilitem uma alimentação de acordo com os hábitos e práticas 
alimentares de sua cultura, de sua região e de sua origem étnica.” (CHEHAB, 2010 p. 
4938) 

 
Desta maneira, diante do caminhar do artigo, este induz ao entendimento de que a segurança alimentar é algo 

importante ao que envolve o direito à alimentação, garantindo sua progressividade, relatando o ciclo que existe chamado 
de concreção, que viabiliza ao cidadão o alimento necessário através de terceiros ou do aparato estatal, observando, 
claro, a qualidade que o alimento se apresenta, enfatizando a importância do terceiro, como a peça chave para que os 
direitos dos indivíduos no que diz respeito à alimentação se concretizem.  

Relacionando esse contexto ao que a AVSI Brasil entende, encontramos uma relação importante não apenas a 
mesma concepção de segurança alimentar, mas a prática disso em projetos que envolvem o semiárido.  Diante disso, um 
exemplo de projeto, como o SAN, entre outros que envolvem o AVSI Brasil, mostra-nos os ganhos e o aprimoramento dos 
agricultores no seu próprio meio, tendo respaldo tecnológico no que for preciso. A concepção dos projetos é clara e 
definida assim com, a figura do agricultor produzindo os alimentos como centro de tudo. Compreendendo assim: 
 

Grande, pequeno, sortido de fruteiras ou simplesmente utilizado como espaço para as 
brincadeiras das crianças. Os quintais das casas reservam história, afetos, um jeito ou uma 
utilidade diferente para cada família. Para os agricultores do Projeto Segurança Alimentar 
para ao Semiárido de Pernambuco, o quintal ganhou a oportunidade de ser tornar uma 
área muito especial e importante para a segurança alimentar e nutricional das famílias 
agricultoras com a instalação de 130 sistemas de bioáguas e quintais produtivos.” 

 
Ademais, a segurança alimentar no semiárido propôs um novo entendimento sobre a utilização da água, 

aprendizados de como obter água para os períodos infortúnios sem água, a melhor maneira de cultivar o seu plantio e os 
inúmeros aprendizados sobre o estudo do semiárido, como obter o máximo do seu espaço. Assim, relata o projeto da AVSI 
Brasil: 
 

Com o sistema, as famílias conseguiram ter água para irrigar os alimentos todos os dias, o 
que antes só era possível durante o período de três meses de chuva. Além disso, 
receberam utensílios para irrigação de gotejamento, sementes e bandejas de cultivo [...] é 
possível verificar o crescimento da diversidade e da quantidade de culturas para 
alimentação familiar, dos animais, e para uso medicinal e ornamental nas propriedades dos 
agricultores. 

 
O resultado, assim obtido pelo envolvimento de ambas as partes em busca do mesmo objetivo, revela como um 

local tão desfigurado, de forma errada, mostra-nos riquezas no que se refere à alimentação, tendo apenas a necessidade 
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de artifícios para serem utilizados corretamente. E, sendo assim feitos, revela-nos a justiça social sendo realizado o direito 
à alimentação, sendo vinculado com projetos de forma tão positiva. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Mediante o que foi abordado neste trabalho, verificou-se a necessidade maior de projetos que envolvam a 
segurança alimentar e, portanto, um grande exemplo de produtividade, que acaba relacionando tantas outras coisas como 
a sustentabilidade, o não transgênico, acaba ganhando força e incorporando seus benefícios em um meio tão quanto não 
sendo idealizado da maneira correta.  

Sem dúvida, o semiárido traz uma carga enorme de agricultores que gostam desse meio, e que podem envolver o 
Direito como se fosse de forma não tão a séria de ser levada. Nesse entendimento, o papel do agricultor no semiárido é de 
suma importância para a efetivação do Direito.  

Para a segurança alimentar, para o direito à alimentação que tanto é debatido entre os sociólogos, e que no 
semiárido é visto de forma prática, através de projetos, vemos, portanto, o direito à vida sendo desenhado com 
“ferramentas” rurais. 
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SUSTENTABILIDADE: O ANTROPOCENTRISMO E BIOCÊNTRISMO NA ATUALIDADE 
 

Camila Mangueira Augusto; Thays Mangueira Augusto; Jaciara de Medeiros Alves Lucena Brandão; Alana Candeia de 
Melo 

 
RESUMO: Este trabalho procura abordar as duas visões ideológicas sobre a sustentabilidade, observando qual delas seria 
a mais indicada diante do importante papel que a humanidade tem que desempenhar em deferência à preservação do 
meio ambiente. 
 
Palavras-chave: Antropocentrismo. Biocêntrismo. Sustentabilidade. Meio Ambiente. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

O homem é formado por ideologias que condicionam suas ações, portanto fica impossível conceber a 
sustentabilidade, quando não repensamos os elementos basilares que propiciaram à civilização a sua formação. A 
natureza, apesar de seguir uma ordem superior, pode receber a interferência do homem, no uso do seu livre arbítrio e 
causar-lhe danos, muitas vezes, irreversíveis. Diante dessa consideração, alavancamos duas considerações que norteiam 
o “pensar” quando a questão se volta à sustentabilidade: a visão Antropocentrista e a Biocêntrista. 
 
METODOLOGIA 
 

Este trabalho utiliza-se de material bibliográfico através da leitura de livros, bem como de artigos científicos, 
dissertações e sites da Internet que tratam sobre a temática. Está, pois, intimamente ligado ao pensamento de outros 
autores, acerca da visão sobre a sustentabilidade. 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

São muitos os debates sobre o meio ambiente que se diferem na atualidade. Suas pautas nos remontam a 
“minimização” radical do problema, de forma essencialmente rigorosa, presente na ideologia do preservacionismo.  Há, 
também, outra consideração que se confere então mais flexível, contida na teoria conservacionista. 

A segunda corrente define a maioria dos movimentos ambientalistas é à base das políticas do desenvolvimento 
sustentável, que são aquelas que buscam mecanismos para um desenvolvimento garantindo uma qualidade de vida hoje, 
no entanto sem destruir os recursos necessários para as gerações futuras. Esta, sim, é uma condição aderente à 
observância das necessidades humanas, posto que, no estágio em que o homem se encontra, torna-se impossível impor 
limitações às revoluções modernas, pois precisamente, se a humanidade deixar de criar, solucionar e produzir, se 
desprende da sua principal função: utilidade. E uma sociedade inativa, não sobrevive aos ensejos e anseios das variadas 
civilizações. 

No entanto, eis que se tem de que admitir que exista uma discrepância muito grande entre as verdadeiras 
inovações indispensáveis à manutenção do progresso e o dispêndio precário em razão dos desejos sociais acerca de bens 
supérfluos, que de nada influem no desenvolvimento tão estimável a uma sociedade. Estes desígnios, que potencialmente 
são dados a cada objeto dispensável, embora procurados de forma contínua, acarretam um consumismo desmedido, que 
afeta socioeconomicamente a população e, é claro, o espaço natural que circunda uma comunidade, ou nação. 

É óbvio que sempre houve consumo. Em todas as civilizações, desde as primitivas até as capitalistas, os homens 
se utilizavam da natureza para sanar suas necessidades emergências, e conseguir manter-se sobrevivente diante as 
adversidades. No entanto essas práticas consideradas aceitáveis violaram a leis naturais, posto que o que se percebe é 
que não se consome mais inteiramente em prol da sobrevivência, mas sim por diversão.  Essa diversão alia-se a um 
sentimento de propósito, de finalidade, muitas vezes, perdida nas ideologias manipulativas do século XXI. Isto acontece 
em virtude da profunda carência social existente no estilo e nos princípios que fomentam as civilizações modernas.  

É possível considerar que foi, não durante a implantação da Revolução Industrial, mas sim posteriormente, que os 
primeiros passos para a conscientização sobre os impactos ao meio ambiente fossem realmente considerados. Isso por 
que não se poderia dar, nem muito menos possível disfarçar, sobre o aspecto em que se encontrava a civilização 
capitalista, um sentido Divino, constantemente atribuído às fatalidades ocorridas ao longo de outros períodos. Causa e 
efeito são os fenômenos da natureza. 

Um dos primeiros impactos ambientais consta na tragédia ambiental de 1952, ocorrida em Londres, conhecida 
como o Grande Nevoeiro, onde o acúmulo de ar densamente poluído, matou cerca de 12.000 londrinos, em decorrência do 
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incontrolável aumento de queima de combustíveis fósseis nas indústrias e transportes, por causa de um fenômeno 
conhecido como anticiclone. (MELLO, 2008) 

No Japão, em 1956, aconteceu o que se chamou mais tarde de “Doença de Minamata”, onde devido ao despejo 
irresponsável de uma fábrica, de seus resíduos industriais nas águas que banhavam o município, contaminou e fez sofrer, 
aproximadamente, mais de 50 mil pessoas por intoxicação por mercúrio. 

Nos anos 1920, região próxima às Cataratas de Niágara, serviu de depósito de resíduos químicos. Estima-se que 
cerca de 21 mil toneladas de produtos foram depositados e, depois que a capacidade se esgotou, a empresa cobriu tudo 
com terra. No ano de 1960, após a compra do terreno, existiam cerca de duzentos e quarenta apartamentos, três escolas 
e oitocentas moradias no local, quando diversos problemas de saúde começaram a surgir, entre os quais: leucemia, 
problemas respiratórios, abortos espontâneos, deficiência, as autoridades realocaram os moradores, mas a consequência 
já se havia consagrado de forma irremediável.   

Diante das evidências, surgiram movimentos e ações conjuntas com o firme objetivo de “controlar o problema”: 
 

Em 1962, ocorreu o primeiro grande alerta relativo à degradação ambiental, com o 
lançamento do livro “Primavera Silenciosa”, da jornalista Rachel Carson que viria a se 
tornar um clássico na história do movimento ambientalista, desencadeando uma grande 
inquietação internacional sobre a perda de qualidade de vida. Em 1972, o Clube de Roma 
publica o relatório “Os Limites do Crescimento”. O documento denunciava a busca 
incessante do crescimento da sociedade a qualquer custo, e a meta de se tornar cada vez 
maior, mais rica e poderosa, sem levar em conta o custo final deste crescimento. Neste 
mesmo ano ocorre a Conferência Mundial de Estocolmo sobre o Ambiente Humano: 
atendendo à necessidade de estabelecer uma visão global e princípios comuns que 
servissem de inspiração e orientação à humanidade, para a preservação e melhoria do 
ambiente humano. A Conferência gerou a Declaração sobre o Ambiente Humano. (MELLO, 
2008) 

 
O que se percebe é que a sociedade, em todos os períodos históricos, sempre precisou “ver para crer” e é 

realmente muito conflitante perceber, que somente depois de tragédias calamitosas que se desenvolvem atitudes com o 
objetivo de prevenção. 

Ainda, atualmente, é possível detectar esse comportamento. As noções sobre sustentabilidade ficam quase sem 
em segundo plano, na ganância de sempre, mais produzir para mais induzir ao consumo fácil, em detrimento das politicas 
sociais que visem o equilíbrio á vida em comunidade.  

Na verdade, não se pode alegar que o governo assim como os cidadãos não sejam conscientes. É notório que 
todos sabem como é fabricado, por exemplo, o papel, ou mesmo as nossas roupas, particularmente o algodão, cuja 
produção se utiliza de quantidades exorbitantes de pesticidas, fertilizantes, água, inseticidas, entre outros. O que acontece 
é que, ao preocupar-se em tornar cidadãos conscientes acerca da realidade, constantemente, esquece-se de imprimir em 
suas personalidades o fator: “Importância”. 

Não se torna difícil entender que, embora dependentes, são questões essencialmente distintas, porque em 
determinado momento um indivíduo pode até mesmo ser consciente sobre o aumento da queimada das florestas, mas não 
se importar nem um pouco com essa realidade, até que ela o atinja. Isso, é claro, não se evidencia em curto prazo, mas 
em longo prazo.  

De repente, o sentimento de exasperação ou mesmo terror, diante das queimadas das florestas, pode não ser 
suficiente para propagar uma ação, como aconteceria se, por acaso, a moradia desses indivíduos estivesse pegando fogo.  

Nesse sentido, pode-se ariscar admitir que o meio ambiente só se torna uma preocupação constante a partir do 
momento em que deixa de ser útil, em sanar as necessidades humanas. Isso acontece porque o sistema capitalista, na 
realidade, e mais profundamente, todo o processo de modernização, foi marcada por uma visão antropocêntrica do 
mundo.  

Sob esse sistema, Mauro Grün (1996, p. 23) escreve: 
 

Uma das principais causas da degradação ambiental tem sido identificada no fato de 
vivermos sob a égide de uma ética antropocêntrica. No sistema de valores formado em 
consonância com essa ética, o Homem é o centro de todas as coisas. Tudo o mais no 
mundo existe unicamente em função dele. O Homem é o centro do mundo (...) 
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Em outra explanação, revela que a Ética Antropocêntrica está intimamente associada ao surgimento e à 
consolidação daquilo que hoje chamamos paradigma mecanicista. 

 
Poderíamos dizer, sem exagero nenhum, que a ética antropocêntrica é como se fosse à 
consciência do mecanicismo. Tal ética se afirma em consonância com o epistemológico 
caracterizada pelo abandono da concepção organísmica da natureza em favor de uma 
concepção mecanicista. A ideia aristotélica de natureza como algo animado e vivo, na qual 
as espécies procuram realizar seus fins naturais, é substituída pela natureza de uma ideia 
sem vida e mecânica. (GRUN, 1996, p. 27) 

 
O antropocentrismo funda-se na separação entre o homem e a natureza, corpo e mente elaborada por Sócrates. O 

homem é considerado o centro, por ter a capacidade de raciocinar, tornando-o superior aos outros seres, subjugando a 
natureza, vista como irracional. Ao longo do tempo, foram várias as tentativas alavancadas que visavam a reformular esta 
visão, como por exemplo, os estudos realizados para a NASA por James Lovelock juntamente com a filósofa Dian 
Hitchcock, que provaram que o planeta está vivo.  A Teoria da Gaia considera a terra como um superorganismo dotado de 
autorregulação. 

Embora o discurso que prevaleça sobre o aspecto da sustentabilidade baseie-se ainda em uma visão 
essencialmente antropocêntrica, na década de 70, se tomou os primeiros passos à mudança dessa realidade, quando o 
psicólogo e antropólogo, Rolando, Toro escreveu sobre o princípio biocêntrico em meio à opressão do regime ditatorial que 
enfrentou no Chile. Para ele era necessário educar para se preservar a vida.   

Substituiu os paradigmas antropocêntricos, ao considerar que quando o homem se afasta da natureza, está na 
verdade, perdendo-se de si mesmo, posto que o homem é fruto da vida, já que surgiu pela combinação dos organismo, no 
processo evolutivo natural. Esse princípio se sustenta nas leis naturais que permitem a preservação das espécies, 
pautando-se na sabedoria biocósmica que gera e transforma todos os seres humanos.  O universo englobaria todos os 
sistemas viventes, incluindo desde a natureza até o homem. 

Segundo Rolando Toro (1997, p. 11): 
 

O princípio biocêntrico concentra seu interesse no Universo como sistema vivente. Não são 
apenas os animais, as plantas, ou o homem o reino da vida. Tudo o que existe, desde os 
neutrinos até os quazares, desde as rochas até os pensamentos mais sutis, forma parte de 
um fantástico Orologium Biológico. O Princípio Biocêntrico é, portanto, um ponto de partida 
para estruturaras novas percepções e as novas ciências do futuro. Prioridade do vivente, 
ilusão do determinismo físico e abandono progressivo do pensamento linear, para entrar na 
percepção topológica e na poética da similaridade (...) 

 
Através do princípio biocêntrico alcançamos finalmente os movimentos originais e as 
primordiais percepções de vinculação da vida com a vida (...) Nossas vidas surgem da 
sabedoria milenar do grande pulsador da vida, do útero cósmico, que se nutre e respira nas 
afinidades e no amor dos elementos. Na luz da origem, no buraco vazio e paradisíaco da 
realidade, nos buscamos uns aos outros.  

 
O universo, portanto para Rolando Toro, é organizado em função da manutenção da vida. Todos os recursos 

naturais e seres vivos se integram em um equilíbrio fino do organismo vivo chamado planeta terra, portanto, todos os 
componentes desse sistema são importantes e essenciais.  

Ao aplicarmos o Biocentrismo, estamos, na verdade, colocando a vida como elemento primário e norteador das 
decisões humanas, encerrando o consumo exagerado e instaurando não apenas a conscientização mundial, como 
também o sentimento de importância que o individuo, na atualidade, não atribui ao meio ambiente, em detrimento de suas 
ambições.  

Quando se retificarem os valores sociais e a cultura do “ter” for substituída racionalmente, prevalecendo a ideia do 
“Ser”, pode-se falar em sustentabilidade em sua essência mais profunda, porque assim estaremos verdadeiramente 
cientes, em sua totalidade mais perfeita do que diz o Principio Biocêntrico: “O universo existe porque existe a vida, e não o 
contrário”. Assim, o ser humano não só perceberá a vida, como também a sentirá e, inevitavelmente, a respeitará.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A crescente modernização levou o homem a concentrar-se cada vez mais em si mesmo. O consumo tornou-se o 
principal objetivo, fazendo-o voltar-se egoistamente para si mesmo. O ser humano, iludido, esquiva-se de refletir sobre a 
natureza, cujos recursos não são eternos. A prova de sua negligência são as inúmeras catástrofes que ocorrem a cada 
minuto em algum lugar. Estas tragédias são eficazes em fazer o homem agir, quando em vista sua mortalidade, e buscar 
soluções para o problema. No entanto, são tomadas de posições apenas temporárias, posto que, ao voltar ao cotidiano, 
frequentemente se esquecem do que lhe ocorreu. É preciso, portanto, que se mudem as ideologias, para que novas ações 
possam surgir. Uma ideologia é o elemento basilar que norteia a racionalidade de um indivíduo, e quando aplicada sobre a 
forma como um sistema funciona, pode modificar e realmente fazer eficaz a questão proposta: a preservação da vida na 
terra. 
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CONSUMO INFANTIL E PUBLICIDADE ABUSIVA NA CONTRAMÃO DA SUSTENTABILIDADE 
 

Lídia Maria Nunes Farias Leite; Jaciara de Medeiros Alves Lucena Brandão 
 
RESUMO: A publicidade infantil, na sociedade contemporânea, tem sido tema que começa a ganhar espaço em várias 
discussões, não somente pelos efeitos negativos causados às crianças que, por serem vulneráveis não têm capacidade 
cognitiva de fazer escolhas e julgamentos necessários no ato da compra de determinado produto. Além do mais, esse 
estímulo ao consumo propagado pelas grandes empresas têm causado impactos ambientais degradantes em todo o 
ecossistema. Este estudo traz uma abordagem genérica sobre a relação da publicidade dirigida à criança, quais os 
prejuízos do consumo exagerado e quais os impactos que isso pode causar ao meio ambiente e à sustentabilidade do 
planeta. 
 
Palavras-chave: Criança. Consumo. Exagerado. Sustentabilidade e Publicidade  
 
 
INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho analisa as relações psicossociais do consumo infantil, no qual crianças são tidas como alvo 
principal de propagandas publicitárias. Elas deixam de ser educadas apenas pelos professores, e a mídia começa a 
influenciar no seu processo educacional, criando assim indivíduos voltados para o ato de consumir e que as preocupações 
com o meio ambiente são desconsideradas.  
 
METODOLOGIA 
 

Quanto aos métodos de abordagem, a pesquisa utiliza o hipotético-dedutivo. 
Já em relação às técnicas de pesquisa empregadas para o desenvolvimento do estudo, utilizou-se a discussão 

doutrinária sobre o tema proposto, através de leitura bibliográfica, artigos científicos, sites da internet e legislação 
pertinente à matéria. 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

As Revoluções ocorridas durante o século XVIII trouxeram consigo não apenas a desagregação de uma sociedade 
feudal e a consolidação do capitalismo, mas principalmente o ato de consumir. 

Foi com a Revolução Industrial, com a introdução de máquinas, com o convertimento de grandes massas a 
simples operários que os produtos começaram a serem produzidos em série, onde a finalidade era satisfazer as 
necessidades básicas dos consumidores. “A revolução industrial significou algo mais do que a introdução da máquina a 
vapor e dos seus sucessivos aperfeiçoamentos dos métodos produtivos. Ela representou o triunfo da indústria capitalista.” 
(MARTINS, 1994, p. 11). 

Criava-se a partir daí um novo estilo de vida, as notícias começaram a circular de forma mais rápida, as ofertas 
dos produtos ficavam cada vez mais intensas, e era justamente nesse cenário que surgiam as primeiras agências 
publicitárias, os anúncios em revistas e jornais ficavam mais sofisticados, aparecem também os primeiros outdoors. 

 Mas foi durante a década de 50 que um importante meio publicitário surgiu, a televisão, onde o consumo racional 
e necessário é deixado de lado e inicia-se um consumo feito a partir do desejo instigado pelas propagandas. “A 
comunicação das grandes empresas é comandada por atraente e maciça publicidade, em especial através da mídia 
eletrônica, sobre seus produtos e serviços. Criam-se novos hábitos na coletividade. Sucessivos impulsos de compra são 
gerados.” (Stiglitz, apud LIMA, 2003, p.32). 

O ambiente familiar também sofreu alterações, os pais se afastaram do lar e ficaram mais próximos do trabalho, o 
novo modelo familiar fez com que os pais se “afastassem” da educação dos filhos e abrisse espaço para uma nova forma 
de educar, espaço esse que foi preenchido pelas publicidades infantis, a mídia começou a ter uma grande influência na 
formação educacional das crianças, elas deixaram de serem educadas apenas no ambiente familiar e escolar, ou seja, 
meios que exercem pouca ou nenhuma preocupação de como o indivíduo construirá sua identidade começaram a 
influenciar, onde o único interesse levado em conta é o de ter o produto vendido. 

A publicidade encontrou nas crianças um público alvo de fácil manipulação e persuasão, pois a criança não tem 
capacidade de distinguir realidade e fantasia, elas realmente acreditam que precisam dos produtos ofertados, que eles vão 
proporcionar os prazeres descritos, sendo assim facilmente persuadidas, pois é somente na adolescência que o individuo 
terá seu processo de reflexão aprimorado, onde ele terá capacidade ter seu próprio conhecimento sobre realidade e ficção. 
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Nesse contexto, não se quer dizer que as crianças não são dotadas de inteligência, mas por ainda estarem 
passando por um processo de desenvolvimento, elas ainda não têm a compreensão da realidade, não possuem o 
discernimento, o conhecimento necessário para fazer suas escolhas ou julgamentos. 

Sobre o assunto, destaca-se a seguinte anotação: 
 

Dos dois aos sete anos em média, a criança ainda não possui as ferramentas intelectuais 
necessárias ao estabelecimento de demonstrações lógicas e para perceber e superar as 
contradições, quando presentes, nos raciocínios próprios e nos dos outros. E, dos sete aos 
12 anos, sempre em média, embora tais ferramentas já tenham sido construídas, 
permanecem apenas aplicáveis a situações concretas, concreto significando aqui 
referência a experiências vividas, e não a virtuais ou possíveis (CONSELHO REGIONAL 
DE PSICOLOGIA, 2008). 

 
Por outro lado, o mercado publicitário e o mercado sabem exatamente como seduzir as crianças e os adolescentes. 

Os comercias sejam de brinquedos, de comidas, de vestuário, entre outros, passaram a ter como alvo as crianças, 
tornando-se coloridos, detalhados, fazendo o uso de animais, pessoas famosas, recursos musicais e todo tipo de artifício 
com o intuito de atrair bastante a atenção do público infantil e induzindo as crianças a consumir desenfreadamente, seja de 
forma direta ou indireta. 

Esse tipo de comportamento torna os pequenos verdadeiras “máquinas consumidoras”, e nunca estão satisfeitos 
com o que têm e sempre querem mais, hábito esse que com certeza irá levar para vida adulta, pois aprenderam quando 
criança que deviam consumir, independente do que fosse. 

No nosso ordenamento jurídico, o Código de Defesa do Consumidor, ao disciplinar a oferta e a publicidade, visa 
preservar a criança com relação às práticas abusivas e enganosas. Preocupa-se em garantir que não compra de um 
determinado produto aconteça de forma racional, voluntária, que não parta do inconsciente, com isso fica claro perceber 
que o que acontece com o público infantil não é uma prática “correta”, pois as publicidades aproveitam da pouca 
“capacidade crítica” das crianças. Nesse sentido, Sharp leciona que “o Código preocupa-se em garantir que o ato de 
consumir seja consequência de uma opção racional e livre do consumidor, e não resultado de uma motivação 
inconsciente, impulsionada por uma técnica publicitária que exerça indevida influencia sobre a atitude e o comportamento 
de quantos a ela se exponham.” (2003, p.104-105). 

O fato é que, além do consumo partir do inconsciente, os produtos não têm um caráter durável, mas sim 
descartável. Logo, as crianças são induzidas a comprarem irracionalmente e descartar, criando assim um ambiente onde a 
sustentabilidade não é levada em consideração, onde não a um pensamento voltado para as gerações futuras. 

O texto constitucional em seu artigo 225 estabelece que o meio ambiente, além de ser um direito assegurado a 
todos, é, também, um dever da coletividade. Assim, é preciso considerar que o estímulo ao consumo e à ação produtiva as 
empresas produz efeitos nocivos ao ecossistema. São muitos os impactos ambientais não somente sobre o ar ou sobre a 
água, mas, também, sobre o solo e sobre os recursos naturais disponíveis. 

Além dessa falta de comprometimento com o meio ambiente e com as gerações futuras, as propagandas levam a 
uma erotização precoce, aumento no número de obesidade, exclusão do meio social das crianças que não possuem 
determinado produto, consumo precoce do álcool e tabaco, diminuição das brincadeiras criativas, violência e estresse 
familiar. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nesse norte de ideias aqui esplanadas, não se pretendeu esgotar o tema, até mesmo porque o espaço não permite, 
mas levar em consideração eventos que devem ser pensados pela sociedade e pelos publicitários, pois na medida que a 
criança se desenvolve voltada para o consumo exagerado, podem-se esperar futuramente cidadãos estressados e com 
comportamentos violentos, um acelerado aumento do número de pessoas obesas, um meio ambiente cada vez mais 
degradado. 

O consumo ideal é aquele que é feito de forma reflexiva e orientada, e é justamente durante a infância que as 
crianças devem aprender sobre a forma correta de consumir, e não a de consumir de forma desenfreada, como é o que 
tem acontecido nas sociedades atuais.  

Diálogo dos pais com as crianças sobre o uso moderado da televisão, conscientização da comunidade a partir da 
união de pais e responsáveis, discussão sobre a mídia e financiamento de pesquisas sobre marketing infantil são fatores 
fundamentais para uma nova forma de educar e erradicar esse ato de consumir tão precoce. 
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Constituição, Política e Justiça 

em perspectiva de Paulo 

Bonavides 



 

A CIÊNCIA POLÍTICA E A DEMOCRACIA NA PERSPECTIVA DE PAULO BONAVIDES E AS 
AMEAÇAS CONTEMPORÂNEAS PELO DISCURSO DO ÓDIO À ORGANIZAÇÃO POLÍTICA 

BRASILEIRA CONSTITUCIONAL 
 

Karla Jeanne Braz Ferreira; Felipe Kamarc Braga Linhares 
 
RESUMO: O presente trabalho visa a realizar um resumo sobre a perspectiva de Paulo Bonavides acerca da Ciência 
Política. Concentra-se, em específico, na forma de organização política contemporânea do Estado Brasileiro sobre o 
regime de República Federativa Presidencialista regida pelos ideais de democracia, soberania popular e sufrágio universal. 
Partindo dessas conceituações, propõe uma análise sintética do contexto político atual, do discurso do ódio emanado pelo 
povo, da instabilidade do Estado e das possíveis ameaças à democracia e à ordem social em virtude do descontentamento 
de considerável parcela da população. O artigo não tem intenções de adentrar sobre o partidarismo e o politiques que 
representam alvo de grandes discussões atuais, seu foco central é observar como as políticas e as reações da sociedade 
são capazes de ameaçar tantos direitos fundamentais perquiridos ao longo de séculos ao proclamarem absurdos 
constitucionais. Com isso, apresentar a ótica Bonavidiana sobre a democracia participativa a fim de realizar o anseio 
constitucional de garantir a participação direta do povo nas decisões políticas. 
 
Palavras-chave: Democracia. Discurso do ódio. Paulo Bonavides. Ciência Política. Constituição. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

O artigo proposto vem dispor sobre conceitos essenciais de democracia, ciência política, soberania popular, 
participação política e concentra-se numa postura constitucional fundada na ótica de Paulo Bonavides, traçando um liame 
entre a disposição legislativa, os movimentos políticos atuais e a concepção de democracia participativa adotada pelo 
referido doutrinador na persecução de uma justiça social. 

Partindo desses pontos introdutórios, observa a realidade fática brasileira e dos movimentos políticos e sociais de 
insatisfação, abordando a liberdade de expressão como garantia fundamental, mas direito não absoluto que sofre 
limitações ao nível de discurso do ódio, assim como demonstra os anseios sociais que ameaçam a democracia brasileira. 

Posteriormente, visa a evidenciar como a atuação popular vem, na verdade, mostrando um perigo para a ordem 
constitucional, uma ameaça constante a direitos e garantias. 

Por isso, para possibilitar a necessária mudança do país, alternativas constitucionais, legais e possíveis devem ser 
clamadas e executadas e, desse modo, espera-se, finalmente, que essa pesquisa consiga corroborar na explicação do 
impacto das políticas atuais, na necessidade de preservar os ideais fundamentais do Estado e proposição de possíveis 
medidas capazes de atingir a reforma política. 
 
METODOLOGIA 
 

O referido resumo expandido utiliza-se do método dedutivo e da pesquisa bibliográfica, qualitativa e descritiva, 
para alcançar a fundamentação teórica e a argumentação da temática previamente abordada, uma vez que os materiais 
de consulta foram pesquisados, observados e analisados para melhor contribuir com a construção intelectual e científica 
do conteúdo informativo. Sendo assim, concentra-se na abordagem da doutrina e ordenamento jurídico pátrio, artigos 
científicos, reportagens jornalísticas, sites oficiais e outras fontes informativas. Assim, estão fundamentadas, a seguir, as 
considerações principais extraídas destas fontes. 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

A ciência política é uma matéria que visa a construir um conhecimento acerca da criação, modificação e 
aplicabilidade dos sistemas, organizações e processos políticos desempenhados por uma sociedade e, dentro do ramo do 
direito, seu escopo é demonstrar como os fatores públicos e políticos influenciam diretamente no ordenamento jurídico e 
na manutenção das relações sociais. 

A política, no Brasil, já passou por uma série de transformações ao longo da história, mas essa contextualização 
não se faz necessária à elucidação dos conceitos apresentados pelo conciso artigo. A principal temática abordada por 
essa ciência, dentro desse conteúdo, é o conceito de democracia. 
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A democracia é o ideal sobre o qual se baseia e se fundamenta os pilares da organização federativa da República 
Federativa. Etimologicamente, tem origem grega e significa demo = povo; kracia = governo, literalmente, é o governo do 
povo. Sua primeira conceituação foi proposta por Aristóteles, e ele dispunha que: "Se a liberdade e a igualdade são 
essenciais à democracia só podem existir em sua plenitude se todos os cidadãos gozarem da mais perfeita igualdade 
política." Em contemplação a sua frase, pode-se perceber que dois pontos são cruciais à democracia, a liberdade e a 
igualdade, mas esses ideais só foram difundidos e conquistados pela contemporaneidade. 

Paulo Bonavides, por sua vez, atribui como princípios base à democracia:  
 

A soberania popular, o sufrágio universal, a observância constitucional, o princípio da 
separação dos poderes, a igualdade de todos perante a lei, a manifesta adesão ao princípio 
da fraternidade social, a representação como base das instituições políticas, limitação de 
prerrogativas dos governantes, Estado de Direito, temporariedade dos mandatos eletivos, 
direitos e possibilidades de representação, bem como das minorias nacionais, onde estas 
porventura existirem. 

 
E é justamente sobre esses princípios que o art. 1º da Carta Magna Brasileira, em seu caput e parágrafo único, 

estabelece o federalismo republicano como regime político e organização Estatal e adota a democracia representativa e a 
direta como regime procedimental para o exercício da política e da cidadania, ipsis litteris: “Todo poder emana do povo, 
que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente [...]”.  

É esse respaldo que os brasileiros, através do sufrágio universal, o voto, elegem seus representantes para 
representá-los legislativa e executivamente nos três entes federativos.  

Oportunamente, vale destacar que esses ideais vêm sendo constantemente ameaçados pelas políticas 
contemporâneas e que o status de instabilidade que o Estado brasileiro adquiriu está fragilizando cada vez mais os ideais 
democráticos, ou até mesmo ameaçando de completa violação.  

É verdade que a organização brasileira, na prática, traz problemas estruturais e fica evidente a necessidade da 
Reforma Política em prol de garantir os direitos fundamentais e proporcionar a efetiva democracia participativa. 

O problema principal é que, em se tratando de política, o país, desde que o “Gigante Acordou”, em junho de 2013, 
vem apresentando constantes e diversas manifestações políticas em prol das mudanças imprescindíveis, e essa 
representatividade, o direito e a liberdade de ir às ruas e expressar as opiniões, independente de posicionamento de 
esquerda ou direita, sem opressão das forças políticas, militares, midiáticas e sociais é a maior característica que pode ser 
vislumbrada sobre como o exercício pleno da democracia é eficaz e satisfaz os anseios populares.  

Em se tratando de um país, que ainda tem memórias recentes e tristes de um contexto ditatorial e de completa 
restrição de direitos e liberdades públicas, ufanar-se da permissibilidade e difusão das ideias, ideologias e informações é 
um marco triunfante para a história e para o Direito brasileiro.  

A liberdade de expressão, por sua vez, também é um direito constitucionalmente assegurado e fundamental, e 
consiste na possibilidade de pensar, pronunciar, proclamar e publicar seus ideais e ideologias próprios, sendo possível a 
reunião pacífica de grupos com posicionamentos semelhantes.  

No entanto, assim como outras regras jurídicas, não se trata de direito absoluto e deve-se guardar pela máxima 
jurídica que o direito de um termina onde do outro se inicia. E, portanto, a liberdade de expressão é limitada pelo discurso 
do ódio que incita a aversão, a antipatia e até mesmo a perseguição a alguém ou alguma ideia em específico, acarretando 
em discriminação de qualquer gênero, podendo, em alguns casos, incentivar a agressão, a violência e a segregação de 
determinado grupo social.  

Essa realidade é sobre qual a política e o partidarismo político pátrio vêm sofrendo para se sustentar em face de 
suas bases democráticas. As manifestações populares de uma luta justa, pelas melhorias e reformas políticas, 
transformaram-se em perseguição partidarista que, a todo e qualquer custo, deseja a derrubada daqueles que, 
legitimamente, foram eleitos, escolhidos para representar o povo.  

Os discursos mais presentes nas manifestações são a respeito do impeachment da Presidenta e da derrubada do 
Partido dos Trabalhadores, direitos esses mais do que legítimos dos brasileiros, no entanto a perseguição tem se dado de 
tal maneira que esses ideais estão sendo buscados sem fundamentação jurídica, sem respaldo legal e, em alguns casos, 
até mesmo com alternativas inconstitucionais, como pode ser visualizado nas manifestações que defendem a volta da 
ditadura e a tomada do poder pelo golpe militar.  

Nas redes sociais, a organização do protesto alega que uma intervenção militar não significa um golpe ou uma 
ditadura. "É dispositivo constitucional", afirma. "Ou ficamos com a ditadura vermelha bolivariana (de Lula e Fidel), ou 
pedimos intervenção das Forças Armadas já (cumprimento do artigo 142 da Constituição Federal - em defesa da 
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democracia, em defesa dos poderes constitucionais)", diz o texto de um dos manifestantes. São esses termos que são 
utilizados como justificativa para o desejo de “dar um golpe de Estado”. 

É importante relembrar que a história mundial já sofreu com esses movimentos, e mesmo a democracia sendo 
criticada até mesmo em matéria doutrinária pelos problemas de eficácia e participação direta, como o próprio Paulo 
Bonavides demonstra ao abordar o argumento irônico de Churchill “A democracia é a pior de todas as formas imagináveis 
de governo, com exceção de todas as demais que já se experimentaram”. 

O que se pode extrair dessa afirmação é que a democracia não é um regime perfeito, mas que dentre os 
existentes e já vivenciados pela humanidade é o que melhor se adequa aos conceitos de justiça e igualdade e proporciona 
a satisfação dos interesses da coletividade.  

Por esses motivos, é necessário ficar atento às propagandas difamatórias que camuflam o real interesse de uma 
minoria dominante ansiosa para concentrar o poder novamente em suas mãos, e que essa ideologia é massificada e 
revestida sobre outros aspectos, aumentando a instabilidade política e consequentemente o descrédito econômico e 
político do Brasil tanto na perspectiva nacional, quanto internacional.  

Sendo assim, evidenciada a situação fática do maior Estado Latino-Americano e as concepções contemporâneas 
que ameaçam o Texto Magno, norma fundamental e superior, pode-se verificar que as reformas são realmente 
necessárias e precisam acontecer para desacelerar a crise sobre a qual se vive atualmente, combater os problemas 
essenciais como a corrupção e a insuficiência e ineficácia dos recursos públicos e proporcionar maior participação, 
diretamente do povo, na persecução de projetos e objetivos intrínsecos a coletividade.  

É partindo desse pressuposto, que Paulo Bonavides traz, como solução, uma forma diferenciada de democracia, 
nos ensinamentos da Teoria Constitucional da Democracia Participativa preleciona que:  
 

[...] com a democracia semidireta, a alienação política da vontade popular fez- se apenas 
parcialmente.   A soberania está com o povo, e com o governo, mediante o qual essa 
soberania se comunica ou exerce, pertencente por igual ao elemento popular nas matérias 
mais importantes da vida pública.  Determinadas instituições, como o referendum, a 
iniciativa, o veto e o direito de revogação, fazem efetiva a intervenção do povo, garantem-
lhe um poder de decisão de última instância, supremo, definitivo, incontrastável. 

 
A crise que está assolando o Brasil é, apenas, um reflexo do contexto mundial e, por esse motivo, é um momento 

histórico delicado e que precisa ser solucionado de maneira pacífica e capaz de garantir os direitos fundamentais, a 
cidadania, a soberania popular e a dignidade da pessoa humana. Assim, os extremos devem ser afastados e uma reforma 
implementada. A participação direta do povo é um recurso cabível à persecução de alguns projetos políticos e dará a 
satisfação de compartilhar das decisões que direcionam o rumo do país e determina a qualidade de vida da população, é 
um tema proposto e discutido pelo nobre doutrinador há algum tempo, e que pode funcionar como mecanismo alternativo 
para escoamento da crise.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O que se verifica é que os direitos e liberdades individuais precisam ser garantidos a todos, permitindo a 
participação direta do povo na condução das políticas que beneficiem a coletividade, não se esquecendo dos direitos das 
minorias e tendo como bandeira maior a defesa do regime democrático. Deve, portanto, haver o afastamento do discurso 
do ódio, que tem vedação constitucional, de ideais ditatoriais e/ou absolutistas que violam, em essência, todos os 
princípios, direitos e garantias conquistados pelos compatriotas.  

Além disso, nota-se que o país precisa, com urgência, de mudanças políticas e sociais, que garantam a justiça, os 
preceitos constitucionais e a estabilidade econômica e social dos habitantes deste imenso Estado, capaz, e com recursos 
suficientes para assegurar o bem-estar e os direitos fundamentais. Essa mudança pode partir dos ideais de democracia 
participativa elaborados pelo doutrinador Paulo Bonavides, que permite ao povo uma sensação de importância direta na 
evolução e crescimento do país e que é capaz de solucionar muitos dos problemas atuais e proporcionar a justiça social 
tão almejada e a efetiva participação.  
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A EDUCAÇÃO COMO UM DIREITO SOCIAL E FUNDAMENTAL 
 

Eleyne Mirelly Gomes de Sousa; André Gomes de Sousa Alves 
 
RESUMO: A sociedade brasileira vem estabelecendo uma reflexão jurídica acerca da universalização dos direitos 
fundamentais, com a indispensável implementação daqueles que são eficazes à sua manutenção e ao seu 
desenvolvimento. Dentre esses direitos, está o da educação fundamental, enfim, posto à categoria de direito social público 
subjetivo, que conta com garantias constitucionais à sua concretização. A demorada contemplação do direito à educação 
no cenário mundial e nacional, com a consequente sedimentação da universalidade atualmente conferida, permite a 
integração da educação fundamental ao chamado mínimo existencial, que indica o conteúdo mínimo e irrevogável dos 
direitos fundamentais. Com o advento da Constituição de 1988, pode-se falar que o brasileiro vem desvendando a 
importância da educação para o exercício da cidadania, chegando a construir um novo ramo do direito: o Direito 
Educacional, estruturado, que visa a disciplinar a conduta humana, sem desconfiança de que chegar a esse alvo, ainda 
que simples, demanda muito empenho, muita persistência. Contudo, o Brasil, com um encurtado progresso cultural, vem 
conseguindo compreender a precisão de os cidadãos terem noção plena e integral da função que compete a cada um 
desempenhar, e o Estado tem como papel principal realizar os direitos fundamentais, dando aos cidadãos as facilidades 
legais para o exercício desses direitos.  
 
Palavras-chave: Direito Social. Educação. Direito Fundamental. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

O substantivo educação, que tem origem do latim educatio, educationis, indica a “ação de criar, de alimentar, de 
gerar um arcabouço cultural”. A educação, bem longe de ser um enfeite ou o resultado de uma fútil vaidade, permite o 
completo desenvolvimento da personalidade humana e é uma condição indispensável à concretização da própria 
cidadania. Com ela, o indivíduo compreende o alcance de suas liberdades, a forma de exercício de seus direitos e o valor 
de seus deveres, comportando a sua integração em uma democracia efetivamente participativa. Em cerne, educação é a 
licença para a cidadania. Além disso, é desígnio necessário à evolução de qualquer Estado de Direito, pois a aptidão 
crítica dos sujeitos mostra-se imprescindível ao alcance desse escopo. Então, o presente esboço busca entender o direito 
à educação como um direito verdadeiramente fundamental e como parcela indissociável do denominado mínimo 
existencial. 

O direito à educação está implantado no contexto dos direitos sociais, econômicos e culturais, os titulados direitos 
de 2ª dimensão, no âmbito dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais de segunda dimensão definem a proteção 
à dignidade da pessoa humana, enquanto os de primeira dimensão, antes tinham como preocupação a liberdade em 
contrapartida ao poder do Estado. Ou seja, a segunda dimensão objetiva não uma abstenção estatal, mas uma atuação do 
Estado. As prestações positivas determinadas pela população miravam a efetividade das liberdades contestadas pela 
primeira dimensão dos direitos fundamentais, posto que sem qualidade de vida, educação, saúde e igualdade fática 
ocorreriam instabilidade nos direitos fundamentais consagrados anteriormente.  

O direito à educação, previsto na Constituição Federal de 1988, está unido ao reconhecimento da dignidade da 
pessoa humana, bem como seus objetivos: construção de uma sociedade livre, justa, solidária, erradicação da pobreza, da 
marginalidade e redução das desigualdades sociais. Por fim, o tratamento dado à educação está ligado à procura do ideal 
de igualdade que caracteriza os direitos de 2ª dimensão. No Brasil este direito apenas foi reconhecido na Constituição 
Federal de 1988, sendo que, antes disso, o Estado não tinha o comprometimento de garantir a educação de qualidade à 
todos os brasileiros, o ensino público era tratado como uma ajuda, um amparo dado àqueles que não podiam pagar. 
Durante a Constituinte de 1988 as responsabilidades do Estado foram repensadas e promover a educação fundamental 
passou a ser seu dever, sua obrigação. Devendo ser concretizado através de políticas sociais básicas, porquanto 
incontestavelmente relacionado a fundamentos constitucionais de nossa República, bem como se alista as finalidades 
primordiais e permanentes de nosso Estado, em especial, quando buscamos a indispensável erradicação da exclusão 
social imposta aos brasileiros em consequência de todo um período histórico de opressão exercido pelos dominantes dos 
fatores reais de poder, promovendo, assim, a formação de um país justo, livre e solidário. 
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METODOLOGIA 
 

A metodologia que se utiliza neste artigo é a do método dedutivo, respaldada em um enfoque puramente teórico, 
em que são analisados alguns artigos e doutrinas de Direito Constitucional, com o intuito de apresentar a importância e 
essencialidade da Educação e suas demais particularidades. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 A educação como direito social rebate a ideia de educação como produto, ou seja, aquela que favorece apenas 
aos que podem pagar. E, ainda, se não compreendida como bem público, a educação atenderá aos sujeitos a aos seus 
interesses particulares, jamais terá qualidade compromissada com a coletividade. A qualidade tem uma irrecusável 
dimensão social e pública. O correspondente da ideia de educação como bem público e direito social é obrigação do 
Estado de garantir largas possibilidades de oferta de educação de qualidade a todas as classes sociais. 

Segundo Dias Sobrinho (2009, p.227): 
 

O conhecimento e a capacidade de aprender e de aplicar, potenciados pela conectividade 
universal, tornaram-se a base da competitividade e a educação superior adquire uma 
enorme importância como instância produtora das fontes de riqueza geradora e 
disseminadora dos conhecimentos, da capacidade de utilizar os saberes adquiridos e de 
aprender ao longo de toda a vida. 

 
A educação se reflete em assuntos democráticos, exclusão, desigualdade e inclusão social, ou seja, não satisfaz 

as oportunidades de acesso, além da inserção de pessoas necessitadas economicamente, é imprescindível que lhes 
sejam garantidos meios de estabilidade e de condições adequadas para os estudos. No entanto, o Estado deve existir 
para, reverenciando a liberdade de cada um e agrupando as forças de seus componentes, criar, manter e garantir em prol 
dos seus constituintes um status igualitário de vida digna e respeitável. E não é por acidente que os países desenvolvidos 
consideram a educação como digna da máxima prioridade, podendo-se ainda acrescentar que, ao grau em que a 
escolaridade dos cidadãos ganha espaço, aumenta, na mesma gravidade, o desenvolvimento do país. 

Em consequência da universalidade dos direitos fundamentais, têm sido ativadas, a partir da Segunda Guerra 
Mundial, as ações para se conferir um realçado normativo ao seu reconhecimento. Nesse aspecto, o direito à educação 
tem sido fixamente previsto nas numerosas cartas de princípios, tratados e acordos internacionais, os quais visam 
constituir a pauta mínima de direitos consagradores da dignidade da pessoa humana. No Brasil, o direito à educação tem 
tido aspecto constante em todos os textos constitucionais, ganhando especial realce na Carta de 1988, momento em que o 
direito à educação fundamental foi edificado à condição de direito subjetivo público.  

O texto do artigo 205 da Constituição Federal de 1988 prescreve: “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”. 

As gerações de direitos fundamentais, não obstante consecutivas entre si, não excluem as anteriores, 
coexistindo harmonicamente. O direito à educação tem sido tradicionalmente incluído no rol dos direitos sociais, que se 
harmonizam no espectro da segunda geração. Apesar disso, é indiscutível a sua importância à concretização dos direitos 
de primeira geração, pois não se pode falar em direito pleno sem o perfeito conhecimento de seu próprio alcance. 

Os direitos sociais, quer sejam enquadrados como mera variante das garantias e direitos individuais, quer sejam 
analisados como projeções do princípio da dignidade humana, são cláusulas pétreas, edificando-se como limites materiais 
ao exercício do poder reformador. 

Sobre a relação entre a noção de progressividade dos direitos sociais e o princípio da proibição do retrocesso 
social, Piovesan (2008, p. 177) observa:  
 

[...] da obrigação da progressividade na implementação dos direitos econômicos, sociais e 
culturais decorre a chamada cláusula de proibição do retrocesso social, na medida em que 
é vedado aos Estados retrocederem no campo de implementação desses direitos. Vale 
dizer, a progressividade dos direitos econômicos, sociais e culturais proíbe o retrocesso ou 
a redução de políticas públicas voltadas à garantia desses direitos. 

 
Necessitamos analisar que, enquanto fundamental ao desenvolvimento pleno do homem, a efetivação do direito 

à educação, como instrumento de modificação social, envolve a própria dignidade da pessoa humana como direito anterior 
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à própria formação do Estado. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Após o exposto a respeito dos parâmetros que devem colaborar com a tarefa de concretização do direito 
educacional, foi possível afirmar que o Estado deve aparelhar-se para fornecer a todos, progressivamente, a educação 
mínima. Isso significa reconhecer que o direito à educação só se concretiza mediante o planejamento e a prática de 
políticas públicas. Em outras palavras, o contentamento do direito não se esgota na realização do seu aspecto puramente 
individual, mas abrange a realização de prestações positivas de natureza diversa por parte do poder público, num artifício 
que se sucede no tempo. 
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A INTERNET E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
 

Sanny Beth Ferreira; Fernando Jorge de M. Soares 
 

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo demonstrar como a internet é um veículo de violação dos direitos à 
intimidade e à privacidade, dando a ideia sobre os Direitos Fundamentais (Art. 5º, X) da Constituição Federal, que 
abrange a honra, imagem, intimidade e vida privada, sendo os dois últimos o objeto de estudo deste trabalho. A 
pesquisa aborda o tratamento dado pelo ordenamento jurídico brasileiro a situação da violação da intimidade e 
privacidade que é, a cada dia, mais comum no cotidiano, pois a sociedade em que se vive apegou-se à tecnologia e, 
muitas vezes, acredita que aquilo que está acessando pode usá-lo da maneira que bem entender. 
 
Palavras-chave: Direitos Fundamentais. Intimidade. Privacidade. Internet. Legislação. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
A internet é um importante veículo de informações que a sociedade utiliza para suas relações, seja ela penal, 

comercial, trabalhista, entre outras, influenciando de maneira significativa os direitos fundamentais, observando a sua 
capacidade de violar os direitos da personalidade, dentre eles a privacidade, que estará sempre vinculada a uma ofensa 
à dignidade da pessoa humana. Acompanhando a modernidade dos dias atuais, observa-se que a sociedade está em 
constantes mudanças, e o direito, frente a essas mudanças, aprimora-se diante das situações, tentando promover 
regulamentações eficientes. 

O Poder Judiciário, diante das violações dos direitos fundamentais que ocorrem na internet, promove a 
proteção legal do tipo indenizatória, cautelar e cominatória. Assim, têm-se os princípios fundamentais protegidos e 
garantidos à dignidade humana que resguardam o indivíduo em caso de violação a seus direitos. 

 
METODOLOGIA 
 

Este trabalho é baseado em discussões sobre os Direitos Fundamentais nas aulas da disciplina de Direito 
Constitucional I, nas Faculdades Integradas de Patos, durante o segundo semestre de 2015. 

Para chegar a tal veredito, foram realizadas pesquisas em obras de autores aptos a comentar por tal assunto, 
que está a cada dia mais presente na sociedade em que vivemos. 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
O conceito de Direitos Fundamentais é bastante amplo, dificultando uma definição universal. O que podemos 

observar é que houve uma evolução histórica, onde recebeu várias expressões para designá-lo, entre outros, Direitos 
Humanos e Direitos Públicos Subjetivos. 

Paulo Bonavides cita Hesse, quanto ao seu entendimento sobre direitos fundamentais, como aqueles que 
visam à criação e manutenção dos pressupostos elementares de uma vida na liberdade e na dignidade humana. 

A Constituição Federal garante o direito à privacidade através do Artigo 5º, inciso X: “São invioláveis a 
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação”. 

Segundo Alexandre Rodrigues, o direito à privacidade tem consistido em objeto de estudo de vários juristas e, 
de acordo com ele, a privacidade é como uma faculdade inerente a todo e qualquer indivíduo sobre fatos inerentes a sua 
própria pessoa ou atividades particulares. 

O direito à intimidade, muitas vezes, é confundido com o direito à privacidade, o que diferencia é a vida 
privada, seu dia a dia, dentro da sua casa, trabalho, entre outros. Alguns doutrinadores afirmam serem sinônimos. O 
direito à privacidade é mais amplo. Foi a partir da Constituição de 1988 que houve um interesse maior à proteção ao 
direito à intimidade, e, ainda, é resguardada no âmbito do direito penal e do direito civil. 

Com a proteção da intimidade, pretende-se assegurar uma parcela da personalidade que se reserva da 
indiscrição alheia para satisfazer exigências do isolamento moral do sujeito. 

Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra Martins no livro “Comentários à Constituição do Brasil”, o direito à 
intimidade consiste na faculdade que tem cada indivíduo de obstar a intromissão de estranhos na sua vida privada e 
familiar, assim como de impedir-lhes o acesso a informações sobre a privacidade de cada um, e também impedir que 
sejam divulgadas informações sobre esta área da manifestação existencial do ser humano. 
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A internet é uma rede de computadores em todo o mundo que integra residências, empresas, universidades, 
órgãos do governo e outros. Chegando assim, informações de qualquer lugar do mundo sobre qualquer assunto do seu 
interesse, sendo utilizada das mais variadas formas, tanto para o bem quanto para o mal, tendo uma capacidade incrível 
de propagação. A internet permite o acesso a informações de todos os tipos e de muitas transferências de dados, além 
de uma grande variedade de recursos e serviços, como e-mails, serviços de comunicação instantânea, 
compartilhamento de arquivos como músicas, fotos, redes sociais, e uma infinidade de outros temas. E é aí onde se 
apresenta a grande possibilidade de se cometer crimes virtuais. 

Para Corrêa (2000, p.3): 
 

A tecnologia digital é uma realidade, e justamente por isso estamos diante da criação de 
lacunas objetivas, as quais o direito tem o dever de estudar, entender e, se necessário, 
preencher. Com q crescente popularização da Grande Rede, evidenciamos a criação de 
novos conceitos sobre tradicionais valores tais como liberdade, a privacidade e o 
surgimento de crimes digitais. 

 
A internet surgiu em meados dos anos 60, século XX, mas foi a partir dos anos 90 que a população passou a 

ter acesso mais facilmente. Antes os únicos a terem acesso eram os institutos de pesquisa científica. Com o avanço das 
tecnologias, tudo foi ficando mais fácil e o mundo globalizado, essas evoluções deram acesso também a grandes 
problemas. 

O Direito, como não podia deixar de ser, também evoluiu, pois está diretamente ligado à sociedade. E o direito 
à privacidade foi um dos direitos fundamentais que passou a ser mais valorizado, sofrendo profundas e intensas 
transformações no âmbito do direito. 

O Crime de violação do direito à privacidade, através da internet, tem encontrado dificuldade para punição e 
prevenção, pois as leis específicas para esse tipo de crime ainda se encontram em fase de regulamentação. 

Os hackers são um dos principais autores desse tipo de crime, pois eles utilizam métodos ardilosos para 
enganar as pessoas, como: Cavalo-de-Tróia, Keyloggers, entre outros. 

Cavalo-de-Tróia, depois de infectar o computador, poderá ter acesso remoto, capturando dados pessoais da 
pessoa; Keyloggers podem vir embutidos em vírus, capturando tudo que é digitado pelo usuário. 

Para Tomizawa (2008, p.96): “Hacker é alguém que, deliberadamente, ganha acesso a outros computadores, 
frequentemente sem o conhecimento ou permissão do usuário, são feras da informática”. 

A privacidade torna-se alvo fácil para quem não toma os devidos cuidados com seus dados pessoais, vida 
privada, mas quem também é vítima quando consulta contas bancárias, realiza compras na internet, entre outros atos. 

O que interessa é que não pode haver violação dos direitos privados, obtido por qualquer meio, e a sua 
veiculação pela internet sem o consentimento da vítima, como foto ou vídeo de uma pessoa, colocando-a em situação 
de constrangimento. 

O Brasil, como alguns países, ainda está tentando adaptar-se ao crime de violação dos direitos à privacidade 
na internet. 

Os direitos fundamentais não são absolutos, então dessa forma acabam que dentro dos outros direitos 
fundamentais, um se esbarra no outro, dificultando a solução dos problemas, como é o caso do direito à privacidade e à 
intimidade, que vai de encontro ao direito de liberdade de expressão. O que deverá ser feito é o juízo de ponderação, 
analisando cada caso concreto. 

Atualmente, no Brasil, estão sendo discutidos dois projetos de lei de grande importância para o uso da internet. 
 
• O projeto de lei da câmara nº 2.116 – “Marco Civil da Internet”; 
• PLC Nº 2,793, incluindo o artigo 154-A e seus incisos, 154-B e alterando os artigos 266 e 298. 
 
Os projetos de lei no combate aos crimes praticados através da internet, ainda, andam a passos lentos, pois 

comparado ao número de pessoas que têm acesso à internet, hoje em dia, chega a ser insignificante o apoio que tem 
recebido. Os crimes aumentam cada vez mais utilizando essa ferramenta, ocorrendo de forma ilimitada, Mas o Poder 
Judiciário vem mostrando avanço, com relação ao assunto, promovendo ações indenizatórias por danos morais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Este trabalho teve como intuito principal observar a relação entre os Direitos à Intimidade e à Privacidade, 

levados ao âmbito das ferramentas tecnológicas e redes sociais que invadem, cada vez mais, a sociedade no dia a dia 
de todos. 
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EVOLUÇÃO POLÍTICA E JURÍDICA DO DIREITO CONSTITUCIONAL E SUAS DIMENSÕES 
 

Joaquim Sérvulo de Sousa Júnior 
 
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo delinear e trabalhar o conceito de Direito Constitucional; os movimentos 
existentes em face de seu avanço; as fases de Estado, do autoritarismo ao socialismo; a evolução histórica do Direito 
Constitucional; conteúdos doutrinários acerca de sua realidade; a existência dos direitos de primeira, segunda, terceira, 
quarta e quinta dimensão; a aceitação e as visões de autores sobre os direitos de quarta e quinta dimensão; do objetivo 
da Ciência do Direito e o objetivo final do ordenamento supremo do Estado: a Constituição. 
 
Palavras-chave: História. Evolução. Política. Justiça. Dimensões. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

A sociedade organizada e avançada que hoje se faz presente, para chegar a tal, passou pelos mais diversos 
combates e conflitos. Não há como fazer apreciações e análises ao direito contemporâneo, esquecendo daquilo que 
passamos para chegar dias hoje. Indiscutivelmente, os acontecimentos de um hoje são derivações de um passado. 
Assim, é preciso entender os ocorridos passados para que possamos lutar por vitórias futuras. 
 
METODOLOGIA 
 

Este trabalho usa como método a pesquisa bibliográfica. Utiliza como fonte de pesquisa a obra “Direito 
Constitucional Esquematizado”, de Pedro Lenza; a vigésima sétima edição do livro “Direito Constitucional”, de Alexandre 
de Moraes; e a obra “Curso de Direito Constitucional” de Paulo Bonavides. 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

As sociedades mais civilizadas e organizadas dos dias de hoje passaram, em sua história, por inúmeras fases 
conturbadas e conflituosas. Para encontrar a tal organização, fez-se necessária a busca por elementos estruturantes que 
garantissem o desenvolvimento do Estado.  

Indiscutivelmente, não há como construir ou formar um Estado sem que este possua uma Constituição; em que 
esta traz, em si, três elementos que integram a sua formação: soberania, povo e território.  

Assim, buscando o conceito de “Constituição”, são várias as acepções e concepções que podem definir este 
termo. Deste modo, elas podem possuir diversos sentidos: sentido sociológico; sentido político; sentido material e formal; 
sentido jurídico; sentido culturalista ou uma constituição aberta. É importante ressaltar que no, Brasil, foi adotado o 
sentido formal. 

O sentido formal é caracterizado pela forma de criação da norma. Na precisa lição de Pedro Lenza, é: 
“qualquer norma que tenha sido introduzida por meio de um procedimento mais dificultoso”.  

Adentrando nas evoluções históricas, diversos foram os movimentos políticos, jurídicos e sociais na busca pelo 
reconhecimento de direitos, garantias e limitações de poder por parte daquele que era detentor da força maior. Este 
movimento ficou caracterizado como ‘‘constitucionalismo’’. Conforme explicita Alexandre de Moraes (2010, p. 1): 
 

A origem formal do constitucionalismo está ligada às Constituições escritas e rígidas dos 
Estados Unidos da América, em 1787, após a independência das 13 colônias, e da 
França, em 1791, a partir da Revolução Francesa, apresentando dois traços marcantes: 
organização do Estado e limitação do poder estatal, por meio da previsão de direitos e 
garantias fundamentais. 

 
Fazendo menção a esses conhecimentos relativos ao passado é de uma importância enorme lembrar que 

passamos por três fases na formação do Estado: Estado Autoritário/Absolutista; Estado Liberal e Estado Social. No 
Estado Autoritário/Absoluto (século XVI), o poder estaria concentrado nas mãos de somente um soberano. O Estado 
Liberal (século XVIII), por sua vez, é caracterizado pela ideia que o indivíduo possui direitos naturais e inalienáveis. 
Porém, esta forma trouxe grandes consequências. Esta liberdade, em consequência, passou a ser grande beneficiária 
da classe burguesa na concentração de renda e muito prejudicial à classe mais carente, que acabava ficando, cada vez 
mais, em uma extrema inópia. Finalizando este tópico, o Estado Social, denominado pela doutrina como os direitos de 



 

ANAIS DO 10º CONGRESSO JURÍDICO DAS FIP 42 

 

segunda geração/dimensão, trata-se de um Estado que ajusta a promoção social e sistematiza à economia do país, 
regula as relações sociais e trata da saúde e do bem-estar dos indivíduos.  

Não poderíamos, portanto, falar de todas essas batalhas e deixar despercebida uma teoria primordial do 
Direito Constitucional: a teoria dos Direitos Fundamentais e as suas Dimensões. A liberdade e a dignidade da pessoa 
humana são os grandes basilares dos direitos fundamentais; o passar do tempo e o avanço dos direitos e garantias é o 
grande marco dessas dimensões.  

 Existe na doutrina, e é fundamental ressaltar, uma discussão pacífica entre os termos “dimensão” e “geração”. 
Sobre estes termos, acentua Pedro Lenza (2014, p. 1056): 

 
Dentre vários critérios, costuma-se classificar os direitos fundamentais em gerações de 
direitos, ou, como prefere a doutrina mais atual “dimensões” dos direitos fundamentais, 
por entender que uma nova “dimensão” não abandonaria as conquistas da “dimensão” 
anterior e, assim, esta expressão se mostraria mais adequada no sentido de proibição de 
evolução reacionária. 

 
A se tratar dos direitos de primeira dimensão, podemos dizer que são os direitos da liberdade, direitos civis e 

direitos políticos; são os direitos “de resistência ou de oposição perante o Estado” e que assim se desenvolveram ao 
longo da história em diversos países constitucionais. Desta forma, preleciona Paulo Bonavides (2003, p. 563): 

 
Se hoje esses direitos parecem já pacíficos na codificação política, em verdade se 
moveram em cada país constitucional num processo dinâmico e ascendente, 
entrecortado não raro de eventuais recuos, conforme a natureza do respectivo modelo de 
sociedade, mas permitindo visualizar a cada passo uma trajetória que parte com 
frequência do mero reconhecimento formal para concretizações parciais e progressivas, 
até ganhar a máxima amplitude nos quadros consensuais de efetivação democrática do 
poder. 
 

Os direitos fundamentais de segunda dimensão aparecem no século XX. Sem muitas delongas, são os direitos 
econômicos, sociais e culturais, que possuem forte ligação com o princípio da igualdade. Assim, os direitos de segunda 
dimensão, segundo Paulo Bonavides, “tendem a torna-se tão justificáveis quanto os de primeira. Pelo menos esta é a 
regra que já não poderá ser descumprida ou ter sua eficácia recusada com aquela facilidade de argumentação arrimada 
no caráter programático da norma.” 

Conceitua Paulo Bonavides que o desenvolvimento das nações e os mundos subdesenvolvidos fizeram que 
surgisse a premência de direitos fundamentais de terceira dimensão. Para ele, “o direito ao desenvolvimento diz respeito 
tanto a Estados como a indivíduos”. Destarte, esses direitos são, podemos dizer assim, os poderes de titularidade 
coletiva social; fraternidade, solidariedade e meio ambiente equilibrado.  

Agora, tratamos dos direitos de quarta e quinta dimensões, que são frutos da engenharia genética e de um 
elevado desenvolvimento social e tecnológico. 

Assim, pois, são direitos de quarta dimensão: o direito à democracia, o direito à informação e o direito ao 
pluralismo. Assim sendo, acredita Paulo Bonavides, que a sociedade do futuro depende deles, portanto, para a sua 
concretização.  

Em uma colocação feliz, explica Paulo Bonavides (2003, p. 571): 
 

A democracia positivada enquanto direito de quarta geração há de ser, de necessidade, 
uma democracia direta. Materialmente possível graças aos avanços da tecnologia de 
comunicação, e legitimamente sustentável graças à informação correta e às aberturas 
pluralistas do sistema. Desse modo, há de ser também uma democracia isenta já das 
contaminações da mídia manipuladora, já do hermetismo de exclusão, de índole 
autocrática e unitarista, familiar aos monopólios do poder. 
 

Os direitos de quinta geração é tese defendida pelo eminente professor Paulo Bonavides. Traz ele, em sua 
asserção, o direito à paz, entendendo que versa sobre esse direito um axioma da democracia participativa ou, ainda, um 
supremo direito da humanidade. Na sua visão, portanto, o direito à paz trata de uma premissa necessariamente evidente 
e verdadeira, precisando ser tratada em dimensão autônoma, contrariando assim a ideia de Karel Vasak, onde este crê 
ser o direito à paz direito de terceira dimensão. 
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Dos novos fatores da sociedade, das novas formas de desenvolvimento, podem partir grandes ameaças a 
direitos fundamentais, conforme assegura Paulo Bonavides (2003, p. 599): 

 
Não resta dúvida, porém, de que, à margem da teorização, no âmbito exclusivo da 
realidade pura de nosso tempo, os obstáculos para concretizar direitos fundamentais de 
natureza social aumentaram consideravelmente por efeito do neoliberalismo e da 
globalização. Da sociedade mesma, onde atuam esses fatores novos, partem ameaças 
que se poderão tornar letais à liberdade enquanto direito fundamental. A moderna e 
complexa sociedade de massas, como Sociedade pós-industrial, desde muito tem feito 
crescer esse risco. 
 

Destarte, o Direito que outrora se mobilizava em uma luta contra a discórdia, agora, vislumbra, com 
genuinidade, direitos de quinta geração; o direito à paz.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Concluiu-se, com esta pesquisa, que o surgimento de uma nova dimensão de direito, como nos ensina Pedro 
Lenza, não abandonaria aqueles que já foram conquistados anteriormente. Além disso, entendendo que o direito à paz é 
axioma, devendo ser tratado com independência ou autonomia, não poderia, pois, deixar de ser considerado como 
direitos de quinta dimensão. Em suma, a Ciência do Direito se movimenta em busca de parâmetros justos. Os direitos de 
quinta geração seria o grande agente da ausência de discórdias, conflitos e desacordos futuros, primordial para a 
subsistência de todos os demais.  
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LIBERDADE DE EXPRESSÃO NA INTERNET: DIREITO DE IMAGEM E A LEI NO BRASIL 
 

Janderson Leite de Figueiredo 
 
RESUMO: Diante dos crescentes e públicos casos de escândalos envolvendo a divulgação de imagens e opiniões, na 
rede mundial de computadores através das redes sociais, busca-se com esta pesquisa analisar, de maneira sucinta, a 
forma com que a legislação brasileira trata a liberdade de expressão e a preservação da imagem das pessoas, em meio 
ao avanço colossal e rápido dos meios de comunicação via internet. Neste sentido, esta pesquisa embasa-se no texto 
constitucional e nas leis ordinárias para tecer um breve arcabouço de como a lei trata da preservação do direito de 
manifestação do pensamento e a liberdade de expressar-se e o limite para a manutenção da imagem e da honra dos 
outros. Evidencia, também, o fato da lei do Brasil ser uma das pioneiras no manejo e criação de marco civil para uso da 
rede mundial de computadores. 
 
Palavras-chave: Liberdade de expressão. Preservação da imagem. Redes sociais. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A sociedade contemporânea passa por um grande e rápido processo de evolução das mídias digitais, 
aparelhos de comunicação, celulares, smartphones, entre outros, cada dia mais presente no cotidiano dos adultos, 
crianças, idosos e todos os seguimentos sociais, sejam ricos ou pobres. Mídias essas interligadas pela rede mundial de 
computadores. Esta evolução veio como facilitador para a comunicação entre as pessoas, o inimaginável aconteceu! 
Uma mensagem entre pessoas que, há algumas décadas, levariam dias para se concretizar, se estivessem em países 
ou regiões diferentes, agora distam apenas alguns segundos. Toda essa rapidez na comunicação trouxe, também, 
perigos pertinentes à velocidade com que os fatos são capturados e transmitidos a dimensões universais. Qualquer 
pessoa pode filmar, gravar e divulgar imagens e áudios sobre os mais variados acontecimentos que surgem em torno de 
si própria ou de outrem e divulgá-los, sem medir as consequências desse ato automático de postar tudo que vê. Nesse 
aspecto, com base no Art.: 5º, IX, da Constituição Federal - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença - no Art. 220. A manifestação do pensamento, a 
criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, 
observado o disposto nesta Constituição. Nesse aspecto, buscamos responder à indagação: qual o limite entre a 
liberdade de expressão e comunicação e a preservação da imagem das pessoas?  

 
METODOLOGIA 
 

A metodologia que este trabalho acadêmico emprega é a pesquisa bibliográfica que se fundamenta a partir de 
material já publicado, através de livros, revistas e trabalhos acadêmicos relacionados ao tema em questão.  

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Com a globalização e o surgimento da informática, a sociedade moderna passou a ser excessivamente 
interligada por meio da internet e de redes sociais que surgem, todo momento, e como para o homem não basta ter 
conhecimento ou deter alguma informação e manter só para si, esse virou um cenário propício para a divulgação e 
difusão de tudo que se sabe, se vê, ou mesmo toma ciência. (NOVELINO, 2015). 

O direito de liberdade de expressão surge de forma constitucionalizada e emana como resposta à privação das 
liberdades, após várias sociedades experimentarem de regimes ditatoriais e autoritários. No entanto, o Direito à 
liberdade de manifestação do pensamento, como conhecemos hoje, toma sua forma inicial com a Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão (1789). 

No Brasil, o direito de manifestação do pensamento e liberdade de expressão está disposto na Constituição 
Federal:  

 
Art, 5.º, IV – è 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, ou moral ou à imagem;  
[...] 
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IX- é livre a expressão da atividade intelectual, artística, cientifica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença.  

 
O que buscamos analisar neste trabalho, é que a Constituição veda qualquer tipo de censura à manifestação 

do pensamento, nesse sentido, e com a evolução das mídias, qualquer pessoa pode publicar notícias, 
independentemente da veracidade dos fatos e causar danos irreparáveis, seja a imagem ou mesmo a vida das pessoas 
sobre a qual se publicou determinado fato. Podemos citar como exemplo: “Mulher espancada após boatos em rede 
social morre em Guarujá, SP” publicada no site G1. 

Para esclarecer o titulo acima, essa matéria foi amplamente veiculada na mídia nacional, após a polícia do 
Estado de São Paulo divulgar um retrato falado de uma possível sequestradora de crianças para fins de bruxaria. Esta 
imagem foi compartilhada por um homem da comunidade Morrinho no bairro do Guarujá no Litoral de São Paulo, pelo 
simples fato da senhora parecer fisicamente com a sequestradora, foi espancada e morta em consequência do 
linchamento. 

Observando o caso concreto, é justa a indignação do senhor que compartilhou a foto com o fim de localizar a 
sequestradora, exerceu o seu direito de expressar-se, porém o direito à vida da cidadã morta não foi preservado, não 
estamos analisando aqui o direito à vida que é supremo, mas a banalização da imagem das pessoas que é divulgada 
sem o menor critério. Não vamos discutir aqui o direito à vida, à indenização, enfim, deixamos aberto este tema para 
futuras pesquisas. 

Se fossemos elencar exemplos, teríamos dezenas de casos, em que, não como no caso acima, foi apenas a 
aparência que levou a um desastre, mas a imagem real de pessoas que são divulgadas sem autorização; como é o caso 
da divulgação de fotos que são copiadas das redes sociais e compartilhadas com anúncios de prostituição, sendo que as 
pessoas que tem sua imagem publicada não são profissionais do sexo, isto causa um dano moral de grande escala na 
vida da pessoa afetada, fato esses muitas vezes causados por vingança por parte de algum desafeto.  

A Constituição do Brasil de 1988 veda o anonimato e dispõe sobre o direito a resposta e a indenização por 
dano material, moral ou à imagem, conforme citado inicialmente.  

Segundo Celso Bastos (2000): “O direito de exprimir e divulgar livremente o seu pensamento. È o direito de 
não ser impedido de exprimir-se. Ao titular da liberdade de expressão é conferido o poder de agir, pelo qual contará com 
a abstenção ou com a não e interferência de quem quer que seja no exercício do seu direito”. 

Para Marcelo Novelino (2015): “Em determinadas hipóteses, a manifestação do pensamento pode atingir 
direitos fundamentais de terceiros, tais como a honra e a imagem, razão pelo qual a identificação de quem emitiu o juízo 
é necessária, a fim de que seja viabilizada eventual responsabilização nos casos de manifestação abusiva”. 

De acordo com a pesquisa realizada para a construção deste estudo, foi possível observar que, Brasil, a 
existência de duas tipificações que norteiam este tema tão polemico e com vários pontos a serem discutidos, que são: a 
Lei 12 737/12 e a Lei 12 965/14. 

A primeira lei citada trata-se da Lei Carolina Dieckmann, foi dado esse nome, em virtude da repercussão que o 
caso da atriz teve, após fotos intimas suas terem sido subtraídas sem autorização durante uma manutenção de seu 
computador e divulgada sem autorização; Nesse sentido, a lei dispõe que é crime a invasão de dispositivo de informática 
alheio, conectando ou não a rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir informações sem 
autorização expressa ou tácita do titular para fim de obtenção de determinado vantagem ilícita. Caput do Art. 154-A. 

A segunda, a lei 12.965/14 é a lei Do Marco Civil da Internet, o principal objetivo dessa lei é o estabelecimento 
de princípio, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Todavia vamos abordar o que tange à 
liberdade de expressão e a retirada de conteúdos do ar. Um dos grandes avanços do marco civil é a garantia da 
liberdade de expressão assegurada em conformidade com a constituição de 1988, garantindo o direito de se expressar 
livremente e que a internet continuará sendo um ambiente democrático aberto e livre, mas ao mesmo tempo preserva a 
intimidade e a vida privada, a grande mudança promovida pela lei é a retirada de conteúdos do ar, visto que antes da 
entrada em vigor do marco não havia regra clara a esse respeito, a partir do marco o material só será retirado do ar 
mediante ordem judicial, com a exceção da pornografia de vingança, ou pessoas vitimas de violações de sua intimidade 
que poderá solicitar a retirada do conteúdo.  

De acordo com o acima citado, observa-se que o Brasil demonstra de forma inovadora em sua legislação 
artifícios para a garantia da liberdade de expressão na internet e o combate a crimes de exposição indevida da imagem 
e informações alheias. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com base na pesquisa realizada, observamos que a legislação brasileira dispõe de leis que tratam dos temas 
relacionados à divulgação de noticias, exposição da imagem e da liberdade de expressão por meio da internet. Nesse 
sentido, a pesquisa buscou responder à seguinte pergunta: Qual o limite da liberdade de expressão na internet e a 
posição da legislação brasileira? A construção da resposta se dá pelo fato de que a linha que separa a liberdade de 
expressão e o direito à preservação da imagem é tênue, e faz-se necessária uma maior observância dos usuários das 
redes sociais para com Leis que tratam do tema, como uma conscientização por parte do estado junto à sociedade, 
evitando assim divulgação exacerbada de acontecimento que necessariamente não são públicos como alguém 
agonizando enquanto morre, a foto íntima de alguém. 

Nesse aspecto, deixamos como sugestão para as próximas pesquisas temas como a punição dada a pessoas 
que cometem crimes cibernéticos, ou como buscar a indenização justa tendo em vista a exposição de sua imagem na 
internet. 
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CASO BELO MONTE: A IMPORTÂNCIA DA AÇÃO POPULAR COMO INSTRUMENTO 
NECESSÁRIO PARA O EXERCÍCIO DA SOBERANIA DO POVO 

 
Weverton Araujo de Menezes; Reydenner de Souza Fragoso; Monara Michelly de Oliveira Cabral  

 
RESUMO Este trabalho científico, de caráter bibliográfico, tem como principal objetivo conceituar e expor a importância 
de um dos remédios constitucionais, a ação popular que encontra respaldo tanto no texto constitucional - art. 5º, LXXIII, 
bem como em lei específica - Lei nº. 4.717 de 29 de junho de 1965, a qual foi sancionada pelo Ex-Presidente da 
República, Humberto de Alencar Castello Branco, no período em que vigorava a Ditadura Militar, que visa a anular ato 
lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. A 
pesquisa, busca relacioná-la como expressão da soberania do povo, baseando-se, originariamente, na ação realizada 
para paralisar as obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no Estado do Pará. Enfatiza o crescimento do grau de 
conscientização, por parte dos cidadãos brasileiros, tendo em vista a concreção dos seus direitos no meio político. 
 
Palavras-chave: Direito. Cidadania. Remédio constitucional. Ação popular.  
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Este resumo expandido relata um pouco sobre a importância da ação popular - reservada a qualquer cidadão 
brasileiro em gozo de seus direitos civis e políticos -, para o exercício da soberania popular, tendo como exemplo a ação 
popular de n.º 5059088-86.2011.404.7100, realizada para paralisar as obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no 
Estado paraense.  

A ação popular, introduzida no nosso Ordenamento Jurídico desde a Constituição de 1934 e permanecendo 
até os dias atuais (no art. 5.º, LXXIII, da Constituição Federal de 1988), visa à proteção da república, que tem como 
escopo a proteção dos interesses difusos. 

Ao relacionar a “ação cidadã” com o caso Belo Monte, percebemos que apesar da Usina ter sido iniciada há 
mais de 20 (vinte) anos, somente passou a ser questionada a partir de 2009 devido ao elevado grau de conscientização 
dos cidadãos brasileiros, sejam: professores, arquitetos, psicólogos, reflorestadores, estudantes etc. - todos com o 
mesmo objetivo: evitar os impactos ambientais e garantir a permanência dos indígenas em seu povoado - que, por meio 
de um dos remédios constitucionais, conseguiram a decisão liminar para estagnar o prosseguimento da obra. 

Além de conceituá-la, enfatizam-se as dificuldades para ajuizar esta ação e um dos principais motivos para a 
sua elaboração, tendo em vista a sua relevância para a coletividade, traduzindo em meios concretos de defesa para a 
invalidação de atos lesivos.  
 
METODOLOGIA 
 

Dentre os métodos de abordagem existentes, destaca-se, neste trabalho científico, o método hipotético-
dedutivo, pois inclui a dedução (racionalização) à indução (experimentação). Esta circunspecção é derivada de certa 
viabilidade para responder um determinado problema de natureza científica.  

Quanto ao procedimento, de caráter específico, recorreu-se ao processo histórico, em que analisa vários 
aspectos “conquistados” após a implementação do termo “ação popular” no texto Constitucional, por exemplo. Além 
deste, utilizou-se, também, o método procedimental funcionalista, pois a conclusão do estudo foi parcialmente baseada 
na interpretação do estilo de vida brasileiro. 

Para a coleta de informações, utiliza as técnicas de observação, que proporcionam um conhecimento claro e 
preciso sobre a “ação cidadã”, para que, a partir desta análise, elaborássemos as devidas considerações. A observação, 
como qualquer outro processo finalístico, ajudou-nos, como pesquisadores, a elaborar as conclusões sobre a 
importância da ação popular no contexto político e social brasileiro. 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
Baseado nos conceitos de vários doutrinadores da área administrativa ou da constitucionalista, entende-se que 

a ação popular é um instrumento para o exercício direto da cidadania, pois qualquer cidadão, no gozo das suas 
atribuições civis e políticas, poderá propor esta ação.  
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[...] a ação popular é uma ação constitucional de natureza civil, cuja titularidade é 
exclusiva do cidadão, e que, amparada no principio republicano, tem por escopo a 
proteção da coisa pública (res publica) por meio de anulação ou da declaração de 
nulidade de atos praticados pelo Estado, ou por entidades a ele vinculadas, quando 
lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 
patrimônio histórico e cultural. (DANTAS, 2010, p. 386). 
Ação popular é o meio constitucional posto à disposição de qualquer cidadão para obter 
a invalidação de atos ou contratos administrativos – ou a estes equiparados – ilegais e 
lesivos do patrimônio federal, estadual e municipal, ou de suas autarquias, entidades 
paraestatais e pessoas jurídicas subvencionadas com dinheiros públicos. (LOPES, 
MENDES, WALD, 2013, p. 178-179). 

 
Além dos doutrinadores, a “ação cidadã” também encontra respaldo na Constituição Federal de 1988, que 

expõe o seguinte: 
 
Qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação popular que vise a anular ato lesivo 
ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade 
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, 
salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. (art. 5.º, 
LXXIII, da Constituição Federal de 1988). 
Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta Constituição. (art. 1.º, parágrafo único, da Constituição 
Federal de 1988). 
 

Por ser um meio constitucional à disposição de qualquer cidadão, a ação popular visa a defender os interesses 
coletivos/difusos. É o que relata Hely Lopes, Arnoldo Wald e Gilmar Mendes, no livro “Mandado de segurança e ações 
constitucionais”: 

 
É um instrumento de defesa dos interesses da coletividade, utilizável por qualquer de 
seus membros. Por ela não se amparam direitos individuais próprios, mas, sim, 
interesses da comunidade. O beneficiário direto e imediato desta ação não é o autor; é o 
povo, titular do direito subjetivo ao governo honesto. O cidadão a promove em nome da 
coletividade, no uso de uma prerrogativa cívica que a Constituição da República lhe 
outorga. (LOPES, MENDES, WALD, 2013, p. 179). 
 

Para o ajuizamento da ação popular, segundo Hely Lopes, Arnoldo Wald e Gilmar Mendes, faz-se necessário 
que três requisitos estejam presentes. O primeiro deles estaria relacionado à titularidade, isto é, somente poderá propor 
a ação popular o cidadão que possuir título eleitoral. O segundo requisito, relacionado à finalidade da ação, afirma que a 
ação popular destina-se a invalidar atos praticados com ilegalidade de que resultou lesão ao patrimônio público. Já o 
terceiro requisito, por fim, envolve a própria lesividade ao patrimônio público, bastando que haja prova para tornar o ato 
nulo de pleno direito.  (LOPES, MENDES, WALD, 2013, p. 181). 

Sendo assim, a ação popular pode ter fins diversos, sejam preventivos, repressivos, exercendo função 
corretiva ou supletiva. Necessários para invalidar atos ou contratos administrativos ilegais e lesivos. Como afirma: 

 
Como meio preventivo de lesão ao patrimônio público, a ação popular poderá ser 
ajuizada antes da consumação dos efeitos lesivos do ato; como meio repressivo, poderá 
ser proposta depois da lesão, para reparação do dano. (LOPES, MENDES, WALD, 2013, 
p. 186).  
 
[...] a ação popular pode ter [além das expostas acima] finalidade corretiva da atividade 
administrativa ou supletiva da inatividade do Poder Público nos casos em que devia agir 
por expressa imposição legal. Arma-se, assim, o cidadão para corrigir a atividade 
comissiva da Administração como para obrigá-la a atuar, quando sua omissão também 
redunde em lesão ao patrimônio público. (LOPES, MENDES, WALD, 2013, p. 186).  

 
Portanto, é nessa perspectiva que se analisa a ação popular nº 5059088-86.2011.404.7100, de 2011 – contra 

a União Federal e o Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) -, em que 
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pessoas de diferentes cidades brasileiras ingressaram na Vara Ambiental do Tribunal Regional Federal da 4º Região 
(TRF4), com pedido de liminar para “conter” as obras na Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no Pará.  

Os autores, por intermédio da advogada Jussara Maria de Oliveira Stockinger (OAB/RS 8.654), além de 
invocarem o art. 5.º, LXXIII, basearam-se, também, no art. 225, da Constituição Federal de 1988, tendo em vista a 
manutenção da qualidade de vida por meio de um ambiente equilibrado. 

 
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. 
(art. 225, CF/88).  
 

Na obra, destacam-se várias ilegalidades e atos lesivos ao meio ambiente e a cultura, tendo em vista a 
devastação ambiental, pois a aquisição de energia por usina hidrelétrica não é “limpa” (diferentemente da energia eólica 
e da solar); e, também, por violar direitos humanos dos povos de lá retirados, isto é, os indígenas. 

Mediante a referida obra, será inundada uma área equivalente ao município de Porto Alegre, causando a seca 
de cerca de 100 km do Rio Xingu, rio da bacia amazônica, ainda virgem (sem barramentos) e vital à biodiversidade da 
região, e que já sofre a ameaça de forte desmatamento e migração (são 100 mil pessoas em busca de empregos 
temporários). (p. 04).  

Trata-se aqui não somente de crimes contra a fauna e flora, COMO TAMBÉM VIOLAÇÕES DE DIREITOS 
HUMANOS DOS POVOS QUE SERÃO DE LÁ RETIRADOS, sem que se invista em alternativas econômicas e 
ambientalmente mais viáveis e, neste caso, socialmente aceitáveis no que concerne ao respeito dos direitos humanos 
destes povos [genocídio]. (p. 07).  

Vale mencionar também que “toda construção desse porte gera polêmica. E achar o ponto de equilíbrio entre 
os inegáveis benefícios da hidrelétrica e a compensação dos impactos socioambientais é o grande desafio [...].” É o que 
afirma Mariane Martins, em seu texto “Especial – O polêmico caso de Belo Monte”. 

O importante ressaltar, aqui, é a importância da ação popular para os cidadãos brasileiros e, também, o 
enaltecimento da crescente conscientização dos mesmos para o exercício do poder que emanam, manifestando 
opiniões e interesses em prol da coletividade, envolvendo, assim, o conceito de democracia. É o que afirma Paulo 
Bonavides, em seu livro “Teoria constitucional da democracia participativa”: 

 
Não há democracia sem participação. De sorte que a participação aponta para as forças 
sociais que vitalizam a democracia e lhe assinam o grau de eficácia e legitimidade no 
quadro social das relações de poder, bem como a extensão e abrangência desse 
fenômeno político numa sociedade repartida em classes ou em distintas esferas e 
categorias de interesses. (BONAVIDES, 2001, p. 51). 
 

Para Bonavides, “A democracia é a palavra. E a palavra, associada à verdade, é veículo de pensamento que 
tem vida, poder e expressão.” (BONAVIDES, 2001, p. 65). Contudo, a democracia é um instrumento essencial para a 
participação de qualquer cidadão no meio político, podendo exigir a concreção de seus direitos e “transparecer” os seus 
deveres. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Tendo como base tudo o que foi exposto, chegamos à conclusão de que, atualmente, a ação popular ainda 
não é um meio muito utilizado para exercer a cidadania, seja por falta de informação sobre como procedê-la, seja por 
receio de “lutar contra os poderosos”.  

É por falta desse tipo de informação que o povo não se manifesta tanto e nem imaginam a força que possuem, 
quando unidos. No entanto, a ação popular precisa ser divulgada para não ser esquecida e desvalorizada. 

O caso Belo Monte foi só um exemplo a ser seguido. Isto nos mostra que é possível “transparecer” todos os 
atos e contratos realizados pela Administração Pública e, quando ilegais e lesivos, procurarmos nossos direitos 
constitucionalmente assegurados, mesmo sem apoio institucional.  

Contudo, a ação popular é um importante instrumento democrático e participativo, que deve ser acionado 
quando preciso, pois concede aos cidadãos o direito de ajuizá-la – baseando-se nos princípios da igualdade e da 
liberdade - exercendo-o de forma direta, com fins coletivos. Garantindo, desta forma, ao Direito Humano a participação 
em assuntos públicos. 
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DIREITO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA A PARTIR DE UMA VISÃO CONSTITUCIONAL 
 

Ianca de Lima Araújo; Felipe Gualberto de Moura; Monara Michelly de Oliveira Cabral 
 
RESUMO: Este resumo tem como escopo a abordagem de um Direito fundamental e essencial à existência humana, o 
direito à alimentação adequada. Este estudo leva em conta este fato, buscando salientar sua importância, elencando 
alguns programas voltados a ele, além de fomentar previsões legais, dentre as quais está sua “constitucionalização” e o 
que se deve observar para garanti-lo. Resta salientar que este trabalho utiliza como metodologia a que segue por uma 
vertente de doutrinas bibliográficas. 
 
Palavras-chave: Direito à alimentação. Constitucionalização. Garantia 
 
INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho inclina-se para o estudo de um direito essencial à sobrevivência, o direito à alimentação 
adequada, onde se percebe que, embora o planeta tenha capacidade para alimentar o dobro da população existente, 
ainda assim, nota-se a falência na garantia do mesmo.   

Resta tornar evidente a dificuldade de efetivação deste direito, haja vista que o mesmo compõe o quadro de 
direitos sociais previstos no art. 6º da Carta Magna, cuja concretização depende de recursos orçamentários, os quais, 
por sua escassez, não permitem a realização em grau máximo do mesmo. 

É válido fazer um leve percurso histórico e destacar que as péssimas condições para garantia de uma 
alimentação adequada decorrem desde a Idade Media, onde a Europa foi agressivamente atingida pela fome, levando 
milhares de pessoas à morte. Todavia, a internacionalização dos Direitos Humanos que tem como escopo assegurar 
garantias ao povo e limitar o governo trouxe, em seu artigo XXV, a positivação do direito à alimentação, que só em 2010, 
com a emenda nº 64, ganhou caráter constitucional. 
 
METODOLOGIA 
 

Os meios utilizados para a construção do artigo têm como modalidades de pesquisa a teórica, utilizando-se de 
métodos de abordagem dedutivos, partindo de um fenômeno geral, para chegar a conclusões específicas.  
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Segundo Beurlen (2009, p. 36), compreendendo-se a importância da alimentação nos maias diversos aspectos 
da vida humana, é de se indagar se os seres humanos têm um direito a uma alimentação adequada às suas 
necessidades e se os Estados têm qualquer tipo de responsabilidade para com a incapacidade ou impossibilidade de o 
ser humano atendê-las ou as de sua família, ou se cada indivíduo, por si, deve ser responsabilizado pelo seu estado de 
insegurança alimentar. 

É notório que o direito à alimentação está previsto legalmente no ordenamento brasileiro, pois, segundo 
Siqueira (2013 p.35), “Analisar a previsão legal do direito à alimentação adequada conduz, primeiramente, a análise do 
texto constitucional [...].” 

Resta, portanto, seguir a análise, onde cabe inferir que este direito, segundo Siqueira (2013 p. 35), “[...] esteve 
presente em diversos textos constitucionais brasileiro, ora de maneira mais acentuada, ora de maneira mais tímida.”. 

Todavia, ao se fazer um percurso histórico, denota-se que na primeira constituição, a de 1824, que foi 
outorgada por D. Pedro I e que assegura, em seu artigo 179, direitos sociais, destaca Beurlen (2009, p. 36), “Nenhuma 
menção foi feita ao direito humano à alimentação adequada ou de estar livre da fome [...].”. 

Logo, percebe-se que esse direito não foi assegurado constitucionalmente, onde mais adiante, na Constituição 
de 1891, que embora continuasse a tratar dos direitos sociais, retrocedeu no quis diz respeito aos mesmos, dispondo de 
direitos civis e políticos, mas com a Constituição de 1934 o direito à alimentação passa – embora restrito – a ganhar 
espaço, onde segundo Beurlen (2009, p. 56), “Foi a primeira vez que o direito humano à alimentação adequada teve um 
de seus aspectos referido em um Constituição brasileira, através da necessidade de indicação de políticas públicas, 
apesar de vinculado a um outro direito.” 

Mesmo ao ter ganhado espaço na Constituição supracitada, com a Constituição de 1937, os direitos sócias 
sofreram restrições, tendo o Estado sua responsabilidade quanto a esses direitos reduzida.  
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Segundo Siqueira (2013 p. 37): 
 

[...] o direito à alimentação, mesmo sem previsão expressa no texto constitucional de 
1937, mostra-se presente, ao menos no tocante à proteção da infância e juventude, uma 
vez que o artigo 127 possibilitou aos pais que não tenham condições, a possibilidade de 
invocar o auxílio de Estado à subsistência e educação dos filhos. 

 
Ainda, segundo Beurlen (2009, p. 58), "O único reflexo do direito humano à alimentação adequada estava na 

responsabilidade pelas políticas públicas, que deveriam assegurar condições “físicas e morais de vida sã” para a infância 
e juventude [...].”. 

Com o advento da Constituição de 1934, conforme Siqueira (2013 p. 38): “A preocupação com os direitos 
sociais esteve também presente nesse momento, mesmo ainda não havendo previsão expressa no texto constitucional 
de 1946 quanto ao direito à alimentação”. 

De acordo com Siqueira (2013 p. 38-39):  
 

A constituição de 1967 manteve a previsão do direitos sociais na mesma medida fixada 
no texto que a antecedia e a justiça social continuou a nortear o texto vigente. [...] 
Contudo, o direito à alimentação adequada continuou sem previsão expressa, podendo 
ser extraído apenas da interpretação conjunta de alguns dispositivos tais como: justiça 
social, dignidade humana e salário mínimo. 
 

Visto tudo isso, cabe a esse exposto que somente com a promulgação da Constituição de 1988, segundo 
Siqueira (2013 p. 39): “[...] é que no Brasil o direito à alimentação mereceu destaque, sendo reconhecido como direito de 
todos”. 

O direito à alimentação ressalta Siqueira (2013 p. 39): 

 
[...] passou a ser previsto de maneira expressa no Artigo 6º (Dos Direitos Sociais), por 
meio da Emenda Constitucional de nº 64, de 04 de fevereiro de 2010, que introduziu à 
alimentação como direito social. A partir de então passou a fazer parte do texto 
constitucional de maneira expressa. 

 
Embora sendo previsto expressamente somente com a emenda nº 64/2010, segundo Siqueira (2013 p. 39), 

“[...] já era possível, de maneira interpretativa reconhecer o direito à alimentação adequada, isso levando em conta uma 
atividade hermenêutica quanto aos dispositivos constitucionais.”.  

Vale ressaltar que conforme Siqueira (2013 p. 42), “Não apenas o texto constitucional traz em seu bojo a 
previsão do direito à alimentação: tal previsão também poderá ser observada na legislação infraconstitucional [...].”.  

Tendo em vista sua constitucionalização por meio da EC nº 64/2010, e sua previsão legal infraconstitucional, 
há de se falar que a efetivação embora devesse ser imediata, sofre restrições que impossibilitam sua concretização. Faz 
referência a isso o doutrinador Novelino (2014, p. 620):  

 
A implementação e proteção de qualquer espécie de direito fundamental envolve, direta 
ou indiretamente, uma significativa alocação de recursos materiais e humanos. Todavia, 
o “custo” especialmente oneroso dos direitos sociais aliados à escassez de recursos 
orçamentários impedem sua realização em grau máximos, às vezes, até em um grau 
satisfatório. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente trabalho teve como objetivo salientar que embora o direito à alimentação tenha sido incorporado 
diretamente ao texto constitucional somente no ano de 2010, através da emenda nº 64, o mesmo já se apresentava de 
forma implícita em Constituições anteriores a de 1988, onde se podia, por meio da hermenêutica, evidenciar tal direito 
presente no texto das Constituições apresentadas, embora, apenas, refletido de maneira irrisória.  
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JUSTIÇA: UM DIREITO INDEFINIDO 
 

Paulo Yran Maia Saldanha Rodrigues; Monara Michelly de Oliveira Cabral 
 
RESUMO: O trabalho destaca a importância do acesso à justiça, algo de grande relevância para a sociedade, pois leva 
grupos há um equilíbrio razoável e imparcial entre os seus interesses. Em seguida, aponta os pontos em que fatos de 
suma importância para a segurança e bem-estar da população. 
 
Palavras-chave: Justiça. Acesso à Justiça. Efetividade. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Segundo a lei, todos têm direito de expor sua pretensão exigindo em contrapartida a prestação jurisdicional, o 
que significa dizer uma sentença favorável. Vivemos em uma sociedade fraturada e com medo; aflita diante da 
possibilidade cotidiana de ser vítima e refém do crime e da violência. Uma sociedade não avançada sem o 
fortalecimento das normas. Essa é uma condição para uma sociedade prosperar. Quando ocorre a ampliação de crimes 
praticados por “menores infratores“, quando não podemos andar livres e despreocupados temendo a violência, e o 
sentimento de injustiça causado pela impunidade, quando a sociedade está cansada de ser massacrada pelos crimes e 
roubos, tende a manifesta seus interesses democraticamente visando medidas que possa trazer uma maior segurança a 
sociedade. E é sociedade democrática, que a Justiça é a chave da complexidade. Nesse trabalho, fazemos uma 
abordagem sucinta acerca da importância da Redução da Maioridade penal como forma de ampliar a segurança da 
população, destacando algumas posições dos defensores dos “direitos humanos” que atuam e são contra a redução. Os 
objetivos são a demonstração dos diversos pontos positivos e responder algumas indagações que se posicionam contra 
a proposta da redução da maioridade penal, pretendendo mostra a importância da aprovação para a sociedade de forma 
geral, indiferente do seu cargo e classe social, todos temos direito a Justiça e a segurança. Toda a população seja ela de 
uma cidade, estado ou país esta submetida a leis que devem ser compridas, e quando necessário que seja feito o 
aperfeiçoamento destas normas para a segurança e bem, devem-se acatar as melhores propostas, e se essas propostas 
têm como principal proposta à punição de delinquentes, garantindo a segurança de cada cidadão. Serão apresentadas 
as diversas formas em que a redução da maioridade penal se torna de grande importância para a segurança da 
sociedade.  
 
METODOLOGIA 

 
Em razão da necessidade de buscar mais informações específicas, a pesquisa constitui-se através de métodos 

e técnicas específicas de trabalhos reflexivos. A técnica utilizada na pesquisa consta da busca de uma forma de explicar 
as diversas maneiras em que a população, de modo geral, necessita de uma resposta à impunidade. São usados 
argumentos para a demonstração em maneira geral da utilidade das forças jurisdicionais para cada cidadão e 
principalmente para que seja exercido o direito a cidadania. Faz-se a analise de dados colhidos, através de pesquisas, 
que mostram o grande número de crimes impunes, principalmente, para a demonstração do grande número de crimes 
que são efetuados por menores infratores. A análise de dados colhidos leva a uma perspectiva da busca à segurança. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
O direito de acesso à Justiça pode ser identificado como sendo um tema de fundamental importância em um 

país como o Brasil alicerçado em profundas desigualdades sociais. Tais desigualdades, por não serem objeto de efetiva 
preocupação dos governantes competentes para a solução deste problema, deságuam muitas vezes no Judiciário e daí 
a necessidade constante de implementação deste direito e o aperfeiçoamento de seus mecanismos de efetivação. 

A compreensão exata deste tema, necessária a sua efetivação não é matéria afeita apenas à Ciência do 
Direito, mas também a outras disciplinas que podem dar sua colaboração e por isto, deve, necessariamente, ser 
estudado por diversas áreas do conhecimento e quanto maior o número de estudiosos a debruçarem-se sobre essa 
problemática, maior será a contribuição na solução dessa grande demanda que ainda assola a sociedade brasileira. 

Como preleciona Kazuo Watanabe:  
 

“Todos os obstáculos à efetiva realização do direito [acesso à justiça] devem ser 
corretamente enfrentados, seja em sede de Ciência Política e de Direito Constitucional, 
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na concepção de novas e inovadoras estruturas do Estado e de organização mais 
adequada ao Judiciário, como também na área da Ciência Processual, para a 
reformulação de institutos e categorias processuais e concepções de novas alternativas e 
novas técnicas de solução dos conflitos”. 

 
O Estado democrático deve permitir amplo e irrestrito acesso à justiça e assim proporcionar ingresso de 

medidas judiciais e sua solução no menor tempo possível. O Estado brasileiro tem buscado atender a esse preceito com 
a criação de juizados especiais, procedimentos administrativos e privados de forma que se possa cumprir com a letra 
constitucional e proporcionar a pacificação de conflitos sociais de forma efetiva. 

A justiça pretende instituir a ordem e a moral e disciplina de valores sociais que promovam o bem-estar e 
igualdade de oportunidades da sociedade humana. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Exercer o direito à Justiça ainda não é algo tão simples, mas houve uma melhoria visível dos direitos e do 

acesso a ela no Brasil e no mundo. A Justiça é um órgão de suma importância para a população e suas relações, sejam 
elas de modo econômico ou social, é visível a busca diária da Justiça e das suas aplicações. A população precisa de 
relações justas e com a sua aplicação em seus diversos meios, sejam no trabalho, na educação ou na saúde, principais 
áreas buscadas pela população de forma geral, há sempre a busca de direitos igualitários e justos para a melhoria de 
qualidade de vida e de todas as relações sociais. 
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ASPECTOS RELEVANTES DO MANDADO DE SEGURANÇA 
 

Hermeson Henrique Ferreira da Silva 
 

RESUMO: O presente trabalho versa sobre os aspectos relevantes ao cabimento do Mandado de Segurança, tratando 
de sua relevante importância. Em vista de sua complexidade, que sempre gerou dúvidas e questionamentos acerca do 
conceito de direito líquido e certo, da autoridade coatora e o seu cabimento. Nesse passo, esse resumo usa como ponte, 
que nos leva a clarear e adequar entendimentos, sob as novas perguntas que surgem, a importância de analisar tais 
questionamentos, sob a ótica da jurisprudência atual e de algumas doutrinas.  

 
Palavras-chave: Aspectos relevantes.  Cabimento. Mandado de Segurança  

 
INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho, além de analisar e comentar o mandado de segurança no que tange ao conceito de direito 
líquido e certo, de autoridade coatora e o seu cabimento; tem a pretensão de abordar sua utilização sob a ótica da 
jurisprudência atual. É desaconselhável, para não dizer irresponsável, consubstanciar essa discursão sem trazer a 
discursão a esse aparate.  

A Constituição, denominada Constituição Cidadã, de 1988, no texto de lei referente ao mandado de segurança, 
traz a possibilidade de cabimento desse remédio constitucional em seu Art. 5º inc. LXIX. In verbis: 

 
LXIX – Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não 
amparado por “habeas-corpus” ou “habeas data”, quando o responsável pela ilegalidade 
ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 
atribuições do Poder Público. 

 
Nesse passo, a doutrina de Luiz Fux, o mandado de segurança comporta os seguintes traços:  
 

A) Passível de ser impetrado em defesa de direito líquido e certo, individual ou coletivo;  
B) É tido como instrumento processual, constitucional conferido ao particular, seja ele 
pessoa física ou jurídica; 
C) Desde que esse direito não seja amparado por habeas corpus ou habeas data; 
D) Podendo ser utilizado quando da lesão ou ameaça, isto é, figura tanto na tutela 
repressiva como na tutela preventiva. 
E) Causado por ato ilegal ou que acarrete abuso de poder perpetrado pela Administração 
Pública Direta, por meios dos seus agentes em respeito direto ou indireto da respectiva 
entidade pública. (2010, p13) 

 
O ministro Luiz Fux remanesce a discussão sob o prisma da repartição quinaria das cargas das sentenças. 

Nesse contexto, o mandado de segurança possui carga mandamental, haja vista constar da sentença que o julgar uma 
ordem a ser cumprida, caracterizando crime de desobediência o seu descumprimento. (2010. p. 632). 

A lei 12.016/2009 delimita a abrangência do termo “autoridade coatora” nos limites do art.6º, §3: 
§3º Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem 

para sua prática. 
Autoridade coatora não deve ser confundida com agente público.  Este não prática atos decisórios, sendo, em 

verdade, simples executor. Aquele, por sua vez, detém o poder de decidir, cabendo contra si a medida assecuratória.  
As partes que são legitimas do polo passivo para impetrar o mandado de segurança, deve ser toda autoridade 

a quem se determina a prestação de informações, o que não deve ser confundido com a pessoa jurídica ou órgão ao 
qual advém o ato impugnado. No entanto, agiu corretamente o legislador ao acrescer o inciso II do art. 7º da lei 
12.016/2009, exigindo a necessária certificação da pessoa jurídica ou órgão ao qual pertencem a autoridade coatora, 
para que assim querendo, ingresse no prazo para manifestação como litisconsorte do impetrado.  

Logo, para que seja possível a impetração de mandado de segurança, se faz necessário que o direito líquido e 
certo tenha sido atingido por ilegalidade ou abuso de poder. Para Pedro Lenza, "O direito líquido e certo é aquele que 
pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória, trata-se de 
direito manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. 
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Importante lembrar a correção feita pela doutrina em relação à terminologia empregada pela Constituição, na 
medida em que todo direito, se existente, já é líquido e certo. Os fatos é que deverão ser líquidos e certos para o 
cabimento do writ." (2012, p.933) 

Nessa perspectiva, para melhor visualização do direito líquido e certo, em um caso concreto, pode-se analisar 
a situação da seguinte apelação cível em mandado de segurança (TJ-SC - Apelação Cível em Mandado de Segurança 
MS 16024 SC 2009.001602-4 (TJ-SC)), que se refere, a direito fundamental a educação que foi negado a uma 
determinada criança: 

“O direito à educação (incluindo a matrícula de crianças em creches e pré-escolas) é um direito social, 
catalogado no rol de direitos fundamentais de segunda geração, e, de acordo com a melhor interpretação doutrinária, 
constitui cláusula pétrea, nos termos do art. 60, § 4º, IV, da Constituição Federal de 1988 (Nesse sentido, ver 
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 642). Por esta razão, cabe 
ao Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) atuar prioritariamente na prestação de direitos educacionais, 
inclusive no que concerne ao atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade (art. 205 c/c 
208, IV, da Constituição Federal), não lhe competindo arguir o caráter programático de tais normas para eximir-se de sua 
obrigação constitucional.” 

De modo geral, foram explicitadas breves palavras a respeito das autoridades coatoras e a legitimidade nesse 
remédio constitucional, e o conceito de direito líquido e certo. Partindo dessa perspectiva, partiremos agora para o 
cabimento do M.S propriamente dito. 

 
METODOLOGIA 
 

O presente resumo tem como base metodológica a pesquisa bibliográfica, com análise na legislação, artigos, 
doutrinas, jurisprudência e um caso concreto. Sendo desse modo, o método dedutivo aplicado para elaboração, 
desenvolvimento e conclusão do referido trabalho.  

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
No que se refere ao cabimento desse remédio constitucional, nos ensina o ministro Gilmar Ferreira Mendes 

que a utilização do mandado de segurança deve ser impetrado por órgãos públicos. Diga-se de passagem, que, nesses 
casos, o intuito serve, em regra, não como mecanismo de tutela de direitos fundamentais, mas, sim em defesa de 
prerrogativas e atribuições institucionais e funcionais da pessoa jurídica de direito público para fins de solução de 
conflitos entre órgão, poderes ou entes federativos distintos. 

É de fundamental importância para ajudar na compreensão deste exposto, a leitura do art.5º e incisos, da lei 
12.016/2009. Vejamos: 

 
Art.5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: 
I - De ato qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independente de 
caução; 
II - De decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; 
III- De decisão judicial transitada em julgado. 

 
Para facilitar a compreensão do que foi apresentado até o presente momento, passa-se agora a expor 

hipóteses previstas, referentes a esse conteúdo. 
1ª Hipótese - Mandado de segurança impetrado em face de ato sujeito a recurso administrativo: Conforme 

Meirelles, para que haja a impetração do mandado de segurança em face de recurso administrativo, não se faz 
necessário que haja esgotados as vias administrativas para solução desse conflito. O mesmo pode ser impetrado 
independentemente de ter havido a tentativa de resolução do conflito pela via administrativa. A ressalva que é feita por 
Meirelles é que, deve-se optar vida de regra por um ou outro, não sendo algo aceitável a impetração do mandado de 
segurança ao mesmo tempo em que tramita o processo administrativo referente à mesma temática. (2010. p. 42-43.) 

2ª Hipótese – Mandado de segurança contra atos judicial: Via de regra, não é cabível mandado de segurança 
em face de atos judiciais, porém, Meirelles e a jurisprudência vigente nos remetem a uma ressalva, que diz que, o 
mandado de segurança cabe contra atos judicial de qualquer natureza e instancia desde que este seja utilizado nos 
casos em que o recurso regular não suporte a defesa do direito líquido e certo violado. Inclusive, no entendimento do 
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autor, seria essa a intenção do legislado ao instituir um mandado de segurança cujo fim seria sustar os efeitos lesivos 
aos supracitados direitos quando não houvesse medida específica e suficiente para tanto. (2010. p. 43-52) 

3ª Hipótese – Mandado de Segurança contra tramitação de proposta de emenda constitucional ou projeto de 
lei: Esse assunto é polémico, porém com existente posicionamento dos tribunais de modo favorável a impetração de 
mandando de segurança nessa situação. Gilmar Mendes e a jurisprudência sedimentada na resolução desse impasse, 
com o intuito de coibir atos praticados no processo de aprovação de leis ou de emenda constitucional que estejam 
dissonantes das regras próprias do processo legislativo. (2010. p. 637) 

A nova perspectiva de mandando de segurança sob a visão do novo regramento vigente e também da 
jurisprudência atual, traz um equilíbrio que se necessitava e que os antigos regramentos deixavam a desejar. Quem a 
aponta com mais clareza essa temática/posicionamento é o Ministro Gilmar Mendes, ao dizer que: “a "Lei 12.016/09 
produziu solução equilibrada no que diz respeito ao Mandado de Segurança, considerando os interesses dos 
impetrantes, mas sem levar desmerecer as pessoas jurídicas de direito público e as autoridades coatoras”. (1) 

Essas inovações trazidas pela nova norma, que regula esse remédio constitucional, ajudam na definição da 
autoridade coatora do mandado de segurança. Assunto esse, que sempre foi motivo de discursão pela falta de clareza 
do mesmo. Segundo Luiz Fux “Com a nova norma, mais especificamente em seu art. 6o, § 3o, fica sedimentado o 
entendimento já antes acolhido pela doutrina e jurisprudência, segundo o qual a autoridade coatora é aquela que tenha 
praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”. 

Do exposto, é notória que a lei 12.016/2009 veio tentar dissipar as controvérsias consoantes às 
jurisprudências, bem como em consonância com os institutos processuais básicos. Assim, é sabido que a autoridade 
coatora, de regra, não detém capacidade processual nem personalidade judiciária. É apenas a responsável pelo ato que 
faz reclamar a impetração do writ. A pessoa jurídica a que pertence, por seu turno ostenta legitimatio ad causam e ad 
processum, ou seja, tem legitimação e capacidade de ser parte e de estar em juízo.  

Em outras palavras é esse o posicionamento mais adotado de jurisprudência atual, diante das vastas correntes 
existentes que tentaram resolver/discutir esse impasse.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No ponto, cumpre salientar, desde já, que os casos trazidos no corpo do presente resumo não são taxativos, 
visto que a jurisprudência é rica no trato do tema, comportando decisões peculiares que demandariam estudos caso-a-
caso. 

Ante o exposto, referente ao não cabimento do mandado de segurança, percebe-se que não há nada de 
absoluto, basta ler o texto de lei do art. 5º e incisos, da lei 12.016/09, para concluir sobre o seu não absolutismo. 

Na prática, ainda há uma timidez de estudos, referentes à possibilidade de impetração de mandado de 
segurança. No que tange projetos de leis e emendas constitucionais. Essa timidez se dá, por haver uma escassez de 
casos concretos referentes a essas temáticas. Caso houvesse um estudo aprofundado sobre esse assunto, viria a 
efetivar de forma direta lesões que possivelmente poderiam ser evitadas pelo uso correto do mandado de segurança. 

Logo, depois do exposto sobre a temática “Aspectos Relevantes do Mandado de Segurança”, percebe-se que 
esse instituto é um assunto amplo, de ordem constitucional, de potencial digno de maiores pesquisas, tendo em vista a 
abrangência do seu alcance na tutela de direitos.  
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DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E AS GARANTIAS FUNDAMENTAIS 
 

Anna Beatriz Souza de Oliveira; Jaislane Ferreira Rocha 
 

RESUMO: Com a disseminação das tecnologias de informação pelo mundo moderno, entra a sociedade em uma era em 
que a imagem pode ser distribuída de forma instantânea a um número infinito de pessoas, independente da distância. 
Em tal paradigma, cada vez mais consegue se delinear um conflito entre o direito à privacidade e o direito à informação 
e liberdade. Nesse contexto, necessária é a contraposição entre os princípios conflitantes e a valoração de qual dos dois 
necessita de maior proteção. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Privacidade. Informação. Princípios. Garantias Constitucionais. Valoração de Princípios. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho trata sobre a contraposição de princípios e garantias fundamentais decorrentes do choque 
de princípios trazido pelo desenvolvimento dos meios de comunicação e das ferramentas de transmissão de dados no 
mundo moderno. Faz breve exposição história a respeito da forma como os meios de comunicação influenciaram a 
sociedade, será feita posteriormente a apresentação da forma como tais tecnologias podem ser utilizadas para borrar as 
fronteiras entre a vida privada e a vida pública, levantando-se a questão sobre se tal integração entre as esferas públicas 
e privadas constituem dano à privacidade ou mero exercício do direito de comunicação e liberdade de imprensa. 
 
METODOLOGIA 
 

O presente trabalho apresenta embasamento teórico mediante análise das tendências socioculturais modernas 
e o reflexo das mesmas sobre os institutos e garantias fundamentais constitucionalmente previstos. 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

É de conhecimento comum que, nos tempos modernos, a evolução tecnológica se dá de forma inigualável, 
com diversos campos do conhecimento científico avançando mediante uma progressão quase que geométrica. 
Medicina, Informática, Física, todos os ramos do conhecimento humano se encontram cada vez mais complexos e 
explorados, o que traz, como consequência, consideráveis avanços para a qualidade de vida do homem comum, e a 
expansão das ferramentas as quais o mesmo tem acesso no seu dia-a-dia. 

Talvez em nenhum outro campo, no entanto, tal progressão tenha sido tão dramática e explosiva quanto no 
campo das tecnologias de informação. Tal progressão, que começou de forma lenta e gradual no século XIX com o 
desenvolvimento de formas de comunicação intercontinentais, tais como o telégrafo, se multiplicou de forma explosiva 
após o fim da Segunda Guerra Mundial, introduzindo ao homem comum uma vastidão de formas de comunicação cada 
vez mais avançadas. O rádio, inicialmente, apresentou ao homem comum a ideia de que a comunicação verbal poderia 
se estender através de prédios, cidades, nações, continentes; a televisão, inicialmente em preto-e-branco, e 
posteriormente a cor, fez a imagem acompanhar a voz: possibilitou a transmissão instantânea de som e imagem de 
forma universal, fazendo com que as palavras de um líder, um ator, uma personalidade, quem quer que fosse, 
conseguisse facilmente atingir os olhos e ouvidos de toda uma nação. 

Nenhum desses avanços, no entanto, compara-se ao milagre tecnológico que se deu com o desenvolvimento 
da Internet. Enquanto televisão e rádio permitiram a transmissão de dados de forma simples e acessível, tal transmissão, 
por sua própria natureza, sempre se deu de forma unidirecional, todo o conteúdo a ser distribuído, ou acessado, 
pendente de aprovação pelas entidades que prestavam tal programação. A Internet, por outro lado, revolucionou a 
comunicação mundial por se tratar de uma rede omnidirecional; a comunicação de dados na rede mundial de 
computadores, via de regra, não possui centro, provedor ou destinatário final; tanto sua criação quanto distribuição são 
abertas, para qualquer usuário. 

O resultado final de tal avanço, associado à otimização cada vez maior das tecnologias de transmissão de 
dados e da miniaturização, é o mundo em que vivemos hoje em dia: uma era em que a transmissão de dados se dá de 
forma imediata, universal, praticamente gratuita e instantânea; em que registros audiovisuais podem ser criados de 
forma simples, em questão de segundos, e distribuídos ao mundo como um todo. 

Tal avanço, naturalmente, traz reflexos ao Direito. Um dos mais disseminados, por exemplo, é a integração dos 
sistemas digitais ao procedimento judicial, garantindo, a operadores, o direito à capacidade de, além de se comunicar a 
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distância, submetendo petições e dando entrada em ações através de conexões seguras, fazer o acompanhamento 
processual através de métodos puramente eletrônicos, sem a necessidade de manipulação, armazenamento ou 
catalogação de vasto arquivo de documentos físicos os quais complicam a atividade judiciária. Pois, embora a vasta 
maioria de varas nacionais ainda possua estoque físico, a tendência é a virtualização dos procedimentos, fazendo uso 
completo das vantagens que o avanço crescente da tecnologia da informação pode prover. 

Tais avanços, no entanto, não se dão puramente de uma forma positiva. A tecnologia da informação também 
traz reflexos ao Direito que não são puramente benéficos, o que é, afinal, inevitável; seria impossível acreditar que uma 
tecnologia que afetou de forma tão profunda e fundamental a estrutura social e a forma como os indivíduos se 
comportam dentro de uma sociedade não causasse conflitos ou pressão sobre o Direito, cujo um dos objetivos é prover 
um conjunto de bases estáveis para regular tal estrutura e a forma como o homem comum se põe dentro da sociedade. 

Dos novos desafios que a tecnologia da Informação trouxe ao Direito, talvez, nenhum se possa dizer mais 
complexo ou de difícil solução do que a pressão que a capacidade cada vez maior de catalogar e distribuir informações 
exerça sobre o direito de Privacidade e de Imagem, colocado como garantia fundamental da República pelo art. 5º, X da 
Constituição Federal. 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
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; 
 

Afinal, em uma era em que a distribuição de informações se dá de forma instantânea, e que seu conteúdo 
pode ser criado por qualquer pessoa, em qualquer lugar, inevitável é que tal conteúdo a ser distribuído possa dizer 
respeito a atos, fatos, ou atividades que envolvam outras pessoas, as quais, muitas vezes, não tenham, 
necessariamente, dado a autorização para a veiculação de sua imagem. 

Tal problema, que já existia de forma nascente na era em que a televisão era o modo de comunicação 
absoluto, tornou-se muito maior na era da Internet. É fato comum que a garantia constitucional do direito da privacidade 
e da imagem serve ao homem comum como garantia de proteção à sua individualidade e identidade; a intimidade e a 
vida privada são aspectos indissociáveis que garantem o respeito à dignidade intrínseca à pessoa humana, e sua 
violação constitui grave violação das garantias pessoais do cidadão, conforme demonstram os escândalos resultantes 
das revelações a respeito da extensão em que as agências de inteligência dos Estados Unidos da América 
monitoravam, e monitoram, as comunicações de seus cidadãos, utilizando a caça ao terrorismo como justificativa para 
invadir a privacidade do homem comum de forma sorrateira. 

A tecnologia da informação possibilita, de forma incomparável, que indivíduos tenham sua privacidade invadida 
e exposta ao mundo de forma aberta, e, em nenhuma outra situação, tal fato é tão incontestável do que quando se trata 
da indústria midiática que cuida em catalogar e expor, de forma minuciosa, a vida dos “famosos”. 

Estrelas de televisão e cinema, rádio, personalidades e ícones culturais em geral; em uma era em que tais 
indivíduos são cultuados pelo homem comum como luminares do entretenimento, revistas, sites e programas de 
televisão exclusivamente dedicados a expor minuciosamente os detalhes de suas vidas diárias apresentam níveis de 
popularidade incontestável. 

À primeira vista, tratar-se-ia de um debate de simples solução; o direito à privacidade e a inviolabilidade do lar 
são, afinal, garantias fundamentais absolutas. É direito do indivíduo se sentir protegido e inviolado no âmbito de sua 
casa, e não ter cada um de seus movimentos meticulosamente gravados simplesmente por ganho comum. É certo que 
todos aqueles que violam a proteção do lar e da vida privada cometem agressão e dano contra direito fundamental 
alheio, sendo tal dano, como qualquer outro, passível de reparação. 

O debate, no entanto, não possui natureza tão simples. O que se fazer, por exemplo, em casos no qual não há 
uma violação agressiva do lar, da privacidade e da vida privada, mas sim uma forte exposição de atos públicos? 

A vida pública é elemento indissociável da vida humana em sociedade. Não existe o homem comum, afinal, 
num vácuo. Em certo momento é necessário que o mesmo interaja com o resto da sociedade de forma pública, mesmo 
que tal informação se dê de forma simples, tal como simplesmente atravessar uma calçada para entrar em uma loja, ou 
dirigir por uma rua para chegar a seu local de trabalho. 
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O Direito sempre entendeu que a convivência em local público se sobrepõe, até certo ponto, do Direito à 
Privacidade. Enquanto na intimidade de seu lar é permitido ao cidadão realizar qualquer ato lícito, a convivência em local 
público traz limite a tal direito, visto o mesmo entrar em conflito com o direito coletivo de poder conviver em público de 
forma lícita e moral. É uma situação em que cada indivíduo abre mão de parte de seu direito à privacidade com o fim de 
obter uma vantagem para a coletividade como um todo. Exemplo de tal contraposição de direitos é o art. 233 do Código 
Penal, o qual trata do crime de ato obsceno em público. 

O que ocorre, no entanto, quando a necessária exposição de atos públicos à coletividade, intrínseca à 
convivência pública, é estendida não apenas a aqueles que se encontram presentes no local do ato, mas a milhões de 
pessoas que acompanham registros de tal ato? Há clara quebra da garantia à privacidade quando se invade a 
segurança e santidade do lar de uma celebridade para a gravação de vídeos os quais busquem “cobertura exclusiva” 
sobre sua vida diária. O que ocorre, no entanto, quando tal cobertura é obtida não através de violação explícita de seu 
lar e intimidade, mas sim através de, por exemplo, simplesmente registros audiovisuais de alguma atividade pública da 
mesma? Algum ato constrangedor? 

Em tais casos, há claramente a contraposição entre dois princípios fundamentais da República e ordenamento 
jurídico brasileiro: a garantia à privacidade e inviolabilidade da imagem do indivíduo que é monitorado, e a garantia da 
liberdade de informação e comunidade em local público. 

Ao contrário das leis, as quais, em caso de conflito, apresentam regras para tal solução em que uma lei 
suprime a eficácia da outra, princípios não apresentam tal mecanismo; quando dois princípios entram em conflito, deve-
se haver uma necessária valoração, de modo a decidir quais dos dois, ou múltiplos, princípios e garantias em conflito é 
mais importante e merecedor de proteção legal. Tal diferença na valoração de princípios e garantias é clara quando se 
trata, por exemplo, de conflito entre o direito à Vida e o direito à Propriedade. A vida humana é bem maior, sobrepondo-
se a garantia do direito à propriedade, constitucionalmente, previsto. 

O que ocorre, no entanto, quando a contraposição se dá entre princípios que natureza muito mais ambígua, ou 
cuja necessária proteção seja muito mais difícil de valorar? 

Tal é o cerne da questão, e o motivo pelo qual a forma como as tecnologias de informação afetam a vida 
privada exerce tal pressão sobre o direito e a ordem social; contraposto o direito à Privacidade, e o direito à Informação e 
Liberdade, qual dos dois merece maior proteção? Deve o direito à privacidade efetivamente exercer censura sobre 
materiais audiovisuais referentes a atos e fatos realizados em locais públicos, de modo a garantir a proteção à imagem 
do indivíduo? Deve o direito à Liberdade de Informação forçar o homem comum a se resignar ao fato de que, no âmbito 
da convivência pública, sua exposição pode se dar não apenas entre os presentes, mas entre milhões? 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os questionamentos aqui apresentados não apresentaram fácil resposta. Um dos maiores desafios do Direito, 

como anteriormente exposto, é alcançar um meio termo entre a necessidade de acompanhar os avanços sociais e as 
mudanças na forma como a vida social humana se dá, e permanecer como alicerce firme garantindo certo nível de 
solidez e constância às relações interpessoais. Não havendo ainda resposta clara para tal debate, cabe ao operador do 
Direito realizar tal valoração e análise, adequar o Direito ao caso concreto, afinal, é elemento essencial ao exercício da 
Justiça. 
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NÃO PRIVAÇÃO DE MANIFESTO DO PENSAMENTO 
 

Gabrielle Mendes Barros 
 

RESUMO: Este trabalho científico apresenta os elementos que constituem na constituição da república federal do Brasil 
e as divergências encontradas na atualidade, considerando o projeto de lei 6268/09, do deputado Maurício Quintella 
Lessa, em que visa propor pena de prisão a quem fechar ruas em prol de protesto e manifestação. O trabalho tem em 
vista a defesa do direito fundamental de liberdade de manifestação do pensamento, disposto no artigo 5° da 
constituição, para o exercício da cidadania de promover sua liberdade de expressão por meio de manifestação, visando 
o bem social e analisando os benefícios de dispor e exercer tal direito. As orientações aqui apresentadas baseiam-se na 
norma para apresentação de artigo científico. 

 
Palavras-chave: Constituição Federal. Manifestação do Pensamento. Lei Antimanifestação. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

O trabalho visa mostrar de forma clara e objetiva a livre manifestação do pensamento, abordada no inciso IV 
do artigo 5º da constituição, em que a sociedade demonstra necessidade de expressar seus direitos de maneira prevista 
na lei. Desenvolvendo questões primordiais da sociedade e o estado de direito no Brasil, em rege o poder estatal de 
maneira punitiva. O trabalho científico aborda as questões de maneira constitucional e como o projeto de lei de 
antimanifestação do deputado Maurício Quintella Lessa, em que pede a tipificação do crime de obstrução indevida de via 
pública, claramente a sanção que o parlamentar pede fere o princípio da proporcionalidade, em que as condutas devem 
ser proporcionais à pena.  

Por fim, aborda também outras questões constitucionais previstas nos artigos. 
 

METODOLOGIA 
 

Este trabalho utiliza o método dedutivo, desenvolvido através de pesquisa bibliográfica, por meio de materiais 
selecionados. Desta forma, realiza uma análise referente ao tema, onde foram ampliados, solidificados os 
conhecimentos sobre o mesmo. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
1 A sociedade e o estado de direito no Brasil 

 
A sociedade deve ser governada sob supremacia de leis, e os poderes executivo, legislativo e judiciário devem 

ser regulados também por uma constituição, segundo posicionamento de Noberto Bobbio, um dos principais cientistas 
políticos do século XX.  

O estado deve propor bem estar comum por meio de ação estatal para gerar um convívio harmônico em 
sociedade. Sob o estado de direito regem-se mecanismos constitucionais para impedir abuso de poder e exercício ilegal 
das normas constituintes. Por meio da constituição é dada uma garantia de liberdade e autonomia aos poderes 
individuais e coletivos, sem estar ligado diretamente ao poder de quem exerce.  
 

Cabe destacar que, no decorrer desse processo de desenvolvimento do Estado, verifica-
se o surgimento de diversas camadas e grupos sociais distintos, ou seja, a sociedade, 
que no passado era formada por um número reduzido de grupos (nobreza, clero, 
burguesia, camponeses e operariado), agora é formada por vários grupos com interesses 
diferentes - Estado Pluralista. Como consequência, o conjunto de demandas existentes 
na sociedade atual agrava os desafios impostos ao Estado que, conforme ressaltado, 
deve buscar atender aos anseios sociais de forma eficiente e de maneira inclusiva, 
considerando os múltiplos interesses dos inúmeros grupos sociais, protegendo os direitos 
individuais e a dignidade da pessoa humana, visando o equilíbrio entre igualdade e 
liberdade (LA BRADBURY, 2006). 
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2 O direito de manifestação do pensamento previsto na Constituição Federal 
 

Na constituição brasileira, estabelecida dentro do título II do capítulo I, o artigo 5° trata de direitos e garantias 
fundamentais, com finalidade de abordar os direitos e deveres individuais e coletivos perante a sociedade. O objeto de 
estudo é a livre manifestação do pensamento, abordada no inciso IV do artigo 5º da constituição, em que é assegurado 
aos cidadãos brasileiros o direito a opinar e expressar seu pensamento, sendo vedado o anonimato. Na constituição 
explana claramente no inciso XVI, em que é livre o exercício da manifestação desde que haja aviso prévio às 
autoridades competentes. 

 
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: [...] II - 
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 
[...] IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; [...] XVI - 
todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente 
convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade 
competente; [...] XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de 
caráter paramilitar; (BRASIL, 1988) 
 
O conceito da constituição – como temos de ver palpavelmente quando a ele tenhamos 
chegado – é a fonte primária de onde derivam toda a arte e toda a sabedoria 
constitucionais; estabelecido aquele conceito, desprendem-se dele espontaneamente e 
sem esforço algum. Uma constituição deve ser algo muito mais sagrada ainda, mais firme 
e mais incomovível do que uma lei ordinária. Em que se distingue uma constituição de 
uma simples lei? (...) A constituição não é uma lei como outra qualquer, mas a lei 
fundamental do país. (LASSALLE, 2013, p.45) 
 

As manifestações são vistas como uma comunicação da sociedade de forma expressiva, seja por meio de 
denúncias, reclamação, protesto, entre outras formas. Desde que não haja manifesto do pensamento de maneira 
negativa, sem ofensas, intolerância, racismo e preconceito ou indivíduo que tem convicção de seus ideais que se 
contrapõem com a maioria em massa lesando os preceitos da dignidade da pessoa humana, sua censura seria uma 
privação de direito estabelecido na constituição.  

 
3 Lei Antimanifestação 

 
De acordo com projeto de lei 6268/09, do deputado Maurício Quintella Lessa (PR-AL), aprovado uma proposta 

que visa a levar à pena de prisão quem fechar ruas para protesto pela Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania da Câmara (CCJ), no dia 18/08/2015. A proposta ainda será analisada pelo plenário. 

Na justificativa, o deputado afirma que “os bloqueios por causa de protestos tratam-se de prática perigosa e 
deletéria que, além de piorar a segurança no trânsito e agravar o risco de acidentes, acarreta dois prejuízos diversos, 
mormente na esfera econômica das pessoas direta ou indiretamente atingidas.” Outras justificativas utilizadas são que o 
código de trânsito brasileiro atualmente prevê apenas a aplicação de duas sanções administrativas para quem obstruir 
uma via pública. Porém, o parlamentar considera as duas sanções insuficientes para o bloqueio de rodovias, 
principalmente de rodovias federais, assim propondo mais uma sanção para tipificar como crime no código de transito 
brasileiro a obstrução indevida de via pública. 

O Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9.503/97), em seu art. 2º, estabelece: 
 

Art. 2º São vias terrestres urbanas e rurais as ruas, as avenidas, os logradouros, os 
caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado 
pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades 
locais e as circunstâncias especiais. 
 

Para esclarecer ainda mais esse artigo, o direito de circulação é estabelecido, desde que o seu uso esteja 
regulamentado pela entidade com divisões sobre elas, de acordo com as circunstâncias especiais que a localidade se 
encontra. A constituição brasileira delimita: 
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Art. 5º [...] XXXIV – São a todos assegurados, independentemente do pagamento de 
taxas: 
a) o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade 
ou abuso de poder; 
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e 
esclarecimento de situações de interesse pessoal;  
 

As manifestações devem ser realizadas desde que todos possam reunir-se pacificamente, sem armas, em 
locais abertos ao público, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo 
exigido prévio aviso à autoridade competente, para, assim, regulamentar ruas, evitando acidentes e exercerem as 
manifestações dentro dos preceitos que a própria Constituição da República Federativa do Brasil assegura. 

 
O pseudoconstitucionalismo não é, portanto, uma conquista do povo, mas pelo contrário, 
um triunfo do absolutismo, com o qual este consegue manter seu regime na maior parte 
do tempo possível. (LASSALLE, 2013, p.115) 
 

Tal projeto de lei antimanifestação aparenta ser bem mais uma forma de pseudoconstitucionalismo, um 
aspecto de fragmentar uma forma de poder pela lei em defesa de seus interesses, principalmente em defesa do 
governo.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O estado teve função fundamental em garantir direitos e deveres como forma de uniformizar a sociedade na 
qual rege. A constituição da república federativa do Brasil é o meio onde os brasileiros podem exercer os seus direitos e 
deveres individuais e coletivos, sem estar ligado diretamente ao governo que exerce poder. A constituição brasileira rege 
no artigo 5º, inciso IV, a liberdade de manifestação do pensamento, em que a todos é dado o direito de se expressar, 
sendo vedado o anonimato.  

A divergência atual sobre o projeto de lei 6268/09 do deputado Mauricio Quintella Lessa, que visa à pena de 
prisão quem fechar ruas para protesto, é de que se atribua mais uma sanção no código de trânsito brasileiro, tipificada 
como crime a quem fechar as rodovias em prol de protestos, mesmo já havendo duas sanções de formas 
administrativas. A proposta de lei não foi aprovada ainda no plenário, mas já foi aceita na Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania da Câmara (CCJ). A proposta de lei em incitar uma pena de prisão a quem manifesta, nas ruas, 
traz um pouco de censura, pois sua proposta é que os cidadãos se intimidem a não irem se expressar de fato pela 
tipificação do crime como norma. A manifestação é válida, desde que se tenha aviso prévio as autoridades competentes 
e assim auxiliem de maneira especifica nesses casos.  
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ESTATÍSTICA CRIMINAL: FONTE DE INFORMAÇÃO DA INTELIGÊNCIA POLICIAL NA 
BUSCA DA REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE 

 

Ozael Félix de Siqueira; Luciana Neves de Almeida; André Gomes de Sousa Alves 

 
RESUMO: É incontestável o fato de que a Segurança Pública apresenta enormes problemas, de tal forma que a 
expressão “caos” é frequentemente utilizada. Sendo assim, o planejamento das atividades policiais se coloca como uma 
importante questão no debate sobre a redução da criminalidade. A produção desse conhecimento destina-se à solução 
de problemas específicos, de ordem prática, buscando a produção do conhecimento no sentido de estruturar a atuação 
dos órgãos de segurança pública no combate à criminalidade de forma mais eficaz. Dessa forma, as estatísticas 
criminais situam-se como considerável instrumento neste processo. Diante dessas circunstâncias, este trabalho científico 
busca promover uma reflexão sobre o uso das estatísticas criminais pelos profissionais de segurança pública como uma 
fonte de informação para o planejamento de suas ações, observando assim a necessidade de se criar uma estrutura 
policial marcada pela prevenção à criminalidade e setores de inteligência na efetiva investigação do crime. 

 
Palavras-chave: Criminalidade.  Estatística Criminal. Informação. Inteligência. Segurança Pública. 

 
INTRODUÇÃO 

 
A utilização da informação no planejamento da atividade policial é instrumento de grande importância, pois 

está relacionada à prevenção do crime e a formação da inteligência policial. 
Além disso, a complexidade que envolve a tarefa de conduzir a investigação criminológica para dar maior 

credibilidade cientifica, as técnicas utilizadas na de coleta de informações, com a responsabilidade e cautela de tirar 
conclusões importantes para o mundo da ciência e o efetivo trabalho policial sempre levam em consideração as 
estruturas sociais e culturais. 

É necessário reconhecer que a análise criminal pode englobar informações de diversas naturezas, como as 
sigilosas provenientes do “Disque Denúncia”, de informantes e dos boletins de ocorrência confeccionados nas 
Delegacias de Polícia. Contudo, acredita-se que as estatísticas criminais situam-se como um dos instrumentos de 
grande importância nesse processo de redução da criminalidade, razão pela qual constituem objeto de discussão do 
presente texto. 

 
METODOLOGIA 
 

Esse estudo, quanto aos procedimentos técnicos, classifica-se através de levantamento de pesquisa 
bibliográfica e suscita a reflexão sobre o tema. A produção desse conhecimento destina-se à solução de problemas 
específicos, de ordem prática, buscando a produção do conhecimento no sentido de estruturar a atuação dos órgãos de 
segurança pública no combate à criminalidade de forma mais eficaz. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Como bem assevera o emérito professor e Delegado de Polícia Civil, Celso Ferro (2006): "A sobrevivência das 
organizações contemporâneas depende cada vez mais da capacidade de se construir um modelo de gestão do 
conhecimento, com estratégia, estrutura, decisão e identidade, apto a responder a um contexto cada vez mais complexo 
e instável da sociedade." 

A análise de estatísticas criminais em prol da segurança pública é um processo sistemático de produção de 
conhecimento, realizado a partir do estabelecimento de correlações entre fatos delituosos ocorridos (constantes de 
boletins de ocorrências policiais) e padrões e tendências da criminalidade num determinado tempo e lugar. E através 
dessa análise a Segurança Pública pode coordenar com eficácia seus recursos, com o propósito de controlar e 
neutralizar, manifestações da criminalidade e da violência.  

O tratamento científico da estatística criminal ocorreu nas primeiras décadas do século XIX com o estudioso 
Adolphe Quetelet (1876-1974), matemático belga e professor de astronomia em Bruxelas. O seu posicionamento 
destacou a relação do fato criminoso com outros acontecimentos sociais como o casamento, o divorcio, o suicídio, o 
nascimento e a morte. 
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Se por um lado, os dados da estatística criminal são importantes para o aspecto preventivo essencialmente, 
por que revela os pontos de maior incidência criminal e o tipo de crime em determinada área, que serve de dados para o 
planejamento ostensivo e para atuação policial; de outro lado, com todas as informações que são coletadas e 
posteriormente transformadas em gráficos e tabelas, serve para investigação policial de determinado crime até então 
sem autoria. Como é caso, por exemplo, de uma sequencia de estupros, em que os dados coletados como data, horário, 
modus operandi, características do autor e da vítima são importantíssimos para o início dos trabalhos de investigação e 
ao mesmo tempo no planejamento de trabalhos preventivos. 

A "inteligência policial" é a compreensão geral das condições passadas, presentes e projetadas para o futuro 
de uma sociedade, (incluindo, na visão policial) problemas potenciais e atividades ilícitas.  

Brito (2010, p. 149), em sua tese de doutoramento na Universidade de Brasília, sintetiza a função da 
inteligência policial, defendendo que deva atuar na “prevenção, obstrução, identificação e neutralização das ações 
criminosas, com vistas à investigação policial e ao fornecimento de subsídios ao Poder Judiciário e ao Ministério Público 
nos processos judiciais.” Tal autor atribui, somente, caráter instrumental a atividade de inteligência policial numa 
perspectiva jurídico-processual de organização estatal, reconhecendo o caráter consultivo da inteligência policial para, 
“elaboração e adoção de medidas ou políticas de prevenção e combate à criminalidade.” (BRITO, 2010, p. 152). 

A atividade de inteligência das polícias é muito antiga e Ferro (2006) cita com bastante sabedoria dois fatos 
que ilustram perfeitamente a necessidade de informação para tomada de decisão, a saber: no primeiro, 
cronologicamente, a Bíblia Sagrada, em seu antigo Testamento, narra que Moisés, no episódio em que os espiões foram 
enviados à terra de Canaã (Bíblia Sagrada, Livro dos Números – Cap. 13, Versículos 17-20), orienta quanto o 
levantamento das informações pertinentes para a conquista da Terra Prometida. E segundo Tzu (1983), autor do 
clássico “A Arte da Guerra”, 500 anos antes de Cristo, afirmava a necessidade da Atividade de Inteligência: Os espiões 
são os elementos mais importantes de uma guerra [...] Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa 
temer o resultado de cem batalhas (TZU 1983, p.111). 

 Como se observa, a informação passa a ser um elemento central na construção de políticas de segurança 
pública, razão pela qual as instituições policiais devem incorporar em profundidade uma efetiva mudança nos padrões de 
policiamento com a utilização da informação. 

José Braz esclarece que investigação criminal realizada pelos setores de inteligência “constitui uma área do 
conhecimento especializado que tem por objeto de análise o crime e o criminoso e, por objetivo, a descoberta e 
reconstituição da verdade material de fatos penalmente relevantes e a demonstração da sua autoria” (BRAZ, 2010, p. 
19). Podemos notar na definição acima existem elementos semelhantes vistos na inteligência, com acentuado cunho 
operacional e metodológico que visam transformar parte de uma realidade em conhecimento útil para uma finalidade 
social, como sói acontecer em muitas ciências sociais. 

A prática policial baseada na inteligência obtida a partir da análise das estatísticas criminais é parte do 
cotidiano de diversas polícias no mundo. Um estudo realizado sobre a cidade de Memphis, nos Estados Unidos, aponta 
sua importância na redução da criminalidade.  

O levantamento de dados para elaboração da estatística criminal deve partir de um planejamento organizado e 
metodológico, pois, as estatísticas criminais é parte importante das atividades da polícia.  

O registro do crime permite uma análise de sua incidência a partir daqueles eventos relatados. Apesar disso, a 
diferença entre a taxa real e os crimes conhecidos pode ser denominada "cifra negra do crime", ou no original em inglês 
dark figure of crime.  

Gomes Dias ensina que a “investigação criminal descobre, recolhe, conserva, examina e interpreta as provas 
reais. Localiza, contata e apresenta as provas pessoais” (GOMES DIAS, 1992, p. 65). Noutra passagem, Gomes Dias 
acresce que a “investigação criminal utiliza métodos adequados (táctica de investigação) e processos apropriados de 
atuação técnica (técnica de investigação) cada vez mais especializados” (GOMES DIAS, 1992, p. 64), para o controle da 
criminalidade. 

Portanto, reserva-se a inteligência fornecer instrumentos para ampliar o conhecimento e repressão à 
criminalidade assim como para fornecer subsídios à gestão administrativa/policial, possibilitando a melhor distribuição de 
meios humanos e materiais nos trabalhos de investigação criminal com objetivo de redução da criminalidade. 

Em síntese, a estatística criminal, tem representado um papel imprescindível na investigação criminológica, 
apesar de estar claro que sua elaboração não obedece a regras básicas que regulamentam trabalhos científicos. Além 
disso, percebe-se claramente que todo trabalho realizado sobre dados numéricos coletados na estatística criminal tem 
que necessariamente ser observado com cautela em razão da elaboração de uma política de prevenção e de 
investigação para controle e diminuição do crime. 
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A contribuição observada a partir destas abordagens é a de que para um policiamento preventivo, que busque 
a diminuição dos crimes, baseado em sistemas de informações que realmente auxiliem a trazer resultados mais 
positivos para o planejamento da atividade policial, é necessário que os profissionais de segurança pública, sobretudo os 
próprios policiais, estejam dispostos a serem mais flexíveis na sua visão sobre análise criminal. Do mesmo modo, os 
policiais devem estar capacitados para enfocar a criminalidade com uma perspectiva de prevenção.  

A questão é que não adianta simplesmente afirmar que as estatísticas podem ser usadas, mas é preciso que 
se esteja informado de qual uso irá fazer-se para o planejamento da atividade policial. Também é preciso estar ciente de 
que está se falando de um processo em que todas as etapas devem estar articuladas e incorporadas pelos profissionais 
da segurança pública envolvidos. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A atividade criminosa passou a ser informada e organizada de modo a requerer a contrapartida equivalente da 

polícia sob a pena de esta restar inoperante. A Inteligência é, portanto, com o uso da estatística criminal, e de todo 
sistema de informação, a ferramenta indicada para atuar preventivamente, coletando os dados no seio da própria 
organização criminosa e no banco de dados de todos os órgãos de Segurança pública. 

É preciso salientar que não se pretende com a análise da estatística criminal medir qual é a quantidade de 
crimes que ocorrem, o que, aliás, é impossível, pode-se apenas estimar a subnotificação dos crimes que varia em 
função do seu tipo. O que a análise da estatística criminal deve contribuir é no fornecimento de subsídios para ações do 
Estado, seja na dimensão tático/operacional, para que os policiais possam realizar melhor as investigações e o 
patrulhamento, seja na dimensão estratégica, de modo que os gestores e formuladores das políticas possam realizar 
projeção de cenários. 

Por último, a análise das estatísticas criminais não é um fim em si mesmo, mas apenas a uma das muitas 
etapas para o desenvolvimento de políticas públicas e para a profissionalização das polícias, restando ainda muito 
trabalho a ser feito. 
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A ATUAÇÃO DO CONCILIADOR NO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL 
 

Lucas Matheus Lima Medeiros; Thiago Hanney Medeiros de Souza 
 
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo esclarecer a atuação e eficácia do trabalho do Conciliador no Juizado 
Especial Criminal, expondo como ocorre a conciliação, quem pode ser o conciliador e o porquê da existência desse 
método. A celeridade é de fato um marco abordado nesse texto, pois é essa característica que faz com que exista o 
Juizado Especial Criminal, logo aborda também, a importância desse método e o que esse mecanismo apresenta de 
inovador para o Brasil, além de expor a sua metodologia, a opinião do texto de lei e, juntando todos esses fatos, faz uma 
finalização abordando que a conciliação especial criminal tem de evoluir para que seja cada vez mais utilizada e melhor 
a justiça do Brasil para todos. 
 
Palavras-chave: Justiça Penal. Conciliação no Juizado Especial Criminal. Eficácia. Celeridade. Conciliador. 
 
 
INTRODUÇÃO  
 

Para que seja possível a compreensão da atuação da conciliação e do conciliador no Juizado Criminal e sua 
eficácia, fazemos uma breve exegese, entendendo um reflexo do que foi o contexto histórico que incentivou esse 
sistema de resolução dos conflitos. De fato, quando se questiona a importância do Direito, é que ele permite a vida em 
coletivo, fazendo com que haja uma harmonia entre indivíduos e que possam resolver os conflitos que venham a existir. 
Para que isso seja possível, sempre existiu a necessidade de codificação dos ramos do direito, essa necessidade é um 
advento de uma repetição de fatos, um deles que sempre chamou a atenção da sociedade é o crime. Como o crime 
vinha ocorrendo com frequência, se fez necessário que na primeira constituição do Brasil (1824), tomasse a ideia de 
criar um Código Criminal (1830), com o tempo surge o Código Penal de 1890 e com mais evolução, chegamos ao nosso 
atual Código Penal de 1940. 

Este atual Código Penal descreve fatos (crimes) e impõem sanções (pena de multa ou reclusão), assim é 
possível resolver os conflitos referentes a ele. Mas se ele resolve mesmo os conflitos, podendo ser justo ou injusto, 
porque temos a existência de um Juizado Especial Criminal? A resposta é simples, a nossa justiça é lenta. Por esse 
motivo, fez-se necessária a criação dessa forma de conciliação, que é uma forma alternativa para quem busca uma 
celeridade na resolução de um conflito, que seja de certa forma, não tão complexo, como a ameaça, por exemplo, 
fazendo com que se possa deixar a jurisdição maior de lado.  Isso tudo é possível pelo que podemos entender como o 
próprio significado de conciliação, que é justamente um acordo, é esse o grande fator desse método ser veloz, é o que o 
conciliador faz com que as partes entrem justamente em um acordo.  
 
METODOLOGIA 
 

Em razão da necessidade de buscar mais informações específicas, a pesquisa constitui-se através de uma 
revisão bibliográfica sobre o assunto abordado. A obtenção de dados de determinados aspectos da realidade tem como 
base uma observação individual de atuação de um dos autores no exercício da função de Conciliador no Juizado 
Criminal do Fórum Criminal da cidade de João Pessoa, Paraíba. 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 

O Juizado Criminal pode ser descrito como um terreno fértil que visa a resolução de conflitos entre as partes 
envolvidas a partir de muitas raízes. Torna-se perceptível que o bom diálogo no momento da audiência consiste em 
semente que pode germinar e resultar em uma colheita de bons frutos. 

Deve-se levar em consideração a importância da condução da audiência com base numa dinâmica linguística 
mais popular, adequada ao nível das partes envolvidas. Evidencia-se que a verdadeira conciliação pode acontecer nas 
ocasiões em que as partes se sentem à vontade para expor suas versões perante as autoridades, momento em que 
estas possuem a missão de traduzir o procedimento de rotina do JECrim para que a aplicação do direito seja 
compreendida razoavelmente. Muitas vezes as partes leigas se sentem acuadas perante as autoridades judiciais, 
nutrindo receio de estabelecer uma interação devido à falta de conhecimento dos termos jurídicos utilizados.  

O conciliador possui a missão de conduzir a audiência no Juizado Criminal sob a orientação do Juiz, o qual 
também poderá assumir tal papel. De acordo com a legislação pertinente, tal ofício pode ser compreendido como um 
auxiliar da Justiça, recrutado, preferentemente entre bacharéis do curso de Direito. 
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No que tange às atribuições do Conciliador, “a atividade é de aproximar o autor do fato e a vítima, de sorte a 
propiciar a composição de danos de natureza civil, propondo ao juiz togado a homologação ou não do acordo” 
(GIACOMOLLI, 2002, p. 99). A função da conciliação de tal sujeito reside na tentativa de estabelecer a aproximação 
entre as partes opostas, buscando uma forma de reparação para o delito cometido e finalizando a persecução de uma 
maneira mais positiva com o alcance do acordo.  

Entre as medidas propostas, vale a pena ressaltar a importância de deixar claro para as partes que na 
Audiência preliminar não serão analisadas possíveis provas, bem como, a manutenção de um controle da discussão 
entre os sujeitos, para que as manifestações sejam contidas visando à predominância do bem-estar para os presentes.  

Compete ao Conciliador a árdua tarefa de administração do conflito em apreço tomando como base 
ingredientes como o bom senso e prudência, para que o estabelecimento de medidas e propostas seja proporcional ao 
perfil das partes controversas.  

No tocante à imensa quantidade de crimes de menor potencial ofensivo, torna-se evidente, por via de 
consequência, o aumento do número de audiências preliminares marcadas para solucionar os conflitos. Neste sentido, 
Eduardo Batitucci prescreve que os conciliadores são claramente pressionados a realizar um grande número de 
audiências por turno e de forma breve. Na dinâmica de processamento do JECrim, o ritmo da conciliação e da mediação 
é ditado pela escala e há uma pressão inexorável sobre os coordenadores, que delineia um sistema em que o acordo é 
extraído sem o menor entendimento do que seria a Justiça e qual deveria ser o real papel de um provável 
mediador/restaurador de conflitos (BATITUCCI, 2010, P. 263). 

O conciliador, na incumbência exercida no Juizado Criminal, enfrenta dificuldades como a falta de preparação 
psicológica para conduzir o estreitamento dos laços entre as partes e uma série de limitações como a imensa carga de 
processos que deságuam em audiências realizadas em um curto espaço de tempo, o que dificulta a realização de 
acordos e a transmissão coerente da mensagem pregada pelo Juizado Criminal. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A conciliação é um método que existe quando há um conflito, mas é a partir de seu fim ela se faz especial. Não 
se pode esquecer que é esse o papel do direito, permitir a vida em coletivo, dá, a cada um, o que é seu por direito, 
permitir uma vida digna. O Brasil precisa atribuir melhores investimentos para o Juizado Especial Criminal, deve torna-lo 
mais importante do que já é, buscar remuneração para todos os conciliadores, não só em uma parte da região Sul, mas 
para todo o Brasil, também dá segurança a eles, pois lidar com crimes por menores que sejam é um risco.  Logo, a partir 
desses quesitos presentes nesse estudo, pode-se concluir que, a alma do direito cresce quando se podem proteger, 
cada vez mais, os direitos e garantias da maioria, esse é uma luta constante da conciliação e a melhoria terá de ser 
infinita.  
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A LEGALIZAÇÃO DO ABORTO POR ESTUPRO EM CONTRASTE COM O DIREITO 
FUNDAMENTAL À VIDA 

 
Francisca Cinthia Salviano Lucena; Fernanda Crystina Fernandes de Farias; Danielle Marinho Brasil 

 
RESUMO: O presente artigo trata da legalização do aborto no caso excepcional de estupro contrastando com o direito à 
vida, enquanto direito fundamental assegurado pela Constituição Federal. Ressalta a visão do Supremo Tribunal Federal 
frente à questão do direito à vida mediante ADPF/54. Analisa as divergentes posições e teorias que abarcam esse 
direito, e nisso o fato de não criminalizar o aborto tido como sentimental (resultante de estupro), uma vez que se entende 
que o dano psicológico causado é superior ao dano físico. Estabelece, de modo reduzido, quais as outras formas de 
aborto que não são tipificadas como crime. 
 
Palavras-chave: Aborto. Estupro. Direito à vida. Legalização. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

A questão do aborto é tida como algo polêmico e que abarca várias opiniões divergentes, sejam elas culturais, 
sociais ou religiosas. No entanto, aqui evidenciaremos o aborto em virtude de estupro e a contradição que essa prática, 
mesmo já sendo permitida, implica com o direito fundamental que é o direito à vida. 

Primeiro, o direito à vida, è aquele que é elementar para o exercício de todos os demais direitos. Possui uma 
acepção negativa, pois impede que atentem contra a vida de qualquer individuo. Não é um direito absoluto, porém é 
irrenunciável, imprescritível, inalienável, dentre outras características. Entende-se que o direito à vida é desde a 
concepção, logo podemos com notoriedade, perceber a contradição que existe na prática da atividade abortiva, já que o 
feto foi concebido.  

Para enfrentar a questão do direito à vida, o STF vai de acordo com a ADPF/54, e se depara com a situação 
do anencéfalo. Pois, compreende-se nessa ADPF/54 a teoria da Formação do Sistema Nervoso Central. Para o STF, o 
direito à vida é defendido a partir dessa teoria. Quando o feto pode sentir algumas sensações. Não sendo possível existir 
vida sem cérebro. O STF é claro quando se posiciona concepcionista, pois é em virtude de defender os direitos do 
nascituro. 

Mediante o que foi explanado, surge então a pertinente questão se o aborto é ato que viola o direito à vida. 
Logo, podemos afirmar com exatidão que sim. O próprio Código Penal traz, do art. 124 ao 126, essas vedações. No 
entanto, há abortos que não são tipificados como crime, sendo eles o Aborto Terapêutico (salvar a vida da gestante), e o 
Aborto Sentimental (resultante de estupro) sendo esse o qual se designa o nosso interesse de aprofundamento.  

Sabemos que, muitas vezes o abuso sexual, além de implicar danos físicos, traz também danos psicológicos 
que muitas vezes são irreversíveis. Atualmente, muito se questiona sobre a decisão da mulher dispor sobre o seu 
próprio corpo em decisão positiva ao aborto, pois encontramos de um lado o direito à vida do nascituro e do outro a 
liberdade da mulher dispor sobre o seu próprio corpo. O aborto, como sabemos, pode ser considerado como uma 
escolha entre a vida e a morte.  

Levemos em consideração que, a mulher não necessariamente irá praticar o aborto, mas se ela sentir-se no 
direito de exercer, ela terá proteção legal. O procedimento pode ocorrer, apenas, quando a mulher apresentar termos de 
consentimento escrito, ou seja, documentos que expressem sua vontade de interromper a gestação e autorizar a equipe 
de médicos a realizá-lo. Podemos observar que, a legalização do aborto resultante de estupro descrita no inciso II do art. 
128 do Código Penal é, na realidade, uma legalização de afirmação de que ocorreu o crime, pois não se exige a sua 
comprovação.  

É importante ressaltar que, para realizar um aborto “legal” por alegação de abuso sexual, não se faz 
necessário que a mulher apresente Boletim de Ocorrência (BO), laudo do Instituto Médico Legal (IML) ou ordem judicial. 
A mulher já está passando por todo um transtorno e ainda vir a se submeter a mais condições, só aumenta o dano 
psicológico, uma vez que, todo o processo, por si só, causa iminente desconforto.  

O fato do direito fundamental à vida, não ser absoluto, por dedução entende-se que ele aceita exceções, logo, 
mesmo que seja um direito inviolável, como vimos, ele pode vir a ser restringindo nos casos que já mencionamos. O 
aborto sentimental (ocasionado por estupro) vai de encontro com esse direito fundamental, porém há várias condições 
que não devem deixar de serem observadas em virtude do direito da mulher dispor sobre seu corpo.  

Como se não bastasse o fato da criança, a adolescente ou a mulher ter sofrido o abuso sexual, em diversos 
casos, tem de enfrentar um drama muito maior que seria a possibilidade de gerar um filho do agressor. Além de violar a 
integridade física, ficam marcas ainda mais profundas, um misto de angústia, depressão, rejeição e dúvidas em relação 
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ao futuro. É algo delicado e implica numa ponderação, uma vez que, o motivo exposto causa um dano tão grande ou 
ficando equiparada a violação do direito à vida. 
 
METODOLOGIA 
 

O presente trabalho apresenta embasamento teórico assegurado em livros, logo possui caráter bibliográfico. 
Como exemplo, podemos citar: Curso de Direito Constitucional (Gilmar Mendes e Paulo Branco), e Curso de Direito 
Constitucional Positivo (José Afonso da Silva). Utiliza como base o método de caráter indutivo, partindo de um evento 
particular para falar de um tema abrangente. Usa pesquisas em sites e artigos. 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Uma observação importante, numa tentativa de definir o que é vida, faz o constitucionalista, José Afonso da 
Silva (1991, p.197): 
 

Não intentaremos dar uma definição disto que se chama vida, porque é aqui que se corre 
o risco de ingressar no campo da metafísica suprarreal, que não nos levará a nada. 

 
De fato, definir algo que possui um conceito tão amplo e subjetivo é uma tarefa quase impossível, já que a vida 

esta sempre em constantes mudanças. 
Ainda na visão de, José Afonso da Silva (2002, p.198): 
 

Agredir o corpo humano é um modo de agredir a vida, pois esta se realiza naquele. A 
integridade físico-corporal constitui, por isso, um bem vital e revela um direito 
fundamental do indivíduo. 
 

De fato, o corpo humano sendo direito inviolável e a vida um direito absoluto, não admitindo assim nenhuma 
ação que venha a comprometer esses direitos inatos e intrínsecos ao mesmo.  

Brilhantemente ainda explana em seu discurso, José Afonso da Silva (2002, p.202): 
 

E, por certo, há casos em que a interrupção da gravidez tem inteira justificativa, como a 
necessidade de salvamento da vida da mãe, o de gravidez decorrente de cópula forçada 
e outros que a ciência médica aconselhar. 
 

Realmente, não pode incriminar todos os tipos de interrupção de gravidez tem que analisar cada caso 
individualmente, não podendo generalizar e discriminar. Como já foi dito, há justificativas que devem ser observadas e 
respeitadas, o caso concreto deve ser avaliado, antes que se aplique uma imediata resposta. 

Abordando a visão de Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco (2015, p.258): 
 

O nascituro é um ser humano. Trata-se, indisputavelmente, de um ser vivo distinto da 
mãe que o gerou, pertencente à espécie biológica do homo sapiens. 
 

O nascituro a partir da sua concepção já se torna sujeito de direito personalíssimo tendo assim que ser 
respeitado em qualquer instancia. 

Continuando a visão de Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gonet Branco (2015, p. 262): 
 

Embora a gravidez também diga respeito à esfera íntima da mulher, o embrião humano 
forma um ser humano distinto da mãe, com direito à vida, carente de proteção eficaz 
pelos poderes públicos - não importando nem mesmo o grau de saúde ou tempo de 
sobrevivência que se possa prognosticar para a criança por nascer. 

 
Existe uma contradição entre a vida do nascituro e a proteção dos poderes públicos que na maioria das vezes 

é relapso em relação ao beber e a mãe. O que acontece é que um feto gerado em virtude de uma exploração sexual, 
trás consigo para a mãe, nos muitos casos, um peso e uma lembrança de todo o transtorno ocorrido. Podendo, no 
futuro, a própria mãe, ao optar ter a criança, desenvolver uma rejeição ou vir a cometer algum tipo de ato que a ponha 
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em desprezo perante sua própria consciência e sociedade. Não sendo, de fato, uma questão fácil de lidar, já que 
envolve tantas contradições. 

De acordo com Ana Paula Meirelles Lewin, coordenadora do Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher da 
Defensoria Pública do Estado de São Paulo (2015): 

 
Os advogados podem usar qualquer tipo de argumento para invalidar a vítima. 
Geralmente são argumentos moralistas – e que funcionam.  
 

Diante do ponto de vista mencionado, faz referência ao fato de que quando casos de estupro vão parar no 
tribunal, a acusação corre o risco de se voltar contra a mulher. Mais um agravante que leva a expor a mulher, deixando-a 
mais frágil e vulnerável.  

O próprio Código Penal, em seu Art. 128: 
 

Não se pune o aborto praticado por médico: (vide ADPF 54) 
Aborto necessário 
I- Se não há outro meio de salvar a vida da gestante; 
Aborto no caso de gravidez resultante de estupro 
II- Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da 
gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O trabalho realizado, no seu contexto, nada mais é que uma forma de mostrar as divergências que existem em 
relação à proteção ao direito à vida e a legalização do aborto resultante de estupro.  Com o posicionamento de que não 
se deve violar o direito à vida, no entanto, em casos como o mencionado anteriormente, deve-se avaliar todas as causas 
e condições que levaram o ato, e, sobretudo as consequências advindas posteriormente. Atentar a sociedade, para que 
os julgamentos e as convicções sejam postas em segundo plano, quando na verdade, o que deve ser respeitado é o fato 
da exposição que a mulher sofre. Mostrar que há uma proteção legal, e que deve ser cumprida. Não é uma situação 
fácil, pelo contrário, classificaria como um assunto muito pertinente e delicado. Sendo justamente, como intenção, 
provocar o questionamento. E, por fim, deixar claro que o aborto não é desculpa, e sim uma medida a ser tomada, em 
ultimo caso, quando a situação envolver um estupro ou acarretar risco à vida da mulher.  
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RESUMO: Com o presente trabalho, tenta-se mostrar e analisar o conceito e as influências que o grande princípio, 
constitucional e processual penal, da Presunção de Inocência sofre no âmbito dos meios de comunicação e da mídia em 
geral. Influências estas que, ora beneficiam, ora prejudicam, diante de situações de condenações premeditadas, 
forçando a condenação do sujeito, de modo direto ou indireto, antes mesmo da sentença penal condenatória transitada 
em julgado. 

 
Palavras-chave: Presunção de Inocência. Mídia. Comunicação. Tribunal do Júri. 

 
 

INTRODUÇÃO: 
 
O Princípio da presunção de inocência é um dos princípios basilares da nossa Constituição Federal que, em 

seu Art.5, LVII, garante que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória”. Portanto, esse princípio alega que todos serão considerados inocentes até que se prove o contrário numa 
sentença penal condenatória transitada em julgado. O Princípio da Presunção de Inocência é aplicado em duas 
dimensões, uma delas é aplicada aos terceiros, ou seja, aquelas pessoas que não farão e nem fazem parte do processo, 
ou seja, não são os litigantes, mas que devem respeitar esse princípio; e outra dimensão será aplicada as partes do 
processo, ou seja, aos juízes, promotores, aos litigantes, ou seja, a todos aqueles que farão parte do processo. Portanto, 
já que as pessoas são presumidamente inocentes, quando forem acusadas, denunciadas ou indiciadas, caberá a quem 
colocou sua inocência em risco, provar que são culpadas. 

Entretanto, a mídia é todo meio pela qual as informações são transmitidas, é uma comunicação em massa das 
informações, onde há a presença de um grupo que quer apresentar um fato, ou seja, o informante, e outro que quer 
receber essas mensagens, ou seja, o receptor.  

Nesse sentido, quando os meios de comunicação nos trazem uma notícia que toma rumos e repercussões 
sociais, ou seja, que comovam, que chamem a atenção do povo, nós iremos acreditar, quase sempre, em tudo aquilo 
que os meios de comunicação nos trarão para apreciarmos, achando que é a mais pura verdade. Isso é um grande 
problema! Quando nós acreditamos, só e somente só, naquilo em que a mídia nos trás, deixamos de lado o a nossa 
perspectiva de querer saber se aquilo é, ou não, a verdade nítida. Os meios de comunicação em geral, com sua força de 
persuasão e repercussão de assuntos polêmicos, quando nos vem apresentar algum caso processual, em que uma 
pessoa está sendo acusada de algo. Nós, devido a esse pacto convicto com as informações da mídia, iremos 
desconsiderar totalmente, na maioria das vezes, a inocência do acusado, ferindo assim o princípio da Presunção de 
Inocência. 

Como sabemos, a Constituição nos traz, em seu Art. 5°, inciso XXXVIII, alínea “d”, os crimes que vão ser 
julgados pelo tribunal do júri, que são os crimes contra a vida: Homicídio, Infanticídio, Participação em suicídio e Aborto. 
Crimes estes, que são os que tomam maiores repercussões na mídia. 

A pressão da mídia em crimes de grande repercussão tem causado um sentimento de justiça, ou seja, 
causando um tipo de autotutela midiática, não observando, realmente, o contexto do fato ocorrido, acarretando a 
“condenação antecipada” do indivíduo, inibindo toda forma de defesa. 

 
METODOLOGIA 
 

Esse resumo expandido embasa-se em vídeos de aulas, reportagens e documentários, assistidos via internet 
(youtube.com), na leitura de alguns artigos científicos que abordam o tema, na leitura da obra do doutrinador Julio 
Fabbrini Mirabete e, também, nos conhecimentos adquiridos em sala de aula, nas aulas dos professores Profa. Me. 
Danielle Marinho Brasil e Prof. Me. Tiago Medeiros Leite. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

No tribunal do júri, as pessoas convocadas a serem jurados são, em sua maioria, pessoas normais, ou seja, 
pessoas leigas do conhecimento jurídico. Esses jurados, na sua rotina diária de pessoas normais, se deparam como 
todas as outras pessoas, com os noticiários de jornais, rádios, televisões e vários outros meios de comunicação, fazendo 
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com que, a mídia influencie na construção de suas opiniões. Portanto, o que impede a mídia de influenciar a decisão 
desses jurados nos crimes onde eles irão julgar? Nada impede. Como citamos acima, a mídia tem um grande poder de 
persuasão, mostrando sua opinião como a opinião mais correta, na qual, esta deve ser seguida, fazendo com que, os 
jurados transmitam essa opinião nas decisões que vão tomar no julgamento do réu, desconsiderando o que realmente 
ocorreu, pois o sensacionalismo da mídia faz com que só sejam apresentados os fatos que induzem a culpa do suspeito, 
ferindo assim, o princípio da Presunção de Inocência, antes mesmo de ocorrer o julgamento. 

As consequências são do ferimento da presunção de inocência, são múltiplas. Tanto pode ser consequências 
no tempo presente, como consequências no futuro. No momento em que essa pessoa está sendo considerada acusada, 
se sua inocência não for preservada, ele será considerado um perigo para a sociedade, já que, com o ferimento desse 
princípio, ele está sendo considerado culpado. Se essa pessoa, no decorrer de sua vida (antes de ser acusado de algum 
crime) tiver, como, por exemplo, uma boa formação acadêmica, uma boa conduta, mostrando ser uma pessoa de boa 
índole social, nada disso será, possivelmente, mesmo ele sendo considerado inocente, será, na maioria das vezes, 
relevante para o âmbito social, como por exemplo: numa entrevista de emprego, onde concorre com ele uma pessoa que 
nunca foi indiciada judicialmente, que tenha menos níveis de conhecimento do que ele, levará a vaga de emprego, pois, 
ele no lugar de um ex acusado, não terá a mesma credibilidade de uma pessoa que nunca apareceu na mídia sendo 
considerada acusado de um crime. 

 
De tempos para cá, entretanto, passou-se a questionar tal princípio que, levado às 
últimas consequências, não permitiria qualquer medida coativa contra o acusado, nem 
mesmo a prisão provisória ou o próprio processo. Por que admitir-se um processo penal 
contra alguém presumidamente inocente? Além disso, se o princípio trata de uma 
presunção absoluta (juris et de jure) a sentença irrecorrível não a pode eliminar; se trata 
de uma presunção relativa (juris tantum), seria ela destruída pelas provas colhidas 
durante a instrução criminal antes da própria decisão definitiva. (MIRABETE; JULIO 
FABBRINI. Processo Penal, Atlas, 1999, pág.41) 
 

De acordo com o exposto, além do princípio da presunção de inocência ser um princípio processual penal, ele 
é um princípio constitucional, ou seja, é inviolável. Mas a presunção de inocência é absoluta ou relativa? Pois, como 
sabemos, em alguns casos é declarada a prisão provisória do acusado, antes mesmo de ser provada sua culpa, ou seja, 
mesmo sendo preservada sua inocência, o indivíduo passará pelos mesmos procedimentos de um verdadeiro culpado. 
Portanto, a presunção de inocência só será absoluta quando, antes mesmo de um indivíduo participar de um processo 
penal, ou após ele passar por esse processo e, ser declarada sua inocência, ou seja, sua absolvição; e será uma 
presunção relativa, no decorrer desse processo, onde, tanto poderá ser considero culpado, ou poderá continuar como 
inocente, dependerá das decisões judiciais, das provas colhidas tantos pela acusação, tento pela defesa. 

 
O que se entende hoje, como diz Florian, é que existe apenas uma tendência à 
presunção de inocência, ou, mais precisamente, um estado de inocência, um estado 
jurídico no qual o acusado é inocente até que seja declarado culpado por uma sentença 
transitada em julgado. Assim, melhor é dizer-se que se trata do "princípio de não 
culpabilidade". Por isso, a nossa Constituição Federal não "presume" a inocência, mas 
declara que "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença 
penal condenatória" (art. 5°, LVII), ou seja, que o acusado é inocente durante o 
desenvolvimento do processo e seu estado só se modifica por uma sentença final que o 
declare culpado. (MIRABETE, JULIO FABBRINI. Processo Penal, Atlas, 1999, pág.42) 
 

Como mostra a citação acima, o princípio da presunção de inocência não está mais em seu ápice da eficácia, 
pois, devido aos fatores sociais e da mídia, o que ocorre é o "estado de não culpabilidade do indivíduo" que se estende 
até o momento da sentença. O que se entende com isso é que, o princípio da presunção da inocência não declara o 
sujeito inocente, mas que ele estará em um momento que, ainda, não será considero culpado por aquilo que está sendo 
julgado, momento esse que o autor chama de "estado de não culpabilidade". 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com o presente trabalho, esperamos haver explanado o tema exposto e assuntos abordados aqui, facilitando o 
entendimento e compreensão, tentando fazer com que o tema não tome os rumos não esperados, mostrando por um 
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olhar mais crítico-positivo e científico, esse princípio tão importante para o funcionamento das relações sociais e 
jurídicas. 
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RESSOCIALIZAÇÃO: UMA BREVE ANÁLISE DA REALIDADE BRASILEIRA 
 

Rafael Azevedo; Danielle Marinho; Tiago Leite 
 

RESUMO: A eficácia da justiça penal brasileira passa necessariamente pelo aspecto da ressocialização. As penas 
impostas aos indivíduos que cometeram crimes são necessárias, nem sempre eficazes, pois o próprio sistema prisional 
não está aparelhado para que o apenado, após cumprir sua sentença, volte ao seio da sociedade e passe a ser um 
cidadão comum, capaz de contribuir para o bem-estar social. 

 
         Palavras-chave: Justiça penal. Ressocialização. Apenado. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 
O objetivo deste artigo é de identificar a situação atual do sistema prisional brasileiro, seus mecanismos de 

ressocialização e sua eficaz missão de tornar o apenado um ser social, novamente. 
Segundo dados do Ministério da Justiça (Brasil, 2007), o Brasil é o quarto país do mundo em população 

carcerária. Consoante dados do Ministério da Justiça / DEPEN, entre 1990 e 2008, o crescimento populacional 
penitenciário foi de 500%, com perspectiva de encerrar o ano de 2008 com cerca de 500.000 presos. Ficando atrás 
apenas dos Estados Unidos (cerca de 2,2 milhões), China (1,6 milhões) e Rússia (cerca de 0,8 milhão). 

Assim, especialistas em segurança pública e direito penal estão envolvidos no sentido de criar mecanismos 
coerentes com a situação do indivíduo que está recolhido num sistema prisional brasileiro. 

 
METODOLOGIA 

 
Este estudo se caracteriza como descritivo, pois “têm como objetivo primordial a descrição das características 

de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 1991, p.46). De 
natureza qualitativa, pois visa a qualificar opiniões e dados, procurando descobrir e classificar a relação entre variáveis 
(OLIVEIRA, 1999). Com relação aos procedimentos técnicos de coleta de dados, esta pesquisa pode ser caracterizada 
como bibliográfica.  

A pesquisa exploratória que na concepção de Gil (1999) tem como principal finalidade desenvolver, modificar e 
esclarecer conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. 

Dessa forma, ao falar de metodologia, ressaltam-se as palavras de Severino (2002, p. 74), o raciocínio – parte 
essencial de um trabalho – não se desencadeia quando não se estabelece devidamente um problema. Em outras 
palavras, o tema deve ser problematizado. Toda argumentação, todo raciocínio desenvolvido num trabalho logicamente 
construído é uma demonstração que visa a solucionar determinado problema. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
Nos dias atuais, a situação prisional brasileira tem tomado significativas proporções, sobretudo pelo elevado 

índice de violência e de leis amenas para diversos crimes. Encontra-se num cenário onde se pode reconhecer o 
amadurecimento da ciência do direito, a necessidade de respeitar os direitos humanos, a integridade física e moral do 
indivíduo, ao mesmo tempo em que encontramos, sobretudo, o uso do Direito Penal como principal instrumento da 
Política Pública para tentar suprir ou complementar as carências e deficiências nos conflitos sociais que estariam 
contidos na responsabilidade das outras áreas do Direito.  

Neste cenário, a ressocialização deve ser um ponto primordial da Segurança Pública para aos detentos e 
apenados. Neste caso, devem-se criar mecanismos nas unidades prisionais para o trabalho e a educação, por meio de 
curso de qualificação, sejam pontos fundamentais, estimulando o controle e recuperação do preso. Por outro lado, 
necessita-se de ações no meio externo, conscientizando os empresários para minimizar a resistência em contratação de 
pessoas que praticaram crimes e delitos. 

É bem verdade que a privação da liberdade não ressocializa o detento e, consequentemente, impossibilita a 
sua reintegração social, reduzindo então a pena de prisão a um mero e desesperado instrumento de tentativa de 
redução da violência e criminalidade. O próprio fato da punição por pena de reclusão já cria uma discriminação, uma 
marginalização do indivíduo, que permanentemente taxado de criminoso não consegue oportunidades de reintegração 
social. Para a efetiva ressocialização, porém é imprescindível a participação da sociedade recebendo estes indivíduos 
em busca da reintegração social.  
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Parafraseando Rodrigues (2001), a redução da população prisional permitirá, aliás, associar a diversificação de 
penas de substituição à criação de novos estabelecimentos penitenciários, com outras dimensões, estruturados segundo 
modelos organizatórios diferenciados e dispondo de secções adequadas para tornar viáveis formas especificas de 
tratamento; a obtenção de outra relação numérica entre operadores penitenciários e reclusos; a melhor seleção e 
formação do pessoal; a participação regular de técnicos especializados provenientes do exterior; e, finalmente a 
organização racional do trabalho penitenciário que, como é sabido, em grande número de casos nem sequer é oferecido.  

Em outras palavras, Greco (2007, p.493) aponta as falhas do sistema: o ponto vulnerável desse sistema era a 
regra desumana do silêncio. Teria origem nessa regra o costume dos presos se comunicarem com as mãos, formando 
uma espécie de alfabeto, prática que até hoje se observa nas prisões de segurança máxima, onde a disciplina é mais 
rígida. Usavam, como até hoje usam, o processo de fazer sinais com batidas nas paredes ou nos canos d’água ou, 
ainda, modernamente, esvaziando a bacia dos sanitários e falando no que chamam de boca de boi. Falhava também o 
sistema pela proibição de visitas, mesmo dos familiares, com a abolição do lazer e dos exercícios físicos, bem como 
uma notória indiferença quanto à instrução e ao aprendizado ministrado aos presos. 

Ainda concorda com o mesmo pensamento Muñoz Conde (1980), no ensaio A ressocialização do delinquente. 
Análise crítica de um mito questiona não só o emprego do termo socialização, quando aplicado ao caso, mas também 
sua real possibilidade. Chama a atenção para o fato de que a socialização de qualquer ser social implica um complexo 
processo no qual são realizadas inúmeras e variadas formas de interação. E que mesmo tendo passado pelo processo 
de socialização como outro, muitas pessoas se tornam criminosas.  

Então, em outras palavras, não se pode permitir que o sistema prisional seja um centro de aprendizagem 
criminal, onde muitos se aprimoram na arte da criminalidade, não sendo raros os casos de pequenos delinquentes que 
encontram o seu amadurecimento criminoso dentro destas instituições. Por consequência desta falência do sistema 
prisional brasileiro, temos uma quantidade absurda de ex-detentos, devolvidos à sociedade sem qualquer reabilitação. 
Pelo contrário, retomam a liberdade, mais próximos da criminalidade e seus agravantes. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Ao término deste ensaio, percebeu-se que com a ressocialização, o que está em jogo é a dignidade humana, 

ocasião que a mesma não se constitui num conjunto de valores morais inerentes à própria pessoa; ao contrário, eles são 
construídos socialmente dentro de um ambiente minimamente humanizado, capaz de possibilitar que esses valores se 
desenvolvam no cotidiano da casa, da rua, da praça, da escola, etc.  

O apenado, por ter ausência de condições de ressocializar-se e de tornar-se novamente um sujeito com 
dignidade, revolta-se com as ações negativas da chamada justiça social duradoura. É isso que o apenado busca, 
quando encontra um sistema prisional capaz de oferecer condições dignas de trabalho, qualificação profissional e 
valorização da sua própria pessoa humana. 

Portanto, propôs-se que seja repensado e reformulado o contexto social em que a criminalidade ocorre, ela 
certamente se reduzirá. Assim, o foco do crime deixa de ser somente o criminoso, mas terá condições que propiciam o 
crime; da construção de prisões - para a construção da liberdade democrática, que se forja num contexto de justiça 
social. 
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OS IRRECUPERÁVEIS E A PRISÃO PERPÉTUA: CAMINHOS A SEGUIR 
 

Matheus Diniz Dantas; José Yure Brito dos Santos 
 

RESUMO: Este resumo visa à explanação de uma visão realística do que acontece no seio da sociedade, e a prisão 
perpétua como alternativa para a estagnação dos atos delituosos dos irrecuperáveis. O objetivo deste resumo não é 
mostrar uma alternativa absoluta, mas que é digna de discussão e debates acerca do tema para se chegar a uma 
conclusão mais apropriada e correta, as grandes ideias surgiram de análises que promovem o questionamento e a 
busca pela razão.  

 
Palavras-chave: Irrecuperável. Prisão Perpétua. Sociedade. 

 
 

INTRODUÇÃO  
 
A prisão perpétua não esta sendo reivindicada pelo calor da emoção, há décadas que pessoas vêm lutando 

para que seja instaurada a prisão perpétua. O presente resumo tem como titulo “OS IRRECUPERÁVEIS E A PRISÃO 
PERPÉTUA: CAMINHOS A SEGUIR.”, frisando a importância de tomar medidas mais rígidas para combater a 
criminalidade e evitar que novos delitos bárbaros aconteçam na sociedade, uma sociedade insegura é sinônimo de que 
a criminalidade não tem sido combatida com veemência, medidas não têm sido tomadas para que a comunidade fique 
segura. Quando acontece um caso que choca a sociedade, os indivíduos pensam “imagine esta pessoa solta”, o temor 
se apodera em todos, exceto aos que não tem nada a perder. O Brasil ganhou uma imagem que é um país brando com 
seus delinquentes, então para não se ter a fama de “paraíso dos bandidos”, é preciso trabalhar para que os mesmos não 
se sintam acomodados em nosso território. É preciso limites em tudo, não é diferente nesta área de uma envergadura 
impressionante que é o mundo penal. Um país com leis mais severas há sim uma prevenção da criminalidade, é um 
processo que precisa de anos para vingar, não é fácil e simples combater a criminalidade, muitos alegam que países 
que adotaram penas mais severas, não tiveram queda no número da criminalidade, imagine se os mesmos não tivessem 
as penas que possuem?  

A contenção dos prisioneiros é preciso ser levadas mais a sério, os jornais proclamam isto, a cada dia é visto 
criminosos proferindo que quando sair da prisão vai cometer novamente os mesmos crimes, os que estupram dizem que 
cometerão novos estupros, os que matam dizem não estarem arrependidos e vai matar mais pessoas. A sensação da 
impunidade gera obviamente um sentimento de cometer delitos, já que não há punição, a libertinagem impera, os que 
pensam em praticar algo recebe o incentivo para a consumação.  

Há um momento que a reincidência do criminoso mostra que ele não estar preocupado em mudar, e nem 
pensa na sociedade, então chega um momento que o mesmo deve ser retirado do convívio social, para que novas 
vitimas não sejam mais afetadas, um órgão doente contamina todo o corpo, existem doenças que têm cura, outras não. 
Da mesma forma, há delinquentes que têm cura; outros, ninguém os restaura mais. Mesmo que tenha um 
acompanhamento perfeito e tenha novas oportunidades, ele está quase “indivisível” da sua prática pecaminosa, então já 
que ele não se separa da sua pratica criminosa, o obvio é manter ele separado para sempre da sociedade. Para a prisão 
perpétua ser admitida, não seria bom enumerar os crimes que seriam punidos com a mesma, mas sim analisar o caso 
concreto, cada caso tem seus detalhes e seu contexto, que caberá ao judiciário averiguar a possibilidade de condenar a 
prisão perpétua o delituoso.  

O Estado, ao investir na restauração dos incorrigíveis, só será perda de tempo e de recursos, é preciso 
somente dar o essencial para os mesmos, não os submeter a condições sub-humanas como em vários presídios do 
Brasil. Há certos delitos que o individuo comete que se coloca o rótulo de “ilimitado”, alguém que assassina seus pais 
friamente de maneira cruel, respeitará mais alguém? Alguém que joga seu filho de um 10° andar de maneira fútil é 
recuperável? Um homem que estupra várias mulheres e logo em seguida mata é apto para estar novamente no convívio 
com a sociedade? São crimes diferenciados que precisam de prisão perpétua, os mesmos não podem mais estar em 
liberdade, a qualquer momento um deles pode agir contra qualquer pessoa, incluindo você. No Brasil, a pena máxima 
não pode ultrapassar os 30 anos, e o individuo muita das vezes não cumpre o tempo determinado previsto de sua pena, 
com as alternativas que o sistema brasileiro oferece, impulsionando o delinquente novamente para a rua. Fala-se que a 
prisão perpétua demanda muitos recursos do Estado para manter esses presos até o fim da vida, é preciso colocar o 
individuo para exercer algo na prisão, para que possa de alguma forma retribuir para o crescimento do Estado. 
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METODOLOGIA 
 
O presente resumo está elaborado através de estudos e pesquisas para se chegar à conclusão da veracidade 

do que é defendido e exposto no mesmo, leitura de livros de autores da área, que reconhecem a capacidade de 
solucionar muito problemas com a prisão perpétua, foram analisadas pesquisas de diversos institutos famosos do Brasil, 
que vem comprovando ultimamente a adesão da população em sua maioria do que foi apresentado aqui. Foram 
estudados dados de países que adotam ao que o resumo faz apologia, foi feito uma pesquisa nas Faculdades integradas 
de Patos, dos quais alguns profissionais do corpo docente e discente participaram e outras pessoas que não fazem parte 
da instituição, que mostrou que a maioria é favorável à instituição da pena de prisão perpétua. A internet também 
auxiliou nas pesquisas, vídeos, documentários entre outros métodos. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 
O jurista Franz Von Liszt em sua obra “A Ideia do fim no Direito Penal” no capitulo 5 que tem como título “A 

pena como proteção consciente de bens jurídicos”, ele fala sobre os incorrigíveis:  
 

[...] pretender corrigir estas pessoas, com investimentos crescentes em prisões celulares, 
é simplesmente absurdo; deixar que, transcorrido alguns anos, voltem às suas andanças, 
até que, depois de ter cometido três ou quatro delitos ou mais, no fim de um ou dois anos 
sejam, novamente, detidas e “corrigidas” no passa de uma pura insensatez. Mas nosso 
sistema baseado no marco penal o permite e o exige; a ‘‘retribuição’’ tem se saído bem e 
a ciência do direito penal anda tão ocupada com a teoria do nexo causal, com a 
controvérsia sobre os delitos de omissão e outras coisas, que seu tempo não lhe permite 
se dedicar a tais minúcias (LISZT, FRANZ VON, 2005, p. 61 e 62).  

 
É visto como o autor defende a prisão perpétua para os incorrigíveis como ele denomina os que não possuem 

mais possibilidade do convívio social, e como é vão o Estado tentar recuperar os mesmos, enfatiza como os penalistas 
procuram a solução do nexo causal, quase excluindo a culpa do individuo que não poderia viver mais na sociedade, 
ligando o crime a outra série de fatores que fizeram os delinquentes praticarem aquele determinado delito. Logo na 
frente ele defende primeiro a sociedade do que os incorrigíveis. “Dos incorrigíveis deve-se defender a sociedade: E 
como não queremos nem o machado nem a forca, nem podemos deportá-los, somente nos resta o encarceramento 
(perpétuo ou por tempo indefinido)” (LISZT, FRANZ VON, 2005, p. 62). Então, ver-se que Franz Von Listz defende em 
primeiro a sociedade, que precisa ser protegida dos criminosos, logo em seguida em sua obra ele enumera os delitos 
que devem ser punidos com sua obra, que não é objetivo desse resumo enumerar nenhum tipo de delito, mas o cerne é 
observar o caso concreto, para ver se o individuo é digno da prisão perpétua. Em relação ao que o jurista Aníbal Bruno 
falou sobre a prisão perpétua: 

 
 A prisão perpétua é uma pena de segurança. A sociedade defende-se, afastando 
definitivamente do seu seio o homem que gravemente delinquiu. Mas é uma pena cruel e 
injusta. Priva o condenado não só da liberdade, mas da esperança da liberdade, que 
poderia encorajá-lo e tornar-lhe suportável a servidão penal. Torna impossível quer 
graduação segundo a natureza e circunstâncias do crime e as condições do criminoso, e 
retira todo objetivo à função atribuída primordialmente à pena, que é o reajustamento 
social do condenado. É, em geral, excessiva e não atende à necessária determinação no 
tempo, porque não findará em uma data fiada na sentença, mas durará enquanto o 
homem exista (BRUNO, ANÍBAL. Direito Penal: Parte geral, 1962, p. 230).  
 

Mostrando-se contra a prisão perpétua, Franz, em sua obra, foi sucinto e disse que o individuo só poderia 
retornar a sociedade em caso de erro judicial: 

 
Não se deve excluir toda esperança de retorno à sociedade. Erros judiciais sempre são 
possíveis. Mas a esperança deveria ser muito remota, e a liberdade somente teria de ser 
ordenada em casos excepcionais. A cada 5 anos, o Conselho de vigilância adjunto ao 
tribunal regional, sob cuja jurisdição a sentença havia sido pronunciada, pode apresentar 
o requerimento de liberdade. Se o tribunal acolher a solicitação, fara-se a entrega a uma  
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das casas de correção que serão mencionadas mais adiante. A má conduta terá como 
consequência a reinternação na casa de trabalho. (LISZT, FRANZ VON, 2005, p. 63 e 
64)  
 

Na pesquisa feita nas Faculdades Integradas de Patos (FIP) e com outras pessoas que não fazem parte da 
Instituição, que totalizou 100 pessoas, das quais 84% responderam ser a favor da prisão perpétua, 14% sendo contra a 
prisão perpétua, e 2% indecisas, mostrando o que as pesquisas de renomados institutos de pesquisas vêm 
demonstrando a vontade esmagadora da população que é adepta a prisão de caráter perpétuo. A população brasileira 
em pesquisas recentes por vários institutos tem mostrado a adesão a penas mais duras para os criminosos, retrato de 
uma nação cansada da impunidade, estarrecida com a realidade do seu país, indo, muita das vezes, buscar solucionar 
os problemas erroneamente com a justiça pelas próprias mãos, se pensa “se o Estado não pune adequadamente, eu 
vou punir”, assim aumentando o número da criminalidade. Sobre o argumento que muitos apresentam de a prisão 
perpétua ser uma pena cruel, pois retira a esperança do preso de viver em liberdade, de fato é duro passar o resto dos 
dias atrás das grades, mas pior ainda é ver famílias destruídas por causa de atos bárbaros, sonhos sendo destruídos por 
pura maldade, pessoas que tinham um grande futuro enterradas. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Pesquisar e discorrer sobre um tema tão relevante como este gera uma satisfação em qualquer pessoa, 

proporcionando assim o debate de ideias, e sugestões para se chegar a uma conclusão que gere frutos, a prisão 
perpétua é uma via para proporcionar segurança à sociedade. Então, o presente resumo visou a defender este caminho 
a ser seguido, não é uma visão que é obrigatória todas as pessoas terem, mas não deixa de ser uma visão de uma 
envergadura deveras importante. O mais proveitoso foi estar envolvido em uma área tão magnifica como é a área penal, 
e ampliando os conhecimentos acerca dos assuntos explanados. 
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TOLERÂNCIA DO INTOLERÁVEL: UMA VISÃO CRÍTICA DA ACEITAÇÃO SOCIAL DOS 
PROSTIBULOS 

 
Chalana Vanessa Nascimento farias; Dandara Kymberly Felismino de Sales Nunes; Danielle Marinho Brasil 

 
RESUMO: O presente resumo trata acerca da existência das casas de prostituição, bem como sua importância para a 
movimentação monetária nacional, além da aquisição financeira e desordenada por parte das profissionais do sexo e 
seus intermediários. Busca discutir a aceitação desse grupo pelo meio social, bem como a influência do direito na 
execução de liberação de tal prática. A realização de tal estudo dá-se através de fontes bibliográfica, utilizando o método 
hipotético dedutivo. 
 
Palavras-chave: Prostituição. Sociedade. Rufianismo. Tolerância. Aceitação. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Grupos femininos, em sua maioria de nível social consideravelmente baixo, que estão à margem da sociedade, 
e que, muitas vezes, abrigam-se em prostíbulo, e que têm o trabalho controlado rigorosamente por uma espécie de 
administrador, que nesse caso seria o praticante do rufianismo, compõe a classe das mais novas profissionais que 
buscam reconhecimento pelo direito enquanto profissão e a quebra da visível exclusão do meio social. Essa foi uma 
breve descrição das profissionais do sexo, que atendem pela alcunha de putas. 

Embora essa atividade ainda seja vista como sendo um meio libidinoso e escuso. Essas mulheres que 
encontraram, nas práticas sexuais, a solução para sanar as dificuldades financeiras, enfrentadas por seus grupos 
familiares, segundo dados da ONU, movimentam, em média, R$ 333 bilhões por ano. 
 
METODOLOGIA 
 

A produção deste trabalho dá-se por meio de pesquisas bibliográficas e estudos realizados acerca do 
reconhecimento e tolerância das casas de prostituição, bem como, a aceitação das profissionais do sexo como grupos 
de indivíduos que se enquadram nas categorias de profissionais reconhecidas pela CLT. Para que se chegasse ao 
resultado final, utilizou-se o método hipotético dedutivo, mediante analise referente ao tema. Com isso, foram ampliados 
e solidificados os conhecimentos sobre o mesmo. 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

A prática de atos sexuais com finalidade de satisfação da lasciva alheia, tendo como bonificação o recebimento 
de importâncias financeiras, pode ser considerada como sendo um breve conceito de prostituição.  

Ao analisar o conceito exposto, podem-se equiparar as práticas de prestação de serviço realizadas pelas 
profissionais do sexo, as atividades desempenhadas pelos profissionais prestadores de serviço, uma vez que, a 
finalidade da execução de atividade dos profissionais enquadrados na espécie de trabalho considerada como sendo 
trabalho autônomo, atende a mesma finalidade das atividades prestadas pelas profissionais do sexo. Tendo em vista 
que ambos desempenham funções com o intuito de satisfazer as exigências de seu público contratante.  O que difere é 
somente o produto ofertado. 

Conforme é demonstrado por Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, aquele trabalhador que desenvolve sua 
atividade com organização própria, escolhe o lugar, modo, meio de execução da atividade, público alvo, e age com 
iniciativa direta é considerado como sendo trabalhador autônomo. 

A realização de práticas sexuais com fins lucrativos também pode ser relacionada e/ou equiparada a uma 
relação de emprego, pois, diferente do trabalho autônomo, existe uma relação de subordinação e comprometimento no 
tocante as atribuições profissionais estabelecidas pelo empregador. Como é o caso dos rendez-vouz, popularmente 
conhecidos como bordéis.  

Existe por parte do meio social uma visão discriminatória direcionada as partes relacionadas as “relações 
empregatícias” do ramo acima mencionado. Tal compreensão se dá devido a necessidade de proteção daqueles 
indivíduos que estão em estado de total vulnerabilidade. São eles majoritariamente menores, e do sexo feminino. Porém 
é notório que tal rejeição não está diretamente relacionado as bases que norteiam os direcionamentos estatais. O 
Estado busca garantir a preservação de tais indivíduos por meio de fiscalização direta, seja ela através de batidas 
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policiais, ou até mesmo por meio de intervenção de outros órgãos jurídicos, como, por exemplo, o Ministério Público, 
Conselho Tutelares e afins. 

Conforme enfatiza Rogério Greco (2015, p. 615): 
 

Nessas poucas vezes que ocorrem as batidas policiais, também o que se procura, como 
regra, é a descoberta de menores que se prostituem, demonstrando, assim, que não é o 
local em si que está a merecer a repressão do Estado, mas, sim, o fato de ali se 
encontrarem pessoas que exigem a sua proteção. 
 

Tendo em vista que a atividade sexual ainda é vista de forma imprópria, imoral e ilegal por uma parcela 
generosa da população, e que, embora exista a defesa da regularização da prostituição como atividade profissional 
direta, as “damas de companhia” ou “acompanhantes de luxo”, ainda necessitam de um lugar específico para a prática e 
desenvolvimento de suas atividades profissionais. O que diretamente justifica a necessidade e/ou existência dos 
prostibulo. Embora ainda exista certa rejeição do meio social direcionada à classe, a existência dos estabelecimentos 
não só é aceita, como se faz necessária. 

 
A imoralidade, todos sabemos, não é capaz, por si só, de receber a atenção do direito 
penal, que deve se ocupar, tão somente, à luz do princípio da intervenção mínima, 
daqueles comportamentos que gerem lesão ou ameaça de lesão significante e intolerável 
aos bens jurídicos mais importantes da nossa vida em sociedade. (Cleber Couto, 2015) 

 
Diante do exposto, compreende-se que a aceitação da prática de atividades sexuais com fins lucrativos, pode 

e/ou deve ser equiparada à tolerância social no tocante à aceitação de rendez-vous, tal afirmativa justifica-se com base 
no princípio da intervenção mínima.  

“O princípio da intervenção mínima, ou ultima ratio, é o responsável não só pela indicação dos bens de maior 
relevo que merecem a especial atenção do Direito Penal, mas presta, também, a fazer com que ocorra a chamada 
descriminalização” (GRECO, 2014, p.51). 

O artigo 229 do Código Penal irá tipificar a conduta do agente que mantiver estabelecimento para exploração 
sexual com ou sem fins lucrativos. Porém tal afirmativa contradiz o princípio da adequação social.  

 
[...] a teoria da adequação social, concebida por Hans Welzel, significa que apesar de 
uma conduta se subsumir ao modelo legal não será considerada típica se for socialmente 
adequada ou reconhecida, isto é, se estiver de acordo com a ordem social da vida 
historicamente condicionada. (PRADO, 1999, p.83) 

 
Contudo, considera-se aceitável a execução de práticas sexuais, por profissionais do sexo, e as casas de 

tolerância, desde que, tais atos não comprometam a integridade de terceiros, nem tão pouco se faça presente a prática 
do rufianismo, que se descreve como sendo a aquisição de valor por meio da exploração do sexo alheio. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Buscou-se debater no presente resumo as polêmicas existentes acerca da prática de atividades sexuais, bem 

como a existência de estabelecimentos próprios para realização de tais atos. 
Constatou-se, mediante pesquisas bibliográficas e questionamentos no meio social, que ainda existe uma 

parcela considerável de indivíduos que repudiam a temática abordada. Contudo se observou, também, que o 
ordenamento jurídico em alguns momentos com bases nos princípios da adequação social e da intervenção mínima, 
deixa a critério da sociedade a realização de julgamentos morais dos praticantes dos atos considerados pelos mesmos 
como sendo libidinosos.  

Manifestando-se somente quando existir a necessidade de defesa de indivíduos, consideravelmente, 
desprotegidos e vulneráveis, rotulados como sendo presas fáceis para os praticantes dos crimes sexuais contra 
vulneráveis, especificamente, a pratica do rufianismo. 
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ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AO CONDENADO (APAC) COMO MÉTODO 
EFICIENTE DE RESSOCIALIZAÇÃO E MODELO DE EXECUÇÃO PENAL 

 
Erison Bezerra de Souza; Bruno Mota Lucena² 

 
RESUMO: Com a finalidade de prestar assistência moral e religiosa aos presos da penitenciária de Humaitá, em 1972, 
surge um grupo religioso comandado por um advogado. Esse grupo que, no início, tinha como lema “Amando o Próximo 
Amaras a Cristo” enxergou em suas ações a possibilidade de mudar a realidade de alguns daqueles que se 
encontravam encarcerados. Hoje constituído legalmente sobre a sigla Associação de Proteção e Assistência ao 
Condenado (APAC), a associação tornou-se um modelo de sistema prisional humanizado, atuando em parceria com o 
governo. As APACs, que são entidades sem fins lucrativos, vêm mostrando a possibilidade de ressocialização da pessoa 
condenada, hoje, no Brasil, 92 unidades estão em funcionamento, com maior ênfase no estado de Minas Gerais. O 
presente trabalho visa, através de uma análise bibliográfica e consulta a sites e documentários, a analisar de forma 
positiva esse modelo de sistema prisional, porém levantando alguns questionamentos como a necessidade da 
implementação de outras medidas alternativas para o problema carcerário, visto que o modelo APAC por si só não 
resolve o problema. 
 
Palavras-chave: APAC. Ressocialização. Sistema Penitenciário. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Em junho de 2012, segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), havia, no Brasil, 
549.577 presos; esse número representa um aumento de 511% na população carcerária entre os anos de 1990 a 2012 
(GOMES, p.179). Mais alarmante ainda se dá quando se trata de presos provisórios, em que nesse mesmo período, o 
aumento chega a 1.334%. 

Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) um levantamento entre março de 2014 e maio de 
2015, sistema carcerário brasileiro apresenta os seguintes números: Presos encarcerados – 563.526, desses, 41% são 
provisórios; com capacidade para 357.219 o Brasil possui um déficit de 206.307 vagas, isso sem levar em conta o 
número de presos que cumpre pena domiciliar – 147.937, logo o déficit real no sistema penitenciário é de – 354.244 
vagas. Há ainda um fato agravador; segundo o CNJ, há 373.991 mandados de prisão em aberto, se todos esses 
mandados fossem cumpridos a população carcerária seria de 1.085.454, gerando um déficit de 728.235. (FONTE, CNJ). 

Um dos fatores que tem contribuído para este cenário esta relacionado as prisões cautelares, estas tem 
deixado de ser uma exceção e passam  a ser regra no sistema penal brasileiro; a prisão preventiva tem sido 
fundamentada de forma equivocada, hoje a uma preocupação maior em atender aos anseios sociais, ou seja, ao senso 
comum, em que tem que prender e não se observa tanto se realmente a prisão é necessária. A utilização de fórmula 
como “garantia da ordem pública”, um dos requisitos para decretação da preventiva (Art.312 CPP), tem sido interpretado 
de forma abusiva, utilizando-se de argumentos como “clamor social” para se permitir o encarceramento, enquanto o 
processo se arrasta.  

Vários são os julgados nesse sentido, a utilização de argumentos incoerentes para manutenção da prisão, 
além de prejudicar o próprio judiciário com processos que poderiam ser mais céleres, é extremamente prejudicial ao 
sistema penal, causando uma superlotação desnecessária. Essas decisões mostram o quão repressivo é o sistema 
criminal brasileiro; a finalidade de ressocializar que a Lei de Execuções Penais prega fica esquecida, e entra em cena a 
finalidade de se punir mais severamente, pune-se não só aquele já condenado, mas também aquele que ainda se 
encontra sendo processado, é a lei da prisão antecipada, uma afronta ao princípio da presunção de inocência.  

Diante de um cenário prisional degradante, surge, em 1972, a APAC. Servindo hoje como uma “válvula de 
escape”, vem transformando aos poucos a realidade de alguns presos. Ações como esta nos levam a crer que a 
ressocialização é possível, como prega a Federação Brasileira de Apoio ao Condenado (FBAC), entidade que gerencia 
as APACs no Brasil, “NINGUEM É IRRECUPERÁVEL”.   
 
METODOLOGIA 
 

Para esse trabalho utilizado o método hipotético – dedutivo, dialético, pesquisa em sites e documentários, bem 
como o próprio site da Federação Brasileira de Apoio ao Condenado (FBAC), que gerencia as APACs no Brasil. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Em 1972, na cidade de São Jose dos Campos – SP, sob a liderança do advogado e jornalista Dr. Mário 
Ottoboni, surgia um grupo cristão que tinha como finalidade, evangelizar e dar apoio moral aos presos da penitenciária 
de Humaitá. Aquele pequeno grupo que á época tinha como significado a sigla APAC, a seguinte frase: “Amando o 
Próximo Amarás a Cristo”, talvez não imaginasse ainda a dimensão que aquele projeto tomaria ao decorrer de alguns 
anos. Embora ainda considerado uma experiência, o método de ressocialização da APAC, já é um sucesso em alguns 
Estados; surgiu no estado de São Paulo, mas foi em Minas Gerais onde teve uma maior credibilidade e aceitação por 
parte do judiciário e dos governantes, possuindo um número significativo de unidades, e que hoje serve de exemplo para 
o resto do país. A APAC “Amando o Próximo Amarás a Cristo”, ganhou personalidade jurídica, passou a ter como 
significado; “Associação de proteção e Assistência ao Condenado”, mudança esta que se deu em 1974, a equipe que 
constituía a pastoral carcerária concluiu que; somente uma entidade juridicamente constituída, seria capaz de enfrentar 
as dificuldades e os vícios que permeiam o dia a dia dos presídios, nasce então uma entidade sem fins lucrativos, 
considerado nos dias de hoje um modelo de execução penal. 

O atual cenário do sistema convencional de execução das penas, penitenciárias, cadeias públicas, colônias 
penais, hospitais de custódias, albergues, não cumprem o que determina a LEP; dessa forma há a necessidade de se 
buscar meios alternativos que transforme essa realidade. Em meio a uma problemática tão vasta, há quem acredite que 
uma alternativa seria privatizar o sistema penitenciário, transferindo o poder punitivo Estatal para a iniciativa privada, que 
se utiliza da mão de obra do apenado com finalidade lucrativa, além de, receber uma quantia mensal por cada apenado 
custodiado por uma PPP. Importante ressaltar que apesar da APAC ser uma entidade privada, a mesma não pode ser 
considerado um modelo de privatização, pois, trata-se de uma entidade sem fins lucrativos, que funciona sobre a 
cooperação da sociedade, e que atende aos anseios da própria lei de execuções penais. 

“Art.4º - o Estado deverá recorrer a cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da 
medida de segurança (BRASIL)” 

Através da lei 15.299 de 2004, que acrescentou dispositivo a lei 11.404 de 1994, o governo de Minas Gerais 
passou a reconhecer as APACs como entidades civis sem fins lucrativos destinados a execução de penas privativas de 
liberdade, utilizando-se da modalidade convênio. 

 
Art.3º - o poder executivo poderá firmar convênio com a Associação de Proteção e 
Assistência ao Condenado – APACs – para a administração de unidades de cumprimento 
de penas privativas de liberdade no Estado, nos termos de artigo 157 da lei 11.404 de 
1994. (Lei 15.299 de 2004, do Governo do Estado de Minas Gerais, que dispõe sobre a 
realização de convênio entre o Estado e as APAcs). 

 
Com o objetivo de promover a humanização nas prisões, sem perder de vista a finalidade punitiva da pena, o 

proposito da APAC é evitar a reincidência no crime e oferecer alternativas para o condenado se recuperar. 
A APAC utiliza como metodologia doze princípios, considerados os pilares de sustentação, são eles:  
1) participação da comunidade – considerada como condição indispensável, é através da comunidade que o 

preconceito será quebrado, dando uma oportunidade de o delinquente se inserir novamente na sociedade.  
2) recuperando ajudando recuperando – é através desse método que se busca a cooperação entre os 

apenados, para desenvolver o sentimento de ajuda mútua, despertando a necessidade de que um precisa ajudar o 
outro. 

3) Trabalho – faz parte do contexto, mas não é o método fundamental da proposta, pois somente o trabalho 
não é suficiente para recuperar. Dessa forma o método divide o tempo de cumprimento de pena da seguinte forma: no 
regime fechado trabalha-se a recuperação, no semiaberto a profissionalização e no aberto a inserção social. 

4) A espiritualidade – pautada na ética , trabalha-se a experiência de amar e ser amado. Surge Deus como 
uma necessidade, o programa proclama a necessidade de se ter uma religião, porém não impõe qual.  

5) Assistência Jurídica – atendendo aqueles que não tem condições de constituir um advogado, restringindo o 
atendimento somente a estes, evitando que a APAC se transforme em um escritório de advocacia.  

6) Assistência a Saúde – colocado sempre em primeiro plano, evitando um clima agressivo e insuportável.  
7) Valorização Humana – através de métodos psicopedagógicos, procura trazer ao individuo sua autoestima e 

valorização em si mesmo.  
8) Família – nesse método se trabalha a perspectiva de que a pena é única do apenado, evitando ao máximo 

que ela extrapole a pessoa do infrator e atinja sua família, a família porém deve participar da recuperação do mesmo, 
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dessa forma se permite que o apenado faça uma ligação diária para seus parentes, como também há a participação 
deles em datas comemorativas.  

9) O voluntário – desempenho de atividades gratuitas com a finalidade de servir ao próximo. O voluntário 
participa de um curso, em que irá desenvolver sua aptidão para o serviço em comunidade.  

10) Centro de Reintegração Social – destinados ao cumprimento dos regimes semiaberto e aberto, não 
frustrando assim a execução da pena. Proporciona que o apenado cumpra o resto de sua pena próximo ao núcleo 
familiar.  

11) Mérito – conjunto de todas as tarefas exercidas, bem como, elogios, advertências, etc. é considerado o 
referencial para o histórico da vida prisional do apenado. Há aqui uma comissão técnica que avalia o mesmo.  

12) Jornada de Libertação com Cristo – são três dias de reflexão, nasceu da necessidade de se provocar uma 
nova filosofia de vida.(FBAC) 

Percebe-se que todos os pilares desenvolvidos pela APAC, nada mais é do que a fiel execução do que prega a 
Lei de execuções, trata-se de um modelo de sistema penal alternativo que funciona, como deveria ser o sistema 
convencional. 

“Art.10 – a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o 
retorno a convivência em sociedade. (BRASIL)”. 

“Art.11 – a assistência será: I – material; II - a saúde; III - jurídica; IV – educacional; V – social; VI - religiosa. 
(BRASIL)”. 

De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), o índice de reincidência de presos da APAC 
varia de 8% a 15%, enquanto que no sistema convencional a reincidência é de 70%. (VASCONCELOS, 2012). 

Devido aos resultados satisfatórios do modelo de execução utilizados pelas APAC, houve a necessidade de 
expansão e unificação do método, dessa forma em 09 de julho de 1995 foi criada a FBAC–Fraternidade Brasileira de 
Assistência aos Condenados, sob a presidência de Mario Ottoboni, tem como finalidade orientar, fiscalizar e zelar pela 
unidade e uniformidade das APACs do Brasil, além de assessorar a aplicação do método no exterior.  A FBAC é filiada a 
PFI–Prision Fellowship International, que é o órgão consultor da Organização das Nações Unidas para assuntos 
penitenciários. 

Hoje o maior número de APACs está no estado de Minas Gerais, ao todo são 80 unidades, seguida pelo 
estado do Maranhão com 6 unidades, Paraná com 3 unidades, Espirito Santo com 2 unidades, Rio Grande do Norte, Rio 
Grande do Sul e Mato Grosso, cada uma contendo 1 unidade. (FBAC). 

O modelo APAC já ultrapassou as fronteiras nacionais. A PFI vem assessorando os seguintes países: Belize, 
Bulgária, Chile, Colômbia, Costa Rica, Alemanha, Singapura e Estados Unidos; esses países aplicam parcialmente o 
modelo. (VASCONCELOS, 2014). 

O grande número de unidades do estado de Minas Gerais, em relação aos demais, se dá principalmente pelo 
crédito que o judiciário e o governo depositaram nesse modelo de execução penal. O Estado de Minas Gerais editou a 
Lei nº 15.299 de 09 de agosto de 2004, que dispõe sobre a realização de convênios entre o Estado e as APACs, 
tornando-as entidades legitimadas para a o cumprimento de execução penal.   

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com a pena de prisão no Brasil como principal meio repressor da criminalidade, o número de encarcerados 
cresce demasiadamente no Brasil. Hoje o Brasil possui mais de 500 mil presos. A falta de investimentos no sistema 
carcerário reduz o sistema penal brasileiro a um estado medieval. A realidade das prisões brasileiras não atende ao 
propósito estabelecido na Lei de Execuções Penais, a política de ressocialização torna-se um fator quase que 
impossível, diante de uma realidade em que deveria predominar um sistema assistencial (saúde, educação, trabalho) é 
substituído por um sistema comandado por facções. 

Diante desse cenário, torna-se indispensável a participação social para tentar mudar um pouco essa realidade. 
As APACs têm sido uma experiência positiva e um modelo de execução penal que deve ser copiado e estendido para os 
diversos estados brasileiros, porém é necessário entender que a APAC é um método alternativo e que sozinho não 
mudará a realidade brasileira. O sucesso do projeto está em estabelecer uma ligação entre o preso e sua comunidade, 
logo as APACs são unidades pequenas que geralmente atendem a um numero limitado de presos. Dessa forma torna-se 
inviável a utilização do método em grandes unidades prisionais, motivo pelo qual se optou por não implantar o modelo 
em unidades já existentes, mas construir seu próprio espaço. Com o grande número de encarcerados, torna-se difícil 
que o método alcance a todos, pois necessitaria a construção de inúmeras unidades. O modelo APAC não pode ser 
forma de extinção das unidades prisionais existentes no Brasil, pois apesar de eficiente, o modelo é inviável para abrigar 
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presos de alta periculosidade, como por exemplo, aqueles que cumprem penas em presídios federais, considerados 
líderes de facções criminosas, mas o modelo é forma de recuperação para aqueles que almejam se reintegrar a 
sociedade. 

Faz-se necessário que outras medidas sejam trabalhadas pelo Estado, partindo desse entendimento, é preciso 
que se faça uma análise proporcional dos delitos, aplicando penas alternativas para aqueles delitos menos lesivos, 
desafogando assim o sistema penal brasileiro. 

Por fim, compartilhar do entendimento de que o que é bom tem que ser copiado. Dessa forma, defender que o 
modelo APAC seja ampliado, não só para os imputáveis, mas que alcance os centros de internação de menores 
infratores que, na realidade, nada se diferencia do sistema penitenciário convencional.  
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BAGATELA: CONSEQUÊNCIAS DA INÉRCIA DO LEGISLATIVO E DA REINCIDÊNCIA NOS 
JULGAMENTOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E A APLICAÇÃO DE PENAS ALTERNATIVAS 

 
Victor Dantas de Oliveira; Yasmin Laya Pereira dos Santos 

 
RESUMO: O presente trabalho visa a analisar a importância de legislação sobre a aplicação de penas alternativas nos 
crimes de furtos insignificantes, em especial, nos casos de reincidência. O projeto busca trabalhar, principalmente, para 
os juízes de primeira instância (devido à quantidade de decisões incoerentes sobre o tema), a necessidade da 
orientação legislativa, visando à menor ocorrência de injustiça e à percepção de que tanto o criminoso quanto o Estado 
podem colher benefícios dessas decisões oriundas da normatização. 
 
Palavras-chave: Bagatela. Inércia. Legislativo. Reincidência. Penas Alternativas. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

O Supremo Tribunal Federal, diante dos vários habeas corpus envolvendo os temas que são diariamente 
julgados pela corte sentiu-se obrigado a estabelecer critérios (os quais, apesar de funcionar como uma sustentação 
diante da inércia do Legislativo, não supre a real necessidade da normatização) mínimos para aplicação do princípio, tais 
como: mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de 
reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Estes critérios tentam facilitar a 
aplicação do princípio, sendo a tipicidade da conduta afastada ao observar que o caso atende às condições propostas. 

Outro problema comum na aplicação deste princípio surge da sua relação com outra circunstancia do Direito 
Penal: a reincidência. Entende-se por reincidência a volta do agente a pratica de um crime após o trânsito em julgado de 
conduta igualmente classificada. Então, segundo o STF, apesar da reincidência não excluir a possibilidade de aplicação 
do princípio, entretanto, é necessário, independente da insignificância dos atos praticados, existir uma punição ao 
comportamento repetitivo do agente. É nesta problemática e na falta de base legislativa dos juízes de primeiro grau que 
se encontra a necessidade de uma limitação criada por lei sobre a aplicação do princípio. 

No Brasil, é cultural a punibilidade do ‘preto e pobre’, estes que, após já serem taxados como criminosos, 
carregam consigo o fardo de ter a palavra “reincidência” acorrentada em suas pernas, dificultando a reinserção no meio 
social e sendo conduzidos novamente à esfera do crime. Pode-se, então, observar a aplicação do princípio relacionado à 
reincidência no caso prático do HC 123.108/2015-MG, onde o juiz de primeira instância entendeu que, devido à 
reincidência do agente (por ter furtado roupas em um varal), este deveria agora, além de cumprir um ano de prisão no 
regime semiaberto, pagar 10 dias-multa que, na data estabelecida, era de 15 vezes o valor da res furtiva (um par de 
chinelos no valor de R$ 16,00), ou seja, a punição do sujeito marginalizado e com menos acesso à satisfação de suas 
necessidades básicas funciona apenas como uma forma de dar alguma resposta maquiada do funcionamento do 
Judiciário à sociedade. 

Outros casos práticos que podem ser analisados nesta esfera é o do HC 126.866/2015-MG, acusado de furtar 
duas peças de automóvel no valor de R$ 4,00 e apesar de ser absolvido em primeira instância, foi condenado após o 
Ministério Público interpor apelação que foi acatada pelo TJ-MG e que aplicou pena de dois anos de quatro meses de 
reclusão, em regime semiaberto que, caso cumpridos no regime fechado (o que acontece normalmente) e seguindo o 
valor de 3,5 salários mínimos mensais para custear o apenado, teria o custo de no mínimo 4000 (quatro mil) vezes o 
valor da res furtiva. Além deste, existe, apresentado no documentário Bagatela, o caso da Sueli. Está foi condenada a 
dois anos e oito meses de detenção pelo furto de um queijo e duas bolachas (totalizando o valor de R$ 6,00) e chegando 
a cumprir um ano e quatro meses de sua pena no regime fechado. Fica clara, então, a importância da normatização 
deste princípio e, principalmente, da aplicação de penas alternativas, onde o indivíduo arca com as consequências do 
seu ato através da sansão imposta, porém sendo esta sansão reeducativa ao invés de punitiva, a ser cumprida fora do 
estabelecimento prisional e junto à sociedade.  

Ainda no tocante à aplicação das penas alternativas, é importante salientar a violação de garantias 
constitucionais constantes dos condenados. Apesar do texto claro do artigo 5º, inciso XLVII, alínea E, da CF/88, que 
exclui a existência de penas cruéis, e do inciso XLIX, que assegura ao apenado o respeito à integridade física e moral, 
além de outras inúmeras garantias dos presos e de qualquer pessoa humana, observa-se, a exemplo do caso da Maria 
Aparecida, também apresentado no documentário Bagatela, de processo número HC 43.513/2005-SP, que esta 
apresentava surtos psicóticos devido ao abuso de droga, foi presa por furtar um shampoo e um condicionador em uma 
drogaria que totalizam o valor de R$ 24,00; entretanto, nenhum valor poderá ser capaz de restituir a degradação física e 
psicológica proveniente das torturas que ocorreram com a mesma no sistema carcerário. Segundo apresentado no 
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documentário, a mesma perdeu a visão após adentrar no sistema prisional e, quando transferida para o Hospital de 
Custódia, nas palavras de sua advogada, estava “totalmente surtada, pesando quarenta e poucos quilos e ficou no CTI 
mais de um mês, onde lá salvaram a vida dela”. Então é importante analisar a incapacidade do cumprimento real, pelo 
sistema penitenciário, do disposto no Art. 5º, inciso XLVIII, da Constituição Federal: “a pena será cumprida em 
estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito [...]” e no artigo 5º da Lei de Execução Penal nº 7.210/84: 
“Os condenados serão classificados segundo os seus antecedentes e personalidade, para orientar a individualização da 
execução penal”. Então, fica clara a necessidade de aplicação de pena alternativa devido à incapacidade do sistema 
penitenciário brasileiro de efetuar seu papel para com o criminoso no tocante a natureza e gravidade do delito e, 
principalmente, com a finalidade de facilitar a ressocialização do indivíduo. 
 
METODOLOGIA 

 
O estudo, realizado na Biblioteca das Faculdades Integradas de Patos, a qual possui a disponibilidade de livros 

e computadores que ajudaram como fonte de pesquisa doutrinária para o embasamento e desenvolvimento. Foi utilizada 
uma linguagem padrão, com poucas expressões do mundo jurídico, visando a facilitar o entendimento da maioria. Foi 
ainda utilizado de um grande embasamento jurisprudencial devido ao objetivo do trabalho, tudo apenas complemento do 
explanado nas explicações de sala dos professores de Direito Penal. 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

O princípio da bagatela (s.f.: coisa sem importância; objeto de pouco valor)¹, inicialmente descrito pelo 
professor alemão Klaus Tiedemann, entende que a ofensa existente ao bem juridicamente protegido deve ter uma 
gravidade significativa para que possa assim configurar o injusto típico, pois apenas assim é possível demandar a 
atuação do Poder Judiciário. 

Segundo o doutrinador Cezar Roberto Bitencourt “a seleção dos bens jurídicos tuteláveis pelo Direito Penal e 
os critérios a serem utilizados nessa seleção constituem função do Poder Legislativo”, ou seja, apesar de o juiz poder 
delimitar em cada caso seu entendimento próprio sobre o tema, é interessante para o Judiciário a atuação do Legislativo 
sobre esta delimitação, podendo criar uma singularidade nas decisões de primeiro grau e aliviar as instâncias superiores 
no que diz respeito à quantidade de processos. O Ministro do STF, Luiz Fux, disse, em crítica aos inúmeros casos que 
envolvem este princípio, que “A questão não é judicial. A questão é legislativa. Cabe ao legislador avaliar o que é que ele 
entende que deve criminalizar ou não”. 

Segundo o Censo Penitenciário Nacional [51], 33% dos apenados estão presos pelo crime de furto, 33% são 
reincidentes, sendo ainda 95% dos apenados considerados pobres, o que é uma grave violação do caput do artigo 5º da 
Constituição Federal. 

Em entrevista para a revista Consultor Jurídico, no ano de 2010, o então juiz da 7º Vara Criminal da comarca 
de João Pessoa, Carlos Martins Beltrão Filho, esclareceu a importância desta sanção alternativa para a recuperação do 
indivíduo: “O apenado não fica preso, mas sabe do seu compromisso com a Justiça. Com a restritiva de direito, ele tem 
possibilidade de trabalhar, de participar de cursos, e, com isso, sua recuperação é praticamente certa”, porém as 
consequências positivas desta aplicação não param por aí. Ainda de acordo com o juiz, a comarca de João Pessoa no 
ano de 2010 contava com 300 pessoas cumprindo penas restritivas de direito, o que resultava em uma economia para 
os cofres públicos de R$ 1 mil por apenado. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este estudo, feito acerca da normatização do princípio da bagatela, espera apresentar para os leitores a vasta 
capacidade do sistema legislativo brasileiro, através de uma normatização, de auxiliar o sistema penitenciário a executar 
seu objetivo de ressocialização, além de indiretamente incidir na superlotação dos presídios e em todas as outras 
funcionalidades do sistema prisional; o sistema judiciário, através do norte aos juízes de primeira instância para 
julgamento destes casos e indiretamente o ‘desafogamento’ das instâncias superiores; na ressocialização do indivíduo 
através de trabalho honesto e remunerado do qual pode incidir em uma futura contratação por terceiro interessado. Além 
disso, busca também o trabalho apresentar a quantidade de casos julgados no Brasil sobre este tema, dos quais várias 
vezes ocorrem injustiças devido a falta de acesso do agente a outras oportunidades, oriundas do preconceito da 
reincidência ou de questões raciais e sociais que acabam, em sua maioria, gerando um ciclo vicioso na esfera social e 
criminosa. 



 

ANAIS DO 10º CONGRESSO JURÍDICO DAS FIP 92 

 

REFERÊNCIAS 
 
BITENCOURT, Cezar Roberto, Tratado de Direito Penal Parte Geral 1, São Paulo, Brasil, 14. ed. p. 21 
Fantástico, G1, Dois casos de furto de galinhas vão parar no Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/04/dois-casos-de-furto-de-galinhas-vao-parar-no-supremo-tribunal-federal>. 
Acesso em 15/10/2015.  
CENSO PENITENCIÁRIO, Ministério da Justiça. Disponível em anexo: <http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-
penal>. Acesso em 15/10/2015. 
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio Básico da Língua Portuguesa. Disponível em 
http://dicionariodoaurelio.com/bagatela. Acesso em 14/10/2015. 
MINAS GERAIS. Habeas corpus 123.108/2015-MG. Disponível em anexo: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/hc_123108_mlbr.>pdf  
______. Habeas corpus 126.866/2015-MG. Disponível em anexo: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=15320829146&tipoApp>.pdf 
REVISTA CONSULTOR JURÍDICO, Prisões falidas: penas alternativas são eficazes na recuperação. Disponível em: 
<http://www.conjur.com.br/2010-jul-30/penas-alternativas-sao-eficazes-recuperacao-condenados-juiz>. Acesso em 
17/10/2015 
SÃO PAULO. Habeas corpus 43.513/2005-SP. Disponível em anexo: 
<http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19837/habeas-corpus-hc-43513-sp-2005-0066321-0> 
 



 

DIES A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO PENAL EXECUTÓRIA: 
(IN)COERÊNCIA SISTÊMICA E PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE 

 
Felipe Almeida Viégas; Karlla Karolinne França Lima 

 
RESUMO: Versa o presente resumo expandido sobre a (in)constitucionalidade do marco inaugural do lapso temporal 
necessário à concretização da prescrição da pretensão penal executória (ius executionis) do Estado. Relevante pelos 
potenciais efeitos (des)favoráveis que irradia para o indivíduo ocupante do polo passivo da relação jurídica processual 
penal, o dies a quo do lapso sobredito comporta, hodiernamente, na comunidade jurídica nacional, duas direções 
interpretativas: quando do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação – conforme interpretação literal 
da primeira parte do inciso I do art. 112 do Código Penal nacional -, e quando do trânsito em julgado definitivo, com a 
formação do correspondente título judicial condenatório exequível. Nessa senda, objetiva-se diferenciar os vieses que 
informam estes dois seguimentos interpretativos, descortinando a incoerência sistêmica entre direito penal substantivo e 
adjetivo relativamente ao tema, à luz da viragem interpretativa proporcionada pela incorporação do princípio 
constitucional da não culpabilidade pelo ordenamento jurídico brasileiro e consequente insubsistência da execução 
antecipada da pena na atual conformação constitucional. Para tanto, analisa-se criticamente os fundamentos invocados 
por uma e outra corrente interpretativa, perspectivados pela doutrina garantista de face positiva e pelo princípio da 
proporcionalidade (proibição da proteção deficiente). Afirmando, ao final, a necessária interpretação do sistema 
prescricional penal em conformidade com a Constituição, harmonizando-o integralmente aos princípios da não 
culpabilidade e da proporcionalidade. 
 
Palavras-chave: Pretensão penal executória. Prescrição. Dies a quo. Princípio da não culpabilidade. Princípio da 

proporcionalidade. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O poder-dever estatal de punir o transgressor da lei penal não é ilimitado, várias são as hipóteses legais que 
conduzem à extinção da punibilidade do agente, desaguando inexoravelmente no falecimento ao Estado da 
possibilidade de perseguir ou levar a efeito a punição àquele a quem se imputa a prática de infração penal. 

Dentre tais hipóteses, matizes de uma mesma política criminal de limitação do ius puniendi estatal, a 
prescrição penal, instituto previsto no art. 107, inciso IV, do Código Penal (CP), funda-se na inação do titular da 
pretensão penal em exercitá-la em certo lapso de tempo. Isto é, a lei penal sanciona o Estado - titular da pretensão penal 
punitiva e executória - pela sua inércia no exercício daquela ou desta em interregno previamente fixado pela própria 
legislação penal (art. 109, CP). 

Celeuma há, todavia, tanto em sede doutrinária como judicial, quanto a qual seria o marco inicial para a 
contagem do prazo prescricional da pretensão penal executória, se do trânsito em julgado para a acusação, ou não 
provimento do seu recurso, ou se do trânsito em julgado definitivo, ou seja, do trânsito em julgado da sentença 
condenatória para ambas as partes processuais. 

Nesse diapasão, num primeiro momento, procede-se à análise dos discursos que embasam as diferentes 
linhas de interpretação sobre o tema. Após, apura-se a viragem interpretativa propiciada pela constitucionalização do 
princípio da não culpabilidade, bem como suas consequências sobre os contornos dos sistemas recursal e prescricional 
penal. Por fim, dentro dos limites materiais do presente estudo, expõe-se a incoerência jurídico-penal-constitucional do 
termo inicial do prazo da prescrição da pretensão penal executória e a fundamentação teórica para a sua superação. 
 
METODOLOGIA 
 

O estudo apresenta como método de abordagem o hipotético-dedutivo, objetivando a construção de um 
modelo teórico, baseado em hipóteses submetidas à tentativa de falseamento. 

Os métodos de procedimento são o histórico e o funcionalista. Realiza-se inicialmente um escorço histórico, 
demonstrando-se a evolução temporal do sistema recursal penal brasileiro, após a constitucionalização do princípio da 
presunção de inocência no Direito pátrio, bem como a influência desta evolução sobre os contornos do sistema 
prescricional penal. Em seguida, demonstra-se, através do segundo método, a recíproca influência dos elementos 
componentes do sistema jurídico-penal-constitucional e as consequências jurídicas de sua desarmonia relativamente ao 
termo inicial do prazo prescricional da pretensão penal executória e seus efeitos. 

 Como técnica de pesquisa, realiza uma interpelação teórico-descritiva, por meio de pesquisa bibliográfica, 
análise da normatização e jurisprudência brasileira. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

“Nosso sistema contempla a inércia da autoridade pública, no exercício do jus persequendi in judicio ou jus 
executionis, com a punição do decurso do prazo prescricional” (JESUS, 2008, p. 19). 

Discute-se, hodiernamente, na comunidade jurídica brasileira, qual o momento a partir do qual o prazo 
prescricional da pretensão penal executória tem início. 

O legislador, ao disciplinar o instituto da prescrição penal, o cindiu, como já mencionado, em prescrição da 
pretensão punitiva e prescrição da pretensão executória, verificando-se aquela até o momento do trânsito em julgado 
definitivo (para acusação e defesa) da sentença penal condenatória; esta, após este marco, com a formação do título 
condenatório definitivo e exequível. 

O regramento do instituto da prescrição, isto é, dos limites temporais ao poder-dever do Estado de punir e de 
executar a punição (sanctio iuris da norma penal), está encartado, em nosso direito positivo, nos artigos 109 a 119 do 
Código Penal brasileiro. Estabelece o art. 109 do CP lapsos temporais fixos e correspondentes à quantidade da pena 
cominada ou aplicada, no interior dos quais o Estado está legitimado a exercer sua pretensão penal. 

A pretensão penal punitiva (ius puniendi) ou executória (ius executionis), titularizada pelo Estado, não pode 
eternizar-se no tempo, sujeitando o agente a um processo ou pena de modo indefinido, visto que não seria razoável 
manter tal estado de incerteza, além de não atender ao moderno conceito processual de prestação jurisdicional efetiva. 

A razão da discussão supracitada e a dissonância sobre o tema advêm da mudança paradigmática operada na 
legislação penal infraconstitucional com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
(CRFB/88), consagrando, no Estado brasileiro, o princípio da não culpabilidade, ou presunção de inocência, em seu art. 
5º, inciso LVII. 

Até então, o sistema recursal e o sistema prescricional eram compatíveis entre si, harmônicos, pois 
estabelecidos por códigos antecessores da Carta de Outubro (CRFB/88), perspectivados, destarte, pela ordem 
constitucional vigente à época de seus respectivos nascimentos. Logo, na sistemática processual penal anterior à atual 
Carta Magna, era possível a execução antecipada da pena imposta por sentença condenatória. 

O Estado, depois de prolatada a sentença penal condenatória, e com ela resignando-se o condenado, estava 
legitimado a executar a reprimenda imposta a este; caso contrário, irresignando-se o condenado com o teor da sentença 
imposta a si, ainda assim o Estado estava legitimado a executar a pena, pois o condenado tinha seu acesso ao duplo 
grau de jurisdição e eventual revisão do julgado condicionado ao prévio atendimento a um requisito de recorribilidade 
que, salvo as exceções legais, consistia no seu prévio recolhimento ao cárcere para o cumprimento antecipado da pena 
constante da sentença recorrível. Assim determinava a redação do art. 594 do Código de Processo Penal (CPP), 
revogado pela Lei n. 11.719 de 2008. 

Todavia, presentemente, o princípio da não culpabilidade – internalizado no ordenamento jurídico pátrio pela 
CRFB/88 (art. 5º, LVII) - veda a antecipação da pena, de modo que ninguém será considerado culpado senão após o 
trânsito em julgado definitivo da sentença penal condenatória.  

Nessa senda, segundo uma das correntes, a interpretação literal da primeira parte do inciso I do art. 112 do CP 
não apresente margem a qualquer discussão, pois expresso o texto normativo e ausente lacuna. Decerto que o 
dispositivo mencionado é claro ao proclamar que como termo inicial da prescrição após a sentença condenatória 
irrecorrível tem-se o “dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação...”.  Note-se: “para a 
acusação”. Logo, caso a acusação resigne-se com teor da sentença recorrível ou, irresignando-se, apresente recurso 
que não logre provimento, haverá o trânsito em julgado da decisão em relação a ela, acusação. Neste cenário, 
resignando-se com o decisum a defesa, operar-se-á o trânsito em julgado definitivo, com a formação de título 
condenatório exequível. Destarte, estará o Estado legitimado a executar a pena.  

A incoerência sistêmica emerge à superfície quando transitada em julgado a sentença condenatória para a 
acusação a defesa não se resigna, interpondo recurso, eventualmente, inclusive, acessando a instância extraordinária. 
Neste cenário, a interpretação meramente literal da primeira parte do inciso I do art. 112 do CP esvaziaria de sentido o 
instituto da prescrição em si, pois fundado na inércia daquele que detém a pretensão. In casu, inexiste tal inércia, visto 
que, não formado título judicial condenatório exequível, o Estado não está legitimado a executar a pena imposta, vedada 
que é, pelo princípio constitucional da não culpabilidade, a nefasta execução antecipada da pena. 

O cerne da questão consiste no fato de, em compasso com a nova ordem constitucional, o legislador ordinário 
ter alterado a legislação penal adjetiva, adequando-a, em parte, ao princípio supramencionado, olvidando, contudo, do 
sistema prescricional constante da legislação penal material, especificamente o termo inicial da prescrição executória, 
agora incoerente com o sistema recursal processual penal interpretado à luz do princípio da não culpabilidade, pois 
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como se manteve, na lei material, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão penal executória, este prazo 
começa a fluir apesar de o Estado não mais estar legitimado a executar a pena imposta após o trânsito em julgado da 
sentença condenatória tão somente para a acusação, pois isto contrariaria flagrantemente o princípio da presunção de 
inocência.  

Desta forma, interpretando literalmente o texto normativo da legislação penal material, inafastável a conclusão 
de que o Estado arca com a perda do seu ius executionis em razão de inércia que, em verdade, não existe, uma vez que 
esta pressupõe a existência da possibilidade de agir recusada ou negligenciada, o que não reflete a situação do Estado 
na conjuntura normativa atual: impossibilitado de agir, de executar a pena antes do trânsito em julgado definitivo, em 
face do princípio da não culpabilidade. 

Segundo Bottini (2015), a interpretação da norma sobre a prescrição, sendo de direito penal material, é 
limitada pelo princípio da legalidade, que inadmite interpretação contrária ao sentido expresso dos dispositivos. Uma 
interpretação sistemática e histórica, contudo, revela a manifesta incoerência dos atuais sistemas recursal e prescricional 
brasileiros, que leva a uma deficiente proteção de um bem jurídico fundamental, a segurança, violando, desta forma, o 
princípio da proporcionalidade, além de vulnerar o ius executionis estatal, corolário do ius puniendi.  

A Teoria do Garantismo Penal consubstancia-se, essencialmente, na limitação, racionalização e legitimação do 
poder punitivo estatal. Atualmente, todavia, visualiza-se a teoria garantista sob um duplo viés, o negativo, supracitado, e 
o positivo, escorado este na proibição da proteção deficiente, uma das faces do princípio da proporcionalidade, cuja face 
outra se traduz na vedação do excesso, funcionando tal princípio como critério orientador da avaliação de 
constitucionalidade dos atos normativos do Poder Público (MAGALHÃES, 2010). Este mandamento proibitivo, extraído 
do princípio da proporcionalidade, que veda a proteção estatal deficiente a bens jurídicos fundamentais, impede, ainda 
segundo Magalhães (2010, p. 212), “que o legislador renuncie arbitrariamente ao emprego do Direito Penal e aos efeitos 
protetores que dele derivam quando diante de bens jurídicos de inquestionável magnitude”. 

Com efeito, embasando a tese contrária à sustentabilidade do termo inicial da prescrição da pretensão penal 
resultante da literalidade da lei penal, assevera Mendes (2014) que o poder do legislador de legislar compreende 
também o seu dever de legislar, dentro dos limites estabelecidos pela Constituição, de molde a assegurar uma proteção 
suficiente dos direitos fundamentais, entre os quais está a segurança. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O direito fundamental à segurança, expresso no art. 5º, caput, da CRFB/88, pertence ao rol dos bens jurídicos 
fundamentais que exigem do Estado uma proteção suficiente e, mutatis mutandis, vedam-lhe a sua tutela deficitária.  

Com efeito, o advento da Constituição de 1988 e, com ele, a internalização do princípio da não culpabilidade 
no ordenamento jurídico nacional - determinante da modificação legal e interpretativa experimentada pelo sistema 
recursal penal -, tornou o termo inicial da prescrição penal executória incompatível com a necessária proteção ao direito 
fundamental à segurança, uma vez que, em última instância, a finalidade mesma da pena substancia sua concretização, 
através dos efeitos preventivos geral e especial que constituem seu fundamento e escopo.  

Portanto, conclui-se que o termo “para a acusação”, constante da primeira parte do inciso I do art. 112 do CP é 
incompatível com a atual Constituição por ofender ao princípio da proporcionalidade em sua face “proibição da proteção 
deficiente”. 
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EU CONCEITUO, TU ESCUTAS E NÓS ENTENDEMOS A VIOLÊNCIA 
 

Wytatyane Batista Camboim; Tiago Medeiros Leite 
 
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo, abortar sobre o conceito da violência de uma forma mais concreta e 
ampla para entendermos através do direito, da psicologia e da sociologia, como a mesma se configura, principalmente, 
contra a mulher, a qual, diuturnamente, várias mulheres lutam silenciosamente entre a vida e a morte sendo agredidas 
fisicamente e psicologicamente, dentro do seu domicilio, trabalho ou até mesmo em lugares públicos pelo o atual ou ex-
companheiro. E, por fim, ostentar quais os movimentos e soluções cabíveis executados para diminuir este alto índice de 
violência com mães, esposas e filhas. 
 
Palavras-chave: Conceito. Violência. Mulheres. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

A palavra violência deriva do Latim violentia, que significa “veemência, impetuosidade”. Mas na sua origem 
está relacionada com o termo “violação” (violare). Violência significa usar a agressividade de forma intencional e 
excessiva para ameaçar ou cometer algum ato que resulte em acidente, morte ou trauma psicológico. A violência se 
manifesta de diversas maneiras, em guerras, torturas, conflitos étnico-religiosos, preconceito, assassinato, fome, etc. 
Pode ser identificada como violência contra a mulher, a criança e o idoso, violência sexual, violência urbana, etc. Existe 
também a violência verbal, que causa danos morais, que muitas vezes são mais difíceis de esquecer do que os danos 
físicos. Não se conhece nenhuma sociedade totalmente isenta de violência. Ela consiste no uso da força, do poder e de 
privilégios para dominar, submeter e provocar danos a outros: indivíduos, grupos e coletividades. Há sociedades mais 
violentas do que outras, o que evidencia o peso da cultura na forma de solução de conflitos. Cada sociedade, dentro de 
épocas específicas, apresenta formas particulares. Por exemplo, há uma configuração peculiar da violência social, 
econômica, política e institucional no Brasil, na China, na Holanda. Da mesma forma, a violência social, política e 
econômica da época colonial brasileira não é a mesma que se vivencia hoje, num mundo que passa por grandes 
transformações. A violência contra a mulher envolve os atos de violência, que se manifestam por meio das relações 
assimétricas entre homens e mulheres, envolvendo por vezes discriminação e preconceito. A violência contra mulher 
pode assumir diversas formas que não é uma agressão sociopática de natureza sexual e perversa  no sentido 
psicanalítico do termo, até formas mais sutis como assédio sexual, discriminação, desvalorização do trabalho doméstico 
de cuidados com a prole e maternidade. 
 
METODOLOGIA 
 

A presente pesquisa tem como base para produzir-se estudos baseados em artigos, livros e sites acadêmicos.  
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

A violência é uma constante na natureza humana. Desde a aurora do homem, e possivelmente, até o 
crepúsculo da civilização, este triste atributo parece acompanhar passo a passo a humanidade, como a lembrar, a cada 
ato em que reemerge no cotidiano, nossa paradoxal condição, tão selvagem quanto humana. (Violência doméstica e 
familiar contra a mulher, 2014, p. 13).  

Para a sociologia a violência pode ser conceituada como algumas ações violentas não sejam consideradas 
formas de violência, mas apenas agressões, xingamentos ou atos correlatos. Isso porque o senso comum tende a não 
identificá-las como agressões, dado que a violência é geralmente relacionada a atos criminosos, ou a atos que geram 
danos físicos para a pessoa que sofre a ação violenta. Porém, como discutiremos a seguir, a violência envolve muito 
mais do que as agressões físicas que levam aos ferimentos ou à morte e, pela concepção que defenderemos aqui, todas 
as expressões de agressões, xingamentos ou atos correlatos podem ser consideradas formas de violência. Segundo o 
renomado Casique, juntamente com o Furegato (2006) dentre as diferentes formas de violência de gênero citam-se a 
violência familiar ou violência doméstica e a violência no trabalho, que se manifestam através de agressões físicas, 
psicológicas e sociais. Na violência intrafamiliar, contra as mulheres e/ou as meninas incluem o maltrato físico, assim 
como o abuso sexual, psicológico e econômico. 

Ainda, segundo as referidas autoras, para melhor entendimento da condição geradora desse agravo é 
necessário evidenciar a condição de relação entre gêneros onde ocorre e assim a definem... “a violência de gênero é 
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aquela exercida pelos homens contra as mulheres, em que o gênero do agressor e o da vítima está intimamente unido à 
explicação desta violência. Dessa forma, afeta as mulheres pelo simples fato de serem deste sexo, ou seja, é a violência 
perpetrada pelos homens mantendo o controle e o domínio sobre as mulheres...” (CASIQUE, 2006 , Furegato (o.c) 

De acordo com o cientista político e assessor de Direitos Humanos da Anistia Internacional no Brasil, Maurício 
Santoro, a razão principal que leva à violência contra a mulher é o machismo. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Conclui-se, então, que, após conceituar de uma forma profunda o significado da palavra violência para seguir 
com outros estudos como o feminicídio, a Lei Maria da Penha e outros enfoques como também a violência como mulher, 
através de dados, pesquisas, artigos e livros, verifica-se que a violência contra a mulher, se faz presente em diversas 
formas, mais frequentemente na física, psicológica e sexual. 

Para que ocorra a resolução do problema da violência contra a mulher, faz-se necessário que órgãos 
competentes como as Delegacias de Defesa da Mulher, apoio jurídico, suporte psicológico, casa abrigo, organizações 
não governamentais estejam aptas para fazer a intervenção e decidir, juntamente com a agredida, quais seriam as 
melhores estratégias para solucionar seu caso, incluindo ativamente a mulher na responsabilidade pelo destino da sua 
vida. 
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TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL: SURGIMENTO, COMPETÊNCIA E REPERCUÇÕES 
 

Tatiany de Figueiredo Araújo; Tiago Medeiros Leite 
 
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo esclarecer o que é o Tribunal Penal Internacional, a necessidade da 
sua criação, como se deu seu surgimento e quais os crimes que têm competência para processar e julgar. Aborda, 
também, com um maior enfoque o crime de genocídio, o que é, e o porquê dele ser julgado pelo referido tribunal.  
 
Palavras-chave: Tribunal Penal Internacional. Competência. Princípios. Genocídio. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

O Tribunal Penal Internacional (TPI) é um órgão criado pelo Estatuto de Roma em 1998, que entrou em vigor 
no dia 1º de Julho de 2002, contando na época com 121 Estados-parte. Sua formação foi fruto de um longo processo 
histórico que buscava punir os responsáveis por crimes contra a humanidade, representando, portanto, uma grande 
conquista para a sociedade internacional, pois o referido tribunal visa acabar com a impunidade de crimes que chocaram 
mundialmente e que passaram “despercebidos” pelo Estado responsável por puni-los. 

Sua criação fez-se necessária diante dos crimes cometidos por ditadores ao longo da história, tendo em vista 
que estes, como detinham o poder local, saiam impunes das atrocidades por eles realizadas, sendo deste modo 
essencial um órgão de jurisdição internacional que se encarregasse de atuar nesses casos.  

Tanto a Primeira Guerra Mundial, como a Segunda Guerra mostraram a necessidade da criação de uma 
jurisdição penal internacional, passando agora o Direito Internacional a reger não apenas as relações entre os Estados, 
mas levando em consideração os indivíduos que o compõem, podendo estes ser responsabilizados por crimes 
internacionais cometidos contra outros indivíduos, independentemente, de estarem seguindo ordens do Estado ou não. 

Antes da entrada em vigor do TPI foram criados Tribunais Ad hoc, ou seja, tribunais de caráter temporário, 
responsáveis por julgar determinados crimes ocorridos em um território delimitado, como por exemplo, o criado na antiga 
Iugoslávia, responsável por julgar violações de direitos ocorridos em Ruanda, tendo sede na Holanda e na Tanzânia. 

Apesar da sua temporariedade, estes tribunais eram muito bem regidos internamente, apresentados limites 
para a sua atuação, como, por exemplo, os princípios básicos do non bis in iden, a exclusão da pena de morte, e a 
subsidiariedade, só podendo, portanto, ser julgados pelos tribunais da ONU os crimes que não foram julgados 
internamente. 

A necessidade da formação de um tribunal penal internacional de caráter permanente ficou evidente, e os 
tribunais ad hoc apenas demostraram a inevitabilidade dessa criação. Ante a experiência já ocorrida, foi criado um 
comitê temporário no ano de 1995 para discutir as questões administrativas do TPI, sendo substituído pelo Comitê 
Preparatório para a criação do TPI em 1996. 
 
METODOLOGIA 
 

Utilizam-se para a realização do trabalho pesquisas bibliográficas, tendo como foco o surgimento do Tribunal 
Penal Internacional. Foi feito ainda um estudo de caso, relacionado à primeira condenação pelo crime de genocídio. 
 
FUNDAMENTAÇÃO 
 

Como exposto anteriormente, o Estatuto de Roma que criou o Tribunal Penal Internacional entrou em vigor no 
dia 1º de Julho de 2002, mas o Brasil assinou o tratado no dia 7 de Fevereiro de 2000, sendo aprovado pelo Parlamento 
brasileiro por meio do Decreto Legislativo nº 112, no dia 6 de Junho de 2002, e promulgado pelo Decreto nº 4338, no dia 
25 de Setembro de 2002. 

O Tribunal Penal Internacional é uma instituição permanente e independente, apesar de manter intima relação 
com a ONU, dotada de personalidade jurídica internacional e com sede em Haia na Holanda. Apresenta-se regido pelos 
seguintes princípios: princípio da complementariedade, significando que o TPI só irá intervir caso o Estado que seja 
responsável para processar e julgar o crime não o faça, em caso de demora injustificada, ou ausência de imparcialidade 
das autoridades judiciais internas; princípio da responsabilidade individual, sendo cada crime considerado único, não 
podendo o intérprete ampliar o campo de aplicação da norma; in dubio pro reo, em caso de dúvidas, aplica-se o que for 
mais benéfico ao réu, dentre outros. 
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O referido tribunal tem competência para julgar crimes que atingem a comunidade internacional como um todo, 
os quais sejam: crimes de genocídio; contra a humanidade; crimes de guerra e crimes de agressão. Mas é necessário se 
fala quem será processado e julgado pelo TPI, como deixa claro Mazzuoli: 

 
Sob o aspecto pessoa, a jurisdição do TPI, nos termos do seu art. 26, não alcança 
pessoas menores de 18 anos, parecendo entender, assim como faz a Constituição 
brasileira de 1988 (art. 227, §3º, V), que a tais pessoas deve ser atribuído um sistema de 
justiça especial, que atenda à sua condição de ser humano em desenvolvimento. 
(MAZZUOLI, p. 61) 
 

Será objeto de aprofundamento o crime de genocídio, apresentando as suas particularidades, e o motivo pelo 
qual integra o rol de crimes que são julgados pelo tribunal em questão. A definição do crime de genocídio está presente 
no art. 6º do Estatuto de Roma: 

 
Para os efeitos do presente Estatuto, entende-se por "genocídio", qualquer um dos atos 
que, a seguir, enumeram-se, praticado com intenção de destruir, no todo ou em parte, um 
grupo nacional, étnico, racial ou religioso, enquanto tal: 
a) Homicídio de membros do grupo; 
b) Ofensas graves à integridade física ou mental de membros do grupo; 
c) Sujeição intencional do grupo a condições de vida com vista a provocar a sua 
destruição física, total ou parcial; 
d) Imposição de medidas destinadas a impedir nascimentos no seio do grupo; 
e) Transferência, à força, de crianças do grupo para outro grupo. 

 
Apesar de ser um crime que já vem de longa data, o genocídio passou a ser codificado recentemente, e tem 

como um dos seus principais marcos os crimes cometidos durante o nazismo. O termo “genocídio” foi criado no ano de 
1944, por um advogado judeu polonês chamado Raphael Lemkin, buscando um significado para as atrocidades 
cometidas pelo nazismo. Ele o definiu como sendo "um plano coordenado, com ações de vários tipos, que objetiva à 
destruição dos alicerces fundamentais da vida de grupos nacionais com o objetivo de aniquilá-los". 

O genocídio passou a integrar o rol de crimes do TPI tendo em vista a quantidade de vezes que foi cometido e 
passou impune, abrindo portas para que os demais ditadores passassem a também cometê-lo. Por esse motivo o 
Tribunal Penal Internacional passou a se encarregar de punir esse tipo de crime, não deixando mais a cargo unicamente 
do Estado o seu julgamento. 

A primeira condenação pelo cometimento do genocídio foi no dia 2 de Setembro de 1998, proferida pela Corte 
Criminal Internacional para a Ruanda (tribunal ad hoc), condenando Jean-Paul Akayesu, tendo em vista que o mesmo 
supervisionou o cometimento de atrocidades na qualidade de prefeito, incitando a população a transformar a cidade em 
um verdadeiro caos, atacando exclusivamente membros de uma etnia. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O estudo em questão buscou mostrar a necessidade da criação de uma jurisdição de caráter internacional, 

elucidando a sua competência, formação e características. Apresentou-se, também, com maior detalhamento, o crime de 
genocídio, esclarecendo o seu significado e o fundamento de ser um crime passível de julgamento internacional. 
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VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE: PERCEPÇÕES À GUISA DA HISTÓRIA E A REALIDADE ATUAL 
SOB O ENFOQUE DO ART.144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 
Rodolfo César dos Santos Cabral; Grigório Trindade dos Santos; Tiago Medeiros Leite 

 
RESUMO: O presente trabalho objetiva estudar a presença da violência no Brasil e seu aumento na realidade atual. Ao 
estarmos atentos à realidade social, é comum nos defrontarmos com casos de crimes que chocam por sua astúcia e 
crueldade. A violência encontra-se entre as principais preocupações dos brasileiros e o medo passou a ser um 
sentimento comum no cotidiano dos indivíduos. Os índices de homicídios e crimes violentos são alarmantes, fato que 
tem instigado o estudo mais detalhado da criminalidade e da violência urbana. É imprescindível ressaltar que o trabalho 
realizado não tem o objetivo de esgotar o estudo no tocante a este tema tão debatido e de causas tão complexas. As 
metodologias utilizadas são o procedimento histórico, documental, bibliográfico e dedutivo. 

 
Palavras-chave: Violência. Criminalidade. Efetivação de garantias fundamentais. Dignidade da pessoa humana. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

A violência não é estigma da sociedade moderna. Podemos afirmar que a violência no Brasil é vinda desde 
sua colonização, sendo que com o passar dos anos foi se transformando e adquirindo novas facetas. Na idade média, 
por exemplo, torturas eram empregadas como meio de descobrir a verdade sobre algum delito que acontecia a exemplo 
da prática do ordálio, em que o indivíduo era submetido a uma série de torturas, como segurar uma barra de fero em 
brasa, diante do argumento de que, se fosse inocente Deus o salvaria, e ele sairia dali ileso.  Sabem que ser humano é 
movido por emoções e dependendo das situações pode deixar aflorar o sentimento de vingança ou de desrespeito para 
com o seu semelhante. É comum ouvirmos relatos de que crimes são cometidos por pessoas que não tem situação 
econômica estável, e que o desemprego e a falta de estudo são os principais motivos da violência no Brasil. Em 
contraponto a esse pensamento têm-se conhecimento de comunidades rurais desprovidas até mesmo de alimento, no 
entanto, não são tão comuns os atos de violência como nas populações urbanas. Assim sendo, podemos afirmar que a 
violência é um problema que é decorrente da extrema diferença social existente em nosso país, e que se mostra cada 
dia maior a partir da década de 1950, quando, a sociedade brasileira “abandona” suas funções agrário-exportadoras e 
entra na era da industrialização. Foi então, nesse contexto de processo de urbanização e modernização sem 
planejamento, que surgiu a formação de grandes periferias metropolitanas, decorrentes da ausência de equipamentos 
urbanos suficientes, que trouxe consigo um grande número de imigrantes, principalmente jovens de baixa renda e com 
fatores que o distanciavam da inserção social. É oportuno ressaltar que, é nesse contexto das periferias que se 
acentuam a desigualdade social, contribuindo para que nesses locais se encontrem (ou que deles partam) a maior parte 
da criminalidade violenta. São áreas que não possuem efetivação das garantias que são conferidas a todos os 
indivíduos, à luz da Constituição Federal de 1988. Nas décadas de 60 e 70, o Brasil foi marcado por um regime 
totalitário, que representou um período de graves violações dos direitos humanos, o que incluía torturas, execuções, 
desaparecimentos, restrições a liberdade de expressão e associação e a liberdade sindical. O governo intensificava a 
repressão política e eram constantes os enfrentamentos armados de resistência ao regime. Este foi um dos períodos 
mais negros do nosso país, no qual a violência era empregada contra a população sob o poder do Estado que tinha, até 
então, como uma de suas funções proteger a população. Na década de 80, com a união de entidades como a Comissão 
Justiça e Paz, a Ordem dos Advogados, a Associação Brasileira de Imprensa e os movimentos sindicais e populares que 
apoiaram a fundação de novos partidos, possibilitou mobilizar a população no movimento por diretas para presidente em 
1983-84, derrotando o regime militar e devolvendo o poder a um governo civil. Um fato que nos intriga é que, nesta fase 
de democracia pós-ditadura percebemos grandes mudanças nos setores da economia, saúde, educação e promoção 
social, mas não observamos o mesmo nos setores da segurança pública. Na periferia das grandes cidades este cenário 
é mais grave. A segurança dos indivíduos é fornecida pelos “poderosos” locais em troca do silêncio, cumplicidade e 
complacência para com as regras firmadas por estes “poderosos”. Diante disto, pode-se dizer que a falta do 
cumprimento das garantias constitucionalmente previstas e a efetivação das políticas públicas de segurança fazem com 
que, a sociedade brasileira veja emergir o crescimento do crime organizado, homicídios, conflitos nas relações 
intersubjetivas e, sobretudo, graves violações dos direitos humanos, bem como, o receio de que, com o avanço da 
modernidade a criminalidade seja uma consequência ainda mais forte e presente.  
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METODOLOGIA 
 

É utilizado o método de abordagem dedutivo, em face de o Estado atuar como responsável pela segurança 
pública, em virtude dos princípios da dignidade da pessoa humana e da liberdade de se locomover. O método 
empregado é, especialmente, o procedimento histórico, para análise do surgimento e aumento da violência e 
criminalidade no Brasil, e atuação do Estado em face das medidas tomadas para assegurar a segurança da sociedade. 
E ainda, como essa atuação e a garantia constitucional efetivarão o direito à segurança. Por fim, em relação às técnicas 
empregadas para pesquisa, fez-se uso da bibliográfica e documental. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

A nossa Carta Magna de 1988, vigente no ordenamento jurídico pátrio, em seu artigo 144, dispõe que “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”. Ao dispor deste modo, tornou o legislador, a segurança um 
direito público subjetivo, bem constitucionalmente tutelado. Compete, pois, ao Estado formular e efetivar políticas sociais 
que visem à garantia da proteção de todos os indivíduos, mas esta efetivação se dará de modo mútuo, Estado e 
sociedade, como uma cooperação entre diversas áreas como sistema educacional, saúde, moradia e emprego. A 
articulação adequada dessas áreas, focada principalmente no público jovem, é o desafio para uma política de segurança 
pública que possa trazer resultados positivos. Assim sendo, a norma prevista no artigo 144 da CFRFB incide sobre todos 
os entes que compõe o plano institucional da organização federativa do Estado Brasileiro. De acordo com o doutrinador, 
José Afonso da Silva: 

 
Os direitos sociais, como dimensão dos direitos fundamentais do homem, são prestações 
positivas estatais, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores 
condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de 
situações sociais desiguais. (SILVA, 2005, p. 162). 

 
Dentro desta perspectiva de trabalho mútuo, está inserida a definição de violência sob a análise de diferentes 

áreas do conhecimento. Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), violência é “Uso de força física ou poder, em 
ameaça ou na prática, contra si próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resulte ou possa resultar 
em sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicial ou privação.”.  Partindo deste conceito dado pela 
OMS, teremos que a violência não pode ser concebida ainda como apenas o uso da força física, mas como afirmam os 
Psicólogos que se dedicam ao estudo deste fenômeno, a violência vai além da daquela exercida fisicamente, afirmam 
ainda que, a violência que não deixa marcas corporais visíveis, mas emocionalmente, provoca cicatrizes para toda a 
vida. Afirmam ainda que, seu impacto é maior uma vez que o bem-estar de um indivíduo parte de seu interior, e quando 
este foi alvo de violência, a tendência é que ele assim proceda com outro indivíduo que dele se aproxime, causando 
assim, um ciclo vicioso e sem destruidor.  Na visão sociológica, partimos do conceito de crime dado por Durkheim, onde 
para ele, o crime é um fato social. Explica Durkheim, em sua teoria da anomia que a criminalidade é fruto do 
desregulamento social, atrelado aos desejos do homem em usufruir os bens decorrentes da modernização. Com isso, o 
homem quando não preenche seus estímulos de forma lícita ao meio social, busca completá-la de forma ilícita, à medida 
que os desejos são ilimitados, e os bens são insuficientes para atender a todos.  

 
Assim, nessas sociedades mais modernas, os indivíduos têm, cada um, a liberdade de 
crer, querer e agir, conforme suas preferências. É uma sociedade baseada no 
individualismo e em laços de dependência e de troca criados por uma complexa 
diferenciação, funcional, na qual um número grande de instituições econômicas, políticas 
e culturais especializadas estava envolvido (SHECARIA, 2013, p. 190) 
 

Conforme afirmam estudiosos da criminologia moderna, a violência não é só um problema de polícia, é preciso 
entender a criminalidade como um todo, alcançar suas causas, o fator gerador do crime, não somente suas 
consequências. Assim, para se combater a criminalidade de forma eficaz, se faz necessário que haja prevenção da 
criminalidade, por meio de políticas públicas nas quais traduzem o conjunto de ações que o Estado prioriza para 
alcançar o bem-estar da sociedade. À luz da ideia dada por Durkheim, não podemos seguir o senso comum, e atribuir a 
violência somente ao agressor, sem conseguir identificar situações históricas e sociais que corroborem os atos de tal 
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agressão. Tendo em vista a violência instaurada em nossa sociedade atual é importante estudar o histórico da situação, 
identificando as possíveis causas do cotidiano da violência. 

  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Atualmente, falar sobre violência no Brasil é um exercício de reflexão que requer alguns questionamentos.   
Concretamente, a violência no país tem como um dos fatores determinantes o crescimento da desigualdade 
socioeconômica e os baixos salários e renda familiar para a maioria da população associados à inflação. Esta violência 
está atrelada à ausência de políticas públicas integradas e condizentes com as necessidades da população, na 
conjuntura atual, em relação às áreas de assistência, educação, saúde, moradia e segurança; da priorização do 
desenvolvimento econômico em detrimento do desenvolvimento social e à custa do sacrifício da população em geral, 
mas, sobretudo, com maior ônus para os pobres devido ao intenso apelo ao consumo. Quando não se toma medidas 
precisas, a situação chega ao caos total, voltando ao Estado natural, onde Hobbes afirmou que o “homem é o lobo do 
homem.” Assim, afirmamos que, o Estado não pode se ausentar do dever de assistir as pessoas com ações sociais 
necessárias de inclusão, que contribuam de forma eficaz na prevenção da violência. 
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O SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO E SUA RESSOCIALIZAÇÃO 
 

Breno Victor Dantas Pereira 
 

RESUMO: O presente trabalho tem o objetivo de apresentar a realidade do sistema carcerário brasileiro, discutindo 
sobre os principais problemas que esse sistema enfrenta e a falta de interesse por parte da União e dos Estados que 
não fazem nada para reverter essa situação caótica que o sistema está passando. A ressocialização no sistema 
carcerário brasileiro não é eficaz na maioria das penitenciárias, as políticas públicas não estão interessadas em investir 
em meios que melhorem a vida de um preso. Apenas alguns presídios apresentam atividades que qualificam os presos 
profissionalmente, oferecendo diversas atividades que podem ser praticadas dentro ou fora da penitenciária, essas 
atividades são remuneradas e ajudam os presos a mudarem de vida. 

 
Palavras-chave: Estado. Carcerários. Mudanças.  

 
 

INTRODUÇÃO 
 
Sabe-se que a população carcerária do Brasil é a quarta maior do mundo, segundo dados divulgados pelo 

Ministério da Justiça referentes ao primeiro semestre de 2014, atingindo aproximadamente cerca de 607.700 carcerários, 
perdendo apenas para Rússia, Estados Unidos e China. Atualmente, o número de presos no Brasil deve estar muito 
maior, o sistema prisional está passando por constantes crises e a sua situação é totalmente preocupante, pois a sua 
estrutura é precária e não suporta a quantidade de presos que estão presentes nas penitenciárias, ou seja, o sistema 
prisional brasileiro está totalmente saturado.  

Segundo os dados do Ministério da Justiça, os três Estados que apresentam a maior população carcerária são: 
São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Consequentemente esses Estados são três entre os mais perigosos e que 
apresentam o número de roubos, assaltos e assassinatos elevados.  A falta de interesse da União e do Estado na 
resolução do problema do sistema prisional é o principal fator que gera tanto uma crise no sistema carcerário, como 
também uma desregularização na estrutura social, chegando a prejudicar diversos setores. O sistema prisional está 
totalmente abandonado pelos poderes do País, sobre o qual não ocorre um interesse em investimento na estrutura, 
resultando em uma má qualidade. Muitos presídios estão “caindo aos pedaços’’, devido à falta de reformas em seu 
interior, essa falta de estrutura facilita as fugas que são planejadas e realizadas pelos detentos com facilidade, pois o 
presídio não tem uma estrutura para evitá-las, sem falar da pequena quantidade de agentes penitenciários que 
trabalham em uma unidade prisional.  

Deve existir aproximadamente um agente penitenciário para cada cinco presos, sabemos que essa não é a 
realidade, a quantidade de agentes que estão presentes em unidades prisionais é muito pequena, eles precisam 
constantemente do apoio da polícia para a resolução de rebeliões e também para revistas diárias nas celas. A 
quantidade de agentes que está presente nas penitenciárias não é suficiente para evitar qualquer tentativa de rebelião 
que seja causada dentro da unidade.  

A falta de condições facilita a formação de grupos criminosos dentro da unidade prisional, a maioria dos grupos 
criminosos que aterrorizam a sociedade foram formados dentro das penitenciais com o objetivo de comandar e praticar 
atividades ilícitas dentro e fora dos presídios. Por causa da estrutura precária, muitos criminosos utilizam telefones 
celulares para se comunicar com outros criminosos, muitas vezes, eles comandam o tráfico de drogas e assassinatos de 
dentro da própria penitenciária. Esta realidade prisional que o Brasil apresenta precisa ser mudada urgentemente, caso 
contrário, os presídios vão ser controladas e administradas pelos chefes do crime.  

A ressocialização no sistema carcerário brasileiro não apresenta eficácia, os carcerários saem das prisões 
piores do que quando entraram, de acordo com a lei, os presos que cometeram crimes de diferentes periculosidades não 
deveriam ficar juntos, mas a realidade é totalmente diferente. Indivíduos que cometeram crimes hediondos ficam juntos 
na mesma cela com indivíduos que cometeram pequenos furtos ou roubos, essa prática não pode ser aceita, pois os 
indivíduos que não contém muita experiência no mundo do crime vão passar a adquirir experiência com aqueles que já 
são veteranos, ou seja, o sistema carcerário torna-se uma ‘’universidade do crime’’.  Em uma cela que tem capacidade 
para suportar cerca de 10 presos, estão presentes cerca de 50. Não são realizadas atividades para ajudar na formação 
profissional do detento, ou melhor, na maioria dos presídios não tem atividades que ajudem os presos a se qualificar 
profissionalmente, apenas em algumas penitenciárias que são consideradas ‘’modelo’’ apresentam atividades que 
qualificam os carcerários profissionalmente, disponibilizando e incentivando para serem qualificados.  

Existem diversos tipos de trabalhos que podem ser realizados pelos presos, esses trabalhos vão garantir o seu 
futuro.  
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O Estado de Minas Gerais, é o Estado que tem a maior quantidade de presos trabalhando, são cerca de 
13.000 carcerários exercendo alguma atividade que ajudará na sua ressocialização. Os tipos de trabalhos são: 
Fabricação de bolas, tijolos, artesanato, reformas em locais públicos, entre outros. Quando o preso exerce alguma 
atividade, ele passa a ganhar 75% do salário mínimo. Este valor é pago pelos empresários. Além disso, a cada três dias 
de trabalho, é reduzido um dia em sua pena. Esses tipos de atividade mudam a vida de um carcerário, pois eles vão sair 
do presídio qualificado profissionalmente, sabendo fazer alguma atividade para manter o seu sustento e o da sua família. 
Reduzindo totalmente o número de práticas criminosas na sociedade, pois com o trabalho a maioria não voltará a 
cometer práticas ilícitas.  

Portanto, a União e os Estados devem investir na ressocialização da população carcerária, estabelecendo 
práticas de trabalho e atividades que possam restabelecer os sonhos e os bons objetivos de um preso.  A dignidade 
retorna para a população carcerária e ela passa a ter um futuro melhor, livrando a sociedades de grandes problemas e 
preocupações.  

 
METODOLOGIA 

 
A elaboração deste trabalho utiliza diversas pesquisas sobre o tema, principalmente, as pesquisas por meio de 

documentários e reportagens sobre o sistema carcerário brasileiro e a ressocialização no Brasil. Também está baseada 
em diversos artigos que falam sobre o nosso sistema.  

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
O ordenamento jurídico afasta o preso da sua ressocialização, pelas condições precárias. O preso perde a 

total esperança de volta para a sociedade e ter alguma forma digna de trabalho. Ele sai com uma intenção de que pode 
chegar a ressocializar na sociedade, mas a realidade é completamente diferente, como afirma Mirabete (2002, p.24): “A 
ressocialização não pode ser conseguida numa instituição como a prisão. Os centros de execução penal, as 
penitenciárias, tendem a converter-se num microcosmo no qual se reproduzem e se agravam as grandes contradições 
que existem no sistema social exterior (...). A pena privativa de liberdade não ressocializa, ao contrário, estigmatiza o 
recluso, impedindo sua plena reincorporação ao meio social. A prisão não cumpre a sua função ressocializadora. Serve 
como instrumento para a manutenção da estrutura social de dominação.” 

O trabalho vai definir o ser humano, livrando o homem de toda a preguiça e má vontade. Segundo o Prof. 
Zacarias (2006, p. 61) ressalta que:  

 
O trabalho é importante na conquista de valores morais e materiais, a instalação de 
cursos profissionalizantes possibilita a resolução de dois problemas, um cultural e outro 
profissional. Muda o cenário de que a grande maioria dos presos não possui formação e 
acabam por enveredar, por falta de opção, na criminalidade e facilitam a sua inserção no 
mercado de trabalho, uma vez cumprida a pena. 
 

Com isso, deve-se fomentar o trabalho nas penitenciárias e dar uma chance para os carcerários mudarem da 
vida e começar um novo futuro.   

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Após as reflexões emitidas acima, conclui-se que o sistema de ressocialização brasileiro é bastante precário, 

mas esta situação pode ser totalmente revertida, caso os investimentos da União e dos Estados sejam aplicados nesses 
projetos de melhorias do sistema carcerário. A população desprovida de liberdade passaria a sair do presídio com uma 
qualificação e pronta para trabalhar, deixando de lado as práticas criminosas.  
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A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E A SEGURIDADE DA LEI MARIA DA PENHA 
 
Aline Roberta Barros de Souza Morato; Nayanne Crisley Nascimento Sales; André Gomes de Sousa Alves 
 

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo abordar os problemas sobre violência doméstica e mostrar como a 
sociedade convive com esse tipo de violência. Com isso, é necessário que todo e qualquer cidadão tenha conhecimento 
de seus direitos e saiba quais as formas de ajuda que poderá obter ao passar por essa agressão, seja ela, física, 
psicológica ou sexual dentro do ambiente familiar. Através de pesquisas e depoimentos, esta pesquisa busca informar e 
alertar as pessoas para que, caso sofram violência dentro do âmbito domiciliar ou familiar, saibam quais medidas 
tomarem. A abordagem da Lei Maria da Penha, para melhor entendimento daqueles que não conhecem a fundo, será 
feita neste trabalho, que também tem como objetivo tentar diminuir o medo, a vergonha e qualquer tipo de receio que as 
vitimas de violência doméstica, principalmente mulheres, tem de denunciar o agressor. Este trabalho relata depoimentos 
de vítimas, retrata a importância da lei 11.340 que assegura as mulheres das agressões em ambiente doméstico, fala 
também das possíveis punições destinadas aos agressores e, por fim, faz uma análise sobre os fatores que influenciam 
tanto na agressão, quanto na ocultação dela. 

 
Palavras-chave: Violência doméstica. Mulher. Lei Maria da Penha. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

O trabalho realizado abrange o campo da violência doméstica, sendo específica para o sexo feminino em que 
os agressores são pessoas que possuem relações afetivas ou apenas convivem no mesmo núcleo familiar. A lei Maria 
da Penha permite que pessoas que presenciem fatos de agressão possam denunciar. 

Esta lei é importante, pois garante a mulher mais segurança e punição contra o agressor. É admirável sua 
teoria, no entanto, sua prática é muitas vezes falha, e podemos perceber através de depoimentos que as mulheres não 
se sentem seguras com o que a lei diz. 

Verifica-se, então, que, na pesquisa realizada, esta lei, mesmo com falhas, é de grande importância para o 
campo social, a qual mostra uma preocupação da sociedade, da justiça e do Direito com as vítimas de agressão, 
procurando assim, manter certa igualdade e paz entre gêneros e famílias. 

 
METODOLOGIA 

 
O objetivo da pesquisa realizada é de caráter exploratório, tendo em vista apresentar algum depoimento de 

uma vitima de violência doméstica. É uma pesquisa bibliográfica, em que as referências utilizadas são: sites de 
pesquisa, revistas e citações de teóricos. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Segundo a lei 11.340/2006 § 1º, o poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos 
das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Considera-se violência doméstica qualquer conduta que 
sirva para agredir fisicamente, mentalmente, sexualmente ou economicamente, de modo direto ou indireto não sendo 
preciso que o agressor tenha algum tipo de vínculo familiar com a vítima, sendo necessário apenas conviver no mesmo 
ambiente doméstico. 

Esta lei privilegia somente as mulheres, por este motivo, é considerada uma lei inconstitucional, no qual os 
homens são excluídos, e são deixados de lado casos que não partem de violência de pessoas do mesmo convívio 
familiar. Neste tipo de violência, o agressor tem como objetivo demonstrar poder e controle e, na maioria das vezes, 
fazem das mulheres as vítimas por pensarem que o sexo feminino é frágil, sendo assim, não tendo forças para retribuir a 
agressão ou coragem para denunciar o praticante da violência. 

Segundo Machado e Gonçalves, “vistos de fora, os agressores podem parecer responsáveis, dedicados, 
carinhosos e cidadãos exemplares”. Na maioria dos casos, o agressor é homem e tem como características: o 
alcoolismo, desemprego, autoestima baixa e experiência com maus tratos. Muitas vezes, o homem sente-se culpado, 
prometendo à companheira melhorias em relação ao futuro. No entanto, para Costa, este homem “não consegue 
modificar-se e, em consequência, renova o sentimento de culpabilidade, bebe e passa a agredi-la”. É por esses e outros 
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motivos que as mulheres têm receio de denunciar ou se afastar do agressor, pois há um vinculo afetivo e muitas vezes a 
paternidade, o convívio e a relação longa são fatores que dificultam a diminuição deste tipo de violência. 

Três em cada cinco mulheres jovens já sofreram violência em relacionamentos, aponta pesquisa realizada pelo 
Instituto Avon em parceria com o Data Popular (nov/2014). 77% das mulheres que relatam viver em situação de violência 
sofrem agressões semanal ou diariamente. Em mais de 80% dos casos, a violência foi cometida por homens com quem 
as vítimas têm ou tiveram algum vínculo afetivo: atuais ou ex-companheiros, cônjuges, namorados ou amantes das 
vítimas. É o que revela o Balanço do Ligue 180 – Central de Atendimento à Mulher, da Secretaria de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da República (SPM-PR). 

Em casos de denúncia, o agressor tendo cometido violência física, quem o denunciou não poderá retirar a 
queixa. No entanto, se tratar-se apenas de ameaças, a queixa poderá ser retirada. É importante ressaltar que a denúncia 
não é restrita apenas para a vítima da agressão, mas qualquer pessoa que presencie o ato da violência sejam parentes, 
vizinhos ou desconhecidos poderão fazer a denúncia. O Ministério Público pode oferecer denúncia mesmo contra a 
vontade da vítima. 

As crianças, de certa forma, sofrem também a agressão, pois ao conviverem em um ambiente em que é 
comum este tipo de violência, pode ocasionar no futuro danos ao psicológico dessas crianças. Com isso, serão 
necessárias medidas de tratamento com acompanhamento psicológico para que essas vítimas se recuperem e possam 
ter relacionamentos normais sem a presença do medo que esta violência propicia. Mulheres que sofrem essas 
agressões estão mais propícias a ter problemas de saúde como depressão, sintomas psicossomáticos, ansiedade, 
traumas sexuais e problemas de alimentação. 

Dentre os depoimentos pesquisados, um trecho de um deles chamou muito nossa atenção. Uma mulher, que 
por mais de 30 anos, sofreu em seu casamento marcado pela violência doméstica, afirma que está psicologicamente 
destruída e se arrepende de não ter denunciado o agressor antes. Por isso é de suma importância a abrangência que o 
Direito faz de abrir espaço para outras pessoas que presenciam o fato ocorrido denunciarem o agressor. 

 
“Eu apanhava todos os dias. A agressão era física e psicológica. Ele me ameaçava o 
tempo todo. Se eu não parasse de gritar, ele me mataria. E ele tinha uma arma em casa. 
Teve um dia que ele me agarrou de bruços na cama, passou o braço pelo meu pescoço 
e se deitou sobre mim com toda a força, fiquei sem respirar e com a coluna quase 
fraturada. Fiquei com marcas roxas pelo corpo inteiro. E o pior: meus filhos assistiam 
tudo o que ele fazia comigo.”  

 
Revela Alice ressaltando que o marido ficava mais violento depois que bebia. 
Normalmente, não há nada que possa predeterminar que determinada pessoa vá sofrer desta violência. No 

entanto, os casos mais frequentes estão presentes nas classes populares, pessoas desempregadas e com o nível 
socioeconômico baixo e pessoas com nível de escolaridade abaixo da média, porém, não se restringe somente a essas 
condições, uma vez que, há inúmeros casos de violência doméstica em núcleos compostos de pessoas empregadas, de 
boa formação escolar e nível socioeconômico alto. 

Houve uma mudança no código penal brasileiro pela lei Maria da Penha que possibilita a prisão preventiva 
decretada ou a prisão em flagrante do agressor de mulheres no ambiente doméstico. Com o advento dessa nova lei, 
houve aumento no rigor das punições desses agressores em que prevê medidas para o afastamento do agressor e da 
vítima e possibilitam serviços de proteção como o acompanhamento de um policial no caso da vítima precisar ir a sua 
residência buscar seus pertences. 

Em um levantamento feito pela Data Popular, a pedido do Instituto Patrícia Galvão, 54% das pessoas 
entrevistadas conhece alguém vítima de violência, 29% consideram a pena pequena, 42% acham que a justiça é lenta, 
75% dizem que as agressões nunca ou quase nunca são punidas e 66% acreditam que o constrangimento ainda é uma 
barreira e que a vítima tem vergonha que saibam da violência. 

A lei Maria da Penha garante a igualdade entre homens e mulheres, pois quando o homem viola esta norma 
ele será sancionado, trazendo assim certa igualdade, uma vez que, no início do caso, houve uma diminuição da 
integridade da mulher e posteriormente aparece a punição para igualar a situação dos mesmos. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao longo do trabalho, pudemos perceber que, mesmo com tanta frequência, a violência doméstica poderá ter 
uma grande diminuição dependendo da consciência dos agredidos a denunciar ou não. Foi possível analisarmos que a 
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Lei Maria da Penha é indispensável quando se trata da segurança da mulher em meio doméstico, no qual irá punir os 
agressores e dar as mulheres um maior conforto em relação ao medo constante de agressão e que as falhas dessa lei 
devem ser extintas para melhores resultados na punição de quem agride. Ao mesmo tempo, esta lei é importante, pois 
faz com que os agressores pensem duas vezes antes de cometer o ato, dando-lhes medo, e assim, diminuindo cada vez 
mais esses acontecimentos. 
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LIXO: A DEFESA DOS DIREITOS DOS CATADORES E O INTERESSE DO ESTADO NO 
INVESTIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTA CATEGORIA 

 
Yasmin Laya Pereira dos Santos; Victor Dantas de Oliveira 

 
RESUMO: O presente trabalho visa a analisar a importância do investimento público no trabalho de catadores, alvos de 
descriminalização devido à matéria da sua ocupação, o que deve ser papel do Estado defender, segundo a OIT, 
podendo gerar a garantia de direitos para a categoria e o interesse público, desde o lucro em seus cofres até a 
contribuição com o meio ambiente. 

 
Palavras-chave: Direitos. Categoria. Catadores. Interesse Público. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

É comum vermos, quando andamos na rua, pessoas mexendo em latas de lixo ou os apanhando do próprio 
chão, pessoas de classes menos favorecidas que acabam tendo que retirar seu sustento, por menor que seja, dos restos 
dos outros. Muitas vezes vemos estas pessoas trabalhando sob um sol quente, em dias de temperatura elevada, em 
condições precárias e sem descanso, coisas que a maioria dos trabalhadores desconhece, ou, recebem adicionais 
financeiros por estas condições de trabalho. 

Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, realizada pelo IBGE em 2000, 52,8% dos municípios 
brasileiros dispõem seus resíduos em lixões, então é possível analisar um interesse público em torno destes 
trabalhadores, que acabam através da reciclagem redirecionando os materiais encontrados e movimentando de maneira 
significativa, à maquina industrial, sem falar do interesse na preservação do meio ambiente, de responsabilidade da 
esfera Pública. Porém, principalmente por ser composta por pessoas de classe baixa, a defesa de melhores condições 
de trabalho são esquecidas, enquanto são estas pessoas responsáveis por grande parte de um papel que deveria ser 
desempenhado pelo Estado, estas acabam tendo cada vez menos espaço na sociedade, devido à descriminalização 
oriunda da matéria de trabalho. 

A exemplo da dimensão do desempenho deste trabalho, apenas no município de Itaúna, Minas Gerais, no ano 
de 2014, os catadores, em conjunto com as Cooperativas, enviaram mensalmente à reciclagem 23% das 1.850 
toneladas de lixo recolhido todos os meses, sendo este o fator responsável pela economia de R$ 130 mil reais mensais 
aos cofres públicos². Porém, segundo o Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR) (ciq), em 
média apenas 7% destes trabalhadores estão em união com Cooperativas e desempenham um trabalho desta 
magnitude, enquanto 35% estão em grupos sem organização que trabalham na rua ou em lixões, sem possuir 
equipamento e frequentemente trabalhando em condições de extrema precariedade. Logo, uma parcela mínima desta 
categoria profissional pôde, em um município com menos de 100.000 habitantes (segundos dado do IBGE/2014), gerar 
uma economia anual de R$ 1.560.00,00 aos cofres públicos. 

Tramitou no Congresso Federal o Projeto de Lei nº 6.822 de 2010 (nº 618/07 no Senado)4, este projeto que 
visava a regulamentação do exercício das profissões de Catador de Materiais Recicláveis e de Reciclador de Papel, 
tendo sido o projeto vetado pela presidente Dilma Rousseff, em 10 de Janeiro de 2012, devido a contrariedade ao 
interesse público. 

Os trabalhadores (além de já serem os polos hipossuficiente de qualquer relação laboral) desta categoria tem a 
dificuldade de enfrentar condições de trabalhos adversas, podendo passar de chuva intensa a sol forte, geralmente a 
depender da região, e chegando a carregar até 400 quilos de lixo, o que equivale a o peso da carroça cheia, o que 
configura uma situação não vista em nenhum outro trabalho comum da esfera social. Então, visto que determinado 
trabalho atinge um interesse público e é direito de todo e qualquer trabalhador, independente de filiação sindical, carteira 
assinada ou qualquer outro requisito, um trabalho decente que atinja o mínimo imposto pela Constituição, CLT, OIT e 
Tratados Universais de Direitos Humanos é importante ainda analisar a quem cabe à defesa destes direitos. Foi exposto 
que 35% dos trabalhadores atuam em ruas e lixões de forma desorganizada, sem prestações de serviço a Cooperativas 
ou grupos organizados, estes que desempenham papel importante na esfera social e, caso equiparassem a 
trabalhadores comuns, deveriam receber inúmeros adicionais salariais como insalubridade e penosidade, os quais, 
devido ao interesse público, deveriam remeter a qualquer auxílio do Estado a determinada classe, devido às condições 
sub-humanas de trabalho, podendo então, ao menos, terem estes profissionais acompanhamentos devidos de 
profissionais de saúde devido aos perigos que possam vir a ser expostos, ou ainda receber equipamentos que 
facilitassem a execução do seu trabalho pelas mãos do Governo que, no sistema atual, é quem no fim acaba lucrando 
com toda a movimentação gerada sem prestar quaisquer serviço de auxilio básico ou específico. 
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METODOLOGIA 
 

O estudo, realizado na biblioteca das Faculdades Integradas de Patos, a qual possui a disponibilidade de livros 
e computadores que ajudaram como fonte de pesquisa doutrinária para o embasamento e desenvolvimento. Foi ainda 
utilizado de um grande embasamento em dados de pesquisas que apresentam a realidade social vivida, devido ao 
objetivo do trabalho. Utiliza também, uma linguagem padrão, com poucas expressões do mundo jurídico, visando facilitar 
o entendimento da maioria. O exposto no trabalho tem grande influência do exposto na sala pelos professores de Direito 
do Trabalho. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

O projeto de lei nº 6.822/2010 denominava o catador e o reciclador como sendo: 
 

O catador aquele que de forma autônoma, ou como associado de cooperativa ou 
associação, faz a cata, a seleção e o transporte de material reciclável, nas vias públicas 
e nos estabelecimentos industriais, comerciais e de serviço, públicos ou privados, para 
venda ou uso próprio do material recolhido. E o reciclador aquele que executa, de forma 
autônoma, ou como associado de cooperativa ou associação, atividade de reciclagem de 
papel, para venda ou uso próprio, no âmbito de seu domicílio ou em locais adequados 
para esse fim. 
 

O trabalho descente é analisado pela OIT como “o ponto de convergência dos quatro objetivos estratégicos da 
OIT: o respeito aos direitos no trabalho”, sendo específica a defesa de:  
 

(i) liberdade sindical  e reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva;  
(ii) eliminação de todas as formas de trabalho forçado;  
(iii) abolição efetiva do trabalho infantil;  
(iv) eliminação de todas as formas de discriminação em matéria de emprego e ocupação, 
a promoção do emprego produtivo e de qualidade, a extensão da proteção social e o 
fortalecimento do diálogo social. 

 
O artigo 225º da Constituição Federal de 1988 traz que “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”, e ainda em seu parágrafo 
primeiro os deveres do Poder Público para assegurar esse direito, tendo então a mesma uma responsabilidade objetiva 
acerca da defesa do meio ambiente. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este estudo feito acerca da defesa de direitos constitucionais e trabalhistas para os trabalhadores de lixo e das 
políticas públicas de reciclagem em defesa do meio ambiente visou apresentar a importância de um investimento estatal 
neste meio, através de auxílio aos trabalhadores oriundos de uma classe menos favorecida e do investimento a indústria 
de reciclagem. Este investimento por parte do estado pode então resultar em melhores condições no exercício da sua 
função e garantias sociais para os trabalhadores, e, para o Estado, em economia de fundos dos seus cofres e o 
desempenho do seu papel na defesa do meio ambiente. 
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A MULHER, O DIREITO AO TRABALHO E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NO BRASIL 
 

Bruna Martins Silva 
 

RESUMO: O estudo em questão abrange como fundamento teórico o reconhecimento do direito ao trabalho para a 
mulher no contexto histórico do Brasil como um direito que foi construído à margem do direito ao trabalho. Tem como 
objetivo inicial a discussão acerca desse fundamento teórico no que tange a evolução no âmbito jurídico brasileiro do 
trabalho da mulher, a igualdade de gêneros e o direito ao trabalho como um direito fundamental. Por último, leva em 
consideração a dignidade da pessoa humana como fundamento constitucional da República Federativa do Brasil no que 
concerne a dignidade da mulher enquanto pessoa humana caracterizando qualquer forma de discriminação embasada 
no gênero como um desrespeito à dignidade da mulher e, por conseguinte, a este fundamento constitucional. 

 
Palavras-chave: Direito ao trabalho. Trabalho da mulher. Dignidade da mulher. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 
O direito ao trabalho para as mulheres é um capítulo à parte na história do direito do trabalho visto que suas 

conquistas seguiram um lapso temporal diferente das conquistas do direito ao trabalho para os homens.  
A inserção das mulheres no mercado de trabalho tem como destaque a época em que as indústrias se 

fortaleciam cada vez mais, em que homens e mulheres não tinham proteção legal nenhuma em relação ao trabalho, 
devido aos princípios liberais que regiam as relações trabalhistas da época. Nesse momento, havia uma preferência pela 
mão de obra feminina, mas, tão somente, pelo fato do baixo custo da mesma, visto que o trabalho feminino era 
culturalmente visto como menos importante e pouco valorizado. E, com o tempo, criou-se uma espécie de divisão sexual 
do trabalho, na qual alguns setores de trabalho não abarcavam a mão-de-obra feminina. 

Notoriamente, a discriminação, o preconceito e a desvalorização da mulher fazem parte da história do trabalho 
feminino, na qual é perceptível a desigualdade de gênero.  Ao se analisar essa história, pode-se perceber que a figura 
feminina para muitos e por muito tempo esteve ligada apenas ao papel de esposa e mãe e essa discriminação sem 
dúvida foi um obstáculo para a conquista de direitos de trabalho para as mulheres, no qual se pode observar que esta 
percorreu um caminho árduo até atingir sua atual posição na sociedade. 

A respeito da questão da evolução do trabalho da mulher no âmbito constitucional, a primeira Constituição 
Federal do Brasil que versou sobre o tema, foi a de 1937, que proibia o trabalho da mulher em indústrias insalubres, 
além de assegurar assistência médica à gestante, prevendo o repouso pré e pós do parto, sem prejuízo do salário. Tal 
proibição apesar de justificada pela proteção à mulher tinha caráter discriminatório ao refletir uma imagem de 
diferenciação da mulher em relação ao homem e excluindo a mesma de um setor de trabalho. 

Posteriormente, a Carta Constitucional de 1946, além dos direitos já garantidos na Constituição anterior, 
acrescentou a proibição da diferença salarial por motivo de sexo, continuou vedado o trabalho da mulher em indústrias 
insalubres e ao direito da gestante, somou o descanso antes e depois do parto, sem prejuízo do emprego, além do já 
estabelecido em relação ao salário e previu uma previdência em favor da maternidade. E a Constituição Federal de 
1967, além de todos os elementos da Constituição anterior acrescentou a mulher o direito de aposentadoria aos 30 anos 
de trabalho, com salário integral. 

No entanto, foi a Carta Magna de 1988 que foi um marco jurídico na conquista de direitos na esfera trabalhista 
para as mulheres, ao trazer claramente uma nova concepção da igualdade entre homens e mulheres e firmemente 
eliminar do direito brasileiro qualquer prática discriminatória contra a mulher no contexto empregatício e, também, 
dispositivos de cunho protecionistas que restringissem o mercado de trabalho das mulheres. Tais dispositivos protetivos 
ou tutelares apenas seriam permitidos quando promovessem a equalização do exercício laboral da mulher comparado a 
homem, como no caso de proteção à maternidade, ao mercado de trabalho da mulher, entre outros. 

Esta constituição elencou, portanto, diversos princípios, normas e direitos fundamentais de proteção à mulher, 
como o disposto no Art. 5º, mais especificamente inciso I, no qual declara que todos são iguais perante a lei, sem que 
haja nenhuma distinção e que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres e no Art. 7º, mais especificamente 
nos incisos XVIII, XIX, XX e XXV, que tratam da licença-maternidade sem prejuízo salarial, licença paternidade, 
igualdade salarial e assistência gratuita aos filhos e dependentes do nascimento até os cinco anos de idade em creches 
e pré-escolas, que configuram algumas das proteções não restritivas ao direito ao trabalho da mulher. 

Nesse quadro, esta constituição revogou e alterou inclusive alguns dispositivos da Consolidação das Leis de 
Trabalho (CLT), de 1943, que, sob o aparente e generoso manto tutelar, produziam efeitos claramente discriminatórios 
com relação à mulher presentes em seu capítulo III do título III intitulado “Da proteção do trabalho da mulher” que 
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abordava alguns dispositivos de cunho protetivo que restringiam o direito ao trabalho da mulher como, por exemplo: a 
duração e condições do trabalho - na qual não eram permitidas as mulheres realização de horas extraordinárias de 
trabalho sem atestado médico, mas ao homem era permitido muito além que a das mulheres e sem necessidade de 
atestado e o trabalho noturno - no qual era vedado às mulheres esse tipo de trabalho. Ressalvando ainda que a Lei n. 
7.855/89, editada meses após a nova Carta, adequou a CLT ao comando antidiscriminatório constitucional.  

Ainda sobre a Constituição Federal de 1988, pode-se inferir que o princípio da dignidade da pessoa humana 
consagrado por ela como sendo um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, em seu Art. 1º, inciso III, está 
intimamente ligado ao princípio da valorização do trabalho humano, pois o trabalho, como um direito humano 
fundamental, somente pode ser concebido quando se apresenta de maneira que garanta a dignidade da pessoa 
humana.  

Neste sentido, temos o direito ao trabalho como um direito fundamental reconhecido como um direito social por 
ela, que deve ser efetivado através da intervenção estatal com o intuito de garantir a dignidade do trabalhador nas 
relações de trabalho. Diante disto, compreende-se que a mulher tem que ser respeitada como ser humano que é, 
inclusive no âmbito do mercado de trabalho, não podendo haver ações discriminatórias que a deixe em desvantagem 
com relação a um homem. 

Assim, o objetivo deste trabalho é elucidar acerca do direito ao trabalho para mulher na esfera jurídica 
brasileira levando em consideração a evolução histórica da consagração deste direito no Brasil, caracterizando-o como 
um direito fundamental de acordo com a atual constituição, assim como também, enfatizar sobre a ligação deste direito 
com o princípio da dignidade da pessoa humana. 

 
METODOLOGIA 

 
A elaboração do estudo, aqui apresentado, utiliza o método de abordagem dedutivo. A técnica de pesquisa 

consiste na bibliográfica, baseada no material presente no caderno referente ao direito a um trabalho com dignidade da 
série de cadernos “Por uma Cultura de Direitos Humanos”, publicada pela Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República, no livro “A terceira mulher – Permanência e revolução do feminino” de Giles Lipovetsky e no 
livro de Direito do trabalho de Sergio Martins. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
A respeito da divisão sexual presente na história do direito ao trabalho das mulheres, é importante destacar o 

pensamento de Gilles Lipovetsky (2000, p.106), segundo o qual, "a divisão sexual das tarefas se organiza de tal sorte 
que se afirma por toda parte a supremacia do homem. As atividades nobres e valorizadas são as exercidas pelos 
homens; as funções subalternas e desprezadas, ao contrário, cabem às mulheres. Em tudo, o homem é considerado e 
se considera superior às mulheres." 

Em seguida, sobre o papel culturalmente estabelecido da mulher, este mesmo autor aponta que, por muito 
tempo: “preparar um ‘ninho macio’, educar os filhos, distribuir aos membros da família calor e ternura, velar pelo conforto 
e pelo reconforto de todos, tais são as missões que doravante cabem às mulheres" (2000, p.208). 

Ainda sobre o assunto, afirma Gilles Lipovetsky que o que caracteriza as conquistas acerca do direito ao 
trabalho das mulheres até a atual situação é, justamente: “a ascensão da atividade profissional das mulheres. Há 3 
décadas, as mulheres se apresentam cada vez mais massiçamente, cada vez mais continuamente no mercado de 
trabalho.” (2000, p.203) 

E sobre a evolução desse direito no âmbito constitucional brasileiro, Sérgio Martins diz (2008, p. 513): 
 
A primeira Constituição brasileira que versou sobre o tema foi a de 1934. Proibia a 
discriminação do trabalho da mulher quanto a salários (art. 121, § 1.°, a). Vedava o 
trabalho em locais insalubres (art. 121, § 1.°, d). Garantia o repouso antes e depois do 
parto, sem prejuízo do salário e do emprego, assegurando instituição de previdência a 
favor da maternidade (art. 121, § 1.°, h). Previa os serviços de amparo à maternidade 
(art. 121, § 3.°). A Constituição de 1937 proibia o trabalho da mulher em indústrias 
insalubres (art. 137, k), além de assegurar assistência médica e higiênica à gestante, 
prevendo um repouso antes e depois do parto, sem prejuízo do salário (art. 137, l). 
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E continuou dizendo que 
 
A Constituição de 1946 proibia a diferença de salário por motivo de sexo (art. 157, II); 
vedava o trabalho da mulher em indústrias insalubres (art. 157, IX); assegurava o direito 
da gestante a descanso antes e depois do parto, sem prejuízo do emprego nem do 
salário (art. 157, X); reconhecia a assistência sanitária, inclusive hospitalar e médica, à 
gestante (art. 157, XIV); previa a previdência em favor da maternidade (art. 157, XVI). A 
Constituição de 1967 proibia diferença de salários e de critérios de admissão por motivo 
de sexo (art. 158, III); vedava o trabalho da mulher em indústrias insalubres (art. 158, X); 
assegurava o descanso remunerado à gestante, antes e depois do parto, sem prejuízo 
do emprego e do salário (art. 158, XI); previa a previdência social, visando à proteção à 
maternidade (art. 158, XVI). Tinha a mulher direito a aposentadoria aos 30 anos de 
trabalho, com salário integral (art. 158, XX). (2008, p.513) 
 

E a respeito da consagração das garantias no que cerne o direito ao trabalho da mulher asseguradas na 
constituição vigente, o mesmo autor, destaca (2008, p.514): "A Constituição de 5-10-1988 não proibiu o trabalho da 
mulher em atividades insalubres, o que o tornou permitido. Assegurou a licença à gestante, sem prejuízo do emprego e 
do salário, com a duração de 120 dias (art. 7°, XVIII), quando anteriormente era de apenas 84 dias. Passou a haver uma 
previsão de proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, conforme fossem 
determinados em lei (art. 7.°, XX). Proibiu a diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por 
motivo de sexo (art. 7.°, XXX). O art. 5.°, I, da Constituição assegura que homens e mulheres são iguais em direitos e 
obrigações, não mais se justificando qualquer distinção entre ambos. " 

E no que tange as transformações que essa nova constituição provocou na Consolidação das Leis de 
Trabalho, o autor afirma que (2008, p.514): "A Lei n.° 7.855, de 24-10-89, revogou os arts. 379 e 380 da CLT, que 
proibiam o trabalho noturno da mulher e especificavam certas condições; os arts. 374 e 375, que tratavam da 
prorrogação e compensação do trabalho da mulher; o art. 387 da CLT, que versava sobre a proibição do trabalho da 
mulher nos subterrâneos, nas minerações em subsolo, nas pedreiras e obras de construção civil, pública ou particular, e 
nas atividades perigosas e insalubres." 

Ainda sobre a Constituição de 1988, em seu art. 1º, III da CF, tem que: 
 
A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 
como fundamentos: 
III – a dignidade da pessoa humana 
 

E no que diz respeito sobre a relação da dignidade da pessoa humana com o direito ao trabalho a Secretaria 
de Direitos Humanos da Presidência coloca que (2013, p.9), “O direito ao trabalho é um direito humano fundamental, 
reconhecido em diversos instrumentos jurídicos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos 
(DUDH), assim como na legislação interna brasileira, inclusive na Constituição Federal de 1988.” E assegura que, “[...] a 
garantia não é apenas para que se trabalhe ou que haja trabalhado: o direito fundamental garantido a todo ser humano é 
o de trabalhar com dignidade.” 

Assim, a partir do que foi exposto por essas colocações, fica evidente a evolução da garantia dos direitos de 
tabalho para a mulher e que a partir dessa garantia e da igualdade na atividade laboral entre homem e mulher 
consagrada no contexto juridico atual é uma forma de consagrar a dignidade da pessoa humana da mulher. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Após as análises aqui elencadas, com o objetivo exclusivo de esclarecer e contribuir no que tange ao direito ao 

trabalho para as mulheres e sua consagração no âmbito jurídico brasileiro, podemos concluir que essa consagração 
transcorreu por um percurso árduo para chegar até a atual situação na qual a desigualdade de gênero é firmemente 
recriminada e o trabalho feminino é visto como aquele deve consagrar a dignidade da mulher como pessoa humana que 
é. Assim, colocando a intervenção estatal como fundamental para a efetivação dessa conquista e das demais a respeito 
da atividade laboral das mulheres no Brasil, como também, é responsabilidade dos particulares fiscalizar essa 
efetivação. 
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A RELEVÂNCIA DA ERGONOMIA PARA A CONSECUÇÃO DA DIGNIDADE NO AMBIENTE DO 
TRABALHO 

 
Iury Alves de Sousa; André Gomes de Sousa Alves 

 
RESUMO: O referido texto aborda a relevância da ergonomia para a consecução de um ambiente laboral digno, 
relatando as vantagens de se proporcionar condições favoráveis ao trabalhador visando a redução das lesões e 
doenças, sofridas pelos empregados em decorrência da sua atividade laboral, assim como adequar as circunstâncias do 
trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, visando ao conforto, à segurança e ao desempenho 
eficiente do prestador de serviço. 

 
Palavras-chave: Ergonomia. Trabalho digno. Direitos Humanos.  

 
 

INTRODUÇÃO  
 
A origem etimológica da palavra "trabalho" deriva do termo latino "tripalium", que se referia a um instrumento 

de tortura, sendo assim, no princípio "trabalhar" significava "ser torturado"; na Antiguidade, os gregos consideravam o 
trabalho como algo desonroso, atribuindo essa atividade aos escravos e aos pobres que não detinham posses. Somente 
a partir do Século XIV que o sentido de trabalho começou a ser compreendido como o dispêndio de força e técnica para 
a execução de um objetivo, porém esta definição, à luz da contemporaneidade que visa à plenitude dos direitos 
humanos, deve ser visualizada com o acréscimo da integralidade da dignidade do trabalhador.  

Vale ressaltar que a noção atual da relação trabalhista começou a ser vislumbrada na Revolução Industrial, 
com a relação de subordinação dos operários perante as indústrias, neste cenário os trabalhadores se submetiam a 
condições deploráveis juntamente com o dever de cumprir uma elevada jornada de trabalho para conseguir sobreviver 
em um sistema que exigia produtividade sem respeitar aqueles que produziam. A resposta do proletariado se dissolveu 
por toda a Europa a partir da organização dos trabalhadores em busca de melhores condições de trabalho, surgindo 
movimentos de revolta como o ludismo e o cartismo, e a criação dos entes sindicais que possuem a missão de 
representar os interesses dos empregados. E a concepção sobre a ergonomia instaurou-se somente em 1949 na 
"Ergonomic Research Society", a primeira sociedade nacional de ergonomia criada na Inglaterra pelo engenheiro K.F.H. 
Murrel. O termo "ergonomia" provém das palavras latinas ergon(trabalho) e nomos(regras), sendo interpretado como o 
estudo que almeja a harmonia do trabalhador com o seu trabalho.  

É de suma importância a difusão da ergonomia no ambiente laboral para plenitude do direito humano universal 
a um trabalho digno, pois esta dignidade almejada só será posta em prática quando as condições do ambiente forem 
favoráveis a todos os integrantes da relação trabalhista, sendo um dever dos empregadores e empregados atuar em 
conjunto, assumindo a responsabilidade por um local de trabalho seguro e saudável. São alarmantes no mundo os 
números de mortes por acidentes ou doenças relacionadas com o trabalho e dos trabalhadores que sofrem acidente 
laboral. A prevenção por meio do fornecimento de um ambiente de trabalho digno é o meio mais eficaz de se evitar estas 
penúrias, além de ser algo menos dispendioso do que o tratamento, a reabilitação e a reparação do dano sofrido. Um 
universo trabalhista sem o respeito à ergonomia comporta prejuízos como: perda de produtividade, pois o trabalhador 
não consegue desenvolver ao máximo o seu potencial em decorrência de um ambiente que não o proporcione tal 
situação; gastos do empregador em decorrência dos direitos trabalhistas que asseguram o empregado nesta conjuntura 
de acidente em decorrência do labor, como o auxílio - doença acidentária; deterioração das relações humanas entre os 
trabalhadores, pois um ambiente inadequado e desconfortável provoca o estresse nos empregados, e 
consequentemente a vislumbração de um convívio desarmonioso; trabalhadores vitimados pelos fenômenos LER (lesão 
por esforço repetitivo) e DORT (distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho) em virtude da não adaptação do 
modo operacional de trabalho às regras e sugestões para consecução de um serviço prestado de forma digna. Através 
da reflexão acerca da ergonomia, colocando-a em prática posteriormente, é notória a redução das lesões e doenças 
sofridas pelos empregados em decorrência da sua atividade laboral.  

Os riscos ambientais aos trabalhadores que a ergonomia pretende evitar englobam os agentes químicos, 
físicos e biológicos existentes nos locais laborais capazes de causar danos à saúde dos mesmos. Uma grande conquista 
da classe proletária para estabelecer a dignidade no ambiente da prestação de serviço é o direito aos EPIs 
(Equipamentos de proteção individual), responsáveis por atribuir uma maior segurança ao trabalhador que executa 
serviços perigosos ou insalubres, devendo os EPIs ser fornecidos gratuitamente pelas empresas, sempre adequados 
aos riscos da função e em perfeito estado de conservação e funcionamento, e é obrigatório aos empregados o uso 
correto do EPI durante o trabalho, mantendo-o sempre em boas condições de uso e conservação, tendo o dever de 
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comunicar ao empregador sobre qualquer alteração que o torne impróprio para uso. Acidentes no ambiente de trabalho 
não acontecem por acaso, e sim, por descaso daqueles que são os responsáveis por proporcionar medidas ergonômicas 
no local do labor, mas são negligentes e descumpridores dos disciplinamentos do ordenamento jurídico pátrio, assim 
como das normas universais dos direitos humanos.  

A ergonomia em sua missão de auxiliar na plenitude de um ambiente harmonioso por meio de condições 
benéficas aos empregados em seu local de trabalho expande seu campo de atuação para que estas circunstâncias do 
labor se adequem às características psicofisiológicas dos trabalhadores visando ao conforto, à segurança e ao 
desempenho eficiente do prestador de serviço, sendo sugerida a conjuntura de ambientes arejados, iluminados de forma 
adequada, higiênicos, confortáveis, e que satisfaça a necessidade das pessoas, além do incentivo de ações que evitem 
problemas físicos aos empregados, como proporcionar a oportunidade de que os empregados alonguem e realizem 
leves caminhadas com o objetivo de evitar problemas de postura e outras lástimas. A ergonomia sendo vislumbrada no 
meio laboral para consecução de um trabalho digno não beneficia apenas o empregado, mas também o empregador, 
pois embora o mesmo invista recursos no início para assegurar este benefício ao trabalhador, este investimento é 
recompensado por meio dos lucros que serão obtidos através do aumento quantitativo e qualitativo da produtividade, 
porque o trabalhador se desenvolverá mais em um ambiente que se preocupe com sua saúde e lhe proporcione as 
melhores condições possíveis para a realização de um trabalho digno. 

 
METODOLOGIA  

 
A elaboração do trabalho abordado utiliza o método dedutivo. A técnica de pesquisa consiste na bibliográfica, 

por meio de um estudo hermenêutico do material presente no caderno referente ao direito a um trabalho com dignidade 
da série de cadernos “Por uma Cultura de Direitos Humanos”, publicada pela Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República, além da realização de pesquisas acerca da ergonomia baseando-se nos disciplinamentos 
legais e nas normas regulamentadoras do Ministério Público do Trabalho.   

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 
Segundo a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência (2013, p.9), “O direito ao trabalho é um direito 

humano fundamental, reconhecido em diversos instrumentos jurídicos internacionais, como a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (DUDH), assim como na legislação interna brasileira, inclusive na Constituição Federal de 1988.” E 
assegura que, “... a garantia não é apenas para que se trabalhe ou que haja trabalhado: o direito fundamental garantido 
a todo ser humano é o de trabalhar com dignidade.”.  

A mesma, afirma logo em seguida (2013, p.10), a respeito das garantias as quais este direito prevê, que “[...] o 
direito ao trabalho com dignidade garante, primeiramente. Que nenhum trabalho seja forçado. Garante que o trabalho 
seja cumprido em condições seguras e saudáveis[...]” 

A norma regulamentadora 17 do Ministério Público do Trabalho trata exclusivamente sobre a ergonomia e 
disciplina que: “Esta Norma Regulamentadora visa a estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições 
de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, 
segurança e desempenho eficiente.”. 

A NR 17 ainda afirma que: “As condições ambientais de trabalho devem estar adequadas às características 
psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado.”. 

O art. 157, inciso II da CLT determina que cabe às empresas: “instruir os empregados, através de ordens de 
serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais” 

Expandindo o rol de obrigações com a finalidade de promover um ambiente ergonômico, o art. 158, inciso I da 
CLT dispõe que cabe aos empregados: “observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as 
instruções de que trata o item II do artigo anterior.”.  

O Anuário Estatístico da Previdência Social alerta sobre a gravidade da ausência das condições adequadas no 
ambiente laboral relatando que: “No Brasil, a cada dia, 54 pessoas nunca mais voltam ao local de trabalho por morte ou 
incapacidade permanente, causadas por acidente de trabalho.”  

A OIT comprova a problemática da não prevenção com os dados que discriminam a quantidade de vítimas que 
sofrem acidentes, contraem doenças, ou perdem a vida em decorrência da atividade laboral, informando que: 2,02 
milhões de pessoas morrem a cada ano devido a enfermidades relacionadas com o trabalho. A cada 15 segundos, um 
trabalhador morre de acidentes ou doenças relacionadas com o trabalho. A cada 15 segundos, 115 trabalhadores sofrem 
um acidente laboral.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Após a reflexão acerca da relevância da ergonomia no ambiente laboral, o resultado esperado é o do 

esclarecimento sobre esta importância para o desenvolvimento do trabalho, beneficiando ambas as partes do vínculo 
trabalhista, empregador e empregado, pois aumenta o lucro auferido por aquele, ao mesmo tempo em que dignifica a 
prestação do serviço realizado por esse.  
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ASILO POLÍTICO E REFÚGIO: ANÁLISES NO CASO PRÁTICO DE EDWARD SNOWDEN 
 

Francisco Mangueira Rocha Júnior 
 

RESUMO: De caráter bibliográfico e método de pesquisa em meio de comunicação (internet), este trabalho tem por 
objetivo mostrar as diferenças entre asilo político e refúgio nos aspectos internacionais com foco principal nos direitos da 
pessoa humana e na segurança e individualidade de soberania, respeito e análise de Estados soberanos (soberania de 
cada Estado) com um foco específico e crítico no caso prático de Edward Snowden. 
 
Palavras-chave: Internacional. Público. Direito. Estado. Dignidade. Individualidade. Soberania. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 
Este trabalho mostra as principais diferenças entre asilo político e refúgio, com foco principal no caso de 

Edward Snowden, mostrando, contudo, o modo de agir de maneiras diversas de cada Estado com respeito de soberania 
para soberania (Estado para Estado). A segurança da vida de cada pessoa que precisa de uma proteção, com respeito e 
garantia a intimidade e a sua privacidade, relacionando tudo isso a segurança e transparência de cada Estado dentro de 
um padrão legal ético. 

As diferenças devem ser respeitadas e de direito, ser protegidas pelo Estado, a ponto de garantir o direito à 
vida a todos que ocupam o território do mesmo. O caso prático vem mostrar as diferenças de pensamento de dois 
Estados e a verdade sendo utilizada dentro dos padrões legais do direito internacional, tendo como finalidade a 
segurança de todos. 

 
METODOLOGIA 

 
Um trabalho científico, com análises nas obras de Francisco Rezez e Florisbal de Souza Del’Olmo, mostrando 

as diferenças e o estudo que se deve fazer, ao se deparar com o caso concreto. Um estudo histórico que mostra a 
evolução e a aplicação de tais condutas a ponto que os Estados chegaram a aderir a tais elementos que compõe o 
Direito em todo mundo. 

Além de abordagem a caso prático, este trabalho vem mostrar as diferenças existentes ente asilo político e 
refúgio nos diferentes aspectos e situações dentro de contextos sociais reais e que podem ser voltados a ser aplicados, 
ou se não, ser aplicado de uma primeira vez, de tal forma que o foco principal é a segurança e as mínimas garantias a 
vida de cidadão, seja qual for o seu Estado de origem. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
Florisbal fala que: desde a antiguidade o asilo acompanha o ser humano, mas sem a abrangência e os 

objetivos de hoje: era medida do direito interno, usada para delinquentes comuns nacionais e o respeito se dava em 
reverência à divindade do templo em que se homiziava o perseguido. Era o asilo religioso. Entre a Revolução Francesa 
e a Conferência de Viena de 1815 o instituto se voltou a indivíduos aos quais se imputam delitos políticos. (p.224) 

De acordo com Adherbal Meira Mattos: “O direito de asilo tem por finalidade proteger a pessoa humana, vítima 
de perseguição, que necessita de amparo ou refúgio”. 

Para Luís Ivan de Amorim Araújo, em pertinente síntese, conceitua asilo como “um lugar de onde o indivíduo 
que nele se encontra não pode ser retirado”. 

Francisco Rezek em uma visão internacional fala que: o asilo, nos termos da Constituição de Caracas, é uma 
instituição humanitária e não exige reciprocidade. Importa, pois, para que ele seja possível, que o Estado asilante não 
tenha igual postura. Por isso as repúblicas latino-americanas têm admitido o asilo diplomático dado por embaixadas de 
países em cujo território tal prática não seria admitida. (p.225) 

A legislação brasileira prevê até mesmo a expedição de um passaporte especial para os estrangeiros, e o 
asilado político – assim como o apátrida – é um dos possíveis beneficiários desse documento, que permite a circulação 
fora de nossas fronteiras (Francisco Rezek, p.222). 

Florisbal de Souza Del’Olmo: instituto muito próximo do asilo é o refúgio. Ambos protegem pessoas deslocadas 
de seu país por perseguição política ou ideológica. Muitas vezes o refugiado se transforma em asilado ao lhe ser 
deferida a solicitação de asilo. Convém lembrar que o asilo depende do Estado, sendo lícita a negativa do mesmo, 



 

ANAIS DO 10º CONGRESSO JURÍDICO DAS FIP 120 

 

enquanto o refúgio, por estar acordado em Convenção, não pode ser recusado pelo país signatário. Vanessa Oliveira 
Batista chega a afirmar que o refúgio é uma forma de asilo com outra denominação. (p.219) 

 
Ministerio da Justiça: O refúgio é concedido ao imigrante por fundado temor de 
perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões 
políticas. Enquanto tramita um processo de refúgio, pedidos de expulsão ou extradição 
ficam em suspensos. O refúgio tem regras mundiais bem definidas e possui regulação 
pelo organismo internacional ACNUR - Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados. No Brasil, a matéria é regulada pela Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, 
que criou o Comitê Nacional para os Refugiados – Conare, e pela Convenção das 
Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados , de 28 de julho de 1951. 
 
G1 : Snowden largou a escola no ensino médio e tentou ser reservista do Exército antes 
de virar agente de segurança. Ele teve acesso às informações que vazou quando 
prestava serviços terceirizados para a Agência de Segurança Nacional (NSA) no Havaí. 
Antes de trabalhar lá, arrumou seu primeiro emprego na Universidade de Maryland, 
trabalhando em uma unidade secreta da NSA perto do campus. Passou então para 
a CIA, na segurança da tecnologia da informação, ascendendo rapidamente por causa 
dos seus conhecimentos sobre Internet e programação de software. 

 
 Segundo o G1, Snowden enviou pedido de asilo para 21 países, entre eles Brasil, Cuba, Venezuela, Bolívia, 

Nicarágua, China, Rússia, Alemanha e França, segundo o WikiLeaks. Três desses países se dispuseram a abrigá-lo – 
Venezuela, Bolívia e Nicarágua.  

G1: Snowden tem certificado de hacker ético, segundo o jornal "The New York Times", documento concedido 
pela International Council of E-Commerce Consultants (EC-Council) enquanto o agente trabalhava na Dell, em 2010, 
contratado pela Agência de Segurança Nacional. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Mediante as análises realizadas nos diferentes meios de pesquisa, conclui-se que as caraterísticas que cercam 
tanto o refúgio quanto o asilo têm como padrão base e principal objetivo a proteção da pessoa humana nas mais 
diversas garantias fundamentais, principalmente à vida e à liberdade. 

Desta forma, é por meio da vida que todos os Estados, em suas cartas constitucionais, trazem essas e outras 
garantias, visando o desenvolvimento do princípio da igualdade e da proteção da vida. 

Concluímos que o Asilo e o Refúgio são espécies de proteção da vida do estrangeiro, independentemente de 
cor, raça, sexo, religião, entre outros. Contudo, essa ação do Estado no mundo internacional, é uma evolução do Direito 
no mundo e que todos estão ligados diretamente na luta contra a destruição da vida (se assim observarmos). 
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CRISE NO SEMIÁRIDO: QUANDO O ESTADO É OMISSO E A INEFICIÊNCIA DAS POLÍICAS 
PÚBLICAS GERA DANOS À SOCIEDADE 

 
Iêza da Silva Martins; Francisco Paulino Júnior 

 
RESUMO: O presente resumo tem o objetivo de gerar uma reflexão diante da criação e efetividade de políticas públicas 
e utilização dos recursos hídricos do Nordeste, sobretudo, no semiárido, e de que forma o Estado pode atuar para 
garantir usos sustentáveis destes recursos, através dos instrumentos de gestão previstos no ordenamento jurídico 
brasileiro. Poucas foram as políticas que tiveram como foco o desenvolvimento dos Estados nordestinos, e de modo 
especial o semiárido. E menos ainda foram os resultados exitosos alcançados por tais políticas. A explicação mais 
plausível para tantos fracassos está nas estruturas, tanto político-social, quanto fundiária, que dificultam sensivelmente 
qualquer mudança de rumo nas ações que beneficiem a maior parcela da população. Bem como, a omissão do Estado, 
diante da aplicabilidade e eficácia das políticas públicas, para garantia do bem-estar social e melhor convivência com a 
seca e o semiárido nordestino. Ressaltando-se que as considerações, aqui feitas, não tem o condão de esgotar o debate 
acerca deste tema tão complexo, instigante e que merece maiores análises. 

 
Palavras-chave: Políticas públicas. Nordeste brasileiro. Semiárido. Aplicabilidade.  

 
 

INTRODUÇÃO 
 
No Brasil, a região Nordeste, sobretudo na região do semiárido apresenta características que a torna bastante 

susceptível a ocorrências de desequilíbrios ambientais. A Seca é um fenômeno natural, e por isso, independe da 
vontade humana, constituindo evento de força maior. No entanto, este evento, é cíclico, ou seja, a cada período 
determinado volta a ocorrer. Em face desta característica, verifica-se uma grande omissão por parte do Poder Público na 
elaboração de políticas públicas que possam tratar do convívio com este fenômeno climático e não combatê-lo. 
Combater tal evento deve ser algo utópico, ou seja, não seria algo capaz de trazer resultados satisfatórios se realizado 
apenas em um curto período, uma vez que tal fenômeno certamente voltará a ocorrer.  

A seca constitui um evento climático, com uma frequência média, segundo estudos científicos, de uma década, 
no qual se constata um déficit acentuado no que tange à disponibilidade natural de recursos hídricos. Este fenômeno 
tem contribuído para a ocorrência de inúmeros prejuízos ao desenvolvimento de atividades econômicas tais como a 
agricultura e a pecuária, principais fontes de renda das populações rurais destas regiões. Tal fato se deve a 
peculiaridades ecológicas de seus diversos ecossistemas. Tais características, como serão demonstradas neste 
trabalho, impõem que as autoridades competentes atentem para um maior controle em relação aos usos e ocupações 
destes espaços. Uma das principais características desta região é a ocorrência de um fenômeno climático cíclico 
comumente denominado de “Seca”. Podemos afirmar que a seca ocorre durante longos períodos, afetando grandes 
extensões territoriais e populacionais, principalmente nas áreas mais pobres do Planeta, a exemplo dos países africanos 
ou de outras áreas subdesenvolvidas, que acumulam, concomitantemente, grande pobreza e uma pequena classe 
abastada, como o Nordeste brasileiro. Pode-se dizer que o semiárido brasileiro é uma região vulnerável, e que as 
vulnerabilidades do Semiárido brasileiro não são decorrentes apenas do fenômeno da seca, mas foram socialmente 
construídas, ao longo do tempo, o que fez com que este fenômeno se transformasse num desastre, o que exige políticas 
públicas que possam minimizar seus efeitos.  

Em virtude deste quadro de fragilidade ecológica, é que impõe como necessária a adoção de medidas de 
prevenção e controle que permitam a minimização dos impactos decorrentes de atividades econômicas que se 
desenvolvem no nordeste semiárido. Tais medidas deverão fazer parte de um conjunto integrado de programas e ações 
conjuntas entre a União, Estados e Municípios, com vistas à elaboração e efetivação de políticas públicas voltadas, por 
exemplo, ao melhor aproveitamento dos recursos hídricos e ao uso de energias alternativas sustentáveis.  

 
METODOLOGIA 

 
É utilizado o método de abordagem dedutivo, em face do Poder Legislativo e Executivo atuar como meio de 

promover a efetivação de políticas públicas de combate à seca no semiárido do nordeste brasileiro, em virtude do 
princípio do direito a um meio ambiente equilibrado. E ainda, como a previsão constitucional efetivará esta garantia. Por 
fim, em relação às técnicas empregadas para pesquisa, fez-se uso da bibliográfica e documental. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Para que possamos adentrar no contexto da seca e suas vulnerabilidades, podemos entender a seca como um 
desastre. Tendo em vista a magnitude de suas consequências, não se podem estudar os desastres sem compreender o 
que significam as vulnerabilidades, visto que um determinado fenômeno natural só tem a capacidade de se transformar 
em um desastre se a área for vulnerável, quer seja social, econômica ou ambientalmente. Acosta (1996), mesmo 
fazendo uso de outros termos, confirma a definição acima, quando afirma que: 
 

A vulnerabilidade é o resultado do incremento das desigualdades sociais e econômicas, 
produto de um determinado desenvolvimento ao longo do tempo e do espaço. Dessa 
forma, um desastre é o resultado da confluência entre um fenômeno natural e uma 
sociedade, em um contexto vulnerável, cujos efeitos são reveladores de situações 
críticas preexistentes em termos sociais, econômicos e políticos. 

 
Diante disto, é possível afirmar que as vulnerabilidades no semiárido, não surgiram agora, tendo em vista que 

nessa área do país as secas sempre serviram para explicar o quadro de estagnação econômica e desestruturação 
socioambiental da região e também fizera esquecer as reais características do modelo de desenvolvimento efetuado na 
região, do período colonial. Trazendo esta ideia para o cenário atual, onde a seca ainda é – e talvez agora, ainda mais – 
fator preocupante no semiárido brasileiro, veremos que, segundo Aldo Rebouças, “o problema do Nordeste não é de 
pouca chuva, é de muita evaporação”.   

Segundo este especialista, o nível médio de precipitação no polígono da seca é de 600 a 800 milímetros por 
ano, índice considerado bom. Acontece que as chuvas se concentram em poucos dias do ano e o solo nordestino não 
permite a absorção de água. Ainda que pareça ideia controvertida, região semiárida brasileira é uma das regiões 
semiáridas que mais chove no mundo. O problema é que devido ao manejo inadequado dos recursos hídricos tem-se 
observado um quadro de crescente ressecamento natural, fato este que tem colocado em risco a sobrevivência de 
inúmeras pessoas e animais. E para agravar ainda mais a situação, as previsões para as décadas vindouras não são 
nada animadoras, o que impõe a adoção urgente de medidas para o combate ao aquecimento global e para uma gestão 
mais racional da água. Não há óbice algum para que os Estados e Municípios elaborarem suas próprias políticas de 
recursos hídricos. Muito pelo contrário, é recomendável que cada Estado e cada Município tenha nitidamente definido o 
seu plano de gestão racional dos recursos hídricos.  

É importante ressaltar que o problema verificado, no Brasil, com relação à defesa dos recursos hídricos não é 
a falta de uma legislação específica, eis que a mesma se apresenta de forma extensa, o problema consiste na falta de 
compromisso dos gestores e aplicabilidade das políticas públicas e leis concernentes à convivência digna e combate à 
desertificação, dentre elas a Lei Federal 10.638, de 06 de janeiro de 2003 constitui-se de suma importância para o 
combate ao fenômeno da desertificação que assola grande parte do território semiárido nordestino, na medida em que 
autoriza o Poder Executivo Federal a instituir o Programa Permanente de Combate à Seca – (PROSECA), que tem entre 
seus objetivos: 1) realizar estudo detalhado de todas as disponibilidades hídricas locais do semiárido do Nordeste; 2) 
Identificar alternativas de complementação da demanda hídrica do semiárido do Nordeste; 3) implementar ações 
imediatas destinadas à eliminação do déficit hídrico do semiárido setentrional do Nordeste; 4) Implementar projeto 
permanente de utilização otimizada e sustentada dos recursos hídricos locais do semiárido do Nordeste; 5) Capacitar a 
população para a convivência harmônica com o clima e o ecossistema semiárido, aproveitando plenamente suas 
potencialidades.  

Além das medidas acima citadas, no caso específico de regiões semiáridas, convém ainda a adoção de ações 
de convívio com a seca, uma vez que combater a seca é uma tarefa impossível ao alcance do homem, pois depende de 
mudanças no padrão de circulação atmosférica e de movimentos do eixo terrestre e de seu “movimento” no espaço, tais 
com os de rotação e translação, além de outros fatores alheios às ações humanas. O que infelizmente o homem vem 
fazendo nos ambientes áridos, semiáridos e sub-úmidos secos é agravando ainda mais o quadro de déficit hídrico que 
ali já se observa, através de ações locais e regionais de degradação das características naturais dos ecossistemas 
semiáridos, o que permite a instalação e desencadeamento do fenômeno da desertificação.  

A nossa Carta Magna estabelece em seu art. 225, que “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 futuras gerações.”. Derivando desta previsão constitucional, 
temos a Lei 9.433/97, que prevê no art. 1º, inciso VI, que a gestão de recursos hídricos deve ser descentralizada e 
contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. Sendo assim, vale ressaltar que impõe ao 
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Poder Público e à coletividade o dever de defender o meio ambiente e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.  
Temos também, o princípio do Meio Ambiente equilibrado, que se trata de princípio importantíssimo para a formulação 
de políticas públicas de gestão dos recursos hídricos, na medida em que chama todos os interessados, a população em 
geral, para o debate dos principais problemas e das soluções possíveis, além de abrir espaço para discussão dos 
múltiplos usos possíveis nos corpos d’águas da União ou dos Estados. Ainda sobre a matéria, vale lembrar que a 
Constituição, em seu art. 21, inciso XIX, determina ser de competência exclusiva da União a instituição de um sistema 
nacional de gerenciamento de recursos hídrico e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. Os Municípios, por 
força do art. 30, incisos I e II, da Constituição Federal de 1988, possuem competência para legislar sobre assuntos de 
interesse local e para suplementar a legislação federal e estadual, no que couber. No entanto, como bem apontam José 
Adônis Callou de Araújo Sá e Luciana Ribeiro Campos, o bem água é considerado um fator ambiental e está também 
inserida dentre os bens de domínio dos Estados, podendo merecer tratamento sobre este aspecto.  

Segue-se aqui o entendimento destes autores, elevando-se a compreensão de que aos Estados é validamente 
possível legislar sobre águas, não apenas quando autorizado por lei complementar (art. 22, parágrafo primeiro), mas 
também como um recurso natural integrante do seu domínio (art. 26, I), como elemento primário de saneamento, na 
instituição de regiões metropolitanas (art. 25, §3º) e como fator ambiental, tendo em vista a competência legislativa 
concorrente (art. 24, VII). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Pela representatividade territorial e populacional que constitui a região Nordeste brasileira e pelo que esta 
sempre representou para a consolidação do pacto federativo brasileiro, deveria haver mais seriedade em relação à 
resolução de seus problemas até mesmo como uma maneira de fortalecer a nação brasileira. As políticas públicas 
implementadas visando aproximar ou diminuir as disparidades existentes entre o Nordeste e as demais regiões têm, ao 
longo das décadas, servido para uma série de ações, cujos resultados só favorecem aos mandatários e herdeiros de 
uma elite que se formou a partir da época colonial.  

Apesar de ser um evento natural, alguns fatores, em nível local, regional e global, pode contribuir, no mínimo 
indiretamente, para um agravamento deste fenômeno. Tais contribuições estão relacionadas com as práticas 
insustentáveis de produção industrial, de expansão de fronteiras agrícolas, de usos de produtos que geram emissões 
nocivas de gases responsáveis pelo efeito estufa, etc. Tais fatos, segundo estudos científicos colaboram para uma 
alteração das condições atmosférica, gerando reflexos nos demais constituintes ambientais, tais como a fauna, a flora, o 
solo, os recursos hídricos (superficiais e subsuperficiais), entre outros.   

Poucas foram as políticas que tiveram como foco o desenvolvimento dos Estados nordestinos e, de modo 
especial, o Semiárido. E menos ainda foram os resultados exitosos alcançados por tais políticas. A explicação mais 
plausível para tantos fracassos está nas estruturas, tanto político-social, quanto fundiária, que dificultam sensivelmente 
qualquer mudança de rumo nas ações que beneficiem a maior parcela da população. Por outro lado, o desastre da seca, 
em determinado contexto da política local no Nordeste, se tornou um instrumento valioso na manutenção e perpetuação 
do poder nas mãos de poucos. O sentimento de apropriação da natureza e de seus recursos está muito bem 
representado através das cercas que, em muitos casos, limitam bem mais que o fenômeno natural da seca. 
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DESCONTRUÇÕES DE GÊNERO: O ENSINO ESCOLAR COMO MECANISMO DE EFETIVAÇÃO 
DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E PROMOÇÃO DA ISONOMIA 

 
Felipe Kamarc Braga Linhares; Karla Jeanne Braz Ferreira 

 
RESUMO: O presente trabalho tem por fito o esclarecimento das perspectivas relacionadas à desconstrução do gênero 
no ambiente escolar, face à visão estabelecida diante dos programas e mediações realizadas em sala de aula. 
Constando-se quais seriam os principais desafios inseridos nas temáticas da dignidade e diversidade, observados os 
efeitos do processo interativo referentes às mesmas. Em suma, o estudo desenvolve-se mediante a análise da forma 
utilizada para a inserção do ensino de gênero e diversidade sexual, sendo evidenciados os aspectos seguidos pelos 
atributos do Estado no exercício da prática educativa. Uma vez enaltecida a possibilidade da construção de um saber 
mais crítico, pluralista e consequentemente humanitário.     

 
Palavras-chave: Dignidade. Gênero. Ensino. Diversidade. Escola. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

O estudo é firmado na valorização das manifestações da diversidade no ambiente escolar, bem como na 
produção e articulação de conteúdos não discriminatórios e desconstituídos de qualquer estereótipo. Observando-se que 
estes últimos não devem apenas surgir e se proliferarem nos atuais métodos educacionais, para que então seja 
favorecida a presença e o fortalecimento desses conteúdos, das produções que visem à acentuação desta temática nos 
espaços de aquisição do saber.  

Desta forma, será feita uma devida contribuição para o processo de combate ao preconceito, bem como das 
demais discriminações que cotidianamente são vivenciadas por determinados alunos no interior das salas de aula.  

O resumo tem como justificativa um estudo sobre a forma de inserção da questão de gênero e diversidade 
sexual no contexto do ensino escolar, analisando-se os aspectos referentes ao exercício do magistério, face à devida 
relevância do tema para a construção de um conhecimento crítico e humanitário. 

 
METODOLOGIA 

 
A construção deste trabalho de natureza teórica utiliza o método dedutivo, partindo-se da compreensão da 

regra geral para então compreender os casos específicos, onde através da dedução obteve-se uma dada conclusão a 
respeito de uma determinada premissa. No que diz respeito às técnicas de pesquisa do trabalho, realiza uma abordagem 
descritiva, objetivando-se o registro de fatos ou de determinadas variáveis que são auferidas ao objeto de estudo. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
A Constituição Federal de 1988 surge em um momento de busca de defesa e concretização de direitos 

fundamentais do indivíduo e da coletividade, atingindo as mais diversas áreas. Diante disso, emerge o princípio da 
dignidade da pessoa humana, sendo o grande responsável por definir e incluir o homem de forma justa e harmonizada 
no contexto social, fazendo com que este venha a ser titular de direitos que deverão ser observados pelo Estado, bem 
como pelos seus semelhantes.  

A dignidade da pessoa humana encontra respaldo no Art. 1º, inciso III da Constituição Federal, tendo por 
escopo o convívio fraterno, diante de uma sociedade que deve ser pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 
social, observadas a ordem interna e internacional.  

Com o acolhimento do princípio supracitado, o país encontra-se obrigado a institucionalizar políticas públicas 
inclusivas, visando inserir todos os homens na esfera dos bens e serviços que assegurem a construção de sua própria 
história, passando a serem figurantes nos contextos e conquistas sociais. 

Depois de serem tecidas algumas considerações acerca da dignidade humana, iniciaremos a discussão que 
ensejará o presente trabalho, qual seja a desconstrução do gênero sob as perspectivas do ensino escolar.  

As identidades de gênero são tidas como “verdades”, sendo estas decorrentes de instituições, das práticas dos 
discursos que partem de um ponto inicial múltiplo, de um plano difuso em que no mesmo só será possível manifestar tais 
considerações em relação aos corpos sexuados, que são tidos como lícitos ou ilícitos referentes ao corpo dos anormais. 
Deste modo, o corpo do homossexual é tido como uma anomalia, onde até meados da década de 1970, diante do 
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discurso médico, o comportamento dos homossexuais definido como uma patologia. Nessa mesma concepção o 
discurso judaico-cristão é um pecado, como algo completamente repugnante. 

Alguns estudiosos da questão de gênero trazem claras explanações acerca da questão da desconstrução do 
gênero, onde “O gênero, para Butler, são significados culturais assumidos pelo corpo sexuado ‘supondo por um 
momento a estabilidade do sexo binário’, não decorre daí que a construção de “homens” aplique-se exclusivamente a 
corpos masculinos ou que o termo “mulheres” interprete somente corpos femininos” (BUTLER, 2008, p.24). 

Nesse diapasão, a norma do sujeito gendrado seria a colocação de uma identidade em oposição à outra, 
sendo estabelecido o “aceito” e o “não aceito”, discursos que se firmarão acerca do que é tido como “normal” e 
“anormal”. Uma vez que desde o nascimento da pessoa são impostas indagações costumeiras, tais como, é menino ou 
menina? O ultrassom acaba sendo o mecanismo que tecnicamente já responde este questionamento. Sendo tido como 
menino, o indivíduo poderá até brincar de boneca, colocar um vestido, furar a orelha etc, mas, não. Os seus pais, avós, 
primo, tios, irmãos, a sociedade em geral não lhe permitirá a realização de suas vontades individuais. As cores serão 
uma forte característica quanto a chegada de um bebê, se for menino o mesmo usará roupinha azul ou branca, nada de 
rosa, por esta última ser apenas inerente as meninas.  

De igual modo, a menina poderá até brincar de carrinho ou jogar futebol, desde que isso não afete a sua 
“feminilização”, ficando estabelecido que a bola, a pipa, o videogame ou o carrinho são brinquedos que devem ser 
usados apenas por meninos, afirmando a sua “masculinidade”. Logo, as bonecas, panelinha, casinha, batom, sutiãs e 
maquiagem serão atrelados apenas às meninas.  

A partir dessas considerações percebeu-se que a “nomeação do sexo é um ato performativo de dominação e 
correção que institui uma realidade social [...] O gênero é uma realidade atenuante construída através do tempo por meio 
de uma repetição incorporada através de gestos, movimentos e estilos." (ARÁN/PEIXOTO, 2007, p.134) 

Sexo e gênero estariam na mesma ordem, onde o gênero reflete o sexo ou será por ele restrito. Destarte, 
torna-se necessária a desconstrução dos gêneros, onde consequentemente desconstruiremos os sexos, ou seja, o 
binarismo que abarca gênero e sexo em diferentes corpos. Constatando as dúvidas sobre ambos, onde para Butler o 
“sexo é construto e é tão culturalmente construído quanto gênero: “a rigor, talvez o sexo sempre tenha sido gênero, de 
tal forma que a distinção entre sexo e gênero revela-se absolutamente nenhuma.” (BUTLER, 2008, p.25)  

Em nosso país existem diversas medidas relacionadas ao ensino das questões de gênero e diversidade tanto 
no Plano Nacional de Educação (PNE) quanto aos Planos Estaduais e Municipais, haja vista que as metas direcionadas 
ao combate à discriminação e desigualdade de gênero instigam uma discussão pública em todo o território nacional. 
Estas se manifestaram de forma intensa desde junho de 2004, quando foi instituído o prazo de um ano para que os 
estados e municípios viessem a aprovar documentos para o desenvolvimento de sua educação no decorrer dos 
próximos dez anos. 

A educação inclusiva está amparada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), 
esta assegura o direito à escola a todas as pessoas (sendo brasileiras ou estrangeiras residentes no país), sem que 
sejam descriminadas de maneira negativa as características específicas dos indivíduos e as diferenças apresentadas em 
determinados grupos sociais. 

O Plano Nacional de Educação, de 2001 (Lei nº 10.172), mesmo surgindo em um momento de intensa 
mobilização social, apresentou traços completamente conservadores quanto à análise de temas ligados a gênero e 
orientação sexual. Pois mesmo tendo sido produzido no período em que as desigualdades de gênero e a busca da 
superação ocupavam um notável espaço nos debates da sociedade civil, a referência ao tema gênero operacionalizou-
se em alguns tópicos e na análise diagnóstica de alguns níveis de ensino. (VIANNA; UNBEHAUM, 2004) 

Visualizando a predominância do conservadorismo na ocultação desses novos ideais, percebemos que é 
grande a preocupação de alguns políticos quanto à prevalência de orientações restritivas, ou seja, de mecanismos 
limitadores, sendo defendidos os padrões que são tidos como “socialmente corretos”.  

Insta salientar que diversas iniciativas foram tomadas, sendo estas esparsas em todo o país, pautando suas 
discussões sobre corpo, sexualidade, gênero, identidade de gênero e orientação sexual no contexto escolar. Cursos 
foram dirigidos a professores, jovens e, mais tarde, as crianças, visando à implementação de atitudes que venham a 
ensejar o posicionamento crítico e uma real mudança de pensamento quanto às relações de gênero e aos temas da 
sexualidade.  

[...] as discussões em torno das relações de gênero não excluem e nem diminuem a importância das reflexões 
sobre a regulação social da sexualidade. Ao longo dos processos de construção dos gêneros e das relações que se 
estabelecem em função disso, são praticamente onipresentes as injunções da heteronormatividade, com seus 
mecanismos de controle, policiamento e censurar referentes a gênero e sexualidade. Segundo uma ordem compulsória 
do sexo-gênero-sexualidade (BUTLER, 2003, p.26). 
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Com base nas informações inseridas nos Cadernos Secad, 2007 (Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação), o índice de interação dos movimentos sociais relativos às 
temáticas de gênero e diversidade na escola é bastante acentuado, haja vista que em diversos casos o mesmo se 
apresenta de forma especializada, uma vez que a discriminação, o racismo, sexismo, homofobia, fome, miséria e 
diversas formas de violências existentes na sociedade civil foram protagonizadas por esses movimentos.  

 O intuito a ser perseguido é fazer com que a educação escolar se estabeleça através de apontamentos 
críticos, ou seja, provocando a percepção do aluno acerca de discursos homofóbicos, sexistas ou misóginos, 
proporcionando um diálogo que seja favorável à desconstrução do caráter patriarcal, intolerante e heteronormativo que 
são facilmente detectados na contemporaneidade.   

Esta provocação só será exercida através da inserção de políticas públicas duradouras e efetivas, visto que, no 
caso da educação, essas interferências serão de grande relevância para a ordem estratégica, ou seja, para o 
englobamento da escala e dos métodos a serem utilizados para a ampliação do investimento público em todos os 
aspectos governamentais. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Com isso, faz-se necessário reafirmar que somente a valorização das manifestações do ensino sobre a 

diversidade e a produção de medidas voltadas a conteúdos de caráter não discriminatório serão os meios necessários 
para a garantia de um convívio social digno e plural, observadas às particulares de cada indivíduo.  

As políticas públicas que visem à proliferação e manutenção do ensino de gênero serão os verdadeiros pilares 
dos métodos educacionais que favoreçam uma profunda inquietação relacionada aos conceitos postos, as ideias que de 
algum modo venham a violar direitos. Devendo haver o fortalecimento de conteúdos voltados a estas temáticas para que 
seja feita uma importante contribuição na luta contra os diversos tipos de preconceitos e discriminações sofridos por 
determinados alunos no seio escolar.   

Registrou-se alhures que o estudo voltado à forma de inserção do ensino de gênero e diversidade enfrenta 
sérios desafios no contexto nacional, uma vez que mesmo diante da necessidade de tutela da dignidade humana, os 
alunos, professores e demais formadores do conhecimento acabam ficando presos a aspectos conservadores e 
degradantes da temática que visivelmente merece acentuada observação.   
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DIREITO À SAÚDE E CRIME: QUANDO O DIREITO À VIDA É SUPRIMIDO EM VIRTUDE DA 
EXIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR 

EMERGENCIAL 
 

Iêza da Silva Martins; André Gomes de Sousa Alves 
 

RESUMO: O presente trabalho, em suma, visa a estudar o direito à saúde, sob o enfoque do crime de omissão de 
socorro médico, à luz do crime de condicionamento de atendimento médico-hospitalar emergencial. No crime omissivo, o 
agente não faz o que devia e podia fazer quando juridicamente era obrigado na situação concreta. O médico tem o dever 
de cuidar quando o caso concreto for viável. Desse modo, condicionar o atendimento médico-hospitalar emergencial a 
“cheque-caução, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários 
administrativos” (Art. 135-A do Código Penal) configura crime de omissão de socorro. Pretende, com isso, proteger os 
direitos fundamentais à vida e à saúde. Ressalta que as considerações, aqui feitas, não têm o objetivo de esgotar o tema 
do direito à saúde e à judicialização das políticas públicas. E sim, realizar um estudo mais profundo a cerca deste tema 
tão debatido, complexo, e instigante.  

 
Palavras-chave: Direito à saúde. Direito à vida. Crime de omissão de socorro. Condicionamento de atendimento. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 
O presente artigo aborda a omissão de socorro médico à luz do crime de condicionamento de atendimento 

médico-hospitalar (Art. 135-A do Código Penal). A discussão em torno da problemática materializou-se no direito 
brasileiro com a Lei 12.653/2012, que acrescentou o Artigo 135-A no Código Penal Brasileiro, criminalizando condutas 
de médicos e agentes de estabelecimento de saúde que condicionam o atendimento médico-hospitalar emergencial 
mediante exigência de “cheque-caução, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de 
formulários administrativos.” A omissão de socorro nunca esteve tão sedimentada na dogmática jurídico-penal.  

Durante os séculos, tal instituto esteve na corda bamba entre a moral social e os princípios penais. Quando a 
omissão de socorro se encontra com a medicina, prática profissional com altos graus de peculiaridades causa 
instabilidade na sociedade. Ao médico que além da pressão psicológica inerente à profissão, caba se vigiando em suas 
ações e devido aos ordenamentos jurídicos que o observam e regem, no caso, o Direito Penal e o Código de Ética 
Médica. Dois institutos distintos, e também a interpretações acerca da omissão de socorro. O primeiro destes, mais 
rigoroso, o segundo mais brando, e a sociedade julgadora, geralmente figurando como vítima da situação. Através de 
jurisprudências, tantos dos tribunais, quanto dos éticos-disciplinares, e da doutrina, buscou-se a melhor interpretação e 
aplicação da omissão de socorro, sobretudo, aos médicos.  

Após análise separada do Art. 135 do CP e do Art. 33 Código de Ética Médica, ambos foram interpretados 
conjuntamente. Qualidade na rede pública, retratando a até certo ponto a incompetência do poder público em garantir os 
direitos fundamentais à vida e à saúde.  O crime omissivo configura-se quando o agente não faz o que devia fazer 
quando juridicamente era obrigado no caso concreto. À guisa deste entendimento, estudamos quais as consequências 
da omissão (própria ou imprópria) médica à luz do Art. 135-A do Código Penal brasileiro, bem como, em que medida o 
crime de condicionamento de atendimento médico-hospitalar emergencial retrata a incompetência do poder público 
brasileiro em garantir os direitos fundamentais à vida e à saúde.  

 
METODOLOGIA 

 
Evidencia-se que o médico tem conforme a situação concreta o dever legal de cuidar e, nesse sentido, violar 

esse dispositivo configura infração penal omissiva, gerando, portanto, no ordenamento jurídico brasileiro o crime de 
condicionamento de atendimento médico-hospitalar que tipificou a omissão médica e hospitalar como crime de omissão 
de socorro. Neste resumo, trata-se da omissão penal médica à luz do crime de condicionamento de atendimento médico-
hospitalar emergencial. Condicionar o atendimento médico-hospitalar emergencial a qualquer espécie de garantia 
pecuniária ou administrativa é crime. Metodologicamente, trata-se de um estudo realizado a partir de pesquisa 
bibliográfica e jurisprudencial, notadamente, do Supremo Tribunal Federal. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
A nossa Carta Magna de 1988, vigente no ordenamento jurídico pátrio, em seu artigo 196, dispõe que “A saúde 

é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e 
recuperação”. Assim dispondo, tornou o legislador, a saúde um direito público subjetivo, bem jurídico 
constitucionalmente tutelado. Compete, pois, ao poder público formular e programar políticas sociais e econômicas que 
visem à garantia aos cidadãos o acesso isonômico à assistência médico-hospitalar.  Assim sendo, a norma prevista no 
artigo 196 da CFRFB incide sobre todos os entes que compõe o plano institucional da organização federativa do Estado 
Brasileiro. De acordo com o doutrinador, José Afonso da Silva: 

“Os direitos sociais, como dimensão dos direitos fundamentais do homem, são prestações positivas estatais, 
enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que 
tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais”. (São Paulo; 25º ed. 2005). 

De modo especial, cumpre aos médicos e aos estabelecimentos de saúde o dever moral, ético e legal de 
cuidar da vida das pessoas como princípio fundamental do sistema democrático. Trata-se de um bem tutelado 
juridicamente e de suma importância para o ordenamento jurídico brasileiro, pois, sem ele não existe relevância os 
demais bens, de uma vez que, a partir dele se concretizam todos os outros. No âmbito ético e moral, é relevante o 
princípio fundamental que considera que “o alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, e, benefício da 
qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional.” (Código de Ética Médica, cap. I, 
inciso II), reafirmando assim, o compromisso profissional desses garantes, compreendendo a saúde como um “estado de 
completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apensa na ausência de doença ou enfermidade.”, conforme 
dispõe a Organização Mundial de Saúde. No plano jurídico-penal, “a omissão é plenamente relevante quanto o omitente 
devia e podia agir para evitar o resultado” (Código Penal, Art. 13, §2º, a, b, e c), incumbido ao médico, nessas 
condições, o dever de cuidar das pessoas sob pena de cometer infração penal por omissão, porque ele tem por 
determinação legal obrigação de cuidado e proteção. (Código Penal, Art. 13, § 2°, a). A omissão é algo totalmente 
distinto da ação. No plano ontológico existem apenas ações. Conforme entendimento de Fragoso, p. 44, 2012: 

“Omissão não é inércia, não é não fato, não é inatividade corpórea, não é, em suma, o simples não fazer. Mas 
sim não fazer algo, que o sujeito podia e devia realizar. Em consequência, não se pode saber, contemplando a realidade 
fenomênica, se alguém omite alguma coisa. Só se pode saber se há omissão referindo a atividade ou inatividade 
corpórea a uma norma que impõe o dever de fazer algo que não está sendo feito e que o sujeito podia realizar.”  

Nessa direção, pode-se afirmar que, a omissão penal médica é uma violação ao dever moral, ético e legal – 
conforme já explicado acima – de cuidar da saúde das pessoas, transgredindo as normas proibitivas e imperativas. 
Assim, “Configura-se o crime omissivo, portanto, quando o agente não faz o que devia fazer quando juridicamente era 
obrigado no caso concreto” (SOUZA, 2009, p. 32).  Ainda seguindo esta ideia, D’ávila, (p. 189. 2005) preleciona: 
 

A omissão, enfim, surge para assumir o seu papel de fenômeno jurídico-penalmente 
relevante, diante do descumprimento de um mandamento que, recepcionando em âmbito 
jurídico-penal, obrigava o sujeito a atuar. 

 
Adentraremos agora à análise do crime de condicionar atendimento médico-hospitalar emergencial a qualquer 

garantia. A Lei nº 12.653, de 28 de maio de 2012, acresceu o Artigo 135-A ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 – Código Penal, para tipificar o crime de condicionar atendimento médico-hospitalar emergencial a qualquer 
garantia e dá outras providências. Conceitualmente, portanto, de acordo com o caput do Artigo 135-A do Código Penal, o 
Crime de Condicionamento de Atendimento Médico-Hospitalar consiste em “exigir cheque-caução, nota promissória ou 
qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para o atendimento 
médico-hospitalar emergencial”. Para o penalista Cezar Roberto Bitencourt, o crime de Condicionamento de 
Atendimento Médico-hospitalar (Art. 135-A, CP), constitui crime de “periclitação da vida e da saúde” acrescido aos 
artigos 130 até 136 que versam acerca da mesma matéria, desse modo, o bem jurídico tutelado, é a preservação da vida 
e da saúde da pessoa humana e não protegem outros interesses como a honestidade, a liberdade pessoal ou o 
patrimônio. Em síntese, “o bem jurídico tutelado é a proteção da vida e da saúde por meio da solidariedade humana, 
mas especialmente pelo dever legal de agir do sujeito ativo, quando o paciente/vítima encontrar-se na situação descrita 
no caput”. A conduta criminosa do agente é “exigir” no sentido de impor, determinar, ordenar, obrigar, a garantia formal 
(“cheque-caução, nota promissória ou qualquer garantia”) de pagamentos dos custos médico-hospitalares, como 
“condição” para atendimento médico-hospitalar de emergência. Satisfaz-se, também, a incriminadora da conduta pela 
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“exigir” o “preenchimento prévio de formulários administrativos”. Neste assunto, é necessário discussão em torno da 
expressão “atendimento médico-hospitalar emergencial”, precisamente, na terminologia “emergencial”, pois, “no senso 
comum, urgência e emergência são termos e situações ambivalentes”. Define-se por urgência a ocorrência imprevista de 
agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata (Resolução 
CFM nº 1451/95, Art. 1º, § 1º). Define-se por emergência constatação médica de condições de agravo à saúde que 
impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato (Resolução 
CFM 1451/95, Art. 1º, § 2º). Analisando os conceitos de “urgência e emergência” do CFM, constata-se que ambos 
demandam atendimento imediato, desse modo, embora o tipo penal refira-se ao atendimento emergencial, há de se 
interpretar também como atendimento urgente, pois não é recomendável manter distinção entre os referidos termos, sob 
pena de erros interpretativos. 

 Finalmente, salienta-se que a exigência de garantia após o atendimento médico-hospitalar como forma de 
acautelar as despesas das internações médicas é plenamente possível, desde que “não antes de prestarem o pronto 
atendimento que o caso requer”. Segundo a Carta Constitucional de 88 (Art. 6º), a saúde pertence ao rol dos chamados 
direitos sociais, sendo um direito de todos e um dever do Estado garantido por políticas públicas com acesso universal e 
igualitário. Fomentando a obrigação do Estado na prestação jurisdicional do Direito à Saúde, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) em sede jurisprudencial manifestou que: “O direito a saúde é prerrogativa constitucional indisponível, 
garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas 
que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.” Em consonância com o tema, Rogério Greco (2012, p.5) confirma que o 
delito em questão “poderá ser praticado via omissão imprópria quando o agente, garantidor, dolosamente, podendo, 
nada fizer para impedir a prática do delito em estudo, por ele devendo responder nos termos preconizados pelo art. 13, 
§2º, do Código Penal”, caracterizando a omissão penal médica. Após ser salvo de várias críticas, o ‘novo’ tipo penal, 
recebeu elogios de renomados penalistas, dentre os quais se cita Bitencourt (2012, p. 2): “Estamos de acordo que algo 
precisava ser feito, com certa urgência, pois exigências semelhantes passaram a ser, há algum tempo, o comportamento 
padrão praticado por hospitais, clínicas médicas e outros estabelecimentos de saúde”. Diante disto, temos que, a 
tipificação desta conduta foi, sem dúvidas, a saída mais acertada para resolução deste mal que tenta se alojar no dia a 
dia social, confrontando-se com o Direito à saúde e a dignidade da pessoa humana.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Assim, a Lei n° 12.653/2012 que acrescentou o art. 135-A do Código Penal, criminalizando condutas como a 
omissão penal médica à luz do crime de condicionamento de atendimento médico-hospitalar, de médicos e 
estabelecimentos de saúde que condicionam o atendimento mediante exigência de cheque-caução, nota promissória e 
preenchimento de formulários. Merece elogios no que tange à responsabilização por omissão e violação moral, ética e 
dever legal de cuidar, uma vez que a criminalização destas condutas previstas na Lei 12.653/2012, implicitamente, 
resguardam os princípios consolidados na Constituição Federal dos Direitos à saúde, à dignidade da pessoa humana e, 
sobretudo, à vida, bem supremo na pretensão de fomentar a solidariedade humana. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL: CONVIVÊNCIA NO SEMIÁRIDO 
 

Matheus Bezerra Matias de Albuquerque 
 

RESUMO: O trabalho aqui apresentado trata de retratar a educação ambiental, com enfoque nas políticas públicas 
aplicadas para a transmissão dessa educação na nossa sociedade, além de analisar como tais políticas adotadas 
ajudam na convivência das famílias com o semiárido brasileiro. Aborda que a reprodução do senso comum em adotar 
políticas voltadas para o combate à seca é só uma forma de esconder o real problema existente. 
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INTRODUÇÃO 

 
Este trabalho tem o objetivo de apresentar analises sobre a educação ambiental, bem como as políticas 

públicas voltadas à transmissão dessa educação e sua aplicação na convivência com o semiárido brasileiro. 
Apresenta pesquisas feitas sobre como as famílias que vivem em regiões atingidas pela seca em certas 

estações do ano, convivem com esta, assim como as políticas adotadas pelo poder público para transmitir certo 
conhecimento sobre o assunto nessas regiões, ajudando, dessa forma, as famílias locais. Apresenta, também, como a 
iniciativa de criar programas para a convivência no semiárido funciona. 

 
METODOLOGIA 

 
Estudo com base nas explicações dos professores e discussões em sala de aula. Utiliza pesquisas realizadas 

pela internet, tendo como base artigos científicos de autores que foram publicados em sites como o do Planalto, do 
Ministério da Educação, de Universidades Federais de várias regiões, além de serem analisadas normas presentes no 
nosso dispositivo legal sobre o tema. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Segundo a educação ambiental para a convivência com o semiárido: “A educação contextualizada é um 
elemento fundamental na construção de um desenvolvimento sustentável no Semiárido” (BAPTISTA, CAMPOS, 2014). 
Vemos que os autores deram uma grande importância a educação ambiental para um desenvolvimento sustentável no 
Semiárido. 

Ainda em outro trecho continuam: 
 

O conhecimento e a educação não são processos neutros como muitas vezes alguns os 
apresentam. Eles estão em correlação e a serviço da visão de mundo e de sociedade 
que se quer construir. Quando se quer negar determinado tipo de conhecimento ou evitar 
que ele se divulgue - pois pode prejudicar os projetos dos exploradores e donos do poder 
-, a estratégia é proibir a veiculação e/ou valorização dos mesmos, evitando que 
determinadas classes e categorias tenham acesso aos processos educacionais e de 
conhecimento. Assim pode-se entender melhor porque as elites brasileiras sempre 
afirmaram que o Semiárido não possui e nem produz conhecimentos e que seu povo é 
atrasado na educação. Aceitando-se uma tese como esta se aceita, por extensão, que 
para “salvar” o Semiárido é preciso impor e trazer conhecimentos de fora. Essa, aliás, foi 
e é uma premissa básica de todas as ações de combate à seca: impor e importar 
conhecimentos, visto que o povo do Semiárido não teria capacidade de produzir seus 
próprios conhecimentos. 

 
Os autores buscam explicar que a educação é muito importante na formação de uma sociedade e para que 

esta se desenvolva, faz-se necessário a aplicação de políticas públicas voltadas para a mesma, de modo que esta 
educação não seja prejudicada por aqueles que possuem o poder. Ainda mais nas regiões onde há o Semiárido, onde o 
povo necessita saber como conviver com esse clima tão seco, dessa forma as elites brasileiras ou donos do poder, 
como o autor coloca, tentam proibir a transmissão devida desse conhecimento, explorando mais e mais os povos dessas 
regiões que já são discriminados por falta de tais conhecimentos. 
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A respeito das medidas tomadas para o repasse desse conhecimento discorre: 
 

Hoje, embora ainda não se possa falar de uma educação contextualizada implementada, 
nem de um processo de convivência com o Semiárido implementado, há sinais que 
apontam que se está nesse caminho. Nas últimas décadas se destacam muitas ações 
que têm influenciado significativamente a educação no Semiárido. O que se busca é uma 
escola construtora de conhecimentos que, na interação com as comunidades, ajudem a 
transformar o Semiárido. Por isso, uma escola intérprete da realidade local, que fortaleça 
a identidade das pessoas e comunidades, que respeite a cultura, preserve o meio 
ambiente e promova um desenvolvimento  sustentável.  (BAPTISTA; CAMPOS, 2014) 
 

Vemos então que precisamos adotar certas medidas para que esse conhecimento sobre a educação e a 
convivência com o Semiárido, seja repassado de maneira realista, onde demonstre o que realmente ocorre na região, 
ensinando também a preservar o meio ambiente e incentivando o desenvolvimento sustentável. 

Uma dessas medidas é o Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA), onde tal órgão busca 
realmente o repasse desse conhecimento, respeitando o meio ambiente, a ética, culturas locais, incentivando o 
desenvolvimento sustentável, dentre outras medidas. 

A lei de Política Nacional de Educação Ambiental - Lei nº 9795/1999, em seu artigo 1º, diz que: 
 
Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a 
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 
povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 
 

Vemos que diante da necessidade social em se proteger o meio ambiente, o Estado vem adotando políticas 
públicas em formas de regulamentos para a obtenção desse fim público, dessa forma gerando o bem comum, como 
explica Souza Lima (2015): “A Educação Ambiental é multidisciplinar envolvendo questões como saúde, saneamento, 
transporte, questões econômicas e culturais, agricultura, ecoturismo, populações tradicionais, política social de 
exclusão...”. 

As políticas adotadas pelo poder público para a transmissão da educação, proteção ambiental, acabam se 
tornando um meio de garantias de direitos sociais, visto que esse tema abrange diversas áreas, não só do saber 
humano, como também áreas necessárias para que o bem estar social se mantenha. 

O autor continua: 
 
Geralmente as políticas públicas são implementadas por meio de Programas ou Projetos, 
porém, sempre de forma integrada com as atividades de conservação da biodiversidade, 
zoneamento florestal, licenciamento, gerenciamento costeiro, ordenamento de recursos 
pesqueiros, manejo sustentável de recursos naturais, ecoturismo, melhoria da qualidade 
ambiental. 
 

Dessa maneira, a própria Constituição Federal garante a todos e a todas as gerações um meio ambiente 
equilibrado, onde a defesa deste caberá ao Poder Públicos e a coletividade, sendo acessível por todos. Ainda de acordo 
com Souza Lima (2015), “... faz-se necessária a disseminação de boas práticas ambientais, como o consumo 
consciente, reciclagem, reuso, entre outras prática, visando à manutenção da qualidade de vida e racionalização dos 
recursos naturais”. 

Para mantermos um ambiente limpo e sem toda a poluição gerada por toda a indústria atual, dentre outras 
causas, são necessárias, como expõe o autor, adotarmos práticas ambientais que serão transmitidas através de 
projetos, Políticas Públicas, mobilizações escolares, como visto mais acima. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Foi concluído que há grande importância em repassar a educação ambiental para todos, em principal àqueles 

que dependem do meio ambiente para a sobrevivência, como é o caso do Semiárido, onde várias famílias vivem da 
agricultura, da pesca, criação animal e que, consequentemente, necessitam adotar certas medidas para conviver nesse 
ambiente de seca, em determinadas épocas do ano. 
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Quanto mais se adquire conhecimento sobre o tema, melhor será para conseguirmos aplicar as medidas 
necessárias para o controle e a defesa do meio ambiente, garantindo o bem estar social, além de incentivar o 
desenvolvimento sustentável, de forma a agir de maneira ecológica. Com a transmissão dessa educação ficaria bem 
mais dificultoso para as elites e donos de poder, presentes nessas regiões, em alienar a população que sofre à décadas 
nas mãos de tais opressores que só buscam aproveitar e tirar lucro da situação. 

Percebemos, então, que a necessidade social pela proteção do meio ambiente veio crescendo ao passar dos 
anos, tanto é que a nossa própria Constituição Federal prevê tal necessidade. A educação ambiental nos trás reflexões 
sobre a importância dessa preservação e o que ela significa para várias famílias, de modo que essa preocupação se 
estende também ao Poder Público, a quem caberá assegurar um ambiente equilibrado e de fácil acesso a todos. 
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O ESTATUTO DAS FAMÍLIAS E ESTATUTO DA FAMÍLIA EM FRENTE ÀS NOVAS RELAÇÕES 
FAMILIARES 

 
Gerson Batista da Costa Neto; Clarissa Cecília Ferreira Alves 

 
RESUMO: O seguinte resumo, com base em pesquisa bibliográfica, tem como objetivo apresentar as diferenças entre os 
projetos de lei: PL 2285/2007, sobre o “Estatuto das Famílias” e o PL 6583/2013, sobre “Estatuto da Família”, que 
tramitam no Congresso Nacional; analisando suas dicotomias, seus discursos: conservador versus liberal, não olvidando 
as novas famílias existentes na sociedade globalizada. Este tem, ainda, como objetivo, analisar as relações das famílias 
contemporâneas, como olhar principal na afetividade, como primícias das relações atuais, seu confronto direto com as 
propostas de regulamentação dos laços familiares. 

 
Palavras-chave: Direito. Estatuto das Famílias. Estatuto da Família. Afetividade. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos nos diz que a família é o núcleo natural e fundamental da 
sociedade e tem direito a proteção da sociedade e do estado (XVI 3). 

Mas com advento da globalização e da sociedade pós-moderna, não há como conceituar uma família. São 
estas de diversos tipos, sejam tradicionais, sejam monoparentais, sejam homossexuais, seja de todas as maneiras. São 
tidas como famílias, devem ser visualizadas, mas a que ponto a família deve ser preservada. 

A sociedade está em constante movimento, cada dia surge um novo tipo de família, não há mais uma concisão 
nas relações, não existe mais perpetuidade, mas muita existe muita fluidez. 

No entanto, a mais árdua tarefa é mudar as regras do direito das famílias. Isto porque é ramo do Direito, que 
diz com a vida, com seus sentimentos, enfim com a alma do ser humano. O legislador não consegue acompanhar a 
realidade social nem contemplar as inquietações da família contemporânea. (DIAS, 2015, p.31) 

Até onde vão as relações afetivas, nas quais os códigos e as leis podem chegar para influir, manipular e 
legitimar: essa é a pergunta. É possível estatizar, afirmar que núcleo familiar se pauta apenas visão de homem e mulher, 
pai e mãe, para geração de filhos, em uma sociedade em que tudo é líquido. Esse é o questionamento que é pautado 
nesta pesquisa. 

 
METODOLOGIA 
 

A elaboração deste trabalho utiliza os métodos de pesquisas bibliográfica e documental, a partir de materiais 
publicados em livros, artigos e teses. Além disso, analisam-se alguns projetos de lei, em trâmite no Congresso Nacional, 
a fim de procurar e entender as dicotomias e semelhanças dos projetos e, ainda, vislumbrando a sua proximidade aos 
novos conceitos de família. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Ao pensar em família, já se vem à cabeça a imagem de um homem, uma mulher e filhos, ou seja, a figura do 
casamento. Diferente do que se identifica na atualidade, com as questões de diferentes tipos de famílias, como as 
homoafetivas, poliafetivas, monoparentais, paralelas, simultâneas, entre tantas, outros novos tipos de família. 

Agora, o que identifica não é nem a celebração do casamento nem a diferença de sexo do par ou o 
envolvimento de caráter sexual. O elemento distintivo da família, que coloca sob o manto da juridicidade, é a presença 
de um vinculo afetivo a unir as pessoas, gerando comprometimento mútuo, identidade de projetos de vias e propósitos 
comuns (DIAS, 2004, p. 20). 

A família já não se condiciona nos paradigmas ordinários: casamento, sexo e procriação (DIAS, 2015, p.131). 
O que realmente interessa agora é a afetividade, o vínculo afetivo, entre os participantes desse ambiente. 

Diz Maria Berenice Dias (2015, p. 133): 
. 

É necessário ter uma visão pluralista da família, que abrange os mais diversos arranjos 
familiares, devendo-se buscar o elemento que permite enlaçar o conceito de entidade 
familiar todos os relacionamentos que têm origem em um elo de afetividade, 
independente de sua conformação.  
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Essa nova visão, que trata família como seio de afetividade, é a justificativa primeira, para o ”Estatuto das 

Famílias”, idealizado e proposto pelo Instituto Brasileiro de Direito das Famílias (IBDFAM) como projeto de lei (PL 
2285/2007). Propõe-se nesse Estatuto, uma regulamentação dos direitos de todos os tipos de família, contempla melhor 
a proteção constitucional das entidades familiares. 

Em contra ponto a este Estatuto, surge um projeto de lei (PL 6583/2013), que visa à criação de outro, o 
“Estatuto da Família”, formatado por parlamentares conservadores. 

Ao se analisar apenas as Disposições Gerais de ambas as leis, a dicotomia entre elas é grande. No “Estatuto 
das Famílias”, se diz que: (Art. 3º) É protegida como família toda comunhão de vida instituída com a finalidade de 
convivência familiar, em qualquer de suas modalidades. Algo bem diferente do que foi proposto pelos conservadores no 
PL 6583/13 em seu Art. 3º: Para os fins desta Lei, define-se entidade familiar como o núcleo social formado a partir da 
união entre um homem e uma mulher, por meio de casamento ou união estável, ou ainda por comunidade formada por 
qualquer dos pais e seus descendentes. 

Para o “Estatuto da Família”, a entidade familiar é entendida como uma união de homem e mulher, com a 
geração de filhos, chega a olvidar os outros tipos atuais de família, recém-apresentados na sociedade. 

O “Estatuto das Famílias” diz: (Art. 7.º) É dever da sociedade e do Estado promover o respeito à diversidade 
de orientação sexual, porém, não prega uma politica de preservação das relações familiares, como prega o PL 
6583/2013, a saber: 

 
Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter em sua base nacional comum, 
como componente curricular obrigatório, a disciplina “Educação para família”, a ser 
especificada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, de acordo com as 
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. 
(Art. 10) 

 
Como justificativa primaz do “Estatuto da Família”, está o Artigo 226, §4º, da Constituição Federal (1988), que 

afirma que a sociedade é à base da sociedade. Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por 
qualquer dos pais e seus descendentes. 

Para tentar observar a aceitação da sociedade, criou-se uma enquete no endereço eletrônico da Câmara dos 
Deputados, onde quisera saber se a entidade familiar, apresentada no seguinte estatuto: homem e mulher; estaria 
condizente com a sociedade. 

De acordo com a enquete, 51,62% (5.307.905 votos) diziam que a entidade família não era apenas composta 
por homem e mulher, disseram sim, para a proposta de entidade familiar 48,09% (4.944.827 votos). Enquete esta que 
tinha um pouco mais de dez milhões de votos. 

Como bem se mostra na enquete, a sociedade brasileira está dividida entre as relações atuais, a afetividade, e 
a tradição, a generalidade.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O presente artigo apresentou as duas propostas de lei regulamentando os tipos de família. 
São duas propostas diferentes, dicotômicas em todos os aspectos, uma delas é tida como liberal, analisa todos 

os tipos de família dentro da sociedade brasileira; a outra representa o conservadorismo e a tradicionalidade.  
Não há como valorar, apresentar um destes projetos como sendo o único a ser seguido, pois quem dirá, qual 

destes será seguido são os congressistas, aqueles que representam a sociedade; comunidade esta que não tem um 
pensamento formado, não formalizou sua escolha. 

É importante preservar a instituição familiar, em todos os seus parâmetros, quer seja na família, tida como 
tradicional, quer seja na monoparental, na homoafetiva, em todos os outros tipos de família. 
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O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE COMO INSTRUMENTO ESTATAL DE GARANTIA AO DIREITO 
FUNDAMENTAL À SAÚDE 
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RESUMO: O presente trabalho científico, de cunho bibliográfico e documental, tem como objetivo apresentar a 
magnitude do direito à saúde, como fundamental e indissociável ao ser humano, determinante para o acesso de outros 
direitos básicos. Em destaque, analisa o Sistema Único de Saúde (SUS) à luz da Constituição Federal de 1988 - 
regulamentado pelas Leis n.º 8080/90 (Lei Orgânica da Saúde) e nº 8.142/90 - e a relevante importância de sua 
institucionalização para garantia e promoção de qualidade no atendimento das necessidades de saúde da população. 
Além disso, vislumbra, também, expor as dificuldades na efetivação desse sistema e as falhas na garantia desse direito 
constitucionalmente conferido pelo Estado. 

 
Palavras-chave: Direito à saúde. Sistema Único de Saúde. Responsabilidade estatal.  

 
 

INTRODUÇÃO 
 

A vida é, irrefutavelmente, o bem mais precioso de qualquer ser humano. E para que todo e qualquer ser 
humano tenha uma melhor qualidade de vida, é necessário que este tenha acesso irrestrito à saúde, como direito 
fundamental e indissociável a qualquer cidadão. 

Desse modo, a Constituição Federal de 1988 reconheceu o direito à saúde como um dos princípios sociais 
basilares e conferiu ao Estado a responsabilidade de promover o acesso para todos. Visto que, antes da Constituição 
Cidadã, o direito à saúde era oferecido apenas para trabalhadores com carteira assinada e suas famílias, os demais 
tinham acesso a estes serviços como um favor e não como um direito. Percebe-se, então, a tamanha desigualdade e 
dificuldade no acesso à saúde.  

Portanto, foi implementado o Sistema Único de Saúde (SUS), regulamentado pelas Leis n.º 8080/90 e nº 
8.142/90, Leis Orgânicas da Saúde, com a finalidade de alterar a situação de desigualdade na assistência à saúde da 
população, tornando obrigatório o atendimento público de qualquer cidadão. Com isso, a efetivação do direito à saúde no 
Brasil, apresentou significativos progressos, garantindo a todos, do mais pobre ao mais rico, o direito a um tratamento de 
saúde integral e totalmente gratuito, cumprindo de certa forma a ordem esculpida na Constituição.  

Por outro lado, vislumbra-se, ainda, evidenciar que, apesar desses avanços, a luta pela efetivação do direito à 
saúde no Brasil ainda permanece, pois há alguns desafios na efetivação desse sistema e que precisam ser superados 
para melhorar a capacidade de assistência pública e cumprir plenamente o dever constitucionalmente imposto de 
garantia a esse direito fundamental a todos os cidadãos. 

 
METODOLOGIA 
 

A elaboração desse trabalho utiliza os métodos de pesquisas bibliográfica e documental, a partir de materiais 
publicados em livros, artigos e teses. Além disso, utilizou-se a Constituição Federal de 1988, a cartilha de direitos 
humanos - disponibilizada pela UNESCO - e dados do Ministério de Saúde, como aparato de embasamento para análise 
do direito ao mais alto patamar de saúde física e mental. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Toda sociedade precisa viver dignamente e o Estado tem a função de garantir esse princípio constitucional. 
Sendo assim, o direito à saúde é associado a vários outros direitos; como, por exemplo, o direito à vida, com finalidade 
de garantir a proteção à dignidade humana.  

André da Silva Ordagcy (2007) defende que “a saúde encontra-se entre os bens intangíveis mais preciosos do 
ser humano, digna de receber a tutela de proteção estatal, pois se consubstancia em característica indissociável do 
direito à vida.” 

Nessa ótica, percebe-se que a saúde é um direito fundamental e deve ser protegido pelo Estado para garantia 
de uma melhor qualidade de vida. Diante dessa importância, a Constituição de 1988, assegura a todo e qualquer 
cidadão, sem distinção de qualquer natureza, à inviolabilidade dos direitos básicos e fundamentais. 

O embasamento constitucional de garantia do direito à saúde, no Brasil, encontra-se no artigo 196 da 
Constituição Federal: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
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que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.” 

Portanto, à luz da Carta Magna, o direito à saúde é um direito social e que exige do Estado prestações 
positivas no sentido de garantia e efetividade, sob pena de ineficácia de tal direito fundamental.  

Sob esse contexto, a Constituição Federal de 1988 apresentou várias iniciativas institucionais que foram 
criando as condições de viabilização plena do direito à saúde no Brasil e algumas leis foram criadas para explicitar e 
organizar o acesso a esse direito. Ressalta-se, nesse sentido, a criação de um Sistema Único de Saúde (SUS), que 
pertence à rede pública e tem como finalidade prestar acesso à saúde de forma gratuita a todos, independentemente de 
raça, cor, classe social, já que todos tem o mesmo direito.  

Dessa fora, cita-se, por exemplo, a lei nº 8080/90, que regulamenta o SUS, e no seu art. 5º, trata dos seus 
objetivos e atribuições: 

 
I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde; 
II - a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e 
social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei; 
III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas. 

 
Antes de 1988, o Sistema de Saúde atendia somente a quem contribuísse com a previdência, e, segundo 

dados do Ministério de Saúde, o atendimento nos hospitais públicos era restrito e só atingia a 30 milhões de brasileiros. 
Após a institucionalização do SUS, a saúde pública objetiva alcançar de forma integral e universal a todos os cidadãos e 
conseguiu ampliar para mais de 70 milhões de brasileiros, tendo a finalidade de alterar a situação de desigualdade na 
assistência à saúde da população. 

Mas o SUS vai além de medicar doentes e realizar cirurgias. A partir do princípio da integralidade, é obrigatória 
a realização de todas as ações necessárias para a promoção, proteção e recuperação da saúde de todos, como a 
garantia de vacinas à população, combater às doenças, entre outras ações. É considerado um organizado sistema de 
saúde e que se preocupa com a garantia e o respeito dos direitos básicos conferidos pela Constituição. 

De todo modo, é inegável que o SUS já conseguiu mudar o cenário brasileiro anterior a 1988, porém sua 
efetivação ainda não é plena e não atingiu, de fato, completamente, seus objetivos e princípios ressaltados pela 
Constituição Federal.   

O Brasil enfrenta grandes dificuldades na efetivação dos serviços públicos e a saúde tem sido um dos setores 
que tem mais sido afetado. O grande problema está presente no mau uso dos financiamentos destinados a essa área. E 
a responsabilidade deste uso dos recursos públicos destinados à saúde, ou pelo desvio destes recursos, abrange desde 
o Estado, que tem a obrigação legal de promover a saúde, o gestor público que deixa de repassar e investir esses 
recursos de acordo com as reais necessidades da população, o prestador do serviço público de saúde que cobra do 
SUS procedimentos não realizados, ao profissional de saúde que não cumpre com a sua obrigação profissional, 
omitindo-se na prestação adequada do serviço médico-hospitalar.  

É evidente que fazer saúde sem dinheiro é impossível, contudo, o recurso financeiro não resolve todos os 
problemas e, para que o direito fundamental se materialize, é imprescindível, além do investimento financeiro, sua 
adequada aplicação e gerenciamento, o comprometimento de todos os envolvidos, desde os prestadores do serviço 
público, aos profissionais de saúde, bem como toda sociedade.  

A Lei Orgânica da Saúde, por sua vez, prevê as fontes de financiamento, os percentuais a serem gastos em 
saúde, bem como, a forma de divisão e repasse dos recursos financeiros entre as esferas do governo. Pela lei 8.080/90, 
no seu art.35, podemos verificar um conjunto de critérios que devem ser avaliados quando da distribuição e repasse dos 
recursos públicos destinados à saúde.  

A mesma lei, no seu art. 31, dispõe, in verbis: 
 

Art. 31. O orçamento da seguridade social destinará ao Sistema Único de Saúde (SUS) 
de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas 
finalidades, previstos em proposta elaborada pela sua direção nacional, com a 
participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social, tendo em vista as 
metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
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Convém ressaltar que a proposta de financiamento da saúde prevista constitucionalmente e na Lei Orgânica 
da Saúde, nem sempre é cumprida na sua íntegra pelos entes estatais responsáveis, consequentemente, o setor sofre 
graves problemas financeiros.  

A partir desse problema, procede a uma consequente escala de falhas, como a falta de estrutura e materiais 
necessários para atendimentos hospitalares, a demora nas filas de atendimento e espera de serviço por insuficiente 
número de profissionais, a falta de gerenciamento e organização do atendimento, falta de medicamentos à população, 
entre outros. Há muitas dificuldades e desafios que precisam ser superados para que haja um melhor acesso ao direito à 
saúde de qualidade a todos.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente estudo evidenciou que, com a Constituição Federal de 1988, o direito à saúde ganhou lugar de 
destaque no ordenamento jurídico brasileiro e foi reconhecido como direito fundamental ao ser humano. Foi 
responsabilizado ao Estado o dever de assegurá-lo, por ser condição vital à existência humana e tendo o princípio da 
dignidade humana como alicerce do Estado Democrático de Direito.  

Baseado no contexto da saúde pública brasileira, a pesquisa analisou o avanço positivo dessa área com a 
criação constitucional de leis que regulamentaram a Saúde Pública e, principalmente, a institucionalização do Sistema 
Único de Saúde (SUS), garantindo um maior acesso a esse direito e promovendo a distribuição de serviços públicos de 
saúde de forma integral e universal.  

Conhecendo a história da construção social e os avanços coletivos trazidos pelo SUS, analisou-se a 
ininterrupta construção de seus objetivos, que ainda, por alguns fatores, não foram concretizados e necessita de um 
maior comprometimento das lideranças do governo com a efetivação das leis já aprovadas em saúde. 

Conclui-se, portanto, que o cenário de saúde pública já conquistou um avanço positivo à luz da constituição de 
1988, mas precisa que políticas públicas sejam efetivadas para melhorar ou aniquilar os desafios ainda existentes. Não 
existem respostas prontas, assim como o SUS, as soluções também são e continuarão a ser construídas a partir deste 
imenso e heterogêneo diálogo social em busca da saúde para todos. 
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PINGUINIZAÇÃO DO DIREITO: O ENSINO JURÍDICO E O SENSO COMUM TEÓRICO DOS 
JURISTAS 

 
Stéphanie Cristina Alves Santos; Clarissa Cecília Alves 

 
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo fazer uma breve análise crítica do Direito, no que diz respeito à 
pinguinização do Direito e a relação existente entre o atual modelo de ensino jurídico no Brasil e o senso comum teórico 
dos juristas. Visa apontar pistas para a superação das influências do senso comum teórico jurídico [SCTJ] (na obra de 
Luís Alberto Warat) no modelo de ensino do direito, apresentando como chave para uma “despinguinização” do Direito. 
Partindo para o método de desenvolvimento através de pesquisas bibliográficas, este resumo propõe uma reflexão, 
mostrando o ensino jurídico e um mundo de verdades e ficções jurídicas construídas pelo SCTJ, rumo ao resgate da 
humanidade dos operadores do direito, em direção a um saber sensível, assim, possibilitando a estes à condição de 
juristas humanos. 

 
Palavras-chave: Pinguinização. Ensino jurídico. Senso Comum Teórico Jurídico [SCTJ]. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 
Este trabalho tem por objetivo observar a relação existente entre o atual modelo de ensino jurídico no Brasil e o 

chamado senso comum teórico dos juristas. O atual modelo de ensino do direito encontra-se em um estado crítico, onde 
há a proliferação de um ensino jurídico tecnicizado, dogmatizado que privilegia a simplificação e a esquematização, 
criando um notório afastamento de docentes e discentes de questões existenciais e epistemológicas que, 
necessariamente, permeiam o saber jurídico. Diante isso, há docentes e discentes tecnizados, com um saber jurídico 
limitado à dogmática jurídica. Estes se encontram atrasados na teoria e interpretação de textos, pois, lhes faltam 
conhecimento humano, ou melhor, falta-lhes sensibilidade. Sendo assim, considerados como “operadores do direito” e 
não como verdadeiros juristas humanos. 

Por fim, aborda, de forma breve, a crise no ensino jurídico brasileiro e a sua relação com o senso comum 
teórico jurídico [SCTJ] e, como ocorre o processo de pinguinização do Direito. 

 
METODOLOGIA 

 
Este trabalho utiliza o método dedutivo, desenvolvido através de pesquisa bibliográfica, por meio de materiais 

selecionados. Desta forma, realiza uma análise referente ao tema, ampliando e solidificando os conhecimentos sobre o 
assunto. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

O atual modelo de ensino jurídico no Brasil encontra-se, de fato, em momento de crise. Certamente, o fatores 
que levam a tal crise são variados, podendo citar alguns como o aumento desenfreado do número de faculdades de 
direito, a ausência de formação docente, a queda da qualidade técnica do ensino jurídico, a massificação do ensino, 
entre outros. Trata-se de um ensino de cunho tecnicista-dogmático, voltado às “profissões práticas”, ou melhor, 
operativas, sem considerações no plano jusepistemológico, que reportam aos juristas como “operadores do direito”. 
Segundo Roberto Lyra Filho, ao se referir aos juristas, diz que 

 
Os juristas, duma forma geral, estão atrasados de um século, na teoria e prática da 
interpretação e ainda pensam que um texto a interpretar é um documento unívoco, 
dentro de um sistema autônomo (o ordenamento) jurídico dito pleno e hermético e que só 
cabe determinar-lhe o sentido exato, seja pelo desentranhamento dos conceitos, seja 
pela busca da finalidade, isto é, acertando o que diz ou para que diz a norma abordada.  

 
Esse ensino dessensibilizado, “mecânico” é promovido pelo Senso Comum Teórico Jurídico [SCTJ] que trata 

de um modelo de ensino e de saber distanciado das grandes questões epistemológicas que circundam o direito. 
Dispensando as perguntas, ignoram-se, consequentemente, os problemas, impedindo assim a absoluta formação do 
espírito científico no estudante de direito. Em princípio, o SCTJ é entendido como um pensamento crítico do direito, 
integrado por um conjunto de vozes discentes que, não formados, ainda, em um sistema categórico, preconiza um 
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amontoado de enunciações idôneas para produção de um conhecimento do direito, apto a proporcionar o suporte para 
um questionamento social radical. Esse conhecimento crítico do direito, de fato, vai ganhando forma como uma ideia 
revisionista dos valores epistemológicos, que norteiam o processo de constituição das verdades jurídicas consagradas. 
Conforme Luis Alberto Warat (Warat):  

 
Cremos que, em princípio, a crítica do direito, vista como um deslocamento epistêmico, 
pode concretizar-se a partir do reconhecimento dos limites, silêncios e funções políticas 
da epistemologia jurídica oficial. Desse modo, tentar-se-ía explicar o sentido político da 
normatividade que a epistemologia clássica instaura quando efetua julgamentos sobre a 
cientificidade dos discursos que os juristas elaboram em nome da verdade. 
 

É necessário evidenciar que o deslocamento epistemológico não deve ser realizado nem pela supremacia da 
razão sobre a experiência, tampouco da experiência sobre a razão, mas sim, pelo primado da política sobre ambas. A 
rigidez epistemológica do direito visa a preocupação com a epistemologia das ciências sociais. 

Diante isso, há um processo de pinguinização do Direito o qual trata de um Direito sistematizado, dogmático. 
No curso jurídico, há aqueles que chegam a entrar e, depois, o abandonam, como se descobrissem uma parede 
reacionária e esta fosse a razão para deixar como está. Isto trata, pois, de um comodismo, pois quer engajar-se em 
batalhas já ganhas e num campo onde exista e reconheça a presença organizada de um grupo progressista. Os 
estudantes de direito sofrem também, com um certo comodismo, que é trazido pelo sistema dogmatizado e conservador 
do curso jurídico e tudo aquilo que o incorpora. A verdade é que, não é fácil e, nem muito menos, cômodo abordar a 
ciência jurídica, a verdade não irá surgir de “esqueminhas simples e claro”, pois nenhum acervo científico é dotado sem 
esforço metódico demorado, porém necessário, quando se trata de abrir caminhos e inovar. O bom estudante é aquele 
capaz de procurar, pesquisar, motivado sempre a saber mais, adquirindo conhecimento, dos conceitos e teorias. De 
acordo o Roberto Lyra Filho o direito é desenganadamente política, quando diz que  
 

Direito é desenganadamente política, e a questão não é ser político ou não o ser, pois 
não o ser e um disfarce que adota a opção política de natureza conservadora - isto é, 
não quer que o estudante ou professor ‘façam política’, porque esperam que eles se 
acomodem docilmente à política oficial, que já tragou a função e a maneira de exercê-la: 
o Estado e o autor da peça; o dirigente da Faculdade e o produtor e diretor do 
espetáculo; e a nos cumpriria apenas desempenhar o papel que nos foi distribuído, sem 
‘contestar’.  
 

O ensino jurídico, no Brasil, precisa de uma evolução, uma revolução no seu sistema, com a ajuda do senso 
com teórico dos juristas, que na sua perspectiva tenta estabelecer uma nova formulação epistemológica sobre o saber 
jurídico institucionalmente sacralizado.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Analisando todos os aspectos acima citados, percebeu-se que o ensino jurídico no Brasil passa por uma 

notória crise no seu sistema de ensino do direito, o qual se remete a um sistema prático, dogmatizado que tenta 
“simplificar” e “esquematizar” o direito, trazendo uma série de problemas, porém, pouco a pouco estão sendo tomadas 
as devidas providências para melhoria desse sistema. 

 Ao estudar o senso comum teórico dos juristas, encontra-se um pensamento crítico, ou melhor, um 
conhecimento crítico do Direito que tem a necessidade de aflorar como uma nova visão dos valores epistemológicos, 
que regulam o processo de constituição das verdades jurídicas consagradas, mostrando uma concepção humanitária e 
sensibilizada do direito, tendo como consequência a formação de bons e grandes juristas, com conhecimento profundo, 
de fato, sobre o direito, tornando-os juristas humanos, afastando, cada vez mais, a ideia de conservadorismo e 
dogmática jurídica, tendo como consequência a despinguinização do direito. 
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OS SISTEMAS LEGAIS APLICÁVEIS À PROSTITUIÇÃO E A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 
 

Germana Aguiar Ribeiro do Nascimento; Rafaela Silva 
 

RESUMO: A prostituição é uma das mais antigas profissões da história humana e corresponde ao fato de empregar, por 
meio de remuneração, o corpo para satisfazer as necessidades sexuais do público, qualquer que seja a natureza dos 
atos cometidos. Nessa perspectiva, este artigo pretende analisar os sistemas legais aplicáveis à questão da prostituição 
e qual deles a legislação brasileira adota. Para tanto, promove uma descrição dos sistemas legais aplicáveis ao tema, 
comparando-o à legislação brasileira, partindo da análise de documentos atinentes à legislação nacional e internacional 
e doutrinas. Ha três sistemas legais que propõem soluções jurídicas para a questão da prostituição, quais sejam o 
regulamentarista, o abolicionista e o proibicionista. A partir dos anos 50, quando assinou o Tratado Abolicionista da 
ONU, o Brasil adota o sistema abolicionista. Assim sendo, as leis pátrias não proíbem a prostituição, mas quem a pratica 
vive à margem da sociedade, pois sequer há um regulamento para a prática. O Ministério do Trabalho e Emprego incluiu 
na Classificação Brasileira de Ocupações as pessoas que se prostituem como “profissionais do sexo”, através da CBO 
nº 5198. Já o Código Penal, não trata a prostituição como crime, mas fornece um capítulo específico com as condutas 
típicas do lenocínio e do tráfico de pessoa para fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual. 

 
Palavras-chave: Prostituição. Sistemas legais. Dignidade humana. 

 
 

INTRODUÇÃO  
 
A prostituição é uma das mais antigas profissões da história humana, sendo muitas vezes considerada como 

um fato imoral (VOLCHER, 1973) que ameaça um dos pilares da sociedade: a família. Ela corresponde ao fato de 
empregar, por meio de remuneração, o corpo para satisfazer as necessidades sexuais do público, qualquer que seja a 
natureza dos atos cometidos. Hodiernamente, época em que os direitos humanos e liberdades fundamentais são 
exaltados, esse fenômeno ainda se encontra presente.  E necessário assim, discutir como abordá-lo.   

Nessa perspectiva, este artigo pretende analisar os sistemas legais aplicáveis à questão da prostituição e qual 
deles a legislação brasileira adota. Percebe-se que, no direito brasileiro, o valor da dignidade humana se impõe como 
núcleo básico informador do ordenamento jurídico e, juntamente com os direitos fundamentais, confere suporte 
axiológico e ético ao sistema constitucional (PIOVESAN, 2000). A prostituição deve ser assim encarada tendo como 
base esses valores. 

 
METODOLOGIA 

 
Trata-se de uma pesquisa teórica com fins descritivos. A investigação traz uma abordagem qualitativa, partindo 

da análise de documentos atinentes à legislação nacional e internacional e doutrinas.  
 

1 DOS SISTEMAS LEGAIS APLICÁVEIS À PROSTITUIÇÃO 
 
Ha três sistemas legais que propõem soluções jurídicas para a questão da prostituição, quais sejam o 

regulamentarista, o abolicionista e o proibicionista. A política regulamentarista, como o próprio nome indica, refere-se às 
legislações que têm como objetivo regulamentar o exercício da prostituição. Com efeito, essa política não proíbe a 
prostituição e sim regulamenta a atividade.  

O sistema regulamentarista foi primeiramente elaborado na França, pelo médico francês Alexandre Parent -
Duchâtelet (1790-1836) (OUVRARD, 2000). Segundo esse sistema, para limitar e reduzir os efeitos maléficos da 
prostituição sob a moral social, é necessário reconhecer sua existência. Nesse sentido, o Código Civil de Napoleão 
considerava a prostituição como um mal necessário (GUYOT, 1882), que assegurava a tranquilidade pública. Entretanto, 
afirmava que a atividade deveria ser enquadrada pelo Estado, responsável pela moral e higiene públicas.   

Desse modo, num regulamento publicado em 1823, foram estabelecidos os lugares apropriados para o 
exercício da prostituição, quais sejam as chamadas “casas de tolerância” ou “les maisons closes” (PORTES, 2005).  As 
mulheres deveriam assim se inscrever na prefeitura e, em seguida, em um desses lugares. Elas deveriam também 
passar por uma visita médica por mês. 

Tal regime logo foi deturpado de seus objetivos iniciais, já que havia uma grande ineficácia dos controles 
sanitários, as pessoas prostituídas eram completamente sujeitas aos proxenetas, houve um desenvolvimento de uma 
prostituição clandestina e havia também abuso da polícia dos costumes (PORTES,2005). Assim, após a Segunda 



 

ANAIS DO 10º CONGRESSO JURÍDICO DAS FIP 143 

 

Guerra Mundial, o regime regulamentarista foi abolido na França pela lei Marthe Richard, de 13 de abril de 1946, mas 
somente em 1960 a política francesa se torna abolicionista.  

O movimento abolicionista nasce em 1866 para contestar as medidas regulamentaristas na Grã-Bretanha.  Ele 
ganha amplitude com o engajamento de Josephine Butler (BORRILLO, 2009). O abolicionismo é uma corrente de 
pensamento que visa a abolição de toda forma de regulamentação da prostituição. Com efeito, esse sistema é uma 
reação à política regulamentarista, já que ele atribui a ela o reconhecimento social da escravidão da mulher e, portanto, 
deve ser abolido (PORTES, 2005).  

A política abolicionista considera a prostituição como uma forma contemporânea de escravidão que oprime as 
mulheres. Segundo ela, as pessoas prostituídas são vítimas de um sistema que lhes explora, assim, ele não tem como 
objetivo penalizar a prostituição. Os países que adotaram esse sistema são aqueles que não regulamentam, nem 
reprimem o exercício da prostituição (SCHAFF, 2007).  

O regime proibicionista considera que a prostituição deve ser proibida e considerada um delito. Nesse regime, 
a pessoa prostituída é vista como delinquente, sendo penalizada, junto com as outras pessoas que atuam no meio 
(BARRETO et al, 2013). Os países que adotaram o regime abolicionista são completamente contra essa ótica, já que 
consideram que a sexualidade faz parte da liberdade individual (BUGNON, 2010).  

 
2 A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E A PROSTITUIÇÃO 

  
O Brasil adotava uma política regulamentarista até os anos cinquenta, quando assinou o Tratado Abolicionista 

da ONU em 1951, tornando-se, assim, abolicionista. Nesse sentido, a legislação brasileira não proíbe a prostituição, 
sendo esta considerada uma atividade legal, mas pune, por exemplo, o rufianismo e outras atividades ligadas a ela.  

O Ministério do Trabalho e Emprego, no emprego de suas atribuições constitucionais, aprovou a Classificação 
Brasileira de Ocupações (CBO), na versão do ano de 2002, que categorizou as pessoas que se prostituem como “os 
profissionais do sexo”, através da CBO nº 5198 (BRASIL, 2002). Em linhas gerais, na esfera legal, a atividade não é 
considerada uma profissão, não há regulamento ou proibição para a prática. 

Pode-se afirmar que a única manifestação legal quanto à prostituição é apontada no Código Penal, 
criminalizando as atividades que se relacionam a essa prática. O Código não se atém propriamente à prostituição, no 
sentido de quem pratica o ato sexual para obtenção de lucro, inexistindo tipificação desta prática como crime. Contudo, 
traz em seu Título VI (Dos Crimes Contra a Dignidade Sexual), um capítulo específico às condutas típicas do lenocínio e 
do tráfico de pessoa para fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual (BRASIL, 1940). 

No sistema penal brasileiro, é crime induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem; induzir ou atrair alguém à 
prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitar, impedir ou dificultar que alguém a abandone; manter casa de 
prostituição ou mediar a exploração sexual; praticar rufianismo; traficar pessoas que venham a exercer a prostituição 
(dentro ou fora do país) (BRASIL, 1940). 

Algumas tentativas de regulamentar a prostituição foram elaboradas pelos deputados federais Fernando 
Gabeira e Eduardo Valverde, mas não frutificaram. Atualmente, está tramitando na Câmara dos Deputados o Projeto de 
Lei nº 4.211/2012, conhecido como PL Gabriela Leite e proposto pelo Deputado Jean Willys, cujo objetivo é 
regulamentar a atividade dos profissionais do sexo. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
À luz da legislação brasileira, a despeito da inserção na Classificação Brasileira de Ocupações, o exercício da 

prostituição é eminentemente informal e marginalizada. Em torno disso, verificou-se que, nos últimos anos, no país, a 
tônica da prostituição tem sido levantada de forma mais articulada pelos profissionais do sexo. A intenção é promover 
uma organização política e legal capaz de criar órgãos de classe, a exemplo de associações e sindicatos da atividade. 

No entanto, é preciso uma melhor adequação da legislação direcionada ao tema, tanto trabalhista, quanto 
penal, a fim de proporcionar regulamentação à atividade, melhoria nas condições de atuação e reforço à punição de 
quem explora esses profissionais. Invocando o princípio da dignidade da pessoa humana, é preciso empoderar essas 
pessoas para promover, de mais a mais, alguma inclusão social, tornando mais digna e menos arriscada a sua atividade. 
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PROVAS DO COMPROMETIMENTO NACIONAL E INTERNACIONAL DO BRASIL E INDÍCIOS DE 
INEFICIÊNCIA DO ESTADO BRASILEIRO NA EFETIVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE MENTAL DAS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. 
 

Áldena Fernandes de Melo 
  

RESUMO: Este artigo busca, através de levantamento bibliográfico, artigos e noticiários na rede mundial de 
comunicação virtual, analisar a existência de legislação no ordenamento jurídico brasileiro, garantidor do direito à saúde 
mental relativa às pessoas com deficiência e de igual modo, verificar sua real efetivação. Resta provado que o 
comprometimento do Estado brasileiro com a proteção dos direitos humanos das pessoas com deficiência revela-se em 
ampla legislação que já se tem em vigor, bastando que se efetive, através de políticas públicas, precipuamente o 
atendimento médico especializado, a preparação dos profissionais da área, além da investigação rígida de casos que 
venham a apresentar-se como violadores desses direitos. 
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INTRODUÇÃO 
 
O presente trabalho tem como premissa apresentar o comprometimento induvidoso do Brasil no plano interno 

e externo acerca dos direitos humanos das pessoas com deficiência. 
Noutra ponta, apontar indícios, a partir de pesquisa documental, de que o Brasil não vem efetivamente dando 

conta dos compromissos assumidos, enfatizando as omissões no tocante ao direito à saúde mental assegurado às 
pessoas com deficiência. 

Justificam-se tais colocações quando se tem em mira que é imprescindível compreender que às pessoas com 
deficiência devem ser asseguradas políticas públicas que possam lhes garantir a sonhada igualdade, o que nos parece 
que não vem ocorrendo em nosso país não obstante a vasta legislação protetiva. 

No presente trabalho, abordaremos, num primeiro momento, alguns aspectos da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos e da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, seguindo com a apresentação das 
fases de construção dos direitos humanos da pessoa com deficiência. 

Posteriormente, procuraremos expor a legislação disposta no ordenamento jurídico brasileiro relativamente aos 
direitos das pessoas com deficiência, precipuamente as normas constitucionais, as Leis de nº 7.853/89 e de n° 
10.216/01 e o Decreto nº 6.949/09. 

Por fim, buscaremos apresentar casos relacionados aos indícios de ineficiência do Estado brasileiro na 
efetivação e proteção dos direitos das pessoas com deficiência, relativamente ao direito à saúde mental. 

 
METODOLOGIA  

 
Visando a atingir o objetivo geral, este trabalho observa, de modo dedutivo e qualitativo, o desenrolar do tema 

ora trabalhado por intermédio de pesquisas bibliográficas, sendo seus pilares os livros e artigos científicos pesquisados, 
além das consultas à internet. 

O conteúdo teórico-analítico apresenta o comprometimento, nacional e internacional brasileiro, acerca do 
direito à saúde mental das pessoas com deficiência, entretanto há sinais de que não vem sendo concretizados ao longo 
dos anos. 

 
FUNDAMENTAÇÃO  

 
1 A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS E A CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DE 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) de 1948 que foi amparada pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas como uma resolução desenha como requisito primordial para a garantia de direitos e sua proteção o 
respeito à dignidade humana. Assevera que a titularidade desses direitos tem como pressuposto único a condição de 
pessoa humana, dando-lhe um tratamento universal e indivisível.  
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A partir da DUDH passaram a surgir diversos instrumentos, mecanismos e sistemas de proteção aos direitos 
humanos. Centrando o nosso estudo nos mecanismos convencionais da ONU, temos dentre os tratados de direitos 
humanos que abordam temáticas específicas a Convenção sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência, da qual o 
Brasil é Estado-parte, havendo sido abraçada com status de emenda constitucional pela Constituição Federal de 1988. 

Registre-se que o surgimento dos direitos humanos visto de modo universal e indivisível veio a surgir no pós-
segunda guerra mundial. Passados 70 anos, segundo asseverou Alexandre de Moraes em artigo publicado acerca do 
tema, observa-se que o problema hoje não se funda mais na existência ou não desses direitos, mas sim na sua proteção 
e real efetividade, por meio de normas gerais internacionais que tutelem bens fundamentais como a vida, dignidade, 
liberdade, entre outros, bem como conjetura de instrumentos ou mecanismos políticos e jurídicos de realização dos 
mesmos em face de todos os Estados. 

 
2  AS FASES DA CONSTRUÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 
Esclarece Flávia Piovesan (2008, p.214-5) que quatro foram as fases para a construção dos direitos humanos 

das pessoas com deficiência elencando: a da intolerância em relação as pessoas com deficiência, símbolo de impureza 
e pecado divino; a da invisibilidade, não se enxergavam essas pessoas; a assistencialista, que tratava a deficiência 
como uma doença a ser curada e por fim, a da inclusão social em que o problema passou a ser a relação do individuo 
com o meio em que vive, sendo esta fase orientada pelo paradigma dos direitos humanos. 

Nas lições da mencionada autora, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência se ergue com 
base nesta última etapa, sendo o primeiro tratado de direitos humanos do século XXI e a resposta ao histórico de 
discriminação, exclusão e desumanização das pessoas com deficiência. 

É preciso trazer à baila a definição de pessoa com deficiência que, segundo a sobredita Convenção, são 
aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em 
interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de 
condições com as demais pessoas.  

Nesse passo, tem a Convenção como propósito de maior relevo promover, proteger e assegurar o pleno 
exercício dos direitos humanos das pessoas com deficiência, pleiteando dos Estados signatários medidas para 
efetivação dos direitos nela prenunciados, sejam esta de caráter legislativo, administrativo ou outro. 

 
3 A CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E O ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO 
 
Desde a Carta da República de 1988, envidam-se esforços no sentido de incorporar os tratados internacionais 

que digam respeito à proteção dos Direitos Humanos, uma vez que foi a partir dela que passou o país a ratificar 
significativos tratados internacionais de direitos humanos. 

Com efeito, o texto constitucional já trás dentre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil 
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação, bem como aponta no capítulo que trata dos direitos e garantias fundamentais que 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. 

É por demais cediço que, ao tratarmos de questões atinentes à proteção constitucional e à infraconstitucional 
na legislação brasileira, no tocante aos direitos das pessoas com deficiência, tem de ser esta abrangente e moderna. 

A Convenção sobre os Direitos das pessoas com deficiência foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro 
pela Constituição Federal, seguindo o procedimento previsto no art. 5º, §3º da CF/88, ou seja, referido tratado tem status 
de emenda constitucional, revelando a importância que foi dada à Convenção. 

O Decreto nº 6.949/09 promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e 
seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007 integralmente. 

Referida Convenção compreende que o manejo dos casos que diz respeito às pessoas com deficiência impõe 
a adoção de uma abordagem de direitos de igualdade, inclusão, respeito às diferenças, não discriminação, aceitação por 
parte da sociedade e implantação de políticas públicas voltadas às essas pessoas. 

Em seu artigo 25, que trata da saúde, a Convenção prescreve que os Estados-parte reconhecem que as 
pessoas com deficiência têm o direito de gozar do estado de saúde mais elevado possível, sem discriminação baseada 
na deficiência e que tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso a 
serviços de saúde, incluindo os serviços de reabilitação, que levarão em conta as especificidades de gênero. 
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A eficácia das normas vigentes acerca dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil deixa lacunas, 
primeiramente pelo fato da sua não aplicação de forma coerente e em sequência pela falta de qualificação para a 
prestação de um atendimento humanizado que proporcione a pessoa com deficiência o devido procedimento tendo em 
vista suas limitações e necessidades. 

Foi incubida ao SUS, no Art. 23 do Estatuto do Portador de Deficiência, a responsabilidade por tratamentos, 
próteses e sua substituição, bem como o fornecimento de remédios e transportes, para este último, observada a 
condição financeira.  

A Lei nº 8753/89, indica dispositivos sobre o apoio às pessoas com deficiência, bem como a sua integração 
social, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério 
Público, definindo crimes e apontando demais providências acerca da questão. Tratando-se de lei de normas gerais 
asseguram o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiências, e sua efetiva 
integração social. 

Registre-se em razão da relevância que a sobredita lei reza que a recusa, retardamento ou dificuldade na 
internação, bem como a não prestação de assistência médico-hospitalar e de ambulatório, quando possível, à pessoa 
com deficiência configura-se crime punível com reclusão. 

Relativamente às pessoas com deficiência mental, o legislador foi mais preciso ao trazer ao corpo normativo 
brasileiro a Lei nº 10.216/01, também conhecida como Lei Antimanicomial, dispondo esta exclusivamente sobre a 
proteção e os direitos das pessoas que padecem de patologias mentais, redirecionando as formas de prestar assistência 
à saúde mental. 

A humanização do tratamento dispensado aos deficientes mentais é princípio formador da sobredita lei. É 
preciso assinalar, que as pessoas que são acometidas por deficiência mental sofrem violações de diversas ordens, 
desde a rejeição muitas vezes da própria família, passando pelo desprezo social e por fim, mas não menos importante, 
pelas incompreendidas e reiteradas práticas abusivas perpetradas precipuamente por profissionais da área de saúde 
mental que, diante de tal condição, deveriam prestar a esta parte da população uma assistência humanizada e inclusiva, 
vez que in tese estariam preparados para exercerem seus misteres. 

A política antimanicomial prefalada na lei ora em análise, surgiu a partir de inúmeros casos apresentados ao 
longo dos anos relativos a abusos, maus tratos, torturas e inclusive homicídios levados a efeito dentro de manicômios 
brasileiros, assim como em casos de omissões ocorridos quando de atendimentos ambulatoriais, consoante passaremos 
a indicar logo a seguir.  

 
4 ALGUNS CASOS DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MENTAL QUE LEVAM AOS 

INDÍCIOS DE INEFICIÊNCIA DO BRASIL NA EFETIVAÇÃO E PROTEÇÃO DESSES DIREITOS  
 
Conforme já afirmamos, o Brasil é signatário de vários tratados internacionais, entre eles, ratificou e 

internalizou, inclusive com status de emenda constitucional a Convenção sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência. 
Ademais, em razão do pactuado na Convenção Americana de Direitos Humanos submete-se a jurisdição da Corte 
Interamericana vez que expressamente a ela aderiu. 

Por assim ser, resta induvidoso que caso venha a cometer violação de direitos humanos nela previstos, poderá 
vir a ser responsabilizado interna e externamente, este último após esgotados os recursos internos e inexistência de 
litispendência internacional. 

As mencionadas considerações se fazem necessárias em razão do ocorrido no caso de grande repercussão 
jurídica e social que adiante teceremos alguns comentários, relativa ao Sr. Damião Ximenes, pessoa com deficiência, 
que teve seus direito humanos violados, razão pela qual foi Brasil foi denunciado na Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos e posteriormente levada à Corte. 

Com efeito, o caso ocorreu no ano de 1999, na Casa de Repouso Guararapes, Sobral – CE. Diante de grave 
crise decorrente dos problemas de ordem psíquica do qual era acometido o Sr. Damião Ximenes, sua mãe verificando a 
gravidade do quadro, decidiu levá-lo à mencionada unidade psiquiátrica. Ocorre que dias após a internação ao ir visitar o 
filho verificou deplorável estado físico e psíquico em que este se encontrava, descrevendo que estava desnudo, 
machucado e com membros amarrados, havendo sido medicado pelo próprio diretor do local, vindo a óbito horas depois.  

No mesmo ano a sobredita genitora registrou a ocorrência do caso na própria cidade, que não se processou de 
forma eficiente, e na busca da efetivação da justiça e dos direito humanos a irmã da vítima com auxílio de movimentos 
interligados a saúde mental no Brasil promoveram denúncia a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA.  

A repercussão jurídica foi intensa tendo em vista o fato de se tratar do primeiro caso em que o Brasil foi 
condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos que veio a ocorrer apenas no ano de 2006, sendo 
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responsabilizado pela morte de Damião Ximenes trazendo uma discussão sobre o caso e a fixação das cabíveis 
indenizações à família, bem como a condenação dos demais envolvidos. 

A Comissão demandou à Corte com o objetivo de que apreciasse a responsabilidade do Brasil. Em sentença a 
Corte considerou que o Estado brasileiro violou o direito à vida, à integridade pessoal, garantias judiciais e proteção 
judicial da Convenção Americana.  

Considerou, ainda, que o referido cidadão foi submetido a condições desumanas em sua hospitalização, 
golpes e ataques contra a integridade pessoal, perpetrados por funcionários da Casa de saúde mental, vindo a óbito 
enquanto se submetia a tratamento psiquiátrico, bem como que o Brasil não investigou a contento o caso, sendo omisso. 

Importante frisar que a sentença prolatada pela Corte Interamericana trouxe relevantes questões no que tange 
a qualificação de profissionais para atuar nas áreas de saúde mental bem como o tratamento a ser dispensado aos 
deficientes mentais. Decorridos mais de 10 anos da morte de Damião Ximenes ainda não se encontra decisão final 
sobre o caso relativo ao processo criminal instaurado no Brasil. 

Outrossim, o Brasil admitiu sua responsabilidade internacional pela violação dos artigos 4º e 5º da Convenção 
Americana, como forma de demonstrar seu compromisso com os direitos humanos. Corroborando com esse 
entendimento, a Lei nº 10.216/2001 assegura os direitos do paciente mental, revelando-se uma mudança no modo de 
assistir das instituições de saúde mental, a exemplo da Casa de Repouso Guararapes, substituída por uma rede que 
dispensa cuidados de maneira aberta e localizada na comunidade. Assegurou ainda o controle externo da internação 
psiquiátrica involuntária. 

É evidente que mesmo ocorrido grandes avanços na implantação de políticas públicas na área de saúde 
mental, violações aos direito humanos de pessoas com deficiência mental vistas em tempos remotos, se perpetuam e 
demonstram indícios da não efetividade da legislação pátria acerca da matéria.  

Nesse passo, trazemos à baila pesquisa documental que levamos a efeito na rede mundial de informações 
com o fim de atestar os indícios acima esposados que contemporaneamente se manifestam.   

Na cidade de Sousa–PB, matéria jornalística de natureza policial dá conta de que um deficiente mental, que 
em estado manifesto de agravamento da doença da qual padece, corria pelas ruas da cidade, totalmente despido, 
oportunidade em que foi perseguido pela polícia local e posteriormente conduzido ao CAPS-Centro de Atenção 
Psicossocial daquele município.  

No caso ora em apreço, poderia se pensar que o procedimento adotado é o correto, uma vez que naquele 
instante precisava o deficiente mental da assistência à saúde que lhe é assegurada. Entretanto, a equipe do sistema de 
saúde mental não recepcionou o paciente conduzido, afirmando que naquela unidade não havia estrutura médica 
disponível.  

Impõe-se consignar que com a não possibilidade de acolhimento do paciente, a polícia realizou a liberação 
deste sem que lhe fosse prestada a devida assistência médica, o que nos leva a verificar que houve falhas no sistema 
de atendimento à saúde mental naquela oportunidade, haja vista que a legislação é clara e precisa, não havendo 
dúvidas acerca do procedimento a ser adotado, no que deveria ter agido o serviço público de saúde de forma efetiva 
prestando auxílio e atendimento através dos profissionais habilitados. 

De outra região do país, na cidade de Niterói-SP, destacam-se notícias que relatam a falta de medicamentos 
essenciais nas redes de saúde mental (CAPS) de modo recorrente, sendo tal conduta omissiva do Estado prejudicial, 
pois tal fato atrasa e compromete o tratamento do paciente. O trabalho de políticas públicas se faz essencial pelo 
simples fato da eficiência do atendimento e do tratamento se dar pelo conjunto de infraestrutura física dos locais de 
atendimentos e da qualificação dos profissionais que atuarão. Na falta de qualquer um dos elementos se tolhe a 
possibilidade de realizar um efetivo atendimento. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Ao ser adotada a Convenção dos Direitos das Pessoas com deficiência, ficou reconhecida a questão da 

deficiência como um tema de justiça, direitos humanos e promoção da igualdade.  
Em termos de legislação protetora dos direitos das pessoas com deficiência o Brasil é a mais inclusiva das 

Américas, o que não importa dizer que sejam eficazes, pois a realidade se apresenta de forma diversa. 
Registramos que a legislação está implantada no nosso ordenamento jurídico, todavia, entre o que consta em 

lei e o que se pratica há uma distância histórica manifestada pelo preconceito, exclusão e o não exercício pleno da 
cidadania das pessoas com deficiência mental. 
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O atendimento especializado à pessoa com deficiência mental é foco de várias normas legais do ordenamento 
jurídico brasileiro e sob uma ótica geral não é possível observar a eficiência destes serviços, dado o fato que a 
capacidade física de atendimento não supre a demanda e ainda que o pouco que é ofertado se mostra precário. 

Em alguns dos espaços direcionados aos deficientes mentais já se encontra um atendimento padrão, porém 
necessitam ser ampliados, disseminados e aperfeiçoados pelo país afora. Verifica-se que muitas ONGs e casas de 
apoio vem prestando serviços primordiais de auxílio a saúde, cumprindo um papel que de forma precípua devia ser do 
Estado. 

Podemos afirmar que o comprometimento do Estado brasileiro com a proteção dos direitos humanos das 
pessoas com deficiência está revelado na vasta legislação que já temos em vigor, bastando que se efetive através de 
políticas públicas, precipuamente o atendimento médico especializado, na preparação dos profissionais dessa área, a 
investigação rígida de casos que venham a se apresentar como violador desses direitos de forma que ao Brasil não cabe 
mais recuar nos avanços já conquistados. 
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EDUCAÇÃO, UM DIREITO QUE DEVE SER GARANTIDO À TODAS AS CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES PORTADORAS DO AUTISMO 

 
Fernanda Cavalcante Soares; Palloma Rodrigues Morais; André Gomes de Sousa Alves 

 
RESUMO: Aborda-se, nesta pesquisa, o direito à educação pelos portadores de autismo no ensino básico. Observa-se o 
que rege a Constituição Brasileira, na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
na garantia desse direito, bem como se esse direito é, de fato, garantido em instituições públicas e privadas. Também se 
faz necessária uma análise em loco, em ambas as instituições para se constatar a realidade e como se trabalham com 
crianças e adolescentes autistas, tendo um parecer de pedagogos que já vivem essa experiência. Através dessa 
abordagem, procura-se apresentar maneiras variáveis tanto para instituições públicas e privadas, como para a 
sociedade em geral, ações práticas a fim de garantir esse direito ou, pelo menos, inteira-se e aprofunda-se essa 
realidade, visto que para a família já é um grande peso assegurar o direito a um ente portador de uma deficiência tão 
grave. 

 
Palavras-chave: Autismo. Direito à educação. Efetivação 

 
 

INTRODUÇÃO 
 
Atualmente, um assunto tem chamado a atenção da sociedade que é o ingresso de crianças e adolescentes 

autistas na rede de ensino básico, como também muitos não sabem que existe esse Direito garantido a elas, ou não 
sabe se esse Direito está sendo realmente efetivado de forma correta. Deve-se pensar no seu bem-estar, pois não é 
apenas receber aluno portador de autismo e trata-lo como uma criança normal, mas sim ser tratado de acordo com a 
suas necessidades para que haja de fato uma melhora e desenvolvimento em cada caso.      

Pretendemos, então, inteirar-se e aprofundar-se dessa realidade, pois tem-se também diversas leis que visam 
a incluir crianças e adolescentes no âmbito escolar. 

 
METODOLOGIA 

 
Esta pesquisa consiste de uma análise na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) no Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA) e pesquisa de campo tanto numa instituição privada, como numa instituição pública, 
sendo feitas abordagens a professores e pedagogos, bem como coordenadores e diretores, analisando fatos reais e 
recentes. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
No artigo 205, da Constituição Federal, afirma que, "A educação é 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."  

A educação é um direito de todos, e também um direito das pessoas portadoras de deficiências. Conforme o 
art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o Estado tem como obrigação garantir o atendimento 
educacional especializado às pessoas com deficiências, de preferência na rede regular de ensino. 

Para a garantia deste direito, temos também diversas leis, as quais visam incluir crianças e adolescentes com 
algum tipo de deficiência nas escolas. Uma dessas leis é a "lei de nª 12.764, 27 de dezembro de 2012: Instituiu a política 
Nacional de proteção dos Direitos da Pessoa com Transtornos do Espectro Autista; e altera o § 3° do art. 98 da lei nª 
8.112 de 11 de dezembro de 1990." Essa lei faz com que os autistas passem a ter os direitos a todas as políticas de 
inclusão do país, sendo considerados portadores de deficiência e assegurados por leis que garante todos os seus 
Direitos, principalmente o direito à educação. 

 Ainda estabelece o direito que ele tem de estudar em escolas regulares, como na Educação Básica e também 
na profissionalizante, podendo também solicitar um acompanhante, se for o caso. Está lei também estabelece punições 
para os que a desobedecem. No caso dos gestores que se negarem a matricular esses estudantes, com a punição de 
três a vinte salários mínimos, e se o gesto voltar a praticar este ato pode até perde o seu cargo.  O Direito a educação 
das crianças e adolescentes autistas, são garantidos a partir desta lei, a qual visa a inclusão deles na rede regular de 
ensino, visando a importância desta inclusão, tanto para as pessoas portadoras do Espectro Autismo, quanto para as 
outras crianças e adolescentes que possam vim a conviver com elas, pois a educação é umas das grandes formas de 
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inclusão na sociedade, já que ajuda no desenvolvimento e também proporciona uma melhora no quadro da doença, 
colaborando ainda mais com a inclusão.  

Segundo a Cartilha de Direitos das Pessoas com Autismo, a principal importância da inclusão de crianças com 
autismo nas escolas é: “considerar as características de cada criança, garantindo o convívio entre crianças e 
adolescentes com deficiência, com aprendizado, respeito e tolerância às diferenças. Como força transformadora, a 
educação inclusiva aponta para uma sociedade também inclusiva.” 

Por isso, pode-se também perceber a importância dessa inclusão não só para os portadores dessa deficiência, 
mas também para a sociedade. 

Assim pretende-se ver se o Direito a educação está sendo realmente garantido. 
Dessa forma, consultamos então Determinada Educadora onde se constou em uma breve conversa que, em 

sua instituição privada existem três casos de crianças com autismo na pré-escola, e foi encontrada uma estrutura para 
receber alunos com deficiências não só físicas, mas também mentais como o autismo. A estrutura maior encontrada foi à 
equipe de pedagogos preparados com cursos de especialização em psicopedagogia, no entanto, no espaço físico das 
salas de aulas equipadas com espelhos, objetos pedagógicos e monitores que são fundamentais para o 
acompanhamento dessas crianças, a escola também disponibiliza uma psicóloga para o acompanhamento da criança no 
dia-a-dia na escola. Outro ponto importante apontado pela escola que pesquisamos foi também trabalhar em conjunto 
com as famílias das outras crianças que não são portadoras de autismo, para que entendam todo o processo de 
inclusão, e isso se faz através reuniões periódicas. 

Questionamos também quais as dificuldades de receber um aluno com esse tipo de deficiência. A maior 
dificuldade alegada pela pedagoga foi a de receber uma criança na qual a família é ausente, quando a mesma não 
segue orientações corretas do psiquiatra ou neurologista, em relação ao tratamento feito com medicamentos, por 
exemplo, pois pode deixar a criança agressiva, como também a falta de sessões com fonoaudiólogo e psicólogo, pois a 
criança autista precisa de uma rotina. Se ela falta muito às aulas, compromete seu desenvolvimento, acarretando 
dificuldades de relacionamento com as outras crianças, pois a readaptação fica lenta. 

Já numa instituição pública a situação não é a mesma. Conversando com uma Pedagoga que coordena uma 
instituição de ensino básico infantil, contatou-se que também se recebe crianças com autismo. Quanto a estrutura para 
se receber uma criança com esta deficiência, foi relatado que tem há estrutura, no que se refere a estrutura física, pois 
se trata de uma creche modelo pró-infância tipo B. 

Ao falar das dificuldades de receber um aluno com autismo, foi dito que assim como outras patologias que 
afetam a aprendizagem infantil, a maior barreira enfrentada para o acolhimento da criança com autismo é a falta de 
esclarecimento a cerca deste transtorno e a falta de formação específica para os profissionais da educação, o que gera 
insegurança dos mesmos. A falta de capacitação do professor mediador para que possa realizar o trabalho 
complementar e suplementar necessários a esse tipo de atendimento, elaborando e solicitando dos órgãos responsáveis 
recursos e estratégias que propiciem a formação dessa criança através de um plano chamado de AEE (Atendimento 
Educacional Especializado). 

Outras necessidades foram constatadas como, falta de material didático, recursos pedagógicos e elaboração 
das atividades adaptadas de acordo com o conteúdo curricular proposto. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Pode-se dizer o que deve ser melhorado para beneficiar os portadores do autismo dentro das escolas, e 
auxiliar as instituições educacionais a se aperfeiçoarem. Inicialmente diante das experiências vivenciadas no que se 
refere às crianças autistas acredita-se que algumas medidas propostas nas Diretrizes Operacionais para o atendimento 
educacional especializado (Resolução Nº 4, de 2 de outubro de 2009), podem beneficiar a criança autista, assim como 
outras especialidades inseridas na escola e possibilitar sua real inclusão. Também a proposta do Atendimento 
Educacional Especializado (AEE) deve ser inserida no Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola prevendo sua 
organização. 

Outro ponto para tentar amenizar os problemas seria, criando-se um projeto onde todos os cursos de 
Graduação e Pós-Graduação na área educacional para crianças e adolescentes, inserissem em sua grade curricular, 
cadeiras voltadas para o autismo, além de orientações através de cursos, seminários, palestras, oficinas e fóruns de 
debates. 

 Pois não só profissionais da educação, mas para a população em geral encarasse o autista como um ser 
humano que ao receber o tratamento correto e o respeito merecido, pode conviver com as outras pessoas e melhorar 
seu desenvolvimento e convivência a medida em que é respeitado, garantindo assim o seu Direito e sua dignidade. 
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A ERRÔNEA APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE NO  
ÂMBITO MÉDICO 
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RESUMO: O presente trabalho visa a analisar a aplicação da Teoria da Perda de uma Chance no âmbito da 
responsabilidade civil do médico. A judicialização da saúde e o crescimento de demandas judiciais que discutem erros 
médicos têm permitido a aplicação de diversas teorias que tentam dar conta da responsabilização civil do médico. A 
análise bibliográfica, somada ao exame da jurisprudência do TJPR nos anos de 2014 e 2015, tornou possível a 
constatação de que aproximadamente 73% das decisões que tratam da Teoria da Perda de uma Chance no âmbito do 
erro médico ignoram os percentuais da chance essenciais para se mensurar o quantum reparatório, o que inviabiliza a 
aplicação correta da referida teoria. 

 
Palavras-chave: Erro Médico. Teoria Perda de uma Chance. Responsabilidade Civil do Médico.  

 
 

INTRODUÇÃO 
 
Em razão da crescente judicialização da saúde e importação de teses, antes restritas a determinados ramos do 

Direito, para a área do Direito Médico, o presente trabalho discutirá a aplicação da Teoria da Perda de uma Chance no 
âmbito deste recente ramo do Direito. 

A atuação do médico outrora inquestionável, talvez por sua idealização em função da disparidade de 
conhecimento entre médico e paciente, agora é constantemente debatida. Alguns autores pontificam que houve a febre 
da responsabilidade médica1, gerando uma crescente procura por seguro profissional.  

A mercantilização da medicina, com atendimentos rápidos e impessoais, tem causado um serviço médico 
superficial que majora a possibilidade de erro. A urgência médica foi transmutada em urgência do médico.  

O presente trabalho discute a aplicação da Teoria da Perda de uma Chance no âmbito do Direito Médico. Para 
os juristas, a área de Direito Médico, sobretudo o erro médico, está em franca expansão. Apenas para fins meramente 
ilustrativos, pode-se observar que houve um aumento em mais de 1150% entre 2013 e 2014 do número de processos 
julgados pelas Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJPB).2 Em paralelo, é público e notório, o 
quantitativo de demandas jurídicas no campo da saúde, seja no âmbito dos planos privados de assistência médica ou no 
âmbito da Administração Pública. Há um constante debate sobre temas médicos que influencia no debate jurídico tais 
como judicialização da saúde, erro médico, concessão de tratamentos e medicamentos por planos de saúde. 

Ocorre que no âmbito da responsabilidade civil do médico, a Teoria da Perda de uma Chance tem sido 
suscitada por advogados e acatada pelos magistrados sem a observância de requisito essencial à sua aplicação: a 
probabilidade ou chance do resultado satisfatório para o paciente. 

Deste modo, através de uma análise bibliográfica e de um estudo da jurisprudência do Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná (TJPR), estabelecer-se-ão os requisitos e condições necessários para a aplicação da Teoria da Perda 
de uma Chance. 

 
METODOLOGIA 

 
Para alcançar o objetivo proposto, o presente trabalho utiliza a metodologia qualitativa, bem como promove um 

estudo de caso da jurisprudência do TJPR no período compreendido entre 01.01.2014 e 22.09.2015, com o intuito de 
observar a mais recente decisão. 

A abordagem qualitativa buscará identificar a natureza dos institutos trabalhados e permitir uma compreensão 
global de sua aplicação (MEZZAROBA, 2008). Considera-se ser esta a abordagem que melhor se adequa aos objetivos 
da pesquisa por sua preocupação social uma vez que retratará a necessidade de se refletir sobre os critérios balizadores 
da interpretação e aplicação da Teoria da Perda de uma Chance no âmbito do exercício médico.  

Para tanto é utilizado o método hipotético-dedutivo que, de acordo com Gil (1999), consiste na adoção de 
hipóteses gerais que deverão ser aplicadas aos casos em concreto.  Parte da premissa de que o ordenamento jurídico 

                                                 
1 Em alguns casos, a gratuidade judiciaria fomenta essa postura, ao permitir aventuras jurídicas, ou “loterias Judiciais, conforme aponta Couto 
Filho e Souza (2010), cujo objetivo é tão somente pecuniário e sem nenhum respaldo técnico ou fático. 
2 Dados obtidos a partir do uso da palavra chave “erro médico” na aba de “Jurisprudência”, disponível no sítio institucional do Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba – TJPB.  
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admite o uso da Teoria da Perda de uma Chance sem a indicação dos percentuais de chance de que dispõe o paciente. 
Em contrapartida apresenta críticas à tese acima exposta, de forma a deixar clara a influência negativa desse 
pensamento, principalmente em face das peculiaridades dessa teoria no âmbito do Direito Médico, sobretudo ante a 
singularidade de reação do corpo humano a tratamentos e atendimentos médicos.  

Como forma subsidiária, com o fito de demonstrar o contexto em que a Teoria da Perda de uma Chance é 
aplicada, promove a análise quantitativa das apelações e embargos infringentes promovidos pelas turmas do TJPR no 
período compreendido entre 01.01.2014 e 22.09.20153 e, em consonância com o método qualitativo, um juízo crítico 
acerca dos seus resultados. 

 
1 A RELAÇÃO MÉDICO E PACIENTE 

 
Atualmente, um dos debates que mais circunda o direito civil médico, encontrando renovado interesse na 

produção científica, diz respeito à humanização da relação entre médico e paciente, por reconhecer a necessidade de 
uma maior sensibilidade diante do sofrimento e adversidades de que é acometido o paciente, o que tem efeitos sobre o 
tratamento. 

A relação entre médico e paciente implica em ir além dos aspectos biológicos e considerar os fatores 
psíquicos, emocionais, afetivos, sociais, inclusive a integridade física do paciente. Tal relação deve ser composta por 
alguns requisitos primordiais como a personalização da assistência, acesso à informação, consentimento informado e 
diálogo médico paciente (CAPRARA; FRANCO, 1999). 

Desse modo, a demanda presente neste tipo de relação ultrapassa a questão de um saber fazer médico e 
exige do profissional uma implicação tal que garanta “a implementação de mudanças visando à aquisição de 
competências na formação dos médicos que, enquanto restrita ao modelo biomédico, encontra-se impossibilitada de 
considerar a experiência do sofrimento como integrante da sua relação profissional” (CAPRARA; FRANCO, 1999, p. 
650).  

Além disso, a relação médico-paciente envolve alguns dos direitos mais importantes da pessoa, isto é, o direito 
à saúde e à vida, este último o mais importante de todos, tanto que se trata de direito humano fundamental assegurado 
pela Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu artigo 5º, caput. Uma boa relação entre médico e paciente é 
fundamental na condução do tratamento, sobretudo se se leva em consideração que a atividade médica não se dá 
senão pela assunção de certo risco, inerente à própria vida. 

Justamente por ser uma atividade laboral que lida com o risco de vida é que necessita ser amparada, 
positivada e prevista por disciplinamentos jurídicos. Neste tocante, a CF/1988 e o Código Civil de 2002 (CC/2002) 
regulam acerca das responsabilidades, direitos e deveres, e demais disposições presentes na relação médico-paciente. 

 
2 DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE 

 
A teoria da perda de uma chance, no âmbito médico, consiste na responsabilização civil do profissional ou da 

instituição a que este se vincula, em razão da não disponibilização de um tratamento adequado ou de um tratamento 
tardio. Trata-se de uma forma de aferir a responsabilidade civil do profissional que é amplamente aceita pela doutrina4 e 
jurisprudência, apesar de não estar individualizada no âmbito legal, de modo que sua aplicação decorre da adequação 
da referida Teoria ao âmbito do art. 186 do CC/02.  

 O Superior Tribunal de Justiça - STJ, já teve a oportunidade de analisar o instituto em diversas oportunidades 
e pontuou, conforme se extrai do REsp 1190180/RS que deve haver uma análise detida entre as reais possibilidades de 
êxito e a perda de tal oportunidade em razão de uma conduta omissiva ou comissiva do profissional liberal. 

Desse modo, observa-se que não é todo resultado danoso ao paciente que acarretará responsabilização ao 
profissional, uma vez que a obrigação do médico é, via de regra, de meio, de sorte que eventuais complicações estão 
compreendidas na “zona de infortúnio”, ou seja, inseridas no percentual de risco inerente ao procedimento (PEDRO, 
2008) 5. 

A Teoria da Perda de uma Chance envolve uma possibilidade e o índice de sucesso dessa possibilidade. 
Pedro (2008) pontifica que a noção da Perda de uma Chance é caracterizada quando o lesado encontra-se em uma 

                                                 
3 Não foi utilizado o TJPB como paradigma em razão da baixa incidência da Teoria da Perda de uma Chance no âmbito médico no referido 
tribunal, além da falta de disponibilidade informacional e parâmetros de pesquisa disponíveis no sítio institucional do órgão. 
4 Apesar da alguns autores como Couto Filho e Souza (2010) negarem a aplicação da referida teoria no âmbito do Direito Médico brasileiro. 
5 A referida autora continua afirmando que o médico não deve a cura ao doente e sim um tratamento adequado, além do emprego da prudência e 
cuidado no exercício do seu mister.    
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situação que lhe permite a possibilidade de alcançar determinada posição favorável e em virtude de comportamento de 
terceiro, observa-se a perda dessa chance. Todavia, em razão da incerteza da probabilidade, o lesado deve mensurar o 
dano em razão da perda dessa chance e não da sua totalidade, como se houvesse certeza de sua ocorrência. Trata-se 
do ressarcimento pelo fato de ter a possiblidade perdida. 

Kfouri Neto (2013) destaca que a aplicação do uso da Teoria da Perda de uma Chance objetiva a reparação 
parcial, uma vez que não se indeniza o prejuízo final e sim a chance arruinada. 

Logo, para a aplicação da teoria da perda de uma chance é imperioso que se aponte uma possibilidade e se 
mensure tal possibilidade. A responsabilização civil do médico pautado na Teoria da Perda de uma Chance deve ser 
precedida do apontamento do quantum de probabilidade perdido. A condenação sem esse lastro argumentativo é mera 
responsabilização civil, não se justificando o ressarcimento em função da teoria apontada. 

Segundo Fonseca (2014, p.139), “o magistrado deverá levar em consideração a real probabilidade do proveito 
de ganho em favor daquele que perdeu a chance para calcular o montante da indenização”. Sem a indicação de uma 
chance, não há que se falar em indenização (KFOURI NETO, 2015). 

Em relação à referida teoria, eis o panorama do TJPR: 
 

Tabela 1 – CASOS DE PERDA DE UMA CHANCE NO TJPR RELAÇAO 
ENTRE A PERDA DE UMA CHANCE E O DIREITO MÉDICO NO PERÍODO 

ENTRE 01.01.2014 E 22.09.2015 
 

Número de Casos Julgados sobre a matéria 
pelas Câmaras Cíveis do TJPR 

06 

Procedência da Demanda com base na 
Teoria da Perda de uma Chance 

15 

Casos em que há o uso dos percentuais para 
quantificar a chance nos votos 

4 

Casos em que a quantificação da chance foi 
negligenciada 

11 

Número de relatores da amostra 15 

 
A partir da análise da tabela 1, é possível afirmar que a Teoria da Perda de uma Chance tem sido aplicada de 

forma equivocada em 73% dos casos em que é suscitada. Apenas 27% dos casos faz expressa referência ao percentual 
de chances perdidas em razão do erro médico praticado.  

Ocorre que a não indicação do percentual, além de representar um erro técnico, indica uma violação à ampla 
defesa e contraditório, uma vez que a decisão imputa uma condenação sem que esteja fundada em um lastro probatório. 

Logo, observa-se que a falta da indicação da chance perdida inviabiliza a aplicação da referida teoria, 
sobretudo por impedir uma impugnação específica aos fatos controvertidos no processo. Havendo dano, nexo de 
causalidade e ação/omissão por parte do médico, há que se falar em dever de indenizar, porém o uso da Teoria da 
Perda de uma Chance deve ser precedido da indicação do percentual que o paciente detinha e foi perdido em razão do 
erro médico. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A partir da análise das jurisprudências do TJPR, campo eleito para o desenvolvimento deste breve estudo, foi 

possível constatar a procedência do pensamento inicial, ou seja, que a teoria da perda de uma chance na 
responsabilização do médico está sendo e fora utilizada erroneamente na grande maioria dos casos, isto é, sem a 
observação dos percentuais de chance que o paciente dispõe, fundamental para mensurar a indenização que lhe será 
devida, em caso de verificação de ocorrência de erro médico. 

Para que o paciente possa impugnar a indenização que lhe é de direito, é preciso que esteja respaldado pelo 
quantum da chance perdida em forma de porcentagem, pois só dessa forma há como mensurar a dimensão do que fora 
perdido, além de ser a forma correta de aplicação da teoria da perda de uma chance. 

 

                                                 
6 Número total de casos envolvendo erro médico, independentemente da procedência ou não da demanda. 
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CONSIDERAÇÕES ACERCA DA POSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DAS UNIÕES 
POLIAFETIVAS NO BRASIL 

 
Mayane Rislany Fernandes de Sousa; Francisco Paulino da Silva Junior 

 
RESUMO: O presente trabalho visa a analisar as uniões poliafetivas, frente ao direito de família, considerando suas 
características e aspectos, com fulcro na possibilidade do reconhecimento de tais uniões no Brasil. Sabe-se que a 
Constituição Federal trouxe em seu texto os princípios da igualdade e da dignidade humana que passaram a reger as 
relações familiares, estipulando ainda a afetividade entre seus membros e nos novos arranjos familiares, demonstrando-
se um avanço significativo na tutela Estatal dedicada a essas entidades. Com relação às uniões poliafetivas, tem-se que 
são aquelas formadas por mais de duas pessoas que, por meio da afetividade e com o intuito de continuidade, reiteram 
a vontade de conviver e criar um novo núcleo familiar. Questão que desencadeia diversos conflitos doutrinários e 
jurisprudenciais. . Defendendo-se, dessa forma, o reconhecimento judicial destas entidades poliafetivas já que não pode 
o direito marginalizar ou preterir garantias para os indivíduos, baseando-se apenas em preconceitos sociais.  

 
Palavras-chave: Afeto. Reconhecimento Jurídico. Poliafetividade. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 
De antemão, é fundamental atentar-se para duas questões distintas frente ao direito familiar: a primeira, que é 

papel do Direito se moldar as evoluções sociais, regulando-as e reconhecendo-as gradativamente, uma vez que, as 
relações familiares não são pragmáticas, tampouco estáticas, cabendo ao Direito de família evoluir de acordo com as 
necessidades de cada instituto.  

Com isso, situações que outrora eram consideradas ilegais ou imorais, passaram a ser acolhidas pela 
sociedade e pelo Direito no decorrer do tempo. A segunda se perfaz nas novas tratativas relacionadas às entidades 
familiares, já que as famílias atuais baseiam-se, especialmente, no viés socioafetivo como elo entre os seus membros. 
Com a afetividade, as famílias ganharam novos contornos.  

A poliafetividade reporta-se a uma relação que envolve mais de dois membros, contrariando as relações usuais 
formadas apenas por duas pessoas. Nela estão presentes todos os demais requisitos, modificando-se o fato de ser 
constituída por mais de duas pessoas. 

O poliamor surge como uma nova entidade familiar, baseando-se em uma relação não convencional, gerando 
diversos questionamentos acerca de sua legitimidade. Com isso, tornam-se primordiais alguns esclarecimentos acerca 
desse novo núcleo familiar que, apesar de já existir na sociedade há um tempo, só então passou a ganhar novos 
contornos e questionamentos.  

Tem-se que o conceito de poliafetividade ou poliamor é relativamente novo e que, por tal questão, ainda 
carece de um forte embasamento e está envolto em preconceitos e discriminações, não apenas sociais, mas também 
jurídicas. A união poliafetiva é reconhecidamente um núcleo familiar único, que é formado por mais de duas pessoas (ou 
uma diversidade delas) que se reconhecem e manifestam vontade de estarem juntos formando uma entidade familiar. 

 
METODOLOGIA 

 
Assim, a abordagem deste presente trabalho, dá-se de modo dedutivo, aquela do qual se parte de uma 

situação mais ampla para uma de natureza particular, como forma de responder aos objetivos propostos, ocorrendo 
como escolha para os métodos de procedimento ainda, o histórico e o monográfico.  E sendo utilizada, como técnicas de 
coletas de dados, a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
Inicia-se com uma análise da evolução histórica da entidade familiar, passando-se ao estudo da família no 

código civil de 1916, preponderando-se ao estudo da Constituição Federal e suas novas perspectivas para as entidades 
familiares, com análise das espécies de casamento previstas na constituição federal.   

Em seguida é feita uma análise sobre o afeto no Direito de família, e a caracterização das uniões fundadas no 
poliamor. Como também são analisados os princípios que regem o direito de família, e o valor jurídico nessas relações 
familiares. Após, serão discutidos o dever de fidelidade e a monogamia como pressuposto das uniões afetivas. E 
também o conhecimento em relação a poliafetividade.  
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São apresentadas as possibilidades de reconhecimento dessas uniões poliafetivas no Brasil, com as devidas 
análises jurisprudenciais e discussões referentes ao poliamor, e as implicações sociojurídicas que justificam tal 
reconhecimento.  

O legislador constituinte buscou a igualdade entre os cônjuges e filhos, além de ressaltar o caráter 
concretizador da dignidade humana através dessas famílias, agora baseadas nos laços afetivos, tutelando novas formas 
de constituir núcleos familiares, por meio dos novos arranjos e do direito de liberdade. 

Assim explica Gonçalves (2011, p. 34): 
 

Todas as mudanças sociais havidas na segunda metade do Século passado e o advento 
da Constituição Federal de 1988 levaram a aprovação do Código Civil de 2002, com a 
convocação dos pais a uma paternidade responsável, e a assunção de uma realidade 
familiar concreta, onde os vínculos de afeto se sobrepõem à verdade biológica, após as 
conquistas genéticas vinculadas e aos estudos do DNA. Uma vez declarada a 
convivência familiar e comunitária como direito fundamental, prioriza-se a família 
socioafetiva, a não-discriminação do filho, a corresponsabilidade dos pais quanto ao 
exercício do poder familiar e se reconhece o núcleo monoparental como entidade 
familiar. 

 
O direito encontra diversos conflitos a serem solucionados nesses tipos de relações, principalmente no que se 

refere aos direitos patrimoniais e as questões relacionadas aos deveres do casamento, que nas uniões poliafetivas 
inexistem, como a monogamia. 

Para Silva (2013, p. 1), o Direito Civil deve impor comportamentos às relações familiares, submetendo-as as 
normas legais e ao ordenamento jurídico. Dessa forma, ao acolher o poliamor, estaria a norma dispensando o caráter 
especial dado a família pelo texto da Lei Maior, transformando-a em uma tutela geral. Para a autora, que corrobora com 
a primeira corrente: "a expressão poliafeto é um engodo, um "estelionato jurídico", na medida em que, por meio de sua 
utilização, procura-se institucionalizar ou validar relacionamentos com pluralismo ou formação poligâmica". 

Assim, uma relação concomitante poderia acabar legitimando condutas contrárias a norma pátria, como a 
bigamia e a poligamia, ainda mais no que se refere as questões patrimoniais. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Apesar de serem comuns em diversas sociedades, para o Direito, as uniões poliafetivas são relativamente 

recentes, principalmente devido as suas peculiaridades. 
Nesses núcleos familiares, que são formados por mais de duas pessoas, com o intuito de constituir uma 

família, na qual todos se relacionam entre si e tem ciência do tipo de relação que estabelecem, muitos são os conflitos 
sociais e jurídicos. 

As uniões poliafetivas são uniões livres, formadas por pessoas que não apresentam nenhuma espécie de 
impedimentos e que querem estabelecer esse tipo de relação entre si. Assim sendo, nada impede que o direito passe a 
legitimá-las, especialmente, em razão da afetividade e dos princípios da liberdade e da igualdade.  

Dessa forma, nada impede que esse tipo de relação familiar multiafetiva encontre os mesmos caminhos das 
relações homoafetivas que outrora eram repudiadas e agora são tuteladas pelo Direito Pátrio, especialmente, porque 
cabe ao direito de família se adaptar as evoluções sociais.  
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REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA: A INSEGURANÇA JURÍDICA NAS RELAÇÕES DA 
GESTAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO EM VIRTUDE DE AUSÊNCIA LEGISLATIVA 

 
Tâmara de Lacerda Mendes; Karoline de Lucena Araújo 

 
RESUMO: A biotecnologia vem com o intuito de propiciar a oportunidade que pessoas estéreis possam ter filhos, 
devendo seguir na integralidade a resolução do Conselho Federal de Medicina. É sabido que o Direito deve acompanhar 
as evoluções sociais, um exemplo dessas modificações sociais é a gestação por substituição, mais conhecida como 
“Barriga de Aluguel”. A gestação por substituição é uma técnica de reprodução artificial na qual a mulher que não 
consegue gerar seus próprios filhos implanta no útero de outrem seu óvulo para assegurar a gestação, ao final, o 
registro da criança é feito no nome dos pais biológicos. O presente trabalho tem por objetivo analisar como se dá o 
procedimento da Barriga de Aluguel, levando em consideração a eficácia do “contrato” (que se firma entre a mulher que 
faz a doação do óvulo e a que gera a criança em seu ventre), isto é, a juridicidade na contratação da cessão uterina e 
suas consequências, abordando, ainda, qual o entendimento jurisprudencial com relação a temática. Destarte, merece 
consignar que o ordenamento jurídico brasileiro ainda não possui legislação que tutele a Reprodução Humana Assistida. 
A lacuna legislativa gera inúmeros conflitos no procedimento da gestação por substituição, levando várias pessoas a 
recorrer as vias judiciárias para sanar os litígios. Os juízes acabam recorrendo à analogia, princípios gerais do direito e 
ao costume para julgar os casos. 

 
Palavras-chave: Direito. Gestação por substituição. Reprodução humana assistida. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 
A Reprodução humana assistida é um conjunto de técnicas, utilizadas por médicos especializados, que visa 

viabilizar a gestação em mulheres com dificuldades de engravidar. Algumas vezes a dificuldade de reprodução 
(infertilidade do casal ou de um dos membros) pode acarretar sérios problemas ao relacionamento conjugal. 

Anteriormente, a gestação por substituição só era permitido entre parentes de primeiro e segundo grau (mães, 
irmãs, avós etc.), todavia, essa exigência foi alterada. A gestação por substituição é permitida entre parentes de até 
quarto grau. Para realização desse procedimento é feito, inicialmente a fertilização in vitro e, posteriormente, a 
implantação no útero de quem gestará a criança. Quando a criança nasce é feito o registro no nome dos pais biológicos, 
que são aqueles que doaram o material genético.  

Dispõe ressaltar que, no Brasil, não há legislação que tutele a doação temporária do útero, ou seja, a 
Reprodução humana assistida, as regras são regulamentadas pela resolução do Conselho Federal de Medicina.  

Com avanço da medicina, principalmente no ramo da genética, acabou por gerar fortes reflexões no mundo 
jurídico, sobretudo, no âmbito do Direito de Família levando em consideração como se inicia a vida humana para o 
direito com relação a reprodução humana assistida.  

A reprodução humana assistida surge como uma nova oportunidade, uma vez que possibilita as mulheres que 
não conseguem gerar seus próprios filhos conseguir realizar este sonho, seja por infertilidade ou impossibilidade dos 
parceiros.  

A gestação por substituição atormenta não só o mundo jurídico, uma vez que a própria sociedade não 
consegue olhar com bons olhos a prática, principalmente, por viverem sob valores e princípios arcaicos. A criança 
gerada por meio desse procedimento acabaria por ter duas mães (a que gerou o feto em seu ventre e a doadora do 
material genético). 

O procedimento da gestação por substituição gera algumas indagações jurídicas pela possibilidade de ocorrer 
a comercialização do útero de mulheres. Na qual é firmado um contrato entre o casal que faz a doação do material 
genético (pais biológicos) e da terceira pessoa que aluga seu útero para a gestação do feto. 

Dessa forma, quanto aos aspectos bioéticos, a “Barriga de Aluguel” enfrenta desafios frente a moral, a ética e 
ao mundo jurídico e assim, acarreta em conflitos para a sociedade, os quais devem ser solucionados utilizando-se, 
sempre, da dignidade da pessoa humana como principal meio de solução. (BORGES, 2012, p.406) 

É sabido que o tema da reprodução humana assistida envolve questões éticas, morais e jurídicas, uma vez 
que envolve manipulação de embriões humanos. O procedimento da gestação por substituição deve seguir a risca as 
regras estabelecidas na resolução do Conselho Federal de Medicina, devendo ter caráter altruístico, humanizado, não 
podendo visar lucros ou comercializações. 
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METODOLOGIA 
 
A metodologia adotada no presente trabalho é método dedutivo, respaldando-se em uma abordagem 

puramente teórica, legal e jurisprudencial. Em que são analisadas algumas doutrinas, artigos pertinentes ao assunto 
abordado. Com o intuito de verificar o procedimento da reprodução humana assistida, bem como a insegurança jurídica 
existente no ordenamento pátrio em virtude da ausência de legislação que tutele a temática.  

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
A Carta Magna de 1988 em seu Artigo 226 preconiza que “a família, base da sociedade, tem especial proteção 

do Estado”, o §4º advém que “entende-se, também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais 
e seus descendentes”, e o §7 determina que “Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 
responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e 
científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas”. 
Neste esteio, tornam-se mais evidentes as novas entidades familiares e, consequentemente, os novos meios de 
reprodução e o Estado tem o dever de zelar, proteger e respeitar essas novas entidades. 

Muitos casais optam por seguir e enfrentar o procedimento da reprodução humana assistida em virtude de 
serem desencorajados pela burocracia do judiciário no processo de adoção legal. Importante salientar que a mãe 
biológica poderá ou não contribuir com o material genético junto com seu parceiro.  

Os Conselhos Regional e Federal de Medicina são os órgãos legalmente instituídos, com autonomia para 
regulamentar e criar determinações por meio de suas resoluções e portarias, indicando as formas como os médicos 
devem proceder ao manipularem material genético humano, de forma a não violar direitos e preceitos morais e antes de 
tudo éticos. (RODRIGUES)  

Segundo a Resolução nº 1358/92 do Conselho Federal de Medicina, a infertilidade humana é tida como um 
problema de saúde, podendo ter implicações médicas ou psicológicas. O avanço científico permite solucionar vários dos 
casos de infertilidade humana. As técnicas de Reprodução humana assistida optam por possibilitar a reprodução em 
diversas circunstâncias em que antes era impossível.  

Os casais optam por fazer o procedimento da barriga de aluguel em três casos, quais sejam, quando a mulher 
não consegue produzir óvulos, mas o útero é saudável; produção de óvulos, mas há lesão uterina que impossibilita 
gestações; ou quando há cumulação das duas situações.  

O Art. 226, §4 da Carta Magna, fornece o direito ao livre acesso às Técnicas de Reprodução Humana 
assistida, bem como os artigos VII e XVI da Declaração Universa de Direitos Humanos, desde que sejam seguidas de 
forma rigorosa as normas previstas na resolução nº 2.121/2015 do Conselho Federal de Medicina. 

A resolução nº 2.121/15 revogou a resolução nº 2.013/13, visando estabelecer contornos éticos a serem 
seguidos, bem como a observância de princípios éticos e bioéticos que tem por fito trazer segurança jurídica e eficácia 
no procedimento da gestação por substituição.  

O procedimento da Reprodução humana assistida poderá ser utilizado quando houver probabilidade de 
sucesso e desde que não incorra em risco de saúde para mulher. A gestante deverá ter até 50 anos de idade e será 
obrigatório o consentimento livre e expresso de todos que irão de alguma forma participar do procedimento (gestante e 
os doadores do material genético).  

O documento de consentimento será elaborado em formulário especial e estará completo com a concordância 
expressa, ou seja, redigida formalmente, entre as pessoas envolvidas no procedimento.  

Qualquer pessoa capaz, seja ela solteira, casada, convivendo em união estável ou em relacionamento 
homoafetivo poderá fazer jus às técnicas de reprodução assistida, isto é, se submeter ao procedimento.  

É imperioso destacar que a doadora temporária do útero, vulgarmente falando “barriga de aluguel” deve 
pertencer à família de um dos parceiros em parentesco consanguíneo até o quarto grau. 

 É sabido que a barriga de aluguel não pode ter caráter lucrativo ou comercial, pois estaríamos diante de uma 
relação contratual e que pela inexistência de legislação poderia gerar insegurança jurídica, bem como a violação de 
muitos direitos humanos, sobretudo, a comercialização da vida humana.  

Ocorre que, no procedimento da gestação por substituição algumas mulheres “rescindem o contrato” e se 
negam a entregar a criança aos pais biológicos, ocasionando a insegurança jurídica, uma vez que pela ausência de 
legislação os pais biológicos ficam desprotegidos. Quando incidentes desta natureza ocorrem a melhor solução é bater 
nas portas do judiciário (os juízes julgam com base na analogia, costume e princípios gerais do direito), uma vez que a 
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recusa de entregar a criança atenta ao direito de filiação dos pais. Merece consignar que não há crime, mas o 
descumprimento de regras anteriormente acordadas. 

Pelo fato do direito não tutelar, questões desta natureza afrontam, sem sombra de dúvida, a dignidade da 
pessoa humana, da gestante, dos pais biológicos, sobretudo, da criança, por ser a parte mais frágil. O direito de procriar 
é um direito indisponível, assim, não é lícito falar em contrato, haja vista haver a possibilidade de contratar coisas ou 
serviços, mas não se pode jamais, contratar vidas. 

Corrobora desse entendimento Cristine Keler de Lima Mendes (2006) afirmando que  
 

[...] sob o ponto de vista do princípio da legalidade, o direito de ter um filho por qualquer 
método que seja não pode ser vedado, visto que em nosso Estado, tudo o que não é 
proibido é permitido, pois ninguém é obrigado a fazer ou deixar fazer alguma coisa senão 
em virtude de lei. Assim, é de se afirmar que no ordenamento jurídico não há qualquer 
barreira ou impedimento para a concepção artificial, necessário apenas o consentimento 
da mulher, e se casada, de seu marido ou companheiro. 

 
Nesse sentido, é lícito afirmar que no ordenamento jurídico não há qualquer impedimento legal em face da 

utilização do procedimento da gestação por substituição, sendo necessário apenas o consentimento formal da gestante. 
Desta feita, fica evidente que a intenção do legislador foi prever que futuramente houvesse a ocorrência de 

legislação ordinária para tratar da matéria, vedando todo tipo de comercialização e segundo alguns autores esse 
dispositivo seria aplicável a todo tipo de disposição do corpo, inclusive a gestação de substituição, eis que o empréstimo 
temporário do útero para a gestação e a obrigação de entrega do bebê posteriormente, são bens indisponíveis e, 
portanto, estão fora do comércio. (RODRIGUES) 

No Código Civil de 2002, foram inseridas apenas disposições superficiais, o art. 1.597 preconiza que 
“Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos: III - havidos por fecundação artificial homóloga, 
mesmo que falecido o marido; IV - havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, decorrentes 
de concepção artificial homóloga; V - havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização 
do marido.  

É lastimável a omissão legislativa em pleno século XXI em disciplinar as possíveis consequências causadas 
nas relações jurídicas em virtude da prática de reprodução humana assistida. É imperioso enfatizar que merece maior 
atenção o procedimento da gestação por substituição pelas mulheres inférteis, uma vez que a prática em certos casos 
requer material genético de terceiro e, principalmente, a interferência direta de uma outra mulher que por ato de 
liberalidade concede temporariamente seu útero para gerar o feto. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No Brasil, inexiste legislação que tutela a respeito da reprodução humana assistida. Tramitam no Congresso 
Nacional vários projetos referentes a temática, mas nenhum deles chegou a termo.  

Dispõe-se ressaltar que o CFM obedece a princípios éticos e bioéticos que visam a trazer segurança e eficácia 
no procedimento da reprodução humana assistida, todavia, a resolução se mostra ineficaz porque ainda há muitos 
conflitos e a mesma trata das questões de forma superficial. Nesse sentido, foi interessante limitar a idade de candidatos 
à gestação até 50 anos, com o simples objetivo de preservar a saúde e segurança da mulher, que poderá ter possíveis 
complicações no período da gestação. 

O direito está sempre se modificando, de acordo com as necessidades sociais, pois é desta forma que se torna 
um instrumento eficaz para garantir o equilíbrio social. Partindo deste pensamento, o Art. 266 da Constituição Federal 
traz novos modelos de entidade familiares, hoje o poder é rateado entre os cônjuges e os filhos havidos do matrimônio, 
relações extraconjugais ou adotados, possuindo os mesmo direitos. 

A biotecnologia vem com o intuito de propiciar a oportunidade que pessoas estéreis possam ter filhos. No 
procedimento da gestação de substituição a gestante tem que amar a criança naquele momento, mas tendo sempre a 
consciência de que ao final da gestação a criança será entregue, pois se agir friamente durante a gestação pode 
acarretar má formação do feto. 

Verificou-se que a relação não se trata de um contrato jurídico, tendo em vista que a resolução do Conselho 
Federal de Medicina é friamente observada uma vez que não sendo observados geraria grande afronta ao princípio da 
dignidade da pessoa humana. O ser humano não pode, em hipótese alguma, ser considerado objeto ou mercadoria. A 
vida e a liberdade devem ser respeitadas. 
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Destarte, com a eclosão do avanço tecnológico, surgiu uma nova geração no direito, sob o prisma do homem 
como meio para experimentos científicos na área da saúde. Assim, gerou uma enorme lacuna no ordenamento jurídico 
brasileiro, restando princípios e a analogia para proteger os direitos e garantias fundamentais dos que compões essa 
relação no procedido da gestação por substituição.  
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A DIVERGÊNCIA DE POSIÇÕES ACERCA DO DECRETO 2745/1998. 
 

Luan de Andrade Sousa; Maria Aparecida Fernandes Moreno; Joama Cristina A. Dantas 
 

RESUMO: Este resumo tem como objetivo abordar a constitucionalidade do decreto 2.745/1998 que regra um 
procedimento licitatório simplificado para a sociedade de economia mista Petrobrás. Tem, também, o objetivo de 
apreciar a gestão do Estado quando não completa a lacuna legislativa que existe no ordenamento jurídico atual, 
deixando as empresas públicas e sociedades de economia mista que exploram atividade econômica sem um estatuto 
que regre seu procedimento licitatório como previsto no art. 173, §1º. Pretende-se, neste trabalho, expor algumas 
decisões dos tribunais sobre o assunto; doutrinadores que defendem uma flexibilização da sujeição dessas empresas ao 
procedimento citado na lei 8.666/93, e aqueles que defendem que essas entidades se sujeitem as normas da lei das 
licitações, até que acha um estatuto especial para elas. Logo, além de expor informações sobre um assunto atual, o 
estudo procura instigar o leitor a refletir e posicionar-se sobre o assunto conforme seu próprio entendimento. 

 
Palavras-chave: Petrobrás. Inconstitucionalidade. Decreto 2745/98. Licitação Simplificada. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 
Com o advento do decreto n° 2745, que proporcionou a Petrobrás o direito de ter um procedimento licitatório 

mais simplificado, diferente do procedimento descrito na lei das licitações, lei 8.666/93, iniciou-se uma grande discussão 
a despeito de sua constitucionalidade.  

Segundo alguns doutrinadores e algumas posições dos Tribunais, o decreto desrespeita o disposto na 
Constituição Federal em seus artigos 22, XXVII; 37, XXI e 173, §1°, III, que regram sobre a competência privativa da 
União para legislar normas gerais sobre licitações e contrato administrativos e que os entes da administração indireta 
apesar de serem pessoas jurídicas de direito privado estão sujeitas aos princípios de direito público, assim ficando 
sujeitas a lei 8.666/93. 

Alguns doutrinadores e tribunais discordam de tal posição, argumentando que tal decreto é válido, pois é 
necessário que a Petrobrás possa licitar mais facilmente, haja vista dela exercer exploração de atividade econômica e 
estar em status de livre competição com empresas privadas.  

 
METODOLOGIA 

 
Para a realização deste artigo, os métodos de estudo e pesquisa embasam-se através de pesquisas 

bibliográficas, tanto de livros como em leis e em decisões de tribunais.  
As normas técnicas usadas neste trabalho estão de acordo com as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT).  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
Desde sua promulgação em 1.988, o decreto presidencial 2.745/1998 vem sendo questionado sobre sua 

constitucionalidade, de tal forma, que a doutrina e os Tribunais não se pacificam em relação a tal assunto. 
O decreto presidencial 2.745/1998, previsto primeiramente pela lei 9.487/1997, em seu artigo 67, traz em sua 

redação um procedimento licitatório simplificado, este, sendo aplicado exclusivamente à sociedade de economia mista 
Petrobrás. 

Para esclarecer tal discussão e posteriormente o posicionamento dos autores desse artigo, é necessário 
primeiro entender o que a Constituição de 1988, a doutrina jurídica e as decisões dos tribunais dizem sobre a 
possibilidade ou impossibilidade da referida empresa ter um procedimento licitatório simplificado. 

A Constituição Federal de 1988 é muito clara quanto a este assunto. Em seu artigo 22, XXVII, regra que a 
União tem competência para legislar normas gerais sobre licitação e contratos, tanto para a administração pública direta 
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios), quanto para a administração indireta (autarquias, fundações públicas) 
nos termos do art. 37, XXI conjuntamente com o art. 173, §1°, III. 
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O art. 37, XXI mostra que os entes da administração indireta devem seguir os princípios de direito público e 
devem licitar para contratar serviços ou alienar bens. O artigo 173, §1°, III, versa que as sociedades de economia mista 
e empresas públicas que explorem atividade econômica terão um estatuto para regrar um procedimento licitatório 
próprio. Com a leitura desses artigos, percebe-se que o constituinte deixou claro que, enquanto tal estatuto não for 
editado, as entidades da administração pública indireta deverão se sujeitar a Lei geral das licitações, a lei 8.666/93. 

A doutrina é divergente quanto ao assunto, alguns doutrinadores como Celso Antônio Bandeira Mello (2.014, 
p.555) defendem que tais entidades não precisariam licitar para contratar serviços ou alienar bens que estiverem 
condicionados à sua atividade fim, por estas estarem em competição com empresas privadas, sendo prejudicadas pela 
demora do procedimento licitatório. O doutrinador define sua posição dizendo: 

Ora, quem quer os fins não pode negar os indispensáveis meios. Logo, nestas hipóteses em que o 
procedimento licitatório inviabilizaria o desempenho das atividades especificas para as quais foi instituída a entidade 
entender-se-á inexigível a licitação. (2.014, p.555) 

Já o autor Hely Lopes Meireles, se reservou a dizer que “As empresas públicas, sociedades de economia mista 
e suas subsidiárias que explorem atividade econômica ficam sujeitas a uma legislação especial, nos termos da redação 
dada ao art. 173 pela EC 19/98”. (2006, p.271). De acordo com tal posição, enquanto tal estatuto não é editado, devem 
tais empresas se sujeitar à lei 8.666/93. 

O assunto ainda é divergente nas decisões dos Tribunais, não havendo assim uma jurisprudência formada, 
onde o Tribunal de Contas da União por algumas vezes declarou o decreto inconstitucional, como se pode observar no 
discurso do Ministro Walton Alencar Rodrigues: 

Desta forma, não pode a Petrobrás deixar de observar as disposições do Estatuto Federal das Licitações e 
Contratos ao simples argumento de aquela entidade encontrar-se amparada exclusivamente pelo De. 2.745/1998. Tal 
assertiva viola frontalmente o art. 173, §1°, III, da CF/1988, que exige norma legal disciplinadora da matéria. “A 
autorização genérica contida no art. 67 da lei 9.748/1997, no sentido de que a regulamentação das aquisições de bens e 
serviços pela Petrobrás seja realizada por meio de decreto presidencial não preenche a referida exigência constitucional 
o que, no caso concreto, a inquina de vicio de inconstitucionalidade formal” (Acórdão 1.437/2010, Plenário, rel. Min. 
Walton Alencar Rodrigues).  

O supremo Tribunal Federal ainda não tem uma posição majoritária sobre o assunto, havendo julgados de 
recursos extraordinários, como no RE 441280, onde o Ministro Dias Toffoli defende que tais empresas não devem 
passar pelo rígido processo licitatório da lei das licitações, como pode ser observado:  

 (...) Consignou que a leitura da alteração legislativa promovida pela EC 19/98 levaria a duas conclusões: a de 
que o instituto da licitação teria sido inicialmente previsto de forma a abranger as sociedades de economia mista; e a de 
que a lei própria ao estatuto da sociedade de economia mista e subsidiária, bem como da empresa pública — ambas 
exploradoras de atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços — deveria 
tratar de licitação, observados os princípios da Administração Pública. Afirmou que o art. 173, § 1º, da CF originalmente 
dispunha que empresas públicas e sociedades de economia mista seriam pessoas jurídicas de direito privado, 
submetidas, portanto, a regime jurídico pertinente às empresas privadas propriamente ditas. Frisou, entretanto, que o 
aludido dispositivo não excluía obrigação própria da Administração Pública geral, mas apenas afastava tratamento 
preferencial, a implicar desequilíbrio de mercado. Enfatizou que, sob o ângulo da licitação, com a EC 19/98 viera à balha 
dispositivo a especificá-la, e não a afastá-la. Desse modo, concluiu não haver conflito entre o art. 173, § 1º, da CF e o 
art. 1º, parágrafo único, da Lei 8.666/93. Após, pediu vista dos autos o Min. Luiz Fux. (Rel. Min. Dias Toffoli, 3.8.2011. 
RE-441280). 

Já o Ministro Marco Aurélio, em seu voto, defende a inconstitucionalidade do decreto, argumentando que a 
eficácia dos dispositivos da Constituição e concluindo que a empresa deve se sujeitar ao processo descrito na lei 
8.666/93.  

 Em divergência, o Min. Marco Aurélio proveu o recurso, para assentar a constitucionalidade do dispositivo 
questionado. Afirmou que as sociedades de economia mista estariam obrigadas a contratar mediante licitação, 
considerada a eficácia do ordenamento jurídico constitucional e o cuidado quanto à coisa pública. (...) (rel. Min. Dias 
Toffoli, 3.8.2011. RE-441280) 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Entendemos, diante do exposto, que o decreto 2.745/1998 se trata de um decreto inconstitucional, pois viola 
frontalmente artigos constitucionais que regram sobre a necessidade de estatuto para um procedimento licitatório próprio 
para todas as empresas públicas e sociedades de economia mista. 
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Em nossa percepção, o decreto fere o princípio da isonomia, pois a União, como ente detentor do poder 
privativo de editar normas gerias sobre licitação, editou decreto que beneficia um único, quando logicamente, tinha do 
dever de beneficiar todas as empresas públicas e sociedades de economia mista que se encontram na mesma situação 
da Petrobrás. 

Fere também o princípio da legalidade, quando deixa de obedecer claramente os dispositivos previstos da 
Constituição Federal de 1.998, agindo totalmente em desconformidade com o direito positivo. 

O argumento de que a Petrobrás será prejudicada caso se sujeite a lei 8.666/93 não nos parece forte o 
bastante para descumprir os preceitos e normas da lei maior do Estado. Não se pode preencher a lacuna deixada pelo 
art. 173, §1°, III, com um decreto que só atinge uma única entidade, onde todas as outras que se encontram na mesma 
situação ainda esperam pelo estatuto no referido artigo. 
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DIREITO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL EM ASSUNTOS PÚBLICOS 
 

Felipe José de Morais Dantas; Canuto Fernandez Barreto Júnior; André Gomes de Sousa Alves 
 
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo destacar o direito assegurando a todas as pessoas a participação 
social em assuntos públicos. Direito este resguardado desde a promulgação da Constituição Federal de 1988. Momento 
em que os direitos se consolidaram como obrigações do Estado, passando a serem considerados com obrigações que 
deveriam ser garantidas como qualquer outra política.  Observa o compromisso do legislador frente à responsabilidade 
de garantir o direito a participação social em assuntos públicos desde a redação do preâmbulo da Constituição de 1988. 
Uma vez que em sua apresentação textual, anuncia, desde logo, a natureza democrática do Estado brasileiro. Não 
podendo, portanto, este se refutar de garantir o exercício de tal direito a nenhum cidadão brasileiro. 
 
Palavras-chave: Participação. Direitos públicos. Estado social. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Sabe-se que com o advento da constituição federal de 1988 vários direitos foram reconhecidos e concedidos à 
sociedade. Dentre eles, o direito à participação social em assuntos públicos. A partir daí, o então chamado Estado 
Democrático de Direito assegurou a todos os cidadãos o exercício pleno de seus direitos, conduzindo o país, portanto, 
com força e intensidade para a consolidação de uma nação republicana.  

A ação de participar ativamente de discussões ou provocações de garantias de direitos sociais são expressões 
fundamentais da vida de qualquer cidadão, que é o próprio legitimado para requerer a aplicabilidade de qualquer direito 
público, sendo este de interesse de toda uma coletividade e não apenas de um particular.  

O direito à participação social em assuntos públicos, como o próprio nome já diz refere-se à garantia que o 
cidadão tem em atuar em defesa da coletividade pleiteando direitos comuns e fundamentais, como, por exemplo, o 
direito ao voto, o direito a criação e filiação a sindicatos e associações sociais, à propositura de ação popular, o direito a 
manifestação pacífica por reivindicação de direitos, dentre outros. 

A compreensão do direito à participação em assuntos públicos segue o caminho da apropriação de certas 
ideias que oferecem sentido ao título e que, da mesma forma, guardam consigo expressivas cargas simbólicas. Cargas 
estas que são constituídas, inclusive, pelo ato de que os seres humanos são seres simbólicos.  

Assim, entender sobre o que se fala é sinal de compreensão simbólica, ou seja, é a tradução e a interpretação 
de pensamentos representados pela fala. Nesse sentido, encontra-se neste texto um campo livre para o debate sobre os 
sinais e as representações simbólicas de um direito intransferível, inalienável, e que é exclusivamente dos seres 
humanos no exercício de sua cidadania plena.  

Ademais, o fato de a participação em assuntos públicos estar ligada ao exercício do direito de um cidadão 
frente a garantia do interesse da coletividade, possibilita compreender os significados de Estado, república, democracia 
e outros que possam se fazer desejáveis. Além disso, importa-se conceituar a palavra direito, que aqui significa “vida em 
excelência”. Portanto, amplia-se o sentido dimensional da palavra direito, tornando mais claro o significa do direito à 
participação social em assuntos públicos. 
 
METODOLOGIA 
 

Este trabalho utiliza os métodos dedutivos para a produção com o uso de pesquisas bibliográficas 
complementares. 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Em dezembro de 2013, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da Republica juntamente com a 
UNESCO lançaram uma série de cadernos (por uma Cultura de Direitos Humanos). Por meio dos quais, visou-se a 
estimular o acesso a um conhecimento importantíssimo sobre direitos humanos às gerações que não tiveram contato 
direto com as lutas políticas que viabilizaram as suas conquistas. 

A série é composta por doze cadernos ao todo, que abordam diversos desses direitos, com informações e 
reflexões sobre estes. Dentre os temas distribuídos, um intitula-se como “Participação em assuntos públicos”, objeto de 
estudo neste trabalho científico.  

A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República pontua que  
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7. Direito garantido na Constituição Federal 
O direito humano à participação em assuntos públicos é estabelecido no artigo 1º, inciso II e parágrafo único, 

da Constituição Federal 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: [...] 

II – a cidadania; [...] Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta Constituição (grifo nosso) (BRASIL, 1988). 

 
7.1 O que é preciso saber para garantir o direito à participação em assuntos públicos. 
 
A seguir, são apresentados os principais conceitos utilizados para se garantir o direito à participação: 
 
a) Conferências – organizadas nos três níveis da Federação (municipal, estadual e federal), abertas à 

participação da sociedade, têm como objetivos discutir e propor políticas e ações para áreas temáticas específicas; 
b) Conselhos de Participação Social – são responsáveis pela discussão e pela formulação de políticas 

públicas. Alguns Conselhos têm caráter deliberativo, enquanto outros são apenas consultivos26; 
c) Conselhos com funções específicas em cada área – são os Conselhos de gestão de unidades ou de 

fiscalização, como, por exemplo, os conselhos escolares, os conselhos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), os conselhos de alimentação escolar, os 
conselhos gestores de hospitais, ambulatórios, postos, unidades de saúde etc.; 

d) Conselhos Tutelares – localizados nos municípios, são estruturas responsáveis por zelar pelo cumprimento 
dos direitos das crianças e dos adolescentes. Qualquer cidadão pode se candidatar ao Conselho Tutelar, desde que 
atenda aos critérios estabelecidos na Lei Federal nº 8.069/1990 e na lei municipal que regula o processo de escolha. A 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) dispõe de um cadastro com o endereço e o 
telefone dos Conselhos Tutelares do país. 

 
Na concepção de Gilmar Mendes (2015. p.166): 
 

Há quem situe essa categoria de direitos fundamentais ao lado das referentes aos 
direitos de defesa e aos direitos a prestação. Seria constituída pelos direitos orientados a 
garantir a participação dos cidadãos na formação da vontade do país, correspondendo 
ao capítulo da construção federal relativo aos direitos políticos.  
É preciso registrar a existência de disceptação doutrinária. Tanto canotilho como Alexys 
situaram os diversos direitos políticos. Conforme as suas características, entre os direitos 
a prestação ou entre os de defesa. Comoisso, não cogitam dos direitos de participação 
como um terceiro grupo de direitos fundamentais. Mesmo quem adota essa terceira 
categoria não nega que esses direitos de participação possuem características mistas de 
direitos de defesa e direitos a prestação. 
 

Na concepção de Gilmar Mendes (2015. p.144)  
 

Se os direitos fundamentais não são, em principio, absolutos, não podem pretender valia 
unívoca de conteúdo a todo tempo e em todo lugar. Por isso, afirma-se que os direitos 
fundamentais são um conjunto de faculdades e instituições que somente faz sentido num 
determinado contexto histórico. O recurso á historia mostra-se indispensável para que, a 
vista da gênese e do desenvolvimento dos direitos fundamentais, cada um deles se torne 
mais bem compreendido. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Por fim, observou-se no presente trabalho questões dentro do campo do Direito, possibilitando conhecer de 
forma mais aprofunda o Direito como ciência social, resolvendo e evitando os conflitos sociais.  

Ademais, concluiu-se, que o Direito a participação social em assuntos públicos é um direito importantíssimo 
resguardado pela Constituição Federal de 1988 e assegurado em razão da eficácia, efetividade e coação do Estado 
Democrático de Direito que acima de tudo é o garantido dos princípios direitos e garantias fundamentais. Outrora, 
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percebe-se que o presente trabalho trouxe contribuição para um melhor entendimento acerca da atuação e função do 
Direito em nossas vidas, seja controlando, limitando e/ou direcionando, sem que percebamos, de maneira que garanta 
o bem estar e o controle social. 

Contudo, há que se questionar se mesmo sendo o cidadão dotado de legitimidade para provocar o Estado em 
busca de garantia da sua participação em assuntos públicos, é o cidadão assegurado à intervenção ou participação à 
todos os assuntos de interesse da coletividade? Ou até mesmo os interesses sociais são restringidos em determinado 
momento? 
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EDUCAÇÃO CIDADÃ: ELEMENTO DE FORTALECIMENTO DA DEMOCRACIA 
 

Raphael Azevedo 
 
RESUMO: A gestão publica alcançou significativo patamar a partir da Constituição Federal de 1988, período de grande 
efervescência política de debates no campo do direito, proporcionando melhor bem-estar e legislação avançada ao povo 
brasileiro, consequentemente, eficaz legislação acerca das coisas públicas e da própria gestão pública. 
 
Palavras-chave: Direito. Política. Gestão Pública. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

O objetivo deste artigo é o de identificar as inovações consagradas na Constituição de 1988 colocaram o Brasil 
como um dos países de legislação mais avançada, no que diz respeito à proteção aos direitos humanos econômicos, 
sociais e culturais. Contudo, essas inovações tendem a não surtir o efeito esperado, na medida em que a sociedade 
brasileira desconhece seus direitos e em que proporção eles são protegidos pelo Estado, permitindo que setores 
conservadores façam "tábua rasa" das conquistas sociais presentes no texto constitucional. 

Dessa forma, o primeiro passo a ser dado na construção de uma sociedade verdadeiramente democrática é 
possibilitar ao cidadão o acesso à informação de em que medida seus direitos são protegidos pelo Estado e de que 
forma eles podem acionar o poder público na defesa desses direitos. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma tarefa, também, 
da educação em nosso país qualquer que seja a sua origem (pública estatal, pública não governamental ou privada). 
Essa tarefa está relacionada à noção de que a educação só é legitima quando se propõe a construir a cidadania em 
relação ao indivíduo e a democracia em relação à sociedade. Feitas essas considerações iniciais passaremos a discutir 
nas próximas linhas a participação popular, enquanto direito consagrado em nossa atual Constituição. 
 
METODOLOGIA 
 

Este estudo se caracteriza como descritivo, pois “têm como objetivo primordial a descrição das características 
de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 1991, p.46). De 
natureza qualitativa, pois visa qualificar opiniões e dados, procurando descobrir e classificar a relação entre variáveis 
(OLIVEIRA, 1999). Com relação aos procedimentos técnicos de coleta de dados, esta pesquisa pode ser caracterizada 
como bibliográfica.  

A pesquisa exploratória que na concepção de Gil (1999) tem como principal finalidade desenvolver, modificar e 
esclarecer conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. 

Dessa forma, ao falar de metodologia, ressaltam-se as palavras de Severino (2002, p. 74), o raciocínio – parte 
essencial de um trabalho – não se desencadeia quando não se estabelece devidamente um problema. Em outras 
palavras, o tema deve ser problematizado. Toda argumentação, todo raciocínio desenvolvido num trabalho logicamente 
construído é uma demonstração que visa solucionar determinado problema. 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

No Brasil, a reforma do Estado começou nesse momento, em meio a uma grande crise econômica, que chega 
ao auge em 1990 com um episódio hiperinflacionário. A partir de então ela se torna imperiosa. O ajuste fiscal, a 
privatização e a abertura comercial, que vinham sendo ensaiados nos anos anteriores são então atacados de frente 
(MARE, 1997). 

Mas a constituição de 1988 inovou, consagrando no texto constitucional que a Administração Pública, em 
todos os níveis (federal, estadual e municipal), seja direta ou indireta, obedecerá aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade e publicidade. Mais recentemente, incorporou-se ao texto constitucional, através da Emenda 
Constitucional nº 19/98, o princípio da eficiência (BRASIL, 1988). Determina o art. 37, caput, da Constituição Federal de 
1988 que a Administração Pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. 

No mesmo cenário, o pensamento de Oliveira (1995) onde conceitua que assim como as pessoas, os 
governantes devem adotar ações para controle dos gastos públicos. É necessário planejar, orçar, executar e controlar, 
pois, se os recursos de cada pessoa ou das empresas devem ser controlados sob pena de não o fazendo, culminar com 
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o estado de insolvência ou de falência, com muito mais razão deve-se manter o controle da res pública, por ser recursos 
da sociedade, geridos por agentes públicos em prol da coletividade. 

Portanto, o gestor público não precisa temer a gestão pública, por receio de perda de poder político, mas ao 
contrário, deve conhecê-la e utilizá-la como forma inteligente de aumento de seu prestígio político porque somente 
através dela será possível dirigir política e administrativamente uma pessoa ou organização estatal com objetividade, 
racionalidade e eficiência (SILVA, 2007). A gestão pública, portanto, considerando o princípio econômico da escassez, 
em que as demandas sociais são ilimitadas e os recursos financeiros para satisfazê-las são escassos, deve priorizar a 
administração adequada, eficaz e eficiente de tudo aquilo que for gerado no seio social, sempre tendo em vista o 
interesse do coletivo. 

A atividade estatal, qualquer que seja o domínio institucional de sua incidência, está necessariamente 
subordinada à observância de parâmetros ético-jurídicos que se refletem na consagração constitucional do princípio da 
moralidade administrativa. Esse postulado fundamental, que rege a atuação do Poder Público, confere substância e dá 
expressão a uma pauta de valores éticos sobre os quais se funda a ordem positiva do Estado. O princípio constitucional 
da moralidade administrativa, ao impor limitações ao exercício do poder estatal, legitima o controle jurisdicional de todos 
os atos do Poder Público que transgridam os valores éticos que devem pautar o comportamento dos agentes e órgãos 
governamentais (MELLO, 2002). 

Segundo Mello (1995), a impessoalidade fundamenta-se na verdade da igualdade e tem desdobramentos 
explícitos em vários dispositivos constitucionais, como o art. 37, II, que exige concurso público para trabalhar em algum 
setor público, ou no art. 37, XXI, que exige licitações públicas para assegurar igualdade de condições a toso os 
concorrentes. Esta estabelece que a Administração Pública não deva conter a marca pessoal do administrador, ou seja, 
os atos públicos não são praticados pelo servidor e sim pela Administração a que ele pertence. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao término deste trabalho é fundamental apresentar que a Responsabilidade Pública e Cidadania da 
administração pública abordam como os valores éticos e os fundamentos da Administração Pública, dispostos no artigo 
37 da Constituição Federal de 1988, que agregados aos valores da organização, são observados, implementados e 
integrados às suas práticas de gestão.  

Por outro lado, as principais práticas de Responsabilidade Pública e Cidadania são uma tentativa de mudança 
que traz como foco a necessidade da criação de uma consciência individual e coletiva sobre valores, capaz de 
sensibilizar e mobilizar toda a sociedade, cidadãos comuns e cidadãos servidores numa nova ética da esfera pública. 

Ainda existe a compreensão de que a Gestão Pública precisa ser avaliada para conhecer e dar resposta ao 
cidadão comum, quanto ao grau de adequação e coerência existente entre as decisões dos gestores e a eficácia, 
eficiência e economicidade com que foram administrados os recursos públicos para serem atingidos os objetivos e 
metas da organização, estabelecidos nos planos e orçamentos. O exercício do controle, em qualquer atividade. 
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RESUMO: O presente artigo busca fazer uma análise sobre o conceito de improbidade administrativa, sua configuração 
como crime contra o patrimônio público e os princípios infringidos em decorrência destes atos, por parte do 
administrador público. Traz ainda informações sobre a inelegibilidade de gestores que cometem estes atos e as severas 
sanções previstas no ordenamento jurídico brasileiro. 

 
Palavras-chave: Direito administrativo. Princípios da Administração Pública. Improbidade administrativa. Inelegibilidade. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 
Desde que o homem começou a conviver em grupos sociais, surgiram às necessidades de criação de normas 

para regular suas ações e comportamentos. Estas normas serviam de base para estabelecer a moral, limitar os atos dos 
indivíduos e, sobretudo, organizar a sociedade no setor administrativo, desenvolvendo ações coletivas de interesse 
social. 

A administração pública, principal prestadora de serviços à comunidade, encontra-se em constante esforço por 
parte de seus legisladores, no combate a corrupção, a violação das leis que preservam o patrimônio público e a 
improbidade administrativa, causadora de injúria aos princípios da ordem jurídica. 

Quando os gestores públicos agem contrários a moral, movidos em benefício de si próprios, impõe-se, no 
plano objetivo, os atos de improbidade administrativa, causando prejuízos nas esferas pública e social, que afetarão as 
decisões atuais e futuras. Rotineiramente, os noticiários transmitem uma sucessão de atos corruptos cometidos no setor 
administrativo, levando o cidadão a criar uma má impressão de que todo gestor público pratica fraudes. E infelizmente 
tudo isso pode tornar-se verdade visto que, a cada dia que passa, a máquina estatal está envolta por pessoas 
despreparadas e leigas sobre o conhecimento das leis. 

No Brasil, as ações de improbidade administrativa estão relatadas nos artigos 9º, 10 e 11 da lei citada 
anteriormente, as penalidades estão expostas no artigo 12 e a punição fica perante responsabilidade do magistrado. 

A Lei de Improbidade Administrativa deve ser do conhecimento de todo cidadão, uma vez que seus artigos 
estabelecem penalidades às ações cometidas pelos agentes públicos, principalmente no que diz respeito ao 
enriquecimento ilícito de gestores que violarem os princípios de lealdade, eficiência, isonomia, responsabilidade e 
legalidade perante a sociedade, ao estado e no que diz respeito à prestação de contas do dinheiro popular. 

Os danos praticados contra o patrimônio público e as contas recusadas devido a irregularidades cometidas no 
âmbito político-administrativo, resultam na inelegibilidade de quem os comete, causando a suspensão e perda da função 
política ou multa pelo uso dos recursos coletivos para fins pessoais. 

Apesar dos desvios cometidos no exercício de cargos públicos, discute-se, por todo cidadão, a efetividade das 
leis que regem o sistema democrático em relação aos atos de improbidade e surge um questionamento: Serão 
necessárias punições ainda mais severas para reprimir os atos ímprobos cometidos pelos gestores públicos? 

Ainda assim, a Lei de Improbidade Administrativa atravessa uma série de desafios, uma vez que busca tornar 
costumeiros os atos de probidade para que consiga controlar as disparidades decorrentes da luta entre a defesa dos 
interesses sociais e os direitos dos gestores que cometeram os atos irregulares. 

Em esfera jurídica, a utilização de medidas advindas da sociedade, como protestos, tem contribuído para uma 
melhor reavaliação do cumprimento das leis, criando sanções mais severas e obedecendo com rigor os artigos dispostos 
na Lei de Improbidade Administrativa. 

É a partir da manifestação do povo, que surgem novas leis, como a Lei da Ficha Limpa, que, ligada a Lei nº 
8429/92, tornam inelegíveis aqueles que cometem crimes contra o tesouro público, impedindo de disputar novamente 
eleições para cargos populares. 

 
METODOLOGIA 

 
Este trabalho visa a mostrar a importância da transparência dos atos administrativos, voltados ao estudo e 

análise da Lei 8429/92, conhecida como Lei de Improbidade Administrativa (LIA) que busca combater e punir os atos 
ímprobos cometidos por gestores públicos que se aproveitam ilicitamente dos recursos financeiros da máquina estatal. 

A pesquisa embasa-se teoricamente em livros e na internet, onde discutimos diversos pontos sobre 
improbidade administrativa, tais como o conceito, os principais sujeitos envolvidos nos atos ilícitos, as consequências 
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geradas à população em decorrência do uso indevido do dinheiro público e as possíveis sanções para aqueles que 
cometem atos ímprobos. Observamos também os princípios que regem a administração pública e suas aplicações nos 
casos de improbidade administrativa. 

A sociedade está mais atenta ao aparelho administrativo, exigindo e fiscalizando as ações, para que haja uma 
boa gestão dos recursos por parte do administrador público, pois, dessa forma, todos serão beneficiados. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
Entende-se por improbidade os atos desonestos cometidos contra alguém ou alguma coisa que fere 

gravemente os preceitos da Moral, pondo-se contrários a honra e a justiça, propagadas por todo cidadão. A improbidade 
administrativa, descrita na Lei nº 8429/92, é caracterizada pela violação das normas morais, por meio da prática de atos 
corruptos e ilegais que comprometem o setor público-social, causando danos coletivos e prejudicando os cofres 
públicos. 

Martins Júnior (2001, p. 113) afirma que 
 

Improbidade administrativa, em linhas gerais, significa servir-se da função pública para 
angariar ou distribuir, em proveito pessoal ou para outrem, vantagem ilegal ou imoral, de 
qualquer natureza, e por qualquer modo, com violação aos princípios e regras 
presidentes das atividades na Administração Pública, menosprezando os valores do 
cargo e a relevância dos bens, diretos, interesses e valores confinados à sua guarda, 
inclusive por omissão, com ou sem prejuízo patrimonial. 

 
A LIA, criada em 02 de junho de 1992, distribui os atos ímprobos em três artigos, descrevendo-os. No artigo 9º, 

os atos de enriquecimento ilícito, no artigo 10 os que causam danos ao erário e, no artigo 11, os que atentam contra os 
princípios da Administração pública. 

Os atos de enriquecimento ilícito se dão quando o gestor, em plena atividade, recebe ou desvia dinheiro ou 
algum bem material para seu próprio benefício, contribuindo assim para o aumento de seu patrimônio privado, sem 
provar que este aumento é decorrente de sua própria renda. 

Os danos ao erário dizem respeito aos prejuízos nos cofres públicos, causados pela pessoa física, em 
detrimento do poder, se beneficie na utilização de bens e verbas desviadas. E, por último, os atos contra a 
Administração Pública que comportam ações de abuso dos princípios da Moral e que visem o benefício privado em 
detrimento do público. 

Todo Estado possui sua cultura gerada espontaneamente pela sociedade e que almeja reconhecimento das 
demais nações. Cada sociedade, para que se mantenha em plena ordem, cria um sistema de normas jurídicas, 
atribuindo-lhes valor próprio. 

As pessoas públicas e privadas, responsáveis pela administração de países, estados e cidades, estão sujeitas 
aos atos ímprobos, visto que administram de forma direta, podendo criar novas instituições de competência pública. As 
organizações, associações e instituições que receberem qualquer tipo de auxílio de mais de 50% por parte do Estado, 
podem sofrer com estes atos, caso seja comprovada improbidade, Os poderes legislativo e judiciário, sendo também 
parte integrante da administração do país, também sofrem atos ímprobos, já que são mantidos com o dinheiro público. 
As empresas particulares podem ser vítimas de improbidade caso se fixem em um determinado município sem pagar 
impostos necessários, a menos que haja isenção fiscal. 

A Constituição de 1934 já abordava assuntos que dizem respeito aos atos de improbidade. Com o processo de 
atualização e a publicação da Constituição Federal de 1988, estabeleceu no artigo 141, § 31 que: “a lei disporá sobre o 
sequestro e o perdimento de bens, no caso de enriquecimento ilícito, por influência ou com abuso de cargo ou função 
pública, ou de emprego em entidade autárquica”. 

A LIA busca complementar os artigos da Constituição Federal de 1988. Esta lei foi dirigida ao Congresso pelo 
ex-presidente Fernando Collor de Melo. Mais adiante, novas medidas foram tomadas e viu-se necessário, por parte do 
gestor público, apresentar sua renda a fim de fazer uma análise do acúmulo de seu patrimônio em relação ao salário 
ganho pela função exercida, buscando evitar os atos de extorsão ao patrimônio público. 

“Primeiro, têm de governar por meio de leis estabelecidas e promulgadas que não poderão variar em casos 
particulares, instituindo a mesma regra para ricos e pobres, para favoritos da corte ou camponeses no arado” (LOCKE, 
1978, p.90). 
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Ao se avaliar os atos de improbidade na administração pública, é indispensável que se leve em conta os 
contextos implícitos e explícitos dos atos cometidos, cabendo ao magistrado identificá-los e utilizá-los de forma que o 
gestor não fique totalmente impune nas suas ações. 

Ao constatar que houve improbidade por parte do gestor em sua administração, é complexo para o magistrado 
julgar estes atos se não houver provas concretas. Muitas vezes, os danos causados estão aos olhos de cada um dos 
cidadãos, mas os bens adquiridos podem estar em nome de terceiros, para evitar que o gestor responda pelo uso ilegal 
do dinheiro público em seu acúmulo de renda. 

Ao cometer os atos de improbidade administrativa, previstos na Lei 8429/92, o gestor público responde 
judicialmente e corre o risco de não poder se candidatar para as próximas eleições. Diversos autores classificam os tipos 
de inelegibilidades cometidas em tempos de candidatura, durante a eleição ou mesmo no período de atuação do gestor. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Diante de tudo que foi exposto, conclui-se que os atos ímprobos são condutas ilícitas praticadas por indivíduos 

que, em desconhecimento das leis, atentam contra o Direito e a Justiça, gerando na sociedade problemas que 
persistirão nas futuras gerações. 

A maneira de conduzir os serviços e recursos públicos foi se tornando mais complexa. Com a ampliação do 
conceito de administrar, que se estendeu para além da arcaica visão de subsistência, o desenvolvimento e a prestação 
de serviços à sociedade passaram a atender todas as necessidades de forma mais igualitária, visando diminuir as 
desigualdades sociais, fazendo o melhor aproveitamento dos recursos públicos e respeitando os princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Ainda há dificuldades, por parte do Poder Legislativo, no que diz respeito ao combate às práticas de 
enriquecimento ilícito e aos benefícios individuais, originados do poder concedido pelos cidadãos aos gestores públicos. 
No entanto, os protestos populares vêm contribuindo para a criação de políticas públicas em que o processo se torne 
mais transparente a fim de minimizar os abusos cometidos e modificar a imagem de que todo gestor público é corrupto. 

Deste modo, com a sociedade unida, torna-se mais fácil e eficaz identificar e combater os atos de improbidade 
administrativa para que sejam aplicadas de forma correta as devidas sanções, não deixando impune nenhum gestor que 
tente se beneficiar do patrimônio público pertencente à sociedade. Então, sejamos os protagonistas de nosso futuro e 
lutemos por melhores condições de vida para todos. 
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IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: UMA ABORDAGEM SOBRE A LEI Nº. 8.429 DE 2 DE JUNHO 
DE 1992 
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RESUMO: A Lei 8.429 de 2 de junho de 1992, ou simplesmente, Lei de Improbidade Administrativa, surge em meio a 
uma onda de corrupção que causava e, infelizmente, até hoje ainda causa muitos prejuízos ao erário público. O Projeto 
de Lei nº. 1.446/91 que originou a Lei de Improbidade Administrativa foi enviado para o Congresso Nacional pelo 
presidente da República da época, o alagoano Fernando Collor de Mello do PRN (Partido da Reconstrução Nacional) 
que sofre Impeachment no mesmo ano em que a Lei 8.429/92 entra em vigor, e justamente sob a acusação de 
corrupção. Esta lei representa a regulamentação da norma constitucional de eficácia limitada presente no § 4º do art. 37 
da nossa Carta Magna, a Constituição de 1988. A referida lei dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos 
que venham a praticar atos de improbidade administrativa, embora não traga em seu texto, expressamente, uma 
definição sobre improbidade administrativa. O artigo 3º da lei supra também prever a aplicabilidade da mesma para 
àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele de 
beneficie sob qualquer forma. 

 
Palavras-chave: Agente Público. Corrupção. Improbidade Administrativa. 

 
INTRODUÇÃO  

 
O presente trabalho, que aborda a Lei de Improbidade Administrativa (LIA), tem como finalidade esclarecer 

alguns pontos da Lei nº. 8.429/92, fazendo com que o leitor possa conhecer melhor o que é Improbidade Administrativa, 
sua definição, embora a lei não a traga expressamente, e consequentemente ajude a combater às práticas dessa 
conduta que afronta aos princípios da administração Pública elencados no caput do art. 37 de nosso Texto Magno. 

Este artigo também tem o objetivo de descrever quem são os sujeitos que podem vir a praticar os atos de 
improbidade administrativa, quem são, na visão da lei 8.429/92, os agentes públicos, quem pode sofrer as 
consequências dos referidos atos, quais as categorias de atos de improbidade administrativos que estão sujeitos às 
penalidades da LIA. E também mostrar que penalidade aplicar em cada caso, quem pode representar à autoridade 
administrativa competente para que seja instaurada investigação sobre possíveis práticas de atos de improbidade e 
quais as consequências para quem fizer representação sabendo da inocência do representado. 

 
METODOLOGIA  

 
Diversos são os tipos de pesquisa e suas classificações, dependendo dos objetivos, da forma de estudo ou 

quanto ao objeto a ser estudado. 
No caso do presente trabalho, temos um exemplo clássico da pesquisa bibliográfica, voltada para a busca de 

novos conhecimentos por meio das informações coletadas no acervo bibliográfico disponível sobre o tema, seja em 
livros, revistas, jornais, artigos científicos, internet e outros. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 
1 Improbidade Administrativa 

 
Para que se tenha um conhecimento melhor sobre o que é improbidade administrativa, recorre-se, 

inicialmente, ao dicionário para ver a definição da palavra "improbidade". No dicionário Michaelis o significado da palavra 
improbidade é o seguinte: (lat improbitae) sf 1. Falta de probidade 2. Maldade, perversidade, desonestidade, mau 
caráter. 

Pode-se observar que a palavra improbidade vem do latim e significa, dentre outras coisas, falta de probidade 
e como probidade é característica de quem é probo, ou seja, de quem é honesto, dos significados presentes na definição 
acima o que mais se encaixa para a definição de improbidade é o de desonestidade.  

Corroborando com essa tese, Marinela (2010, p. 38) expõe que 
 

O princípio da moralidade exige que a Administração e seus agentes atuem em 
conformidade com princípios éticos aceitáveis socialmente. Esse princípio se relaciona 
com a ideia de honestidade, exigindo a estrita observância de padrões éticos, de boa-fé, 
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de lealdade, de regras que assegurem a boa administração e a disciplina interna na 
Administração Pública. 

 
A Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU) publicou em agosto deste ano a segunda edição do 

livro CEM PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA e nele a definição sobre 
Improbidade Administrativa cita, além da desonestidade, o descaso ou outro comportamento impróprio por parte dos 
agentes públicos no exercício da função pública. 

A mesma escola aborda, no livro supramencionado, a relação do princípio da moralidade com a improbidade 
administrativa, conforme se observa abaixo: 

 
Pode-se dizer que o critério geral definidor da improbidade administrativa pauta-se pelo 
princípio da moralidade administrativa, que impõe ao agente público a observância de um 
comportamento ético, o qual vai sendo definido como base na ética pública em 
construção - e tal parece justificar, inclusive, a impressão dos contornos da improbidade 
administrativa. 

 
Cabe ressaltar que, embora os doutrinadores, de uma forma geral, façam distinção entre os conceitos de 

improbidade e moralidade, é difícil conceituar improbidade administrativa sem citar que essa se refere a uma afronta ao 
princípio da moralidade (art. 37, CF/1988, caput). 

Mesmo ao tentar definir ou conceituar Ação de Improbidade Administrativa, o princípio da moralidade 
administrativa se faz presente. Sobre a Ação de Improbidade Administrativa, Carvalho Filho (2006, p. 882) faz a seguinte 
colocação: 

 
Ação de Improbidade Administrativa é aquela em que se pretende o reconhecimento 
judicial de condutas de improbidade na Administração, perpetradas por administradores 
públicos e terceiros, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de 
preservar o princípio da moralidade administrativa. 

 
Com isso, pode-se observar que existe uma relação entre a improbidade administrativa e o princípio da 

moralidade quando se vê o ato de improbidade como uma conduta que fere os princípios expressos no caput do art. 37 
de nossa Constituição, e em especial o princípio da moralidade. 

No entanto, vale salientar que essa moralidade não se refere a moral comum e sim a moral jurídica, pois se 
trata da moralidade administrativa. Welter (1929 apud MEIRELES, 2008, p. 90) explica essa diferença: 

 
A moralidade administrativa não se confunde com a moralidade comum; ela é composta 
por  regras de boa administração, ou seja: pelo conjunto das regras finais e disciplinares 
suscitadas não só pela distinção entre o Bem e o Mal, mas também pela ideia geral de 
administração e pela ideia de função administrativa. 

 
Esse é o mesmo entendimento de Alexandrino (2011, p.14): "A moral administrativa liga-se à ideia de 

probidade e de boa-fé". 
Percebe-se, através das opiniões dos autores supracitados, uma relação entre improbidade administrativa e o 

princípio da moralidade administrativa e também entre os conceitos de moralidade administrativa e honestidade.  
 

2 Sujeitos passivos dos atos de improbidade administrativa 
 
Em seu texto, a lei nº. 8.429/92 traz expressas as pessoas ou sujeitos que podem sofrer ou serem atingidos 

pelos atos de improbidade, ou seja, as vítimas dessa conduta imprópria. Estes sujeitos estão descritos, mais 
precisamente, no artigo primeiro e em seu parágrafo único, conforme exposto separadamente abaixo: 

• A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios; 

• Empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja 
concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou receita anual e; 

• Entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício, de órgão público bem como 
daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de cinquenta por cento do 
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patrimônio ou receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a 
contribuição dos cofres públicos. 

No caso do primeiro ponto, onde entram as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as 
fundações, as autarquias, as secretarias e os ministérios, por exemplo, todos esses entes podem ser vítimas dos atos de 
improbidade previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA. Enquanto que nos pontos seguintes só os atos previstos no art. 10 
são possíveis, já que se refere à lesão ao erário público. 

 
3 Sujeitos ativos dos atos de improbidade administrativa 

 
De acordo com a lei 8.429/1992 os sujeitos ativos dos atos de improbidade administrativa são os agentes 

públicos, servidores ou não, que venham a cometer atos de improbidade contra a administração direta, indireta ou 
fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, dos Territórios e de 
Empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou 
concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou receita anual e ainda entidade que receba subvenção, 
benefício ou incentivo fiscal ou creditício, de órgão público bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja 
concorrido ou concorra com menos de cinquenta por cento do patrimônio ou receita anual. (art. 1º). 

Para Alexandrino (2011, p. 324), "Os sujeitos ativos dos atos de improbidade administrativa são, exatamente 
por essa razão, as pessoas que têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação judicial de improbidade 
administrativa [...]". 

A LIA também prever a aplicabilidade a terceiros que, mesmo não sendo agentes públicos, induza ou concorra 
para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. (art. 3º). 

Depreende-se do texto acima que um terceiro pode sofrer as sanções previstas na Lei 8.429/92. Entretanto, é 
necessário dizer que um terceiro não pratica sozinho o ato de improbidade. Ele induz o agente a pratica desse ato; 
realiza o ato em conjunto com o agente público ou se beneficia da prática do ato ímprobo praticado por esse agente. 

Mas afinal, quem é o agente público na ótica da LIA? 
 

4 Agente público segundo a lei 8.429/1992 
 
O agente público é todo indivíduo que desempenha alguma função no âmbito da administração pública direta, 

indireta ou fundacional, mesmo que temporariamente, recebendo ou não pelo desempenho dessa função. Meireles 
(2008, p.76), define agente público da seguinte maneira: "São todas as pessoas físicas incumbidas, definitivamente ou 
transitoriamente, do exercício de alguma função estatal". 

Outros autores têm uma definição mais ampla do conceito de agente público, conforme exposto abaixo: 
Na visão Marinela (2010, p. 539): 
 

A expressão agente público é a mais ampla para designar de forma genérica e indistinta 
os sujeitos que exercem funções públicas, que servem ao Poder Público como 
instrumentos de sua vontade ou ação, independentemente do vínculo jurídico, podendo 
ser nomeação, contratação, designação ou convocação. 

 
Já para Alexandrino (2011, p.66): 
 

Agentes públicos são, portanto, todas as pessoas físicas que, em razão de vínculos 
jurídicos de variada natureza com o Estado, têm aptidão para exteriorizar a vontade 
deste, em quaisquer dos entes federados (União, estados, Distrito Federal e municípios), 
nos três Poderes da República (Executivo, Legislativo e Judiciário). 

 
Para os efeitos da Lei de Improbidade Administrativa, agente público é aquele que está previsto no art. 2º: 
 

[...] todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por 
eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou 
vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo 
anterior. 
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Independentemente da existência de diversos conceitos e definições acerca de agente público, cumpre 
observar que os agentes descritos acima no art. 2º desta lei, são os indivíduos que estão sujeitos às penalidades 
previstas no art. 12 da 8.429/92, e dependendo da gravidade do ato ímprobo, poderão, também, sofrerem sanções 
administrativas, civis e penais.  

 
5 Tipos, espécies ou categorias dos atos de improbidade administrativa e sanções previstas para cada caso. 

 
Os atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/92 foram divididos por tipos/espécies/categorias 

em artigos diferentes, a saber, 9º, 10 e 11, e em cada artigo a lei detalhou os atos e/ou omissões que configuram 
práticas ou condutas impróprias para um agente público no desempenho de suas funções. 

Já o art. 12 traz, também separadamente, desta vez em incisos, as sanções aplicáveis para cada categoria ou 
tipo de ato, que, para melhor entendimento, será exposto no quadro 1.0. 

 
ATOS DE 

IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA 

CATEGORIAS 
DOS ATOS DE 
IMPROBIDADE 

 
SANÇÕES 

 
DESCRIÇÃO DAS PENALIDAES APLICÁVEIS PARA 
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 I Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao 

patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando 
houver, perda da função pública, suspensão dos direitos 
políticos de oito a dez, pagamento de multa civil de até 
três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição 
de contratar com o poder público ou receber benefícios 
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente ainda que por intermédio de pessoa 
jurídica de qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez 
anos. 
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 Ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou 
valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se 
concorrer esta circunstância, perda da função pública, 
suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, 
pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do 
dano e proibição de contratar com o Poder Público ou 
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo 
prazo de cinco anos. 
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III
 

Ressarcimento integral do dano, se houver perda da 
função pública, suspensão dos direitos políticos de três 
a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem 
vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e 
proibição de contratar com o Poder Público ou receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três 
anos. 

Fonte: Autor 
 
É importante frisar que, para se alcançar uma eficácia maior da lei de improbidade e para que as penalidades 

previstas no art. 12 da referida lei possam efetivamente ser aplicadas, é preciso que, ao se tomar conhecimento de uma 
conduta que enseje em ato de improbidade, o indivíduo, seja ele quem for, represente à autoridade administrativa ou ao 
Ministério Público. A autoridade administrativa ou o Ministério Público terão que apurar os fatos denunciados.  

Caso haja fundados indícios de conduta ímproba, o Ministério Público proporá ação de improbidade e esta 
seguirá o rito ordinário. Porém, caso o Ministério Público não figure como parte autora, terá obrigatoriamente que atuar 
como fiscal da lei, sob pena de nulidade (art.17, § 4º). 
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Todavia, aquele que representar, por ato de improbidade, contra agente público ou terceiro beneficiário 
sabendo ser esse inocente, sofrerá detenção de seis a dez meses além de multa e ainda estará sujeito a pagar 
indenização pelos danos que venha a provocar - materiais, morais ou à imagem (art. 19, parágrafo único). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Com o propósito de inibir ou reduzir as imoralidades no âmbito da administração pública, preservando os 

princípios presentes no caput do art. 37 de nossa Constituição e buscando a devolução do dinheiro público que, 
historicamente escorre pelo "ralo" da corrupção desse país, a lei de improbidade surge como um instrumento estatal 
para preservação do dever de probidade. 

A lei 8.429/1992, conhecida por Lei de Improbidade Administrativa ou simplesmente LIA, representa um 
avanço do país na luta contra a má gestão pública. A LIA prever punições sérias aos agentes públicos que cometerem 
atos de improbidades que importam enriquecimento ilícito, que causam lesão ao erário público ou que atentem contra os 
princípios da administração pública.  

As punições para cada espécie de ato praticado estão elencadas no art. 12 da lei supramencionada e não 
exclui o agente público das sanções penais, civis ou administrativas, de acordo com a gravidade do ato cometido. 

A referida lei, portanto, apresenta-se ao povo brasileiro como uma possibilidade de reparação dos danos 
causados pelos agentes públicos aos cofres da nação, numa tentativa de recompor seu patrimônio, seus bens e suas 
riquezas.  

Representa, também, em face da necessidade de se preservar o dever de probidade e da manutenção e 
conservação do princípio da moralidade administrativa, uma ferramenta de combate às práticas ímprobas no núcleo da 
administração pública, seja ela direta, indireta, ou fundacional, de qualquer dos poderes (Executivo, Legislativo e 
Judiciário) da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
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ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

Estephanine A. de Albuquerque; Priscila Alves de Lima; Adaumirton Dias Lourenço 
 

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo abordar sobre um dos sujeitos administrativo sendo ele a organização 
administrativa. Esta organização apresenta os seus órgãos, as suas funções e classificações. Ainda diferencia a 
descentralização e a desconcentração, a única relação existente entre ambas é o poder chamado de controle. E, por fim, 
a administração direta e indireta da União regulamentada pelo Decreto-lei 200, de 25.2.1967 que propõe regular a 
estrutura administrativa da organização federal. 

 
Palavras-chave: Órgãos. Competência. Centralização. Descentralização. Desconcentração. Administração Direta e 
Indireta 

 
 

INTRODUÇÃO  
 
Para se estudar a organização administrativa em um primeiro momento deve-se diferenciar órgão de entidade 

sendo o primeiro como um núcleo de ação sem personalidade jurídica. E entidade um conjunto de competências com 
personalidade jurídica própria.  

A organização administrativa estuda a estrutura de organização, ou seja, o conjunto de órgãos e entidades que 
compõem a administração local. E, como o próprio nome já diz, a mesma busca à organização estatal através de metas, 
planejamento e gestão pública. 

A gestão pública é responsável pelo desenvolvimento urbano e econômico de uma cidade, são as metas que 
se traçam, a maneira que o município será administrado pelos responsáveis que são encarregados de realizarem essa 
gestão, essa maneira de trabalhar que deve observância a administração pública, ao ramo do direito que regula esse 
tipo de atividade que é o direito administrativo. 

Gestão tem relação com planejamento, com metas, com objetivos, e o que a mesma deseja alcançar é a 
excelência, é o bem da coletividade, a satisfação do povo que ela regula. 

Para haver uma boa gestão pública, também deve haver recursos para que a mesma seja desenvolvida de 
maneira certa, deve- se observância á princípios como a legalidade, moralidade e principalmente publicidade pois o bem 
maior protegido por esse ramo do direito é o bem coletivo, e todos os atos, todos os recursos usados pelo gestor devem 
ser publicados para que toda a população fique ciente do que está acontecendo para ver onde seus impostos estão 
sendo usados, e se os mesmos estão sendo empregados da maneira correta, sem deixar nenhum grupo individual tomar 
a frente dessa gestão e só apenas uma parcela da população ser beneficiada. 

O termo Gestão Pública, aplicado à Administração Pública Federal (APF), pode ser conceituado como um 
processo administrativo tipificado em seis etapas: planejamento, programação, orçamentação, execução, controle e 
avaliação das políticas públicas que vise à concretização das mesmas, direta ou indiretamente, por uma entidade pública 
ou privada. 

O Gestor público é aquele encarregado de desempenhar tais funções elencadas acima visando o bem comum 
da sociedade em consonância com as normas vigentes do Estado. 

No tocante aos órgãos públicos que compõem essa organização e estrutura estatal, podemos elencar quatro 
tipos de órgãos que se classificam em órgãos independentes ou primários que são os originários da constituição e 
representam o centro dos poderes estatais e não se sujeitam a nenhuma subordinação; órgãos autônomos que são 
aqueles que têm autonomia para planejamentos, supervisão e controle; órgãos superiores que possuem competência 
diretiva e de decisões, porém, não tem autonomia e está subordinado a uma chefia; e os órgãos subalternos que são 
aqueles que só recebem ordens e sua função é apenas executória, sem ter autonomia. 

E a respeito da estrutura do estado podemos também elencar dois tipos de órgãos, os simples que é um só 
centro de competência, tendo como exemplo: portaria, posto fiscal. E os compostos que são vários centros de 
competência onde a atividade é desconcentrada do órgão central para os demais subalternos, tendo como exemplo a 
Delegacia da Receita Federal. 

Esses órgãos também podem se caracterizar como singulares quando tem decisões através de um único só 
agente. E colegiados que decidem através da maioria conjunta de seus membros. 

Para relacionar órgão, agente público e estado foram criadas quatro teorias, a da identidade que segundo a 
mesma o órgão público é o próprio agente, não sendo ela muito aceita, pois se houver a morte do agente o órgão fica 
extinto. A da representação onde diz que o estado é incapaz atuando o agente público como espécie de curador e tutor. 
Não sendo a mesma muito aceita também, pois, se o estado é incapaz, não pode o mesmo escolher o seu 
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representante. A do mandato que defende a relação contratual entre estado e agente, tendo como crítica da doutrina a 
relação estatutária presente e não a contratual. E por fim, a teoria da imputação onde o órgão público é um conjunto de 
competências sem personalidade própria, titularizado pelo agente e suas ações são juridicamente atribuídas (imputadas) 
ao Estado. 

Ainda referente a organização administrativa temos a desconcentração e a descentralização sendo a primeira 
como atribuições repartidas entre órgãos públicos pertencentes a uma única pessoa jurídica, mantendo a vinculação 
hierárquica. E a subsequente distribui competências de uma pessoa para outra. Tal distribuição ocorre entre pessoas 
jurídicas autônomas. 

Tanto o sistema de concentração como o de desconcentração dizem respeito a organização administrativa de 
uma determinada pessoa coletiva pública. A concentração ou desconcentração têm como objetivo a organização vertical 
dos serviços públicos, consistindo basicamente na ausência ou na existência de distribuição vertical de competência 
entre os diversos graus ou escalões da hierarquia. 

Assim a “concentração de competência”, é o sistema em que o superior hierárquico mais elevado é o único 
órgão competente para tomar decisões, ficando os subalternos limitados às tarefas de preparação e execução das 
decisões daquele. E, por conseguinte, a “desconcentração de competência”, é o sistema em que o poder decisório se 
subdivide entre superior e um ou vários órgãos subalternos, os quais, todavia, permanecem, em regra, sujeitos à direção 
e supervisão daquele. 

 
METODOLOGIA  

 
Este artigo apresenta como metodologia o uso de doutrinas, bem como pesquisas na internet acerca da 

organização administrativa abordando pontos específicos como órgãos, entidades, teorias, desconcentração e 
descentralização. Usa a ABNT como norma superior para o desenvolvimento desse trabalho científico. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 
Segundo Celso Antônio, “o Estado tanto pode desenvolver por si mesmo as atividades administrativas que tem 

constitucionalmente a seu encargo, como pode prestá-las através de outros sujeitos. Nesta segunda hipótese, ou 
transfere a particulares o exercício de certas atividades que lhe são próprias ou, então cria outras pessoas como 
entidades adrede concebidas para desempenhar cometimentos de sua alçada. Ao criá-las, a algumas conferirá 
personalidade de Direito Público e a outra personalidade de Direito Privado. Por meio delas, então, descentralizará as 
sobreditas atividades.”  

Órgão público é uma unidade com atribuição específica dentro da organização do Estado. Para José dos 
Santos Carvalho Filho, a característica fundamental do órgão consiste no princípio da imputação volitiva, ou seja, a 
vontade do órgão público é imputada à pessoa jurídica a cuja estrutura que pertence.  

A classificação dos órgãos pode ser de dois tipos a simples e colegiais, as suas funções divididas em ativos, 
de controle, consultivos, órgãos verificados e órgãos contenciosos.   

Para Celso Antônio “[...] competências são uma demarcação de poderes, um feixe de poderes ou um círculo 
de poderes. Esta forma de expressar é imprópria e escamoteia a verdadeira natureza das competências [...]”  

“A competência pode ser conceituada como o círculo compreensivo de um plexo de deveres públicos a serem 
satisfeitos mediante o exercício de correlatos e demarcados poderes instrumentais, legalmente conferidas para a 
satisfação de interesses públicos.” 

As competências públicas apresentam várias características são elas: De exercício obrigatório, irrenunciáveis, 
intransferíveis, imodificáveis e imprescritíveis.  

Celso diz: “A atividade administrativa é descentralizada quando é exercida em uma das formas mencionadas, 
por pessoa ou pessoas distintas do Estado. Diz-se que a atividade administrativa é centralizada quando é exercida pelo 
próprio Estado, ou seja, pelo conjunto orgânico que lhe compõe a intimidade.” 

Celso Antônio distingue a descentralização e desconcentração dizendo “são conceitos claramente distintos. A 
descentralização pressupõe pessoas jurídicas diversas: aquela que originariamente tem ou teria titulação sobre certa 
atividade e aqueloutra ou aqueloutras às quais foi atribuído o desempenho das atividades em causa. A desconcentração 
está sempre referida a uma só pessoa, pois cogita-se da distribuição de competências na intimidade dela, mantendo-se, 
pois, o liame unificador da hierarquia. ” 
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Carvalho Filho diz que: “É o conjunto de órgãos que integram as pessoas federativas, aos quais foi atribuída a 
competência para o exercício, de forma centralizada, das atividades administrativas do Estado. Em outras palavras, 
significa que a Administração Pública é, ao mesmo tempo, a titular e a executora do serviço público.” 

“[...] A Administração Indireta do Estado é o conjunto de pessoas administrativas que, vinculadas à respectiva 
Administração Direta, têm o objetivo de desempenhar as atividades administrativas de forma descentralizada.” 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Esperamos um bom resultado deste trabalho, para que ele contribua ao nosso direito brasileiro acerca desse 

tema tão importante e de tanta relevância que é organização administrativa, para que os nossos representantes saibam 
de fato ser políticos e não corruptos, para que o objetivo central da administração que é o bem coletivo seja sempre 
alcançado e não a interesses individuais de grupos de poder. Para que os recursos empregados na gestão pública 
sejam bem usados e da maneira correta, para que a sociedade seja harmoniosa e para o bem-estar de todos. 
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ÓRGÃOS PÚBLICOS 
 

Tarcísio Viberto Correia da Silva Filho; Alexandre Santos Araújo 
 

RESUMO: Este resumo tem o escopo de apresentar as atividades desenvolvidas por órgãos públicos, exercendo cada 
órgão uma parcela de atribuições e funções que diversos órgãos desempenham. O presente trabalho conceitua os 
órgãos públicos através da doutrina e da lei, como ocorre a criação dos órgãos pelo processo de desconcentração, suas 
principais características e suas classificações, visto que existem vários órgãos classificados de acordo com seus 
critérios. Destarte, é através de órgãos públicos que o Estado desempenha atividades com mais eficiência, visto que os 
órgãos conseguem desenvolver serviços com mais eficiência pela sua especialização. 
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INTRODUÇÃO 
 
Com o objetivo de mostrar a importância dos órgãos públicos no exercício das atividades Estatais, o presente 

trabalho científico apresenta como esses órgãos realizam suas funções específicas, como a pessoa jurídica ou o próprio 
Estado conseguem desenvolver serviços mais eficientes, de acordo com suas funções. 

Os órgãos públicos integram a estrutura do Estado, são conduzidos por agentes, fazendo assim com que o 
Estado esteja exercendo uma atividade indireta pelos seus órgãos e os órgãos pelos seus agentes. Eles não possuem 
personalidade jurídica própria, não são sujeitos de direitos e obrigações, o que implica dizer que eles não têm 
capacidade processual, ou seja, todos os atos praticados por seus agentes são imputados à entidade estatal a qual o 
órgão está vinculado. 

Por fim, os órgãos públicos são bastante importantes para a atuação e organização do Estado, integrando o 
próprio Estado, e é por isso que o presente artigo falará sobre sua importância tanto no Direito Administrativo, como nas 
suas relações com as demais disciplinas. 

 
METODOLOGIA 

 
Como métodos para composição do trabalho, a pesquisa utiliza métodos dedutivos, sendo desenvolvidos 

através de pesquisas bibliográficas por meio de materiais selecionados. Na análise referente ao tema, amplia e solidifica 
os conhecimentos sobre o tema.  

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

O Estado é ente personalizado, manifesta sua vontade através de seus agentes. Compõe o Estado um grande 
número de repartições para desenvolver suas atividades. Repartições essas que são os órgãos públicos. A criação 
desses órgãos representa um processo de desconcentração da atividade administrativa. 

A exteriorização dos órgãos públicos se dá através de seus agentes repartidos no interior da personalidade 
estatal. Cada órgão possui sua função própria, o que faz com que o Estado venha desenvolver serviços mais eficientes, 
através da função de cada órgão classificado pelo seu critério de atribuições. 

Conforme Fernanda Marinela (2013, p.100): 
 

O Estado, bem como as outras pessoas jurídicas de direito público, para prestação de 
suas atividades, pelas diversas funções que exerce, tem de distribuir em seu interior os 
encargos de sua competência com diferentes unidades, exercendo cada qual uma 
parcela de suas atribuições. Essas unidades são chamadas de órgãos públicos, e em 
razão de sua especialização, conseguem desenvolver serviços mais eficientes. 
 

Com base nas principais características que integram os órgãos públicos tem-se: a não personalidade jurídica 
própria; a teoria da institucionalização e a diferença dos órgãos públicos com as pessoas jurídicas.  

Na não personalidade jurídica própria, os órgãos são ausentes de capacidade processual, o que vale dizer que 
os atos praticados por seus agentes, no exercício de suas funções, são imputados à entidade estatal a qual pertencem. 
Não podem nem celebrar contrato, cabendo isso a pessoa jurídica que o órgão está vinculado, através de seus agentes. 

De acordo com Fernanda Marinela (2013, p.101): 
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Os órgãos públicos integram a estrutura do Estado, por isso não tem personalidade 
jurídica própria. Consequentemente, não têm vontade própria, consistindo em meros 
instrumentos de ação e não podendo ser sujeitos de direitos e obrigações. 

 
Na Teoria da institucionalização os órgãos públicos, embora não contendo personalidade jurídica própria pode 

adquirir vida própria, ou seja, com o tempo eles vão adquirindo uma história existencial própria, virando assim uma 
instituição. Porém são entes despersonalizados, não são sujeitos de direitos e obrigações. 

De acordo com Fernanda Marinela (2013, p.101): 
 

No estudo dos órgãos públicos é interessante lembrar a teoria da institucionalização, 
segundo a qual os órgãos públicos, embora não contem com personalidade jurídica, 
podem adquirir vida própria. 

   
Os órgãos não se confundem com a pessoa jurídica, pois a pessoa jurídica representa o todo e os órgãos as 

partes. Nem se confundem com as pessoas físicas, pois as pessoas físicas (os agentes) desenvolvem as atividades nos 
determinados órgãos. 

São admitidos, excepcionalmente, para órgãos públicos, a personalidade judiciária, em que dá o poder para 
esses órgãos terem capacidade para estarem em juízo. Porém isso só é atribuído em situações especiais, quando busca 
prerrogativas funcionais, agindo o órgão como sujeito ativo. Esses casos são para órgãos de patamar constitucional.  

Conforme Fernanda Marinela (2013, p. 102): 
 

Eles podem ter representação própria, isto é, seus próprios procuradores, apesar de, em 
regra não terem capacidade para estar em juízo, salvo em situações excepcionais em 
que lhes é atribuída a personalidade judiciária. 

 
A classificação dos órgãos públicos se dá através de critérios. Sobre o critério posição estatal, tem-se os 

órgãos: Independentes: que são órgãos que tem sua origem na constituição, não tem subordinação hierárquica; órgãos 
autônomos: abaixo dos órgãos independentes têm ampla autonomia administrativa, financeira e técnica; Órgãos 
Superiores: que estão sempre sujeitos ao controle de uma chefia mais alta, mas detém o poder de direção controle, etc.; 
Órgãos Subalternos: são aqueles hierarquizados órgãos mais elevados. 

No critério conforme sua esfera de atuação tem-se os órgãos, Centrais: que exercem atribuição em todo o 
território nacional; Locais: que atuam sobre a parte de um território; Simples: Constituído por um só centro de 
competência; Compostos: reúnem outros órgãos vinculados a sua estrutura.  

Em relação as suas funções têm-se os órgãos: Ativos: atuam no desenvolvimento de uma administração. É 
subdividido em Órgãos de direção superior (órgãos que decidem) e órgãos de execução (órgãos que da manifestação do 
Estado); Órgãos consultivos: como o próprio nome já diz, serve para aconselhamento e elucidação; Órgãos de controle: 
controla e fiscaliza os agentes. 

Essas são as classificações de cada órgão, conforme seu critério. Visto que eles podem ser classificados de 
diversas maneiras. Lembrando que as classificações dos órgãos são as mais aceitas pelas doutrinas, há a aceitação 
majoritária para tal. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Este resumo teve como escopo mostrar a importância dos órgãos públicos nas suas atuações funcionais e os 

vários tipos de órgãos. Portanto percebe-se que eles exercem atividades através de seus agentes para o Estado, 
possuindo o ente a qual o órgão está vinculado reponsabilidade civil por seus atos praticados. É através dos órgãos 
públicos que o Estado consegue desenvolver serviços mais eficientes, através da especialidade de cada órgão. 

No entanto, os órgãos públicos são como o próprio Estado, embora destituídos de personalidade jurídica, vão 
adquirindo uma história existencial entre a pessoa jurídica, o órgão e as pessoas físicas. 
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ANÁLISE DO PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA FRENTE AO DESVIO DE 
FINALIDADE 

 
Lucas Alves de Vasconcelos 

 
RESUMO: Este trabalho acadêmico tem por escopo o estudo e análise, pelo método dedutivo, com base em livros e 
artigos especializados sobre o tema, mesmo que em linhas teóricas, a questão do salutar princípio constitucional-
administrativo da moralidade administrativa frente ao ato de desvio de finalidade, percorrendo seus conceitos 
doutrinários e legais, para esta conduta crescentemente noticiada nos meios de comunicação que vem macular todos os 
princípios das boas práticas administrativas, principalmente, comprometendo o interesse público, pois tentam certos 
agentes públicos, crentes da impunidade, revestir de legalidade interesses pessoais sem atentar para o bem comum e o 
princípio da moralidade administrativa é ignorado, ficando passível o ato de anulação quando comprovado desvio, além 
da caracterização de improbidade administrativa, desde modo, faz-se necessária a apreciação de alternativas para 
minimizar essa prática imoral ao dito princípio. 
 
Palavras-chave: Princípio da moralidade administrativa. Desvio de finalidade. Interesse público. Improbidade 

Administrativa. 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

O atual trabalho se desencadeia no que perfaz o estudo inicial sobre o princípio da moralidade administrativa, 
como item indispensável de todos os atos praticados pela Administração Pública, não bastando tão somente o gestor da 
coisa pública em aplicar a lei friamente, pois, podem existir interesses pessoais do administrador para tentar, usando do 
poderio administrativo funcional e material, beneficiar alguém ou prejudicar outrem revestido pelas prerrogativas 
administrativas própria do poder de império e cogente do ente federativo. 

Tem como problemática desde trabalho o choque entre as condutas lesivas dentro do poder discricionário e a 
elevada prática de atos contrários ao princípio da moralidade administrativa, que vem viciar o ato, ficando prejudicado o 
bem comum, e aqui, procurar ponderar sobre possíveis meios para a resolução do problema que se prolifera feito um 
câncer administrativo, carecendo de remédios processuais fortes e incisiva atuação dos entes de controle dos órgãos 
corregedores internos e externos da administração pública, bem como a participação popular e da mídia para denunciar 
eventuais irregularidades. 

Deste modo, quando há a alteração anormal da conduta daquele que administra os interesses coletivos para 
burlar o sistema jurídico dando fim legal ao seu ímpeto, mas atropelando todos os princípios contidos no artigo 37, caput, 
da Constituição Federal de 1988, o da legalidade, impessoalidade, principalmente o princípio da moralidade, publicidade 
e eficiência, todos como alicerce da administração pública, que é aqui tratado a moralidade administrativa como o 
conjunto de boas práticas da administração, pautada na boa-fé, honestidade e lealdade, e não aquela moralidade social 
do que é certo ou errado subjetivamente, pois este conceito varia de acordo com cada indivíduo, cultura social e 
experiência de vida. 

Pois a questão moral muda de acordo com os anos, considerando que hoje vem sendo feita adoção por casais 
do mesmo sexo de crianças, que jovens cada vez mais cedo tem iniciação sexual, que cada vez mais pessoas na 
melhor idade estão trabalhando, se casando, viajando pelo mundo, são estes conceitos morais que a meio século eram 
temas intocáveis e que atualmente vem mudando e conferindo respeito em nome da isonomia constitucional. 

No que perfaz a coisa pública, se ascende a partir da Constituição Cidadã, o ideal de responsabilidade com o 
patrimônio, dinheiro público na correta aplicação, além da cobrança da mídia, oposição política, do judiciário e do 
parquet, dos particulares administrados, para que cada Administração Pública aplique acertadamente as somas 
advindas dos pesados impostos, quando isso feio é uma homenagem ao princípio da moralidade administrativa, por 
estar desenvolvida no interesse público que gerou a norma. 

Assim, como os atos administrativos tem presunção de boa-fé, incrementados pela legalidade sedimentar, 
acredita-se a sociedade administrada, e demais instituições, que tal conduta foi fielmente dentro da lei para a promoção 
dos bens comuns, porém, é de se ressaltar que além dos comandos positivos, o ato deve ser compatível e harmônico 
com os princípios da Administração Públicos contidos na Lei Maior, sob pena de invalidade e outras penalidades por ato 
improbo em desvirtuar a regra em nome do interesse social. 

 
 

 



 

ANAIS DO 10º CONGRESSO JURÍDICO DAS FIP 188 

 

PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA 
 

Inicialmente, um princípio significa uma regra basilar primeira dotada de força e observância geral para que os 
demais atos posteriores tenha compatibilidade dentro de seu sistema, assim, quando existe um conjunto positivado de 
normas jurídicas infraconstitucionais, fruto do processo legislativo, se analisa antes do crivo da compatibilidade com as 
normas constitucionais superiores, se tais novas leis são inicialmente conforme os princípios fundamentais da ordem 
jurídica em seu sistema integrante. 

Neste sentido, para que ocorra a legitimidade para validar a norma anteriormente elaborada pelo Poder 
Legislativo, deve ser nutrida a atuação da Administração Pública nos princípios jurídicos fundamentais, em que se 
prepondera explicitamente no ordenamento jurídico brasileiro, o rol nítido do art. 37, caput, da CF/88, nos seguintes 
termos: 

 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...] 
 

Estas regras são orientadoras, obrigatoriamente, de todos os aspectos na gestão das necessidades públicas, 
para que seja gerida com responsabilidade e segundo a finalidade social do governo para a promoção do bem comum 
através de todos seus atos, devendo adotar fielmente todos estes princípios na execução de seus atos. 

Porém, como a Administração Pública, tanto a direta como a indireta, é formada por diversas pessoas, de 
vários graus de preparação, tanto os concursados após longos anos de estudos até a posse, bem como as figuras 
famosas da mídia que também entram na disputa eleitoral e acabam se elegendo, ou seja, altamente diversificada a 
qualidades daqueles que fazem parte do Poder Legislativo, atuando no modo governamental da Administração Pública 
legislando bem ou mal. 

Medindo principalmente quando se fala no princípio alvo deste estudo, o da moralidade administrativa, abrange 
não um conselho do mandamento constitucional, mas sim uma exigência direta e nítida para cumprimento, já que há a 
necessidade de tudo se legislar neste sistema jurídico brasileiro detalhista, precisando ser expostos os princípios 
supracitados para todos no desempenho das funções públicas com honestidade e justiça. 

Merecendo ser explanado aqui o conceito de ato administrativo como aquela manifestação de vontade 
unilateral, nutridas pelo princípio da supremacia do interesse público sobre o particular e o da indisponibilidade do 
interesse público, em que a administração atua quando gera, altera, transfere, extingue direitos ou obrigações para si ou 
outrem, de acordo com a legalidade, devendo-se pautar nos princípios fundamentais que a regem, além de ser 
admissível um controle de legalidade do ato, além da observância dos requisitos de competência, finalidade, forma, 
motivo e objeto. 

No que meça o ato ser autoexecutável pela administração pública, sem precisar solicitar autorização de 
ninguém para concretizar suas vontades quando abalizadas para isso, gozando de presunção seus atos de legitimidade, 
possuindo poder de polícia para fiscalizar ou impor limitações aos particulares, bem como exigibilidade para aplicar 
sanções, tudo isso para deixar importantes ferramentas nas mãos da administração para melhor trabalhar. 

Mesmo sabendo que é dever de todos zelar pela aplicação das leis nos seus exatos termos, dever de agir 
imparcialmente no cumprimento do seu papel, de atuar honradamente com boa-fé em todos os atos e programas, de dar 
clareza e notoriedade aos procedimentos e decisões administrativas, bem como prestar o serviço eficiente no menor 
prazo temporal, tradução fiel dos preceitos positivados nos princípios expostos respectivamente de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência abarcados pela CF/88 que rege o trato com a coisa pública 
genericamente. 

Pois a base da atuação da administração pública é a lei, que confere os limites da atuação em cada extremo, 
deixando certa liberalidade para o administrador analisar o juízo de conveniência e oportunidade para fabricar seus atos, 
conforme explana os dizeres de Diógenes Gasparine sobre a vinculação da lei ao agir administrativo: 

Vinculados são os atos administrativos praticados conforme o único comportamento que a lei prescreve à 
administração pública. A lei prescreve, em princípio, se, quando e como deve a administração pública agir ou decidir. A 
vontade da lei só estará satisfeita com esse comportamento, já que não permite à administração pública qualquer outro. 
Esses atos decorrem do exercício de uma atribuição vinculada [...], cuja pratica a administração pública não tem 
qualquer margem de liberdade (2012, p. 148). 

A tradução simples e mais objetiva é do cumprimento da lei em primeiro plano, mas com atenção ao que seria 
o âmago da gestão pública ser o princípio da moralidade administrativa, pois nitidamente a conduta ética e proba por 
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todos aqueles que exercem um cargo público, respeitando a coisa pública que pertence ao povo legalmente, consoante 
aduz os professores Marcelo Alexandrino e Vicente de Paula (2009, p.139) 

O administrador não pode agir contrariamente ou além da lei, pretendendo impor o seu conceito pessoal de 
interesse público, sob pena de inquinar seus atos em desvio de finalidade. Deve, simplesmente, dar fiel cumprimento à 
lei, gerindo a coisa pública conforme o que na lei estiver determinado, ciente de que desempenha o papel de mero 
gestor de coisa que não é sua, mas do povo. 

E como ressaltado anteriormente, não é puramente com a singela aplicação da lei que se faz justiça ou que 
não se comete uma ilegalidade, mas sim a ignorância dos princípios jurídicos basilares, fonte inspiradora dos atos 
administrativos, que inobservada macula o ato comprometendo sua validade, quanto mais à moralidade administrativa 
que é guardiã da integridade com a res pública. 

Assim sendo, um ato isento de moralidade administrativa não só é carente na sua validade tão somente, mas 
sim, na sua essência por ser desnutrido da legitimidade, tornando-se nulo de pleno direito, e não ponderado se era 
oportuno ou conveniente, pois a previsão dos atos discricionários é predita seus limites em lei, com certa capacidade de 
escolha, mas com observância á melhor aplicação de acordo com o caso concreto, assim como melhor ensina Helly 
Lopes Meirelles: 

Atos discricionários são os que a administração pode praticar com liberdade de escolha de seu conteúdo, de 
seu destinatário, de sua conveniência, de sua oportunidade e do modo de sua realização. 

A rigor, a discricionariedade não se manifesta no ato em si, mas sim no poder de a administração praticá-lo 
pela maneira e nas condições que repute mais convenientes ao interesse público (2012, p. 176). 

Frise-se que a probidade buscada pelo aludido princípio é a moralidade em seu aspecto objetivo, ou seja, a 
conduta exalada por aquele dotado de função pública, não importando ao direito à noção pessoal, no entanto que sua 
conduta seja resguardada como exemplo de boas práticas, éticas e probidade, tanto no exercício do ato discricionário, 
como no julgamento da oportunidade sobre o ato discricionário pautado nem sempre no fim social. 

Contudo foi esse avanço na legislação e doutrina que crescentemente está a ação do Poder Judiciário para 
averiguar o conteúdo de legalidade dos atos, comumente decisões que rechaçam atos maquiados de legalidade por 
fora, mas recheados de trapaças, incorrendo em clara improbidade administrativa a desobediência à norma 
constitucional, configurando anomalia de intenção. 

Nesse sentido, se vale o relevante dizer da Carta Magna, no art. 37, §4º no que aduz sobre as consequências 
do descumprimento da moralidade: 

Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função 
pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da 
ação penal cabível. 

De tal modo é a importância jurídica dos efeitos quanto da ofensa à moralidade é configuração, até por parte 
do Presidente da República, em crime de responsabilidade, vide art. 85, V da CF/88. 

Ao passo que, considerada a principal arma processual de fiscalização pelo cidadão em dia com suas 
obrigações eleitorais, dos atos que possam atentar principalmente contra o princípio da moralidade administrativa frente 
à tutela do Poder Judiciário é a Ação Popular como legítimo dispositivo constitucional dotado de cogente força, mais 
contundente que o direito de petição, fruto da atuação popular efetiva para supervisionar os atos da Administração 
Pública e as condutas de seus agentes, conforme art. 5º, LXXIII, da CF/88, in verbis: 

 
Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo 
ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade 
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, 
salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. 
 

No desenvolvimento da defesa de um direito inicialmente provocado por um cidadão, indiretamente acaba 
contornando a defesa de todos os atos ferinos aos interesses da sociedade ou patrimônio público, sendo notório um 
direito político seu ajuizamento, bem como por ser o próprio povo possuidor dos bens e interesses públicos, ao ponto 
que se alicerça o princípio estrutural da indisponibilidade do interesse público, sendo este declaração de que todos os 
que estão no poder são meros gestores da coisa coletiva, devendo atuar segundo as normas e princípios da melhor 
forma possível na construção do bem comum, legitimado pela vontade do povo. 
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DESVIO DE FINALIDADE 
 

A figura do comportamento ilícito de desvio de finalidade ou de poder é quando o agente administrativo 
público, no exercício de seu cargo, dotado de poder discricionário para deliberação de certo ato conferido por lei, acaba 
fazendo sua vontade pessoal ou interesse contrário obscuramente à vontade coletiva, atua como se estivesse fazendo a 
medida totalmente pura e lícita, ou até diretamente confrontando a lei, pois a administração e seus agentes devem fazer 
apenas ou deixar de fazer o que lei manifestadamente assim preveja, neste sentido Alexandrino e De Paula (2009, p, 
196). 

Em suma, a Administração, além de não poder atuar contra lei ou além da lei, somente pode agir segundo a lei 
(a atividade administrativa não pode ser contra legem nem praeter legem, mas apenas secundum legem). Os atos 
eventualmente praticados em desobediência a tais parâmetros são atos inválidos e podem ter sua invalidade decretada 
pela própria Administração que os haja editado (autotutela administrativa) ou pelo Poder Judiciário. 

Neste caminho, praticamente faz desmerecer aquela confiança jurídica atribuída ao seu cargo para escolha 
discricionária do ato, no caso concreto, da melhor localidade para, por exemplo, uma área para construção de uma mega 
escola, e por conta de benefício pessoal financeiro, acaba se corrompendo, e fazendo em área totalmente diversa da 
real necessidade do lugar apontado, vindo a atender um número reduzido de pessoas, burlando o sentido do poder 
discricionário, gerando desfio de finalidade, por conta da falta de moralidade. 

Pois tanto no berço do ato discricionário lícito ou ilícito podem gerar boas ou detestáveis práticas, por conta da 
liberalidade concedida pela lei, ao ponto que se exceder ou minorar a vontade legal estará o gestor praticando 
arbitrariedade com abuso ou desvio de finalidade, desse modo, perdendo a legitimidade para tal ato e ferindo os 
princípios, sem qualquer validade jurídica, conforme preconiza o metres Bandeira de Mello: 

Ao agir arbitrariamente o agente estará agredindo a ordem jurídica, pois terá se comportado fora do que lhe 
permite a lei. Seu ato, em consequência, é ilícito e, por isso mesmo corrigível judicialmente. Ao agir discricionariamente 
o agente estará, quando a lei lhe outorga tal faculdade (que é simultaneamente um dever), cumprindo a determinação 
normativa de ajuizar sobre o melhor meio de dar satisfação ao interesse público por força da indeterminação legal 
quanto ao comportamento adequado à satisfação do interesse público no caso concreto (MELLO, 2014, p. 436-437). 

Porém, como modelo, se estando presentes todos os procedimentos legais licitatórios prévios para aquisição 
de bens, e visto grosso modo como normal a compra para obra escolar, contudo, no que diz respeito à existente 
demanda no local escolhido pelo gestor, depois de investigada, e se comprovada, verá que ficou aquém a escolha por 
ser em área diversa da real necessidade do povo, e por isso, torna-se um ato repudiado juridicamente, desamparado de 
boa-fé, honestidade, decoro, mesmo que pautada na letra fria da lei sobre o poder discricionário, passível de tutela 
judicial. 

O referido ato de desvio acima aludido se alcança a um fim diverso daquele pretendido pelo interesse público 
impessoal, mas absolutamente satisfatório ao agente que fez a escolha. Não importando para o Direito a questão íntima 
do agente sobre o ato, mas sim a realização da prática manifestada em sua conduta, que toda ela se desenvolveu 
ofendendo o princípio da moralidade, mesmo que aparentemente legal, sua conduta é merecedora de nulidade e 
punições, como a Ação Improbidade Administrativa, sendo tão grave a conduta por desatenção a um princípio-mãe do 
ordenamento jurídico, que é impraticável a convalidação, nestes termos da exteriorização da conduta ensinam Vicente 
Paula e Marcelo Alexandrino (2009, p.59): 

Assim, embora sem dúvida se trate de um conceito indeterminado, com uma zona de incerteza na qual as 
condutas poderão, ou não, ser enquadradas como contrárias à moral administrativa, o certo é que nenhuma relevância 
tem a opinião do agente que praticou o ato cuja moralidade esteja sendo avaliada. Importa unicamente o que se extrai 
do ordenamento jurídico acerca da conduta compatível com a moralidade administrativa 

Ou em outras palavras, o administrador acaba alterando o interesse social legítimo pelo interesse particular 
indevido, assumindo assim, as sanções penais, administrativas e cíveis, ficando à mercê sua conduta alvo da Ação 
Popular, intervenção interna e externa, bem como da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, por ser ele, 
fiscal da lei e protetor de toda a coletividade em face de desvios de conduta, já que a finalidade é o interesse público, 
esta distorção discricionária é indevida para razões alheia à vontade geral, sem fundamentação jurídica. 

Nessa esteira, o interesse e finalidade, são de considerações coletivas ao passo que o professor Marçal Filho 
(2011, p.372) leciona sobre finalidade: 

Quando exercita uma função estatal, o agente promove a concretização do ordenamento jurídico em seu 
conjunto. Logo, existem inúmeras finalidades a serem realizadas. É indispensável identificar essas finalidades 
contempladas de modo teórico no ordenamento jurídico. Depois, cabe produzir uma conjugação entre as diversas 
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finalidades, tendo em vista o princípio da proporcionalidade. É dever de o administrador público expor à vista da 
comunidade a concepção que adota como finalidade dos atos administrativos que pratica. 

Merece ser enfatizado que os recorrentes casos de desvio de finalidade são expostos nas mídias jornalísticas 
diariamente, como por exemplo, para nutrir futura Ação Civil Pública, quando há no âmbito administrativo há uma 
desapropriação de terras de um amigo íntimo do gestor para lhe conferir uma ótima indenização, ou quando se transfere 
um servidor simplesmente por não ter gostado de sua aparência. Condutas estas explicativas, mas didáticas para aferir 
com certeza na configuração de desvio de finalidade, ou seja, alguém detém o poder para tal, mas utiliza com objetivos 
estranhos ao interesse social para viciar o mérito, tais narrativas padecendo de vício de nulidade. 

Desse modo, oportuno elucidar sobre o mérito administrativo do nobre mestre Celso Antônio Bandeira de 
Mello: 

 
Mérito é o campo de liberdade suposto na lei que, efetivamente, venha a remanescer no 
caso concreto, para que o administrador, segundo critérios de conveniência e 
oportunidade, se decida entre duas ou mais soluções admissível perante ele, tendo em 
vista o exato atendimento da finalidade legal, dada a impossibilidade de ser 
objetivamente reconhecida qual delas seria a única adequada. 

 
Contudo, é de se deixar bem explanado no que toca a questão da separação dos poderes para análise de 

mérito quanto à legalidade, devendo cada Poder ser harmônico e independente entre si, não podendo o judiciário em 
regra invadir a competência administrativa quanto ao mérito reiteradas vezes, mas sim, como o princípio da 
inafastabilidade do Poder Judiciário de fazer uma aferição quanto ao controle de legalidade do procedimento, tendo em 
vista os critérios objetivos até no campo do ato discricionário, nos aspectos formal e material, tendo em vista se está se 
desenvolvendo à luz do direito o trato com os interesses e bens do povo. 

Ao ponto, que pelo princípio do dispositivo, ou seja, da inafastabilidade da jurisdição contida no Art. 5º da 
CF/88, XXXV, devendo o Poder Judiciário sopesar e julgar todas as demandas apresentadas, ao passo que também a 
administração está sob o enfoque da lei por fiscalização interna e externa do Poder Judiciário para analisar se ela está 
cumprindo a lei de acordo com os fins sociais nas obras públicas, remuneração dos servidores, entre outros, em nome 
do bem comum, para fazer valer o império da lei como princípio republicano da democracia brasileira, podendo assim, 
considerar os atos administrativos sob a lupa do legalismo e da observância dos princípios administrativo-constitucionais 
bem elucidados por Marya Sylvia Zanella Di Pietro: 

 
Com relação aos atos vinculados, não existe restrição, pois, sendo todos os elementos 
definidos em lei, caberá ao Judiciário examinar, em todos os seus aspectos, a 
conformidade do ato com a lei, para decretar a sua nulidade e reconhecer que essa 
conformidade inexistiu. Com relação aos atos discricionários, o controle judicial é 
possível, mas terá que respeitar a discricionariedade administrativa nos limites em que 
ela é assegurada à Administração Pública pela lei. 
 

Bastando para que ocorra a finalidade diversa à vontade geral que ofenda ao princípio administrativo explícito 
alvo deste trabalho, justamente no momento de aplicação é que salta aos olhos os ímpetos desleais ou não do sentido 
da norma contida no ato, merecendo ser invocada a aplicação da justiça ao caso, legitimando a intervenção do judiciário 
cada vez mais, mesmo que com a morosidade da justiça e timidez ainda dos magistrados para o tema de julgar com 
propriedade dos atos lesivos administrativos, não bastando vastas provas, mas sim à lesão ao princípio, se traz a tona o 
seguinte julgado e tendência: 

Ação popular. Contrato de concessão de serviços de Transporte urbano. Ilegalidade e lesividade. Desvio de 
finalidade. Moralidade administrativa. Para o conhecimento da ação popular, basta que haja indícios de ilegalidade do 
ato administrativo visto que fere a moralidade pública, princípio básico que norteia a Administração (art. 37, da 
CRFB/88), revelando-se, pois, despicienda a lesão ao erário público. (TJ-SC - AC: 655761 SC 2009.065576-1, Relator: 
Sônia Maria Schmitz. Data de Julgamento: 05/08/2010, Terceira Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 
Apelação Cível n. , de Itajaí) 

Tendo em vista que basta a ofensa ao princípio no campo material e mesmo o agente sendo capaz para 
elaboração de um ato material, ele vicia o ato por exagero ou falta comportamental, precisamente por razões pessoais, 
praticamente impossíveis errarem no agir por desconhecimento diante das normas, e atingir fim particular, como diz a lei 
4.717/1965, em seu art. 2º, no momento em que “o agente praticava o ato visando o fim diverso daquele previsto, 
explícita ou implicamente, na regra de competência”, pois não se descumpre inocentemente uma norma administrativa. 
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Sendo cabal quando ocorre, e geralmente noticiado, casos de perseguições políticas dentro da administração 
que acaba dificultando o labor de um funcionário com repreensões indevidas diante dos colegas, ou retenção indevida 
do salário, ou quando se expropria terras de adversários, alegando interesse público, tudo isso, carece de elementos 
suficientes de prova para instrução de processo administrativo e judicial, se por ventura for inócua a resposta dentro do 
âmbito do servidor vítima da lesão, pois em todas elas a intenção é mascarada, dissimulada com vestes de legalidade, 
porém imorais, o fim dela é visível no momento da execução dos atos, ai que é resguardada toda a prova apta para 
defender os direitos individuais e coletivos, mesmo assim, deixando rastros contraditórios ou insuficientes de suas 
motivações para tal atitude tendo em vista o desrespeito aos princípios implícitos contidos na moralidade administrativa. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O princípio da moralidade administrativa caminha acima do princípio da legalidade, pois a lei por si só não é 
moral, pois depende da forma de aplicação para ser moral e dos resultados dos seus efeitos para que seja tida como 
respeitada no campo da probidade governamental com a coisa pública, por gerir interesses e bens em caráter 
representativo da vontade popular, sem poder sozinha, sem consultar os verdadeiros titulares do poder sobre quais 
políticas instituir na sociedade, sob pena de desvio da finalidade por não ser a vontade geral, mas si de poucos que 
estão na cúpula administrativa. 

A ordem jurídica só inova quando autorizada no sentido de criar, modificar ou extinguir obrigações legalmente, 
isto fruto do processo legislativo, advindo do poder vinculado, mas também não pode o administrador ser máquina 
aplicadora automática do comando legal indiscriminadamente para todos os casos parecidos inserir a mesma lei, por 
isso justamente, é dada certa autonomia legalística para agir o administrador no caso concreto de acordo com os 
detalhes, não criando assim um agente temeroso de seus atos, mas sim um gestor consciente de seus passos diante o 
direito e seus princípios basilares. 

Em singelas palavras conceituais sobre o tema, observa-se uma fina separação entre o desvio de finalidade e 
a errada escolha discricionária do chefe administrador, pois aquele que administra não é o dono da vontade geral de 
todos, nem muito menos um espectador de todo o cenário social de necessidades populares, porém, como responsável 
pelo zelo e atuação proativa, deve, pautado por operadores do direito especialista na área de gestão pública, prevenir, 
junto com os interesses da sociedade em destaque, qual deve ser a melhor medida a ser tomada para seu povo, através 
de desenvolver e efetivar os direitos à saúde, habitação, emprego, educação e tantos outros carentes de maior 
probidade em sua estrutura. 

Quando não se atenda ao conhecimento dos especialistas, nem há observância dos preceitos da Lei das Leis 
sobre o modo em que a administração deve trabalhar, abre-se um leque de inúmeras atividades estranhas ao direito, 
carentes de reparação pelos órgãos de controle como o Poder Judiciário, o Tribunal de Contas, Ministério Público, do 
cidadão através da Ação Popular, bem como os fiscais eleitos pelo povo que são os membros do Poder Legislativo, só 
que infelizmente, a consciência política sobre a administração pública ainda está amadurecendo positivamente. 

Portanto, o desvio de finalidade é aquela atuação, omissiva ou comissiva, além ou aquém do dispositivo legal 
previsto, onde se busca fazer o que a lei deixou ao juízo de oportunidade e conveniência, dito poder discricionário, pois 
aquele que governa é antes de tudo um mero gestor dos bens e interesses do povo, e não um ser que sua voz é lei, que 
acabou traindo a vontade popular, estando passível de diversas sanções. 

Porquanto o Estado Brasileiro, convive sob o império da lei, pois a lei é de caráter geral e abstrato, devendo 
tanto o particular ter limites em seus direitos e deveres, já que tanto pode fazer o que a lei diz ou cala, bem como 
Administração Pública no modo de governar que só pode andar nos trilhos da legalidade, justamente isso ocorre para 
evitar excessos, condutas ilícitas, pois abusar do direito que tem não é legal, por faltar o caráter principiológico da 
moralidade, proporcionalidade. 

Apresenta um relevante exemplo de ato que atenta para a moralidade administrativa quando uma autoridade 
dotada dos poderes de seu cargo, dentro do poder de discricionariedade, escolhe elevar as taxas de juros sobre 
remédios para pacientes com doenças terminais para o valor mais alto estipulado em lei, mesmo sabendo da falta de 
condição das famílias destes pacientes para sua aquisição. Ou seja, friamente fez o que a lei permite, mas pela 
repercussão e até ofensa a dignidade da pessoa humana, acabou por ampliar os dissabores dessas famílias, 
praticamente decretando a morte dos mais humildes indiretamente. 

Todavia, de nada lhe é atribuída moralidade, lealdade desta majoração de valores, já que não ajuda no 
tratamento conferindo os remédios, ainda dificulta seu acesso, maculando a moral, até o próprio papel de gestor em 
querer o bem da coletividade, descuidando dos efeitos de seu comportamento que possam recair. 
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Pois bem, tal ato é considerado sem legitimidade, por faltar um requisito essencial contido no art. 37 da CF/88, 
o respeito ao princípio da moralidade, passível de invalidação, por mesmo que esteja dentro do poder de 
discricionariedade é órfã de licitude, por ferir frontalmente a moral de toda a sociedade e dos fundamentos da República 
Federativa do Brasil, exalados no Texto Magno de promover o bem de todos sem distinção. 

Uma vez que a República Brasileira é tida constitucionalmente como promovedora do bem de todos, para a 
construção de uma sociedade livre, justa e solidária, não se aceita em nenhuma hipótese que pessoas utilizando de 
seus cargos públicos possam desvirtuar suas funções, principalmente por estarem em lugares que deveriam dar 
exemplo de decoro e probidade em seus atos e manifestações tanto no cumprimento nítido e vinculado da lei, como no 
juízo de discricionariedade da que a lei permite a ponderação. 

Em suma, o desvio de finalidade não ocorre tanto dentro do campo do poder vinculado para a ação do gestor 
com a coisa pública no momento de cumprir a lei friamente, cega aos princípios, pois seria primeiro afronta ao princípio 
da legalidade o descumprimento, ocorrendo em crime de improbidade ou de responsabilidade, mas no campo do poder 
discricionário, é que se do administrador dos bens e interesses públicos mais peca no agir, ele tem certa liberdade, 
dentro da margem legal, para apreciar qual é a melhor medida e o momento para dar prosseguimento ou local de 
aplicação, dentre várias opções de remanejamento de pessoal ou bens, todas com presunção de legalidade e com força 
da supremacia do interesse público, que se golpeando obscuramente a moral jurídica, se torna ilícita a escolha, faltando 
validade o ato, consequentemente comprometendo a legitimidade, por justamente perpetrar uma fraude contra o real 
sentido de interesse público. 

Por fim, chega-se a uma possível resolução do problema do desvio de finalidade que atinge mortalmente o 
princípio da moralidade administrativa que é a punição pedagógica do ilícito praticado dos agentes ou gestores públicos, 
em que seja reforçado o aparelhamento do Ministério Público como órgão fiscalizador e guardião dos direitos individuais 
e coletivos, da Policia Judiciária, que ocorra o incentivo às ouvidorias e corregedorias dos entes administrativos em 
realmente investigar e aplicar sanções aos agentes públicos, maior participação dos Sindicatos e da sociedade, mas 
com base tudo isso no princípio do devido processo legal, sob pena de incorrer em vicio, bem como a existência de mais 
cidadãos conscientes politicamente, e instruídos das ferramentas legais aptas para denunciar atos lesivos aos seus bens 
e interesses públicos que ofendem aos princípios da Administração Pública, ao passo que o Poder Judiciário fosse mais 
célere no julgamento destes atos imorais para analisar detalhadamente o ponto cego contido no poder discricionário, se 
realmente foi imbuído da mais acertada manifestação de interesse público à escolha no caso concreto aquela tomada de 
atitude administrativa frente às leis os princípios, como até conferir o mérito administrativo, quando aos aspectos de 
legalidade. 
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DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NUMA PERSPECTIVA JUS FILOSÓFICA CRISTÃ 
 

Ozael Félix de Siqueira; Luciana Neves de Almeida; André Gomes de Sousa Alves 
 

RESUMO: O presente trabalho propõe realizar uma breve análise acerca das contribuições da filosofia cristã para a 
construção do conceito de dignidade da pessoa humana como princípio dos Direitos Humanos. Demonstra que a ideia 
de dignidade da pessoa humana tem origem no indivíduo, porque é feito à imagem e semelhança de Deus, desta forma, 
o princípio da dignidade da pessoa humana é fundamento na existência da sociedade e do próprio Estado. O objetivo 
fundamental do referido trabalho é o de apontar a visão cristã e suas contribuições na conjugação efetividade dos 
Direitos Humanos, solidificando, desta forma, o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento na existência da 
sociedade e do próprio Estado. Constata, ainda, que é, justamente, através do reconhecimento e da proteção dos 
Direitos Humanos, difundidos também pelo Cristianismo, que a ciência do Direito recupera o seu sentido humanista e 
restabelece o vínculo deste com a justiça.  

 
Palavras-chave: Cristianismo. Dignidade da pessoa humana. Direitos Humanos. Filosofia do Direito. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

Apesar de ser encontrado, inicialmente, na antiga Grécia, um estudo filosófico mais profundo a respeito do 
Direito, do Estado e da Justiça, o princípio da dignidade da pessoa humana pode ser encontrado muito antes dessa 
Antiguidade, a saber, na história da criação do mundo conforme apresentado pelas Sagradas Escrituras, e no caráter 
normativo de que se revestia a religião judaica. 

Valendo-se dos princípios éticos da religião judaica, a filosofia cristã aperfeiçoa a ideia de que deveria haver 
uma efetiva igualdade entre seres humanos, considerando o indivíduo em sua singularidade, norteando-se pelo fato que 
todos têm o mesmo valor e são dignos de  um  tratamento  igualitário.   

De acordo com a Filosofia Cristã, a dignidade da pessoa humana é decorrente da própria natureza divina do 
homem, pois este é feito a imagem e semelhança de Deus, ou seja, o homem em razão de conter em seu ser (material 
ou espiritual) parte daquilo que é chamado de essência divina deve ser considerado como ente digno.  

Esta dignidade é elemento indissociável e, por si só, é capaz de fundamentar a existência de direitos e 
garantias fundamentais outorgados à proteção dos direitos humanos. 

Em razão disso, os princípios dos direitos humanos devem ser considerados como norma fundamental de 
qualquer ordenamento jurídico, por significar o mais abrangente princípio de respeito ao gênero humano que uma norma 
de Direito já possuiu durante toda a história da humanidade. 

 
METODOLOGIA 

 
Este trabalho ampara-se na pesquisa bibliográfica, analisando conceitos, influências e desafios 

correspondentes ao tema dos Direitos Humanos e a influência da filosofia cristã na sua concepção.  
Por se tratar de um tema comum ao Direito e à Teologia e por ser também um tema particularmente presente 

nos complexos teológicos e filosóficos, este trabalho teve a concentração do diálogo da ciência teológica com a ciência 
do direito, no que se refere aos direitos humanos, à luz das obras de Agostinho de Hipona e João Calvino, teólogos 
respectivamente conceituados. O objetivo fundamental do referido trabalho é o de apontar a visão cristã e suas 
contribuições na conjugação efetividade dos Direitos Humanos, solidificando, desta forma, o princípio da dignidade da 
pessoa humana, fundamento da existência da sociedade e do próprio Estado.  

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
Dignidade é um substantivo feminino decorrente do latim dignitate, e segundo o Dicionário Aurélio da língua 

portuguesa é um adjetivo que, “por si só, designa a própria substância de um ser real ou metafísico, que define ou 
acentua alguma coisa. Diz o que é importante, essencial, substancial” (FERREIRA, 2010, p. 716). 

O jurista Ingo Wolfgang Sarlet (2011) acredita que a dignidade é um caráter inerente ao ser humano, não 
podendo se distanciar dele, sendo uma meta permanente do Estado Democrático de Direito mantê-la.  
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Ainda de acordo com Sarlet, as primeiras referências acerca da dignidade na história da humanidade se 
encontram na Bíblia Sagrada, em seu Antigo e Novo Testamento, ao mencionar que o homem foi feito a imagem e 
semelhança de Deus, ligando a figura do homem a uma divindade suprema dotada de reverência e valor. (SARLET, 
2011). 

Segundo Norberto Bobbio (1992, p. 17), “direitos do homem são os que cabem ao homem enquanto homem, 
[...] são aquele que pertencem, ou deveriam pertencer, a todos os homens, ou dos quais nenhum homem pode ser 
despojado.” 

Para a cultura judaico-cristã, a condição ímpar do homem, em decorrência o fato da criação dele ter sido 
realizada conforme a imagem e  semelhança  de  Deus e o lugar peculiarmente importante ocupado por ele na criação, 
refletirá  na  tradição  do  pensamento  jus filosófico  cristão  de  todos  os  tempos, segundo o qual a vida humana será 
elevada ao patamar de valor supremo, devendo ser protegido acima de todos os demais bens, sendo assim a primeira 
ideia de dignidade da pessoa humana, valor que se confere a  toda  e  qualquer  personalidade  individual. 

No que se refere à proteção dos direitos dos seres humanos, a filosofia cristã faz parte da própria história da 
Filosofia, isso porque em todos os períodos têm-se em destaque os ensinamentos de pessoas como Paulo de Tarso que 
viveu durante a Filosofia Antiga; Agostinho faz parte da Filosofia medieval; Tomás de Aquino e João Calvino estão 
presente na Filosofia moderna; todos eles, colaboradores da doutrina Cristã. 

A filosofia cristã experimentou um desenvolvimento impressionante durante a Idade Média, com a escola 
Patrística. Posto que tenha bebido da fonte da filosofia grega, o marco teórico primordial do período, a embasar toda a 
atividade  intelectual  dos  filósofos da Igreja, foi – sem dúvida – o Evangelho, a Palavra Revelada, de forma que  houve 
conciliação entre os postulados cristãos e os helênicos (BITTAR, 2005, p. 174).  

O maior expoente da Escola Patrística foi Agostinho de Hipona (354 a 430 d.C.), autor de obras magníficas, 
tais como Confissões, A Cidade de Deus, Cartas e Comentário da Primeira  Epístola de São João, apenas para citar 
algumas. 

Influenciado pelo dualismo platônico e pela doutrina paulina, tal pensador entrelaça suas ideias e pensamentos 
acerca das questões éticas, políticas e jusfilosóficas, a partir de um viés dicotômico (corpo-alma; divino-humano; 
perfeito-imperfeito; justo-injusto etc.), sempre, porém, sob a forte influência da Palavra de Deus. Nesse sentido, a 
concepção de justiça em Agostinho, Bispo de Hipona, parte da existência de dois níveis ou tipos de leis: a lei 
temporânea (humana ou positiva) que é a encontrada na sociedade humana e a lei eterna, que se desdobra em outras 
duas por está expressa tanto no universo físico (lei natural) quanto no coração do homem (lei moral), por iluminação 
divina. E é a lei divina que grava, na própria natureza humana (razão), o dever de amar, fundamento básico da proteção 
da dignidade da pessoa humana. 

O amor que se deve dispensar ao próximo, inclusive aos que possam ser alcunhados de inimigos, é 
decorrência, pois, da ordenança contida na Palavra Revelada, em virtude de todos os seres humanos, sem distinção, 
terem sido feitos à imagem e semelhança do Criador. Por isso, afirma Agostinho: “Todo homem, enquanto tal, deve ser 
amado por causa de Deus” (A doutrina cristã, I, 28).  Compreende-se, então, a exortação de Agostinho: ama, et fac quod 
vis(“ame, e faça o que quiser”) (Comentário da Primeira Epístola de São João, v, 7). 

Posteriormente à Escola Patrística, surge a corrente de pensamento humanista do reformador e advogado 
João Calvino (1509-1564), ainda pouco estudado no meio jurídico atual. 

Ele está inserido no período chamado de Escola Culta ou Humanista, corrente doutrinária por meio da qual, na 
França do século XVI, o pensamento jurídico experimentou um retorno à pureza dos textos jurídicos da Antiguidade, mas 
permeado pelo primado da técnica na interpretação dos textos jurídicos, em contraposição à metodologia jurídica 
tradicional que imperava naqueles tempos, sobretudo na Itália, onde recebia o nome de Escola dos Comentadores 
(HESPANHA, 2005, passim; VILLEY, 2005, p. 538). 

A formação intelectual de Calvino dá-se nesse período e, por isso, vai ser penetrado pelos ideais dessa 
corrente cultural, sobretudo quando vai estudar Direito, em 1529, aos pés do jurista e humanista italiano Andréa Alciato  
(1492-1550), na Universidade de Bourges, na França.  

Por isso, o pensamento teológico do advogado reformista mostra-se permeado pela erudição e pelo estilo 
literário refinado, em consonância com os postulados humanistas, tudo coroado com uma argumentação racional.  No 
tocante à sua  reflexão  político-jurídica,  fundamenta  o  respeito  à  lei  divina  e  também  à  positiva  (COSTA,  1999, 
passim). Isso porque, embora a lei natural, de origem divina, tenha precedência e primazia em  relação  às  leis  
positivas, estas  têm  a  função  de  dirigir  a  sociedade, corrompida  pelo  pecado,  em  busca  do  bem  comum,  
enquanto  não  houver  a  remissão prevista no livro do Apocalipse, na Bíblia. 

É a partir da formulação de Agostinho  (defendida  por  Lutero), a  respeito  da divisão entre a cidade de Deus 
(civitas Dei), imaculada e perfeita, e a cidade terrena (civitas terrena), degenerada pelo pecado, que Calvino 
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estabelecerá sua teoria sobre o Estado  e  a  Igreja,  ressaltando  que,  não  obstante  a  soberania  das  duas  esferas  –  
a justificar a necessidade de obediência às leis naturais e às humanas –, a efemeridade é a marca  da  sociedade  
temporal,  ante  a  espera  de  redenção  final  pela  segunda  vinda  de  Cristo, o Messias. 

Para Calvino, o legado de caridade e principalmente de amor deixado por Cristo se constitui em lei moral de 
conteúdo duplo: manda honrar a Deus com pura fé  e piedade  e, não bastasse, ordena que, com amor e caridade, ame 
o próximo. Essa lei é a verdadeira e eterna  regra  de  justiça,  de  observância  obrigatória em  todos  os  lugares  e  em  
todas  as instâncias, até mesmo na aplicação das leis judiciais (CALVINO, 2006a, p. 255). 

Na visão de Calvino, a soberania divina, explicitada nas Sagradas Escrituras, tem de ser princípio em todas as 
esferas da sociedade, inclusive na política, de modo que o governante tem o dever de submissão a Deus e a seus 
preceitos (BATTLES, 1996, passim).   

  Daí a importância das leis e das autoridades civis, que devem se pautar eticamente perante Deus – de quem 
recebem o poder e legitimidade, porque criador de todas as coisas – e também diante dos homens (imago Dei), 
proferindo sentenças justas, odiando a iniquidade e afastando-se da violência, fazendo valer a proteção da Dignidade da 
pessoa humana. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
É evidente que os valores judaico-cristãos deixaram marcas importantes e incomensuráveis na história da 

humanidade, ao divulgar uma ética fundada no amor, no respeito, na caridade e na igualdade entre os indivíduos, 
servindo, mesmo, de fonte inspiradora e fundamentadora para a gênese de uma teoria do direito justo e dos direitos do 
homem, não obstante os abusos horrendos cometidos, no passado e no presente, por pessoas e instituições 
oportunistas, cujos interesses desvelaram-se incompatíveis com a prática do cristianismo genuíno. 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi demonstrar, através de breves considerações que a concepção moderna 
dos direitos humanos, alicerçada no princípio da dignidade da pessoa humana, absorveu para si relevantes conceitos 
provenientes do cristianismo. A elaboração histórica de demarcações éticas mínimas, transcendentes à norma estatal 
legislada, como o respeito recíproco e o amor ao próximo, evidencia os influxos do pensamento cristão no âmbito do 
direito (LARENZ, 1985, p. 58) e auxilia na tarefa de concretizar cotidianamente os ideais de justiça e igualdade entre 
todos os seres humanos. 
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A INCIDÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA COMO FONTE IMEDIATA DO DIREITO JUNTAMENTE COM 
A LEI 

 
Emilly Naeli Alves Araújo; André Gomes de S. Alves 

 
RESUMO: O presente estudo propõe uma reflexão acerca da jurisprudência como fonte imediata do Direito, 
demonstrando a sua relevância contemporânea. Além disso, analisa a sua condição fundamental para aplicação dos 
dispositivos legais diante da realidade social e sua perspectiva como auxiliar a lei, no sentido de uma busca equilibrada 
da aplicação da justiça, diante da condição social e pós-moderna. Busca-se, abordar a reestruturação pela qual passou 
a hermenêutica jurídica, demonstrando a nova aparência conferida à jurisprudência, possibilitando uma maior 
aproximação entre a lei e a justiça. Para a presente pesquisa foram coadunadas diversas obras de autores renomados 
dentro do âmbito jurídico, com o propósito de esclarecer os questionamentos referentes à temática abordada. Dessa 
forma, é obtido o reconhecimento da principalidade da lei frente à jurisprudência, todavia afirmando, também, que 
somente o texto legal não é suficiente e que para a aplicação é imprescindível uma interpretação. 

 
Palavras-chave: Fonte do direito. Jurisprudência. Hermenêutica. Aplicação. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 
Este artigo tem como propósito destacar a importância da jurisprudência no sistema jurídico brasileiro, 

mencionando o robustecimento que essa fonte formal do direito tem adquirido na contemporaneidade. 
 Sem embargo, para bem entender a influência da jurisprudência vigente, se faz necessário tecer breves 

comentários acerca do contexto histórico referente a esta fonte. Pode-se afirmar que o grau de ingerência que a 
jurisprudência possui é bastante fortuito, pois depende da tradição do país. Como exemplo disso, podemos mencionar 
os países de tradição romano-germânica que consideram a lei como única fonte formal imediata, utilizando então o Civil 
Law como estrutura jurídica. Faz-se necessário mencionar que este sistema jurídico está ligado intrinsecamente às 
normas, ou seja, a lei propriamente dita. Dessa forma, a jurisprudência possuiria um caráter não vinculante.  

Todavia, há países que adotaram ao sistema do Common Law que utilizam a jurisprudência como fonte 
principal. Portanto, a norma escrita não seria a única fonte dessa estrutura. Nesse sistema, as interpretações do juiz 
possuem um caráter decisório no âmbito jurídico.  

Feitos estes esclarecimentos essenciais para o embasamento do trabalho, entramos no ponto cerne da 
questão, quais sejam, a função do juiz correlacionada à hermenêutica desenvolvendo um papel imperioso juntamente 
com a lei. 

 
METODOLOGIA 

 
Este trabalho caracteriza-se pelo levantamento bibliográfico para realizar uma descrição minuciosa e ao 

mesmo tempo abrangente do tema. Dessa forma, foi feita uma análise das obras de alguns juristas e doutrinadores 
renomados no âmbito jurídico que apoiam a temática abordada e também de alguns que se opõem. Estas obras tornam-
se imprescindíveis para a realização do presente estudo, pois este é fruto de uma analise critica de obras indispensáveis 
para o estudo do direito. 

Posteriormente, as ideias que extraídas, passam a ser comparadas e organizadas, tendo como objetivo facilitar 
o entendimento do leitor em relação ao que está sendo abordado no trabalho.  

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
A jurisprudência como bem afirmou Paulo Nader (1988, p.206), “é a coletânea de decisões proferidas pelos 

juízes e tribunais sobre uma determinada matéria jurídica.”  Essa coletânea de decisões pode-se considerar como fonte 
do direito, principalmente no tocante da sua incidência juntamente com a lei. Do etimológico “Jus” (direito); “prudens” 
(prudente); “jurisprudente” (sábio do direito), ela igualmente como fonte, surge no momento em que o direito se emerge 
na sociedade. Como afirmou o ilustre jurista Miguel Reale (1996, p.140):  

Se uma regra é no fundo, a sua interpretação, isto é, aquilo que se diz ser o seu significado, não há como 
negar à Jurisprudência a categoria de fonte do Direito, visto como ao juiz é dado amar de obrigatoriedade aquilo que 
declara ser ”de direito” no caso concreto. O magistrado em suma interpreta a norma legal situada numa “estrutura de 
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poder”, que lhe confere competência para converter em sentença, que é uma norma particular, o seu entendimento da 
lei. 

Assim, desde o Direito Romano, através do jurista Ulpiano, que concebia a jurisprudência, através do Digesto 
{Ulp. 1 reg.. D.l, 1, 10, 2), como: “Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia 
- a jurisprudência é o conhecimento das coisas divinas e humanas, a ciência do justo e do injusto”. Dessa forma, torna-
se perceptível que a jurisprudência faz com que seja aplicada a lei segundo os critérios de justiça. 

O fortalecimento da concepção de que a jurisprudência é uma fonte direta e imediata ocorre quando o sistema 
jurídico brasileiro se aproxima do paradigma do Common law. Pois, apesar do Brasil seguir eminentemente o sistema 
Civil Law desde sua colonização em 1500, o mesmo recebe influências do Common Law.  

Portanto, o poder judiciário sente-se mais “independente” ao se tratar do conteúdo da lei. Como afirmou 
Leonardo Moreira Lima (1994, p.14) a decisão judicial presente nessa estrutura jurídica "assume a função não só de 
dirimir uma controvérsia, mas também a de estabelecer um precedente, com força vinculante, de modo a assegurar que, 
no futuro, um caso análogo venha a ser decidido da mesma forma". 

A jurisprudência contemporaneamente não é tão limitada como era, por exemplo, no ano de 1804 quando O 
Código Napoleônico atribuía ao juiz apenas a função de “boca da lei” sem que houvesse interpretações do conteúdo da 
lei. Esta concepção também é abordada na teoria pura do direito de Kelsen (2003.p.392) no qual defende que a lei deve 
ter a aplicação direta.  

Em oposição a isso, Pacchioni, Spota, Hauriou e Cornil entendem a jurisprudência como verdadeira fonte do 
direito, pois, não acreditam que a lei em si é suficiente, devendo, portanto, haver interpretações que possam garantir a 
eficácia dela. 

A importância da jurisprudência torna-se bastante evidente nos casos de litígios que não possuem uma norma 
clara que o defina. Dessa forma, uma decisão judicial deverá ser formulada em função do bem comum. É importante 
mencionar que as interpretações feitas pelo poder judiciário devem respeitar as garantias constitucionais da legislação. A 
jurisdição jamais deve entrar em conflito com a lei, pelo contrário, essa deve extrair do conteúdo um conceito que 
represente uma ligação entre a própria lei e a justiça. Como afirmou Maximiliano (1995, p.69):  

 
[A jurisprudência] preenche as lacunas, com o auxílio da analogia e dos princípios gerais. 
É um verdadeiro suplemento de legislação, enquanto serve para a integrar nos limites 
estabelecidos; instrumento importantíssimo e autorizado da Hermenêutica, traduz o modo 
de entender e de aplicar os textos em determinada época e lugar; constitui assim uma 
espécie de uso legislativo, base de Direito Consuetudinário, portanto. O sistema jurídico 
desenvolve-se externamente por meio da lei, e internamente pela secreção de novas 
regras, produto da exegese judicial das disposições em vigor. 

 
Todavia, nosso direito, quando relacionado à jurisprudência, apresenta um caráter contemporâneo e evolutivo. 

Pois, este vem passando por transformações e ganhando forças, sendo não mais visto apenas como uma fonte formal 
secundário-mediata, mas como um complemento a lei, um instrumento de adaptação das normas, adequando o 
conteúdo da lei a realidade. Tendo um único foco, buscar de fato o que é mais relevante para a sociedade. Calamandrei 
(2000, p. 11) afirma que “o juiz é o direito feito homem. Só desse homem posso esperar, na vida prática, aquela tutela 
que em abstrato a lei me promete”. 

Aliás, segundo Washington de Barros (2012.p.47), “O homem caminha segundo sua fantasia e a lei claudica; o 
homem reclama e a lei é surda. É a jurisprudência que forçosamente segue o homem e o escuta sempre”.  Em vista 
disso, torna-se irrefutável o papel da jurisprudência como fonte formal do direito.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O propósito principal deste trabalho foi analisar de forma sucinta a jurisprudência como fonte do direito.  Nesse 

sentido, apresentar a importância desta fonte para a construção do sistema jurídico no nosso país e o quanto é essencial 
para a aplicação da legislação. 

Contudo, é inegável o reconhecimento da principalidade da lei frente à jurisprudência, todavia, é também 
necessário afirmar que a lei não é suficiente para realizar uma aplicação, tornando imprescindível uma interpretação. E é 
o juiz, como “destinatário da lei” que fará uma interpretação do texto contido na norma e o adaptará, com o intuito de 
facilitar o cumprimento do que outrora foi estabelecido.   
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Destarte, conclui-se que a eficácia da jurisdição pode servir como importante meio para a construção de uma 
sociedade igualitária, mormente buscando a harmonia da sociedade e representando, ademais, a busca pelo verdadeiro 
ideal de justiça. 
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ANÁLISE HISTÓRICA DE DIREITO NATURAL E POSITIVO 
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RESUMO: O objetivo dete artigo a seguir é analisar, através do período histórico, as duas vertentes da filosofia do 
direito: o direito natural e o direito positivo, incluindo os conceitos apresentados por seus respectivos defensores e a 
crítica aos pontos fracos que cada uma apresentaria. 
 
Palavras-chave: Natural. Positivo. Período. Histórico. Conceitos. Defensores. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
A filosofia do direito possui um debate histórico entre duas ramificações contrárias que discutem sobre a 

eficácia do direito na sociedade. O direito natural está abordado desde a Antiguidade Clássica de Aristóteles até os 
ideais revolucionários franceses influenciados por Kant, observando sua busca por uma fonte superior da norma jurídica 
que demonstre justiça. Já o direito positivo está apresentado a partir do desenvolvimento do conceito, por Augusto 
Comte, e pelas transformações causadas na sociedade pela revolução industrial e sua transformação na sociedade, 
dando destaque ao jurista positivo Hans Kelsen. Observa-se ainda as críticas que cada vertente atribui uma à outra. 
 
METODOLOGIA 
 

O trabalho utiliza-se de pesquisa histórica e conceitual por meio de livros, artigos e matérias sobre as vertentes 
filosóficas do direito além de pesquisar sobre os períodos históricos retratados no texto, este construído sobre o método 
analítico.  
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Entende-se que os primeiros vestígios da discussão sobre o direito natural já ocorriam na Antiguidade 
Clássica, com os filósofos da escola sofista, que dividiram o conceito de leis da polis e de lei natural. O direito natural 
seria o efeito da justiça universal e de qual a origem não depende das decisões do Estado. Seria imutável, pois era 
aplicado a todos e em qualquer lugar e estava acima da sociedade e, portanto a subjuga. Essa superioridade do direito 
natural se devia ao fato de que sua origem vinha de uma força acima da vontade humana e que, portanto não deveria se 
adequar a ela. Aristóteles criou uma divisão em seu conceito de direito que afirmava existir uma lei particular e uma lei 
comum ou lei universal: A lei particular seria o que cada comunidade aplicava a seus cidadãos, enquanto a comum era 
absoluta e universal para todos, era natural e que não dependia da vontade humana. Bobbio citou o trecho de Aristóteles 
em Ética a Nicômaco na obra O Positivismo Jurídico (p. 16) que demonstra essa doutrina: “Natural é aquela justiça que 
mantém em toda parte o mesmo efeito e não depende do fato de que pareça boa a alguém ou não; fundada na lei é 
aquela, ao contrário, de que não importa se suas origens são estas ou aquelas, mas sim como é uma vez sancionada”¹. 

Caso a lei particular e a comum entrassem em conflito, a última deveria ser obedecida, pois vindo de uma 
derivava de uma natureza acima da política humana. Tal teoria de Aristóteles será demonstrada mais à frente do texto, 
na história de Antígona, de Sófocles. Outros que afirmaram que as leis deviam seguir as leis naturais foram os criadores 
da doutrina estoica, pois seguir a natureza era absolutamente racional e necessário para o homem. A mesma doutrina 
influenciou o direito romano através de Panêcio e Posidônio, no século I a.C. 

Essa superioridade do direito natural, segundo os jusnaturalistas, ocorria pelo fato de que sua origem não era a 
vontade humana, e sim, uma força universal, que diverge entre os  naturalistas sobre sua definição. Na antiguidade 
clássica, Aristóteles e outros defendiam o direito natural graças ao grande questionamento filosófico da origem dos 
componentes da época. Na Idade Média, no entanto, a lei natural criada por uma força suprema foi interligada à religião 
e, portanto, os teólogos jus naturalistas defendem o direito natural por acreditar que nada mais é senão a lei de Deus; na 
cultura cristã, os dez mandamentos são o exemplo mais forte de direito natural. 

Outra vertente que discute a origem do direito natural parte dos racionalistas da Idade Moderna, que, 
descartando a religiosidade presente na vertente teológica, afirmam que a razão humana é suprema e natural, pois 
todos os seres humanos a possuem e tal razão cria as leis necessárias para nossa sobrevivência. Por exemplo, 
defende-se que o direito à vida é um direito natural, pois o ser humano necessita viver e respeitar a vida de outros para 
construir uma sociedade em estado de harmonia, sendo isto essencial para nossa sobrevivência. A Declaração 
Universal de Direitos Humanos, por exemplo, tem sua origem na compreensão de que se todos os seres humanos 
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possuem capacidade racional, são seres iguais de necessidades iguais e necessitam de tais direitos defendidos para 
garantir a sobrevivência dos povos de todas as nações. Sob o mesmo ponto de vista, afirmaram os franceses durante a 
Revolução Francesa seus três ideais: Liberdade, Igualdade e Fraternidade para todos os homens, pois todos os homens 
necessitavam de liberdade, eram iguais e deveriam ter fraternidade uns com os outros. 

Observa-se que os ideais da revolução francesa foram então baseados no Iluminismo da Idade Moderna, 
onde, destaca-se mais uma vez, surgiu o direito natural baseado na razão humana. O Iluminismo fora então um 
movimento do século XVIII que defendia justamente a absoluta cientificidade e racionalidade. Um dos filósofos que se 
inspirara no Iluminismo e no qual a revolução francesa, por sua vez, se inspirou fora Imannuel Kant, que confiava no 
direito natural racional, pois este garantia a liberdade essencial à vida humana. Kant não apoiou o conceito de direito 
positivo por este não definir justiça em sua análise e tal justiça ser essencial para definir os limites da liberdade individual 
de todos os seres. Sendo assim, o conceito de direito natural que Kant defende e que os naturalistas racionais utilizaram 
nos exemplos de declarações já citados acima é de que a justiça é a própria liberdade que cada um possui na medida de 
que não prejudique a de outros. 

No entanto, a mesmos fatores de evolução social que foram citados para justificar a doutrina de Kant, pode-se 
aplicar ao desenvolvimento profundo do direito positivo que agora irá ser debatido. A chegada da absoluta racionalidade 
dos séculos XVIII e XIX juntamente com a revolução industrial e as invenções científicas disseminaram pelo mundo uma 
época de mecanismo e praticidade. Para alguns, a filosofia e a metafísica do direito natural não se encaixaria em tal. 

O positivismo parece mais adaptado ao atual mecanismo do mundo e por isso sua origem etimológica pareça 
mais clara com a chegada do século XIX. No entanto, qualquer lei ou ordenamento jurídico vindo da soberania da 
sociedade antes deste período pode ser considerado como o direito positivo. Se o direito natural tem como característica 
estar acima da vontade humana; o direito positivo se encaixa na posição contrária. Considera que se as normas do 
direito são aplicadas aos homens, os homens, em essencial, seus governantes, devem aplicá-las. A vontade humana é 
então essencial no direito positivo, pois possuindo caráter de sistema normativo semiaberto, o valor que a sociedade 
confere a um fato é o que faz tal norma existir ou não.  

O positivismo de August Comte, guiador do positivismo jurídico, é a inspiração para tal abordagem, já que 
Comte afirma que apenas o conhecimento científico (o conhecimento absoluto, conhecimento comprovado, 
conhecimento do homem) é confiável. O direito natural, não possuindo conceitos práticos e sendo adepto da metafísica, 
foi assim menos apropriado para os seguidores de Comte. 

Hans Kelsen, fundador da teoria pura do direito e considerado o mais inspirador jurista positivo, utiliza-se 
dessa ideia de Comte ao afirmar que não há necessidade de nenhuma base justa, ética, política ou demais para o 
direito, apenas o conhecimento jurídico. As bases para sua são: a independência do direito de qualquer outra doutrina, a 
capacidade de punição que o direito deve possuir e a hierarquia presente na validade das leis. Ou seja, a Constituição é 
a base para os demais ordenamentos jurídicos de uma nação e tal Constituição vem da ordem de um governante. Sendo 
assim, Kelsen discorda fervorosamente da ideia de que o direito depende de uma moral, de um conceito de bem ou de 
justiça, já que estando nas mãos da força política de vários povos, não há uma única moral, conceito de bem ou justiça 
universal que o esteja presente nas leis. Além disso, usa-se o argumento que o faz uma lei ou ordenamento jurídico ser 
seguido é sua capacidade de punição caso haja descumprimento, e não a consciência moral de cada um, como 
transparece o jusnaturalismo. 

No entanto, há pontos criticados no conceito de Kelsen por alguns. De acordo com sua afirmação de que o 
direito vem da vontade dos governantes, pode-se ver que muitas atrocidades ditatoriais ocorreram graças a essa 
imposição política no direito, como o nazismo. A doutrina de Kelsen sendo absolutamente seguida causaria o 
aparecimento de Estados ditatoriais como este, sem nenhum comprometimento com o bem-estar de alguns povos. O 
direito seria apenas uma estratégia política de controle absoluto nas mãos de governantes. Também se critica a isolação 
do direito de ciências como a sociologia, a filosofia e a antropologia, já que estando ligado à sociedade, o direito está 
associado a essas ciências. 

Entra-se então numa questão antiga, no qual se vê como injusto e ditatorial pode ser o direito positivo nas 
mãos de governantes e que por isto é necessário à justiça natural. É um caso mostrado em Antígona, de Sófocles. 

No conto, o rei Creonte da cidade de Tebas proibira uma cerimônia fúnebre para Polinices, este sendo irmão 
de Antígona, decretando que pelo mesmo ter lutado contra sua cidade não era merecedor de uma homenagem. 
Antígona então recorre ao direito natural, alegando que a natureza considerava como justo que seu irmão fosse 
sepultado: 

 
[...] Por que não foi a Júpiter que a promulgou; e a Justiça, a deusa que habita com as 
divindades subterrâneas jamais estabeleceu tal decreto entre os humanos; nem eu creio 
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que teu édito tenha força bastante para conferir a um mortal o poder de infringir as leis 
divinas, que nunca foram escritas, mas são irrevogáveis; não existem a partir de ontem 
ou de hoje; são eternas, sim!7 

 
No trecho encontramos todas as características que o direito natural utiliza para ser considerado superior ao 

direito positivo, ou seja, a lei dos governantes. É imutável, eterno aplicável a todos e justo naturalmente. 
O direito positivo também possui críticas a características do direito natural. As principais se concentram em 

sua vagueza de esclarecimentos e falta de capacidade impositiva, além da ideia inaceitável de provir de uma força 
superior metafísica. Por exemplo, afirma-se que o ser humano tem direito à liberdade e à vida, sem especificar até que 
ponto tal liberdade é permitida. Também, o direito natural se encontra no que é considerado moral, sendo que tal moral 
pode facilmente ser interpretada de forma diferente pelos indivíduos, excluindo o fato de que a moral é uma 
característica interna e a norma jurídica por sua vez é um meio externo que procura envolver toda a sociedade, não um 
indivíduo. Ainda, a característica que afirma que o direito positivo é imutável é criticada ao ponto que parece defender 
atrocidades tanto quanto a ditatorial dos governantes do direito positivo. Sendo o direito positivo mutável, as leis 
consideradas injustas a algum grupo podem ser modificadas com o passar dos tempos e ser adaptada aos ideais 
considerados mais aceitáveis. O direito natural, por sua vez, sendo considerado permanente, seria propenso ao 
conservadorismo, como no passado, quando se defendia que a escravidão era permitida, pois as normas de uma 
religião pareciam apoia-la. Vê-se então, como apontado por Miguel Reale, a natureza plural que o direito natural parece 
obter sendo defendido tanto por conservadores, como revolucionários. 

Segundo Reale, na obra Lições Preliminares do Direito, p. 312: “Que sirva ao pessimismo de Hobbes para 
legitimar a doutrina da monarquia absoluta, ou a Rousseau para conceber uma democracia radical, fundada na doutrina 
otimista da bondade natural dos homens, ou então para inspirar solenes Declarações de Direito dos indivíduos e dos 
povos, o certo é que o Direito Natural espelha as esperanças e as exigências da espécie humana, jamais conformada 
com as asperezas da lei positiva, no processo dramático da história.”. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Após analisar as duas vertentes, seus pontos de vista e as críticas a elas apresentadas, observa-se 
atualmente a presença de tais vertentes. No último século, encontra-se uma maior luta pelos direitos humanos em vários 
movimentos. A base para os direitos humanos, de forma geral, encontra-se no direito natural, pois a ideia de que todos 
os seres humanos devem possuir os direitos subjetivos garantidos (direito à vida, por exemplo) reside na compreensão 
de que essa é a justiça natural, já que todos necessitam destes para sobreviver. No entanto, observa-se que o direito 
positivo é o meio prático para garantir que tais direitos sejam realmente garantidos na sociedade, pois, uma vez 
declarado, aquele que descumprir tais direitos está sujeito à sanção e tal direito se tornará obrigatoriamente garantido e 
não dependente da moral individual. Além disso, a sociedade democrática atual possui influência majoritária nas 
decisões legislatórias que podem garantir os direitos humanos, sendo importante que a validez da norma jurídica venha 
mais da sociedade em si e não de uma força superior. 
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CÓDIGO DE HAMURABI E SUA LEGISLAÇÃO 
 

Felipe José De Morais Dantas; Antônio Carlos Moreira 
 
RESUMO: Este trabalho tem por finalidade mostrar a mais antiga legislação de que se tem notícia até os dias de hoje. O 
Código de Hamurabi é visto como a mais fiel origem do Direito. Sua descoberta, antes que puramente o início do formal 
jurídico, revela a condição humana da perspectiva irresistível de viver sob o pálio da lei, e o seu trecho mais conhecido é 
a chamada lei de talião: “olho por olho, dente por dente.” O que se observa no seu mérito severamente punitivo é a 
busca de uma disciplina de convivência social – mesmo que primitiva – no sentido de dar uma sobrevivência à condição 
humana. 
 
Palavras-chave: Código de Hamurabi. Legislação. Origem.  
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Quando se busca a origem do Direito, volta-se ao passado e lá se encontram entre as várias civilizações 
regras distintas, mas na civilização babilônica encontra-se o Código de Hamurabi, esta legislação que é a mais antiga de 
que se tem conhecimento, tem como grande marca a lei do talião.  

Sendo um conjunto de leis criadas na mesopotâmia, por volta do século XVIII a.C, pelo rei Hamurabi da 
primeira dinastia babilônica, o código é baseado na lei de talião, “olho por olho, dente por dente”. Esta frase é um dito 
popular que sugere uma punição do mesmo tamanho da ofensa.  Refere-se à reciprocidade, ou seja, se roubou, será 
roubado, se matou, será morto, e assim por diante. 

O Código possui 282 artigos, as leis apresentam punições para o não cumprimento das regras estabelecidas 
em várias áreas como, por exemplo, relações familiares, comércio, construção civil, agricultura, pecuária, etc. As 
punições ocorriam de acordo com a posição que a pessoa criminosa ocupava na hierarquia social. 

Muitas das provisões do código referem-se as três classes sociais: a classe mais alta, dos homens livres, a 
classe intermediária, a classe do cidadão livre, mas de menor status e obrigações mais leves, e por último, a classe dos 
escravos, que podiam ser comprados e vendidos até que conseguissem comprar sua liberdade. 

Em linhas gerais, Dessa forma, podemos perceber que, em diversos casos, as leis escritas por Hamurabi 
privilegiavam a adoção de uma pena similar ao tipo de crime realizado pelo seu infrator. No entanto, quando estavam 
envolvidos indivíduos originários de classes sociais distintas, essas penas poderiam ser bastante variadas. 

O presente trabalho tem como objetivo mostrar que mesmo no seu mérito severamente punitivo, era preciso de 
uma legislação imperativa, para que a sociedade regulasse e ordenasse suas relações. Embora nos dias de hoje, 
possamos ter uma crítica em relação à radicalidade das penas, em pleno século XVIII a.C. era o grande começo de se 
sair de um estado de natureza, caótico, e se chegar a um estado social e político. A problemática norteadora é em torno 
da importância do código de Hamurabi, visto que, foi a partir deste código foram baseadas as constituições, legislações 
modernas. 
 
METODOLOGIA 
 

Os objetivos deste trabalho sustentam-se teoricamente em um levantamento referencial, cujo conteúdo em si 
representa uma postura puramente teórica, por se tratar de um dado histórico e estático, porém nem por isso despojado 
da dinâmica da pesquisa. Para isso utiliza o acervo da disciplina História do Direito, localizado na Biblioteca das 
Faculdades Integradas de Patos – FIP.   
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Na concepção de Altavila (2001. p.38): 
 

[...] Quando o alto anu, Rei de Anunaki e bel, Senhor da terra e dos céus, determinador 
dos destinos do mundo, entregou o governo de toda humanidade a Marduk; quando foi 
pronunciado o alto nome de babilônia; quando ele a fez famosa no mundo e nela 
estabeleceu um duradouro reino cujos alicerces tinham a firmeza do céu e da terra,- por 
esse tempo Anu e Bel me chamaram, a mim Hamurabi, o excelso príncipe, o adorador 
dos deuses, para implantar justiça na terra, para destruir os maus e o mal, para prevenir 
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a opressão do fraco pelo forte, para iluminar o mundo e propiciar o bem-estar do povo. 
Hamurabi, governador escolhido por Bel, sou eu; eu o que trouxe a abundancia a terra; o 
que fez obra completa para Nippur e Durilu; o que deu vida á cidade de Uruk; supriu 
água com abundância aos seus habitantes; o que tornou bela a cidade de Brasíppa; o 
que enceleirou grãos para a poderosa Urash; o que ajudou o povo em tempo de 
necessidade; o que estabeleceu a segurança na babilônia; o governador do povo, o 
servo cujos feitos são agradáveis Anuit. 
 

Na concepção de Altavila (2001. p.57): 
 

[...] As justas leis que hamurabi, o sábio rei, estabeleceu e com as quais deu base 
estável ao governo: - Eu sou o governador guardião. Em meu seio trago o povo das 
terras de Sumer e Acad. Em minha sabedoria eu os refreio, para que o forte não oprima o 
fraco e para que seja feita justiça á viúva e ao órfão. Que cada homem oprimido 
compareça diante de mim, como rei que sou da justiça. Deixai-o ler a inscrição do meu 
monumento. Deixai-o atentar nas minhas ponderadas palavras. E possa o meu 
monumento iluminá-lo quanto a causa que traz e possa ele compreender o seu caso. 
Possa ele folgar o coração, exclamando; - ‘’ Hamurabi é na verdade como um pai para o 
seu povo: estabeleceu a prosperidade para sempre e deu um governo puro á terra. Nos 
dias a virem, por todo tempo futuro, possa o rei que estiver no trono observar as palavras 
de justiça que eu tracei em meu monumento’.  

 
Na concepção de Bouzon (2003. p.27), “A imensa documentação do tempo de Hamurabi nos mostra, 

realmente, a preocupação do rei pela justiça e transmitiu-nos suas inúmeras sentenças e decisões para salvaguardar o 
Direito de seus concidadãos”.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Apesar de adotarmos um tema aparentemente histórico-estático, o grande fascínio do Código de Hamurabi nos 
remete às raízes mais profundas do direito universal. Não há negar que, por seu intermédio, a condição humana 
descobriu a necessidade de viver em mundo formal, jurídico, coercitivamente punitivo, mas extremamente necessário 
para a própria sobrevivência da espécie. Isto importa concluir que não podemos viver sem a lei. A interpretação histórica 
que se nos apresenta do Código de Hamurabi nos leva à reflexão final de que o ser humano, por mais evoluído, pós-
moderno ou insurgente às normas, jamais poderá sobreviver, como espécie, sem as prescrições da mesma.  

Este trabalho teve como intuito inicial levantar algumas questões dentro do campo do Direito, possibilitando 
conhecer de forma mais aprofunda a origem do Direito. 
 
REFERÊNCIAS 
 
ALTAVILA, Jayme de. Origem do direito dos povos. São Paulo: Ícone, 2001. 
BOUZON, Emanuel. O código de Hammurabi. Petrópolis: Vozes, 2003. 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projeto de pesquisa. São Paulo: Atlas S.A, 2002. 

 



 

ENTRE O JUSPOSITIVISMO E O JUSNATURALISMO UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR 
 

Poliana Xavier Nunes Brito; André Gomes de Sousa Alves 
 
RESUMO: O presente trabalho aborda duas concepções distintas do direito, o Jusnaturalismo e o Juspositivismo, 
retrocedendo a sua origem numa ótica interdisciplinar. A pesquisa, do tipo exploratória, com abordagem qualitativa, 
reúne diversas bibliografias de autores respeitados de diferentes disciplinas introdutórias ao curso de Direito, objetivando 
compreender se as bases em que se apoiam as duas correntes, anteriormente citadas, são irrefutáveis para que se 
sobreponha uma a outra. A relevância deste trabalho está na possibilidade de coexistir mais de uma visão de Direito, 
não de forma separada, dogmática seguida por grupos distintos, mas complementares, que aproxime o Direito à justiça. 
Neste sentido, revela que não há consenso sobre as afirmações feitas pelos juspositivistas e pelos jusnaturalistas sobre 
a vida do homem primitivo, pensamento que influenciou ambas as correntes acerca do que é direito, revelando a 
necessidade de olhar o passado com ótica ampliada de forma interdisciplinar, e confirmou que ambos possuem 
argumentos racionais que exercem influência no Direito atualmente. Entretanto, conclui-se que, uma vez criado o Direito 
como norma, não há como retroceder e que os ideais de Direito devem alcançar a normatização para que, de fato, seja 
uma garantia para o homem. 
 
Palavras-chave: Direito. Homem. Jusnaturalismo. Juspositivismo. Interdisciplinariedade. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

O Direito é uma construção do homem em sociedade, nasce da necessidade de garantir ao homem, entre 
outras coisas, segurança e paz, possibilitando convivência harmônica entre as pessoas. 

Definir o Direito é tarefa complexa, pois reúne visões com pontos absolutamente contrários e outras que 
convergem para um mesmo ideal. A princípio, estudiosos de base filosófica trataram de definir o Direito, justificando suas 
posições em hipóteses especulativas acerca da vida do homem primitivo, surgindo dessas especulações as bases que 
vão fundamentar o pensamento dos Jusnaturalistas e Juspositivistas. A presente pesquisa, do tipo exploratória, com 
abordagem qualitativa, surge da necessidade de compreender estas correntes opostas, à luz da interdisciplinaridade, 
buscando um elo entre elas e/ou compreender se as bases em que se apoiam são irrefutáveis para que se sobreponha 
uma a outra. 

Para tanto, busca compreender esses fundamentos do Jusnaturalismo e do Juspositivismo, contrastando-os, 
bem como, acessar outras fontes, especialmente, das disciplinas que constituem a base introdutória para o estudo do 
Direito à procura de informações que ajudassem na compreensão da vida do homem antes da criação do Direito. 
 
METODOLOGIA 

 
A pesquisa é, quanto aos objetivos, do tipo exploratória com abordagem qualitativa, em que se busca a 

elucidação de pontos de divergência do tema, os fundamentos gerais que os distinguem e se é possível algum tipo de 
convergência entre eles. 

Quantos aos procedimentos utilizados, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, utilizando as referências com 
embasamento em obras clássicas da disciplina de Introdução ao Estudo do Direito, bem como outras fontes da área da 
Filosofia, Antropologia, Sociologia e Ciência Econômica, dada a necessidade de elucidar questões complexas que 
envolvem a vida primitiva do homem que se mostram além da competência do Direito. (GIL, 2002). 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Antes de existir o Direito, existimos? Obviamente que sim. Como sobrevivemos? 
É sabido, o homem preexiste ao Direito, constituindo o Direito mais uma das engenhosas criações do homem, 

nascido da sua necessidade por paz e segurança e tem evoluído, a partir de então, com o próprio homem, agora como 
um ser social (NADER, 2015; REALE, 2002). 

Olhar para o homem, a partir do Direito como norma que controla o comportamento humano em sociedade 
(NADER, 2015), é relativamente prático, pois não vai requerer daqueles que optam por esta visão, explicações cujas 
respostas só poderão ser alcançadas através de outras ciências e, ao mesmo tempo, é perigoso se ocorrer que o direito 
pode tentar subtrair do homem algo que lhe é natural, que lhe é peculiar. 
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O homem é um animal e o que o diferencia dos outros animais é a linguagem e a capacidade de pensar, a 
razão (MARCONI, 2014). Scheler (2008) vai além, no que tange à inteligência, quando faz referência ao caráter 
espiritual do homem, algo que, acima de todas as polêmicas que esta palavra pode suscitar, se refere a um saber 
particular e afirma que, esta é, de fato, a peculiaridade do homem, a sua capacidade de desprender-se da natureza, de 
sobrepor-se aos seus instintos, de se libertar do meio para o mundo, com autoconsciência e capacidade para 
transformar a natureza em seu favor. 

Segundo Guardini (1939 apud MONDIN, 1980), natureza é tudo que é, tudo que existe antes que o homem 
modifique, as plantas, os animais, as estrelas e o próprio homem enquanto realidade orgânica e espiritual. 

Seguindo o pensamento anterior, podemos afirmar que no passado mais remoto, a liberdade é uma 
característica humana. A razão condiciona o homem a uma liberdade maior do que a de todos os outros animais. Um 
dos autores mais contundentes na defesa dessa afirmação é, sem dúvida, o famoso filósofo suíço Jean-Jacques 
Rousseau (2013, p.17) logo nas primeiras páginas de sua obra “Do contrato social”, em frase célebre, quando diz, “o 
homem nasceu livre, porém, por toda parte, encontra-se sob os grilhões” [...]. 

O homem usou sua inteligência para facilitar seu trabalho no sentido de satisfazer suas necessidades básicas, 
comer e abrigar-se; logo percebeu que outros homens possuíam habilidades que poderiam facilitar a satisfação de 
novas necessidades e estabeleceu relações com eles. Aliás, uma interessante abordagem sobre as necessidades 
humanas, encontramos na ciência econômica. Vejamos Napoleoni (1997) quanto ao caráter ilimitado das necessidades 
do homem: 

 
[...] Se, mais em geral, conseguiu satisfazer de alguma maneira as necessidades mais 
imediatas, mais elementares, aquelas que dependem da sua vida animal, desejará 
depois satisfazer necessidades mais propriamente humanas, como as da cultura e a da 
vida espiritual. [...] Não há limite para este processo, nem se pode imaginar a 
eventualidade de que, na história, se chegue a um período no qual todas as 
necessidades possíveis sejam completamente satisfeitas, e no qual, por isso, o homem 
possa deter-se, ou seja, em essência, não viver mais (p. 20 e 21). 

 
 Assim, o homem entendeu que para sobreviver e continuar evoluindo a melhor opção seria formar grupos e 

compartilhar experiências, daí em diante foi capaz de estabelecer relações com grupos cada vez maiores (MARCONI, 
2014; BATTISTA, 1980) e, para resolver os conflitos das divergências de interesses humanos, garantir a paz, a 
segurança e a vida e continuar avançando nas relações sociais, segundo Paulo Nader (2015), para esse fim, o homem 
criou o Direito, que tornou possível a convivência em sociedade. 

Não iremos nos ater aqui a nenhum outro tipo de conceito de Direito, senão ao do juspositivismo e do 
jusnaturalismo, pois tentar fazê-lo de forma mais geral envolveria diversas possibilidades e visões preexistentes. 

Em regra geral, o Direito Positivo ou Juspositivismo corresponde a um “sistema de normas vigentes, 
obrigatórias, aplicáveis coercitivamente por órgãos institucionalizados, tendo a forma de lei, de costumes ou de tratado 
[...]” (GUSMÃO, 2011, p. 54) e se opõe ao Direito Natural. Este, por sua vez, faz recíproca oposição e valorização 
superior ao Direito Positivo. O Direito Natural ou Jusnaturalismo, pode ser concebido de diferentes formas, dentre as 
quais podemos destacar duas, como o faz Miguel Reale (2002): uma origem seria transcendental e surge na Grécia 
antiga, passa por Tomás de Aquino e ainda hoje está presente entre os filósofos tomistas, visão esta que coloca o 
Direito Natural acima do Direito Positivo, como imperativo ético da razão humana e religiosa; e uma linha bem diferente 
que advém da experiência histórica, que afirma existir valores que quando levados a consciência histórica se revelam 
ser constantes éticas que, “embora ainda não percebidas pelo intelecto, já condicionavam e davam sentido à praxis 
humana” (REALE, 2002, p. 313), sendo primordial o valor da pessoa humana. 

Muitos utilizam como argumento inicial para defender o positivismo, a mais aceita das duas correntes na 
comunidade jurídica, a existência de um Estado de Guerra no período anterior à sociedade, denominado Estado de 
Natureza, assim o faz Thomas Hobbes, tese que o jusfilósofo Norberto Bobbio (2014, p.61) endossa em sua obra “Teoria 
da Norma Jurídica”: 

 
[...] No Estado de natureza, como todos estão à mercê dos próprios instintos e não há 
leis que determinem a cada um o que é seu, todos têm direitos sobre todas as coisas (ius 
in omnia) e nasce a guerra de todos contra todos. Sobre o Estado de natureza, somente 
se pode dizer que é intolerável e que dele é preciso sair [...]. 

 
No entanto, essa explicação supracitada não é uma unanimidade filosófica, vejamos Rousseau (2013, p. 23): 
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[...] os homens, vivendo em sua primitiva independência, não mantêm entre si nenhuma 
relação tão constante para constituir nem o estado de paz nem o estado de guerra; não 
são, de forma alguma, inimigos naturais [...]. 

 
Mais adiante Rousseau (2013, p. 23) afirma, “a guerra não é, portanto, uma relação de homem para homem, 

mas uma relação de Estado para Estado” [...]. 
Existem críticas ao juspositivismo, mas é muito mais rotineiro identificar, na literatura, as críticas ao 

jusnaturalismo, por caírem excessivamente no contraditório, tendo dificuldade em explicar e manter o caráter universal e 
atemporal do Direito Natural, encontrando muitas vezes no relativismo da inegável pluralidade religiosa e moral, um fato 
histórico que sofre alterações com o tempo e, justamente, dessa realidade relativa que os naturalistas tentam combater, 
é que surge e se fortalece um dos direitos fundamentais do homem, a liberdade de pensamento (BOBBIO, 2004). 

A discussão da existência ou não de direitos universais inerentes ao homem em qualquer parte do mundo já 
está superada no acordo entre as nações que constitui a Declaração Universal dos Direitos Humanos (BOBBIO, 2004). 
Então, é verdade, existem direitos, como o da liberdade, que são universais e podem ser reclamados por qualquer 
pessoa em qualquer parte do mundo (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, 1948). Entretanto, essa 
realidade não está acessível a todos porque não está ratificada nas leis que regem cada nação em particular. Esses 
direitos muitas vezes esbarram em costumes seculares e na realidade de governos déspotas que impõem normas que 
restringem ou mesmo interrompem a liberdade das pessoas. Mudar essa realidade não é tarefa fácil, a comunidade 
internacional pode pressionar, mas não exclui o dever do povo daquela localidade de lutar por seus direitos, de querer 
ou não resistir ao que considera injusto, aqui muito nos inspira Rudolf von Ihering (2009) em “A Luta pelo Direito”. 

Agora voltemos à questão lançada inicialmente, seu intensão não tem aspiração pretenciosa, até porque várias 
ciências concorrem para respondê-la, mas possui sim uma intensão esperançosa de conseguir reforçar que, nem o 
Jusnaturalismo, nem o Juspositivismo, e, talvez, nem o próprio Direito explique sozinho os diferentes motivos que fazem 
diferentes pessoas, de diferentes culturas, etnias e credos apoiar um direito que não existe em concreto para todas as 
realidades, mas que se deseja existir. 

Evoluímos e sobrevivemos até criarmos o Direito, não se sabe como isso foi possível. O que temos de 
verdadeiro é que o Direito foi criado para atender uma necessidade humana e que, embora seja passível de erros, é 
uma garantia de ordem social inquestionável. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Compreendemos que as bases que fundamentaram o pensamento Jusnaturalista e Juspositivista são 
hipóteses sobre a vida do homem primitivo e que, neste aspecto, a visão naturalista no que se refere à liberdade do 
homem, como algo intrínseco a este, ganha a adesão de outras ciências sociais e reforça que, é preciso olhar para o 
homem de forma interdisciplinar para chega o mais próximo possível da verdade sobre ele. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos reconheceu que existem direitos universais inerentes a pessoa 
humana e a garantia de que eles existem está na própria norma. É possível conviver entre o Jusnaturalismo e o 
Juspositivismo e encontrar razão em ambas as correntes. Mas o fato é que, uma vez que normatizamos o Direito, não 
conseguimos mais viver sem ele. Assim, se em nossa realidade, julgamos ter um direito violado, a única forma de 
garanti-lo é lutando para que uma norma seja criada dando-nos esse direito, caso contrário, iremos conviver com um 
direito platônico e sofrendo as sanções do Direito real.  
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O RETROCESSO AO ESTADO DE NATUREZA PROVOCADO PELA INEFICÁCIA DA NORMA NO 
CASO DOS LINCHAMENTOS NO ESTADO DO MARANHÃO 

 
Yasmin Morais de Oliveira; Gerson Batista da Costa Neto; André Gomes de Sousa Alves 

 
RESUMO: O presente trabalho científico, de cunho bibliográfico e documental, tem como objetivo apresentar a realidade 
atual, marcada pela violência e insegurança social, provocada pela ineficácia da norma jurídica. Em destaque, expõe o 
crescente número de linchamentos ocorridos no estado do Maranhão, na última década; e busca analisá-lo à luz da 
problematização em questão: a falta de cumprimento e respeito às normas institucionais, ocasionando um estado de 
caos e retrocesso social ao Estado de natureza, que produz uma guerra de todos contra todos.  
 
Palavras-chave: Eficácia da norma. Estado de natureza. Linchamentos. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

É de conhecimento geral que a sociedade pós-moderna perdeu valores de convivência e respeito coletivo. E 
isso é comprovado pelo caos social vivido nos últimos anos, marcado pela violência pessoal entre os homens e pela 
insegurança de viver com seus iguais. É notória uma sociedade em que seus indivíduos vivem em constante medo de ir 
e vir e são presos à insegurança de agir no seu próprio espaço; pois, a morte violenta, os delitos e a criminalidade os 
cercam a todo instante. Com isso, os indivíduos estão violando um dos direitos básicos, previstos na Constituição 
Federal: o direito à dignidade humana. 

Com base nisso, faz-se um paralelo entre essa problematização social e a ineficácia da norma jurídica, 
deixando claro que o Direito, muitas vezes, não cumpre seu real objetivo: a ordem e o bem-estar social. E isso acontece, 
porque, apesar de normas serem válidas, ainda não alcançaram a ordem fática, distanciando-se do cumprimento e da 
absorção pelos cidadãos. 

Para embasamento do assunto, relaciona-se o exposto ao caos vivido pelo Estado do Maranhão, nos últimos 
anos; em que a sociedade, pela insegurança e falta de ordem do Estado, busca fazer justiça com as próprias mãos e, 
diariamente, há o linchamento de muitos cidadãos. Violando, assim, os direitos humanos institucionalizados pela 
Constituição e retrocedendo ao Estado de Natureza, onde os indivíduos não se submetem às normas e tornam-se os 
seus próprios governantes.  
 
METODOLOGIA 
 

A elaboração deste trabalho utiliza os métodos de pesquisas bibliográfica e documental, a partir de materiais 
publicados em livros, artigos e teses. Além disso, analisaram-se noticiários e páginas informativas do Estado do 
Maranhão, os quais apresentaram a questão do crescente número de linchamentos ocorridos nos últimos anos. Para 
fazer o paralelo da problematização com o Direito utiliza livros de propedêutica jurídica para embasamento de cunho 
bibliográfico. 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
O critério de eficácia da norma jurídica aponta que ela deve estar presente dentro da sociedade. “A norma será 

eficaz se tiver condições fáticas de atuar, por ser adequada a realidade (eficácia semântica); e condições técnicas de 
atuação (eficácia sintática), por estarem presentes os elementos normativos para adequá-la à produção de efeitos 
concretos.” (DINIZ, 2009, p.407)  

Parafraseando a autora, para que se tenha eficiência, é necessário que a norma esteja adequada, aplicada, 
apresentada; a priori, seja respeitada e englobada pela sociedade, a qual a regra está ligada. 

Além de ter a necessidade de estar embutida dentro da comunidade, precisa também, de um corpo técnico, 
que auxilie a controlar e vigiar o cumprimento ou não da norma. 

Consiste a eficácia no fato real na norma, tendo, portanto, um caráter experimental, por se referir ao 
cumprimento da norma por parte de uma sociedade, ao reconhecimento pela comunidade, no plano social, ou, mais 
praticularizadamente, aos efeitos sociais que ela suscita pelo seu cumprimento (DINIZ, 2009, p. 407). 

Nos últimos anos, vem acontecendo no estado do Maranhão, uma crescente onda de linchamentos, ganhando 
destaque no Brasil. Foram registrados, segundo dados da Secretaria de Segurança do Estado, dez casos de 
linchamento em dezoito meses e mais de trinta casos em pouco menos de dois anos e meio. Na maioria desses casos, 
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levando à morte do agredido. Algo que deixa o Direito em uma posição desconfortável e perplexo à procura de 
respostas. Dessa forma, sendo o Maranhão um Estado, também, marcado pela violência e altos números de 
criminalidade, percebe-se que isso causa na sociedade uma sensação de que o Estado já não é digno de confiança o 
suficiente pra que a justiça aja por si, daí a recorrência a medidas que rompam com o contrato social vigente. 

Neste caso, há um desrespeito à Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 9º, o qual 
assegura que ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado, violando, dessa forma, a Constituição, que 
afirma que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. (Art. 5º - LIII) 

Mesmo que essas normas estejam vigentes e válidas para a sociedade, os erros do sistema e a permanência 
destes erros fazem com que as pessoas simplesmente hajam por conta própria. Nesse caso, há uma quebra do contrato 
social e, consequentemente, há um retrocesso do Estado Social para o Estado de Natureza. 

Esse retrocesso ao Estado de Natureza se liga ao pensamento de Rousseau, (1712-1778), o qual afirma que 
até quando o estado está funcionando e está assegurando a liberdade, tudo está em paz. Na perspectiva do filósofo, o 
homem é o “bom selvagem”, no entanto, ao ver as desigualdades, as condições caóticas do estado, que não oferece a 
segurança aos seus associados, o homem é corrompido pelo poder e acaba, de uma maneira ou de outra, se tornando 
violento. 

Essa é a forma que a sociedade vê as instituições jurídicas atuais. E a grande marca da pós-modernidade é a 
insegurança pessoal em todos os níveis: violência axiológica, econômica, religiosa, em relação ao futuro, em relação à 
moral. (BITTAR, 2005, p. 1) 

Com esse pensamento, é necessário sair do Estado de Natureza, voltar a evolução natural para o Estado 
Social, onde as normas são respeitadas; mas, isso só é realmente possível, se os organismos de controle social, fizerem 
sua parte, cumprirem com seu dever. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente estudo evidenciou que a eficácia da norma jurídica é o reflexo mais perfeito do estado social, 
vislumbrando, assim, a magnitude do cumprimento da lei e da garantia dos direitos e deveres institucionalizados pelo 
Estado.  

Dessa forma, conclui-se que se todos os cidadãos e o Estado respeitassem e cumprissem o que lhes é 
imposto, o Direito alcançaria seus objetivos: a ordem na convivência entre os indivíduos e o bem-estar entre eles.  

Diante do retrocesso ao Estado de Natureza apresentado, onde os homens confundem a concepção de justiça 
e determinam sua própria conduta, é necessário voltar-se para o Estado Social. Mas o mesmo só será organizado se 
houver eficiência na aplicação das leis, tanto pelos cidadãos, como pelo próprio Estado. 
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O SISTEMA PRISIONAL E A RESSOCIALIZAÇÃO 
 

Katyana Cléria da Silva Sousa 
 
RESUMO: O presente trabalho aborda, no início, alguns tipos de sistemas penitenciários em uma escala histórica 
evolutiva. Logo depois, encaixa a realidade dos sistemas prisionais no Brasil como um problema a ser resolvido. Em 
seguida, desenvolve algumas críticas acerca do sistema carcerário brasileiro em sua existência e na falta do mesmo. 
Posteriormente, mostra um dos pontos de vista do sistema brasileiro para com os presos quanto a sua ressocialização e 
os métodos utilizados para conseguir essa eficácia. Fala das classes mais valorizadas e desvalorizadas no sistema 
penitenciário e, em seguida, a explicação da socialização do indivíduo. Aponta, ainda, vários problemas nos presídios e 
suas condições precárias. Por fim, mostra uma solução a ser feita, que poderia melhorar demasiadamente as condições 
dos estabelecimentos carcerários. 
 
Palavras-chave: Justiça penal. Ressocialização. Realidade brasileira. Crise carcerária. Superlotação. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

No Direito penal, a pena serve para fazer com que o delituoso pague pelo crime cometido. Dentro desse 
âmbito, o sistema prisional tem por objetivo ressocializar esses indivíduos através de instrumentos, demonstrados ao 
longo deste trabalho. 
 
METODOLOGIA 
 

Este trabalho está produzido com embasamento em autores como Bittencourt (2000), Nestor Távora e Rosmar 
Rodrigues de Alencar (2009), Durkheim (1960) e leituras de alguns artigos na internet que abordam temas do sistema 
prisional, da sociologia e ressocialização. 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
Os sistemas penitenciários, em sequência histórica evolutiva, podem ser divididos em três: o pensilvânico, o 

auburniano e o progressivo. 
O sistema pensilvânico utilizava-se do isolamento celular absoluto. O preso era isolado em uma cela sem 

direito a trabalhar e nem receber visitar; era incentivado à leitura da bíblia. A religião era vista como uma forma de 
reabilitação do apenado, onde este deveria permanecer em silencia e se limitar apenas à meditação e à oração. Este 
silêncio obrigatório absoluto era uma forma de tortura para os presos que não possuíam o direito de comunicação. Este 
método em nada contribuiu para a reabilitação dos presos, onde a pena constituía num caráter retributivo. 

O sistema auburniano era menos rigoroso que o sistema pensilvânico. Permitia o trabalho entre os presos em 
suas celas e em sua coletividade. Este sistema também proibia as visitas e também o lazer e o exercício físico. Sua 
exigência era o silencio absoluto entre os presos. A partir dessa regra, os presos teriam dado origem à comunicação 
com as mãos, onde até hoje nas prisões de segurança máxima, isto é observado com mais rigidez. Este costume de 
comunicação também consiste em outros sinais como batidas nas paredes ou nos canos d’água e até esvaziando a 
bacia dos sanitários e falando no que chamam de boca de boi.  

O regime progressivo adotou a pena privativa de liberdade como instituto penal onde este apresentava a 
necessidade da busca de uma reabilitação do preso. Neste sistema, era observado o comportamento do condenado, sua 
conduta e seu trabalho. Quando o apenado satisfazia essas condições. Era computado certo número de marcas (mark 
system), onde estas, antes de sua liberação, deveriam ser proporcionais à gravidade do delito por ele praticado. Este 
sistema dividia-se em três períodos. O primeiro tinha a finalidade de fazer com que o preso refletisse sobre o crime 
cometido, e essa reflexão sucedia de um isolamento celular, onde ocorria nos turnos diurnos e noturnos. No segundo, o 
preso trabalhava em silencia, e o isolamento celular era mantido na noite. No terceiro, a liberdade condicional. Roberto 
Bitencourt (2004, p.104) expõe que o sistema progressivo “significou, inquestionavelmente, um avanço penitenciário 
considerável. Ao contrário dos regimes auburniano e filadélfico, deu importância à própria vontade do recluso, além de 
diminuir significativamente o rigorismo na aplicação da pena privativa de liberdade.” 

Atualmente, o sistema prisional brasileiro adota a execução da pena privativa de liberdade, objetivando a 
ressocialização do condenado que ocorre em razão do merecimento do mesmo. Segundo Nestor Távora e Rosmar 
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Rodrigues de Alencar (2009, p.29), em se tratando do Direito Processual Penal, “é o conjunto de princípios e normas que 
regulam a aplicação jurisdicional do direito penal (...)”. 

Em uma análise mais crítica, pode-se observar que as penas e as prisões são um tanto ineficazes, pois quase 
sempre falham em seu objetivo de ressocializar os apenados, e até a pena privativa de liberdade se encontra um tanto 
ineficaz, pois nada acrescenta de positivo na vida dos detentos. Por outro lado, não é esperado que o sistema prisional 
deixe de existir, pois, com sua existência, os crimes existem, o mundo se tornaria um caos, caso ele deixasse de existir. 

O sistema prisional, em um dos seus pontos de vista, observa a intimidação que o detento vai ter quanto à 
violência, coação e repressão recebidas no próprio presídio, o que vai lhe causar o medo de cometer um delito outra 
vez. Por outro lado, há a hipótese de que isso não dê certo, e o que acabe acontecendo é que o condenado vai f icar pior 
do que era antes de conhecer este lugar, ou seja, vai consistir no fracasso completo da ressocialização. Ainda nesta 
linha de pensamento, o preso pode não aprender simplesmente com a violência dos policiais com ele e com outros 
apenados, mas pode também aprender um mau comportamento com os outros condenados que ali estão, e mais, 
originar em si mesmo um mau comportamento ainda não aprendido em qualquer outro lugar, o que pode ser decorrente 
também de outros problemas que acontecem nos estabelecimentos prisionais, como: ausência de respeito aos presos, a 
superlotação carcerária, elevados índices de consumo de drogas (o que muitas vezes acontece devido à corrupção 
daqueles que cuidam do presídio e permitem a entrada de drogas e objetos proibidos em troca propina), ocorrência de 
abusos sexuais. E mais uma vez o sistema prisional fracassa em seu objetivo principal, e ao invés disso, acontece 
exatamente o contrário. 

O uso de celulares dentro do presídio é outro aspecto que demonstra a preocupação ausente dos policiais 
para com o cárcere, pois através destes aparelhos, o preso mantém contato com o mundo exterior e continua 
comandando o crime. 

No cárcere, a classe mais desfavorecida é aquela que estão presentes os pobres, os negros, as prostitutas, os 
analfabetos e os que não concluíram nem o ensino fundamental ainda. A classe mais valorizada quanto a prisão é a 
classe mais rica, dos brancos, que tem um estudo completo; e esta classe, na maioria das vezes, não cumprem a pena 
completa, pois tem condições para pagar a fiança. O pobre, por outro lado, como não tem dinheiro para quitar sua 
dívida, ele acaba por cumprir a pena por completo. 

O criminoso é alguém socializado, embora tenha tido comportamentos antissociais por fatores psicológicos, 
econômico e social. É socializado, pois vive em sociedade desde a sua infância e se comunica com os demais como 
qualquer outra pessoa. Mas o que o faz um criminoso são atitudes antissociais tomadas em algum momento, causando  
um sério problema para a sociedade. O objetivo da pena em ressocializar está em abolir esse comportamento antissocial 
no indivíduo e promover uma reiteração social com o mínimo que se possa esperar das expectativas sociais. 

Os próprios estabelecimentos prisionais se encontram em inteira contradição entre seu objetivo principal e a 
realidade carcerária, onde acontecem coisas absurdas como as já citadas. Se o próprio meio onde o detento é posto, 
não o influencia a querer mudar e a socializar mais uma vez com um bom comportamento, o fracasso do sistema 
prisional é certo. Pois, como garantir a reabilitação de alguém que é submetido a um lugar onde o atendimento médico e 
odontológico é precário, a violência sexual só aumenta em níveis absurdos, não há instalações sanitárias e os dejetos 
estão por toda parte exalando um odor insuportável, onde o próprio espaço não permite a extrema quantidade de 
pessoas em um mesmo lugar (superlotação), onde convivem pessoas com uma boa saúde junto com outras doentes? A 
Lei de Execução Penal brasileira estabelece que a integridade moral dos detentos deve ser respeitada e a pena tem por 
objetivo reabilitar e reintegrar o apenado na sociedade em harmonia. Porém, infelizmente não é isso que acontece. 
Roberto Bitencourt (2000, p.5) manifesta-se na mesma linha de pensamento:  

 
A pena não ressocializa, mas estigmatiza, não limpa, mas macula, como tantas vezes se 
tem lembrado aos expiacionistas: que é mais difícil ressocializar a uma pessoa que 
sofreu uma pena do que outra que não teve essa amarga experiência; que a sociedade 
não pergunta por que uma pessoa esteve em um estabelecimento penitenciário, mas tão-
somente se lá esteve ou não. 

 
A realidade é triste e não há nenhuma integridade física e moral em se tratando dos sistemas prisionais. O 

cárcere cria uma linha tênue entre os detentos e o mundo a sua volta, o mundo exterior; e a reabilitação encontra-se 
cada vez mais difícil. 

Seria viável a construção de novos presídios, melhor atenção ao atendimento médico, uma melhor assistência 
jurídica, separar presos primários e reincidentes, melhor atenção quanto ao trabalho do preso e sua ocupação; tudo isso 
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contribuiria para um melhor desempenho do sistema prisional para com o seu objetivo de ressocialização do indivíduo e 
sua reintegração na vida social. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O estudo possibilitou uma maior compreensão acerca da realidade carcerária existente em nosso país, e como 
os apenados se comportam diante de tais situações, desde o mundo exterior até a pena privativa de liberdade. E o quão 
rígido e contraditório são os estabelecimentos carcerários e até com a própria lei, sem falar na corrupção existente nos 
próprios operadores do Direito. Antes de objetivar a ressocialização, o Estado deveria de se encarregar para prevenir 
todas estas situações e voltar-se para a construção de mais escolas, mais uma melhor educação; a construção de mais 
postos de saúde, para diminuir o número de doentes; e fazer com que haja mais oportunidades de emprego, para que 
não aconteça a venda de drogas ilícitas, roubos e mortes pelas pessoas que fazem por uma necessidade de 
sobrevivência. 
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PERSPECTIVAS PROPEDÊUTICAS PARA UMA TEORIA GERAL DO DIREITO LABORAL 
MEDIEVAL-TOMISTA 

 
Jaqueline Rosário Santana; Claudio Pedrosa Nunes 

 
RESUMO: O presente estudo objetiva apresentar um conjunto de fatos e dados jurídico-históricos que permitem admitir 
e constatar a existência de normas de regulação do trabalho humano na baixa Idade Média, com perspectiva de 
formação de uma propedêutica teoria geral do direito laboral medieval-tomista. Busca identificar e investigar as principais 
transformações econômicas e sociais da sociedade medieval tardia e suas consequências e conexões com as formas de 
trabalho humano. Destaca as principais causas jurídico-históricas que conduziram a uma incipiente organização do 
trabalho, especialmente por influência do feudalismo e das corporações de ofício, redundando no surgimento da 
burguesia como princípio do capitalismo e respectiva projeção para a formação de um incipiente justrabalhismo na baixa 
Idade Média. Ressalta a importância da escolástica do Medievo tardio no tocante ao trabalho humano, especialmente, 
sob a influência da doutrina jusfilosófica de Tomás de Aquino, perfazendo uma fonte teórica e jurídico-normativa de 
regulação do trabalho humano, capitaneada pelo direito natural e pelos costumes reinantes na sociedade medieval do 
século XIII. 
 
Palavras-chave: Direito laboral. Organização do trabalho. Feudalismo. Corporações de ofício. Escolástica tomista. 

Direito natural. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Na Idade Média tomista, o trabalho humano apresentava-se como uma atividade complexa e de difusa 
regulação jurídico-normativa e jurídico-política. A organização do trabalho era apanágio, sobretudo, da nobreza ou 
daqueles poucos profissionais afortunados pelo saber de uma arte ou ofício. Não obstante, não se pode afirmar 
peremptoriamente que tal estágio histórico do trabalho estivesse integralmente divorciado de um mínimo de regramento 
ou de organização que lhe destinasse uma sensível disciplina político-jurídica. Basta mencionar as corporações de ofício 
como marco medieval notável de constituição da ordem reguladora do trabalho, com sensível apelo em termos de 
produção de uma embrionária teoria geral do direito do trabalho. 

O feudalismo, por sua vez, pode ser citado como outro modelo histórico-medieval de organização e 
disciplinamento juspolítico do trabalho, estabelecendo as primeiras diretrizes da relação jurídica envolvendo trabalhador 
e tomador de serviços, sob um incipiente vínculo de subordinação e não propriamente de escravidão. Mesmo sendo 
possível vislumbrarem-se resquícios de um regime escravista, é induvidoso que o regime da servidão representou um 
avanço regulatório do trabalho livre em relação à escravidão. A disciplina do trabalho nesse contexto não pode ser 
confundida com a necessidade de edição de leis positivas ou outras normas escritas de regulação ostensiva do trabalho. 
Na Idade Medieval, o direito natural e o direito costumeiro auferiam autoridade jurídico-normativa de elevado cabedal.  

O presente estudo destina-se a oferecer um estudo jurídico-histórico do trabalho na Idade Média tardia, 
designadamente no ambiente da escolástica conduzida sob a autoridade dogmática e axiológica de Tomás de Aquino, 
realçando um conjunto de regras naturais ou eventualmente positivas que anunciam a formação, ainda que embrionária, 
de uma teoria geral do direito do trabalho medieval. Evoca-se, nesse panorama, a proeminência do direito natural do 
Medievo tardio como fonte normativa de excelência para efeito de edificação das bases fundamentais dessa teoria 
juslaboral, com destaque para os costumes sociopolíticos de então, tudo sob os auspícios da doutrina católico-tomista 
em voga, cuja engenharia político-jurídica conserva remanescentes inclusive na contemporaneidade.  
 
METODOLOGIA 
 

O método do trabalho é o dedutivo, considerando tratar-se de abordagem teórico-jurídica. Com efeito, 
investigar a existência de um concreto direito laboral na Idade Média tomista é dirigir as atenções para a consulta 
documental e realçar o modelo social especial que vingou numa época em que a escolástica concentrava o referencial 
fundamental do saber. E, certamente, o direito medieval duzentista não se desalinhou dessa perspectiva alvissareira.  

A técnica de pesquisa e análise de dados bibliográfica e documental, prima facie, autoriza uma adequada 
compreensão do conteúdo jurídico-dogmático do trabalho no Medievo tardio, incluindo-se as revistas especializadas e a 
consulta a acervos de documentos históricos e de bibliotecas de obras jurídicas e filosóficas de referência, autorizando a 
formulação de interpretações e conclusões pertinentes ao objeto do estudo. 
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O método histórico tem destaque especial na medida em que permitirá a absorção da trajetória evolutiva 
percorrida pelo trabalho no Medievo, culminando no século XIII, com suas conexões, nuances e especificidades que 
permeiam a temática, favorecendo a exata percepção dos progressos que a abordagem do assunto apresenta no 
contexto estudado.  

O método dialético permite que se elabore aprioristicamente uma tese teorética a respeito da regulação laboral 
do trabalho no Medievo tomista e, por outro lado, analisem-se, como antítese, as teorias representadas pela concepção 
de surgimento do direito do trabalho apenas a partir da Revolução Industrial (século XIX), para, sintetizando-se as 
informações coletadas no estudo, apresentar-se a síntese acerca do objeto de estudo, com escopo de contribuir para a 
resolução da problemática em referência. 

O acesso ao material bibliográfico pertinente à investigação dá-se por meio do acervo pessoal dos 
pesquisadores e do acervo literário e doutrinário da biblioteca setorial do Centro de Ciências Jurídicas e Sociais da 
UFCG, campus de Sousa; da biblioteca do Centro Cultural Banco do Nordeste, em Sousa; biblioteca central da 
Universidade Federal de Campina Grande, em Campina Grande; biblioteca central da Universidade Federal da Paraíba, 
em João Pessoa. O estudo, contudo, não se limita ao emprego formal do método dedutivo. Exibir juízos e teorias críticas 
sobre a regulação laboral medieval-tomista é atributo investigativo que, certamente, confere dinâmica ao estudo. 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

A temática do trabalho no Medievo certamente atrai a atenção dos estudiosos das ciências humanas, inclusive 
do direito, para descortino da existência ou não de regulação jurídica mínima indutora da efetiva formação de uma teoria 
geral do direito laboral medieval. Nesse quadro, cabe indagar: a) o regime servil, próprio do feudalismo, constituiu um 
marco importante para organização jurídica do trabalho no Medievo?; b) as corporações de ofício podem ser 
consideradas uma primeira fase de formação do que hoje concebemos por sindicatos?; c) a vassalagem e o colonato 
desenvolveram-se sob qual regime de atividade?; d) havia alguma espécie de diferenciação no manejo do trabalho da 
mulher e do menor? 

Estas interrogantes certamente constituem relevante motivação para investigação e estudo da temática em 
foco, figurando essenciais para vislumbre de um efetivo direito do trabalho no Medievo da Europa tomista, ainda que 
teoricamente embrionário. Pesquisar a regulação formal do trabalho na Idade Média tardia, sob enfoque escolástico-
tomista, é, destarte, avançar para uma nova perspectiva de surgimento do direito social do trabalho, apresentando à 
comunidade acadêmica e doutrinária, outra ótica jurídico-histórica e dogmática a respeito do trabalhismo.   

O trabalho na Europa medieval-tomista tinha no feudalismo o sistema fundamental de organização. Nesse 
sistema, o trabalho humano estava relacionado à produção agrícola, sendo a terra o meio fundamental de obtenção da 
subsistência e da riqueza. (LE GOFF, 1983, p. 271). Deu-se, a partir daí, a sedimentação dos estamentos sociais 
fundados essencialmente na dicotomia entre os senhores feudais (proprietários ou mandatários da terra) e trabalhadores 
camponeses (servos). O clero e a nobreza completavam a organização estamental da sociedade feudal. (PISTORI, 
2007, p. 36).  

Junto ao feudalismo, as corporações de ofício também podem ser consideradas como instituição que dera 
origem à organização do trabalho e, com ela, uma fase propedêutica de regulação laboral. (PISTORI, 2007, p. 107). As 
corporações de ofício, segundo Pistori (2007, p. 107-108), caracterizavam-se pelo monopólio das profissões 
formalmente reconhecidas, além de assegurar bons produtos ao público e salários aos artífices.  

A retribuição do servo, no regime feudal, concentrava a parte da produção que lhe cabia pelo trabalho no 
chamado “manso servil” e na gleba. (FRANCO JÚNIOR, 2015). O “manso servil” era a parte da terra destinada à 
produção de proveito do servo. Metade dessa produção, entretanto, era destinada ao senhor feudal (talha). Também era 
considerada parte da retribuição do servo a proteção que, teoricamente, o senhor feudal lhe garantia contra agressores 
de seus pertences. (BLOCH, 2014, p. 303).  

Embora não fosse considerado escravo, o servo da gleba estava obrigado a trabalhar na terra para o mesmo 
senhor feudal, havendo aí uma restrição ao trabalho livre. Ao receber uma gleba de terra para viver e trabalhar em seu 
proveito, o servo via-se vinculado à terra, não sendo admissível abandoná-la. Entretanto, o regime puramente feudal e 
servil evoluiu para a constituição do colonato autônomo, surgindo então os trabalhadores livres e, portanto, auferindo a 
condição de sujeitos de direito. (PISTORI, 2007, p. 38-39).  

Já nesse regime de trabalho é possível vislumbrar um mínimo de organização e disciplinamento da atividade 
humana nos feudos e nas cidades então emergentes. A retribuição pelo trabalho na terra afasta sensivelmente a ideia de 
trabalho escravo e abre ensanchas para o trabalho livre e, em consequência, a estipulação de um mínimo de direitos, 
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designadamente nas corporações de ofício, estas que concentravam o monopólio e regulação das profissões. 
(BARROS, 2006, p. 55). 

Nesse panorama, sobreleva o concurso da doutrina jurídico-social de Tomás de Aquino, para quem o trabalho 
humano não é senão um modelo de auxílio e complemento da criação, devendo merecer o necessário respeito dos 
príncipes e patrões. (AQUINO, 2005, p. 98). Numa das poucas refutações à doutrina do trabalho de Aristóteles, Tomás 
de Aquino (2005, p. 122) considera o trabalho manual um desdobramento conjunto da vida física e espiritual. Em outras 
palavras, o trabalho procede do homem enquanto criatura dotada de intelecto, razão e vontade. É ato humano por 
excelência e não formalmente econômico. Junto a isso, a atividade laboral do homem deve merecer a devida 
profissionalização, divisão e reunião, no que inaugura as primeiras concepções a respeito da organização social do 
trabalho. A utilidade do trabalho desmerece o ócio improdutivo e conduz o homem à solidariedade e ao bem comum, 
afastando-o das paixões. (AQUINO, 2005, p. 124).  

Para Aquino (2001, p. 96), é certo que a natureza dotara alguns homens de agudeza contemplativa, no que o 
trabalho manual constituiria um óbice. Porém, a labuta física auxilia no domínio das paixões e, nesse aspecto, promove 
a vida espiritual e contemplativa. Noutro dizer, a divisão do trabalho entre manual e contemplativo é apenas exigência 
dos talentos e vocações, nunca de depreciação do primeiro. (AQUINO, 2005, p. 96-98). 

A doutrina aquinatense do trabalho e de sua sensível organização jurídica já no Medievo revelou-se enaltecida 
no ambiente contemporâneo por conduto da edição da Encíclica Rerum Novarum, de Leão XIII, capaz de sedimentar o 
que Baget-Bozzo (1998, p. 918) denominou “pensamento social cristão”. Naquele documento pontifício definiu-se não só 
uma moldura considerada consentânea e adequada de tratamento do trabalho humano em geral, mas se edificaram as 
bases fundamentais de uma correta convivência entre empregado e empregador, ou seja, entre os principais 
protagonistas do contrato de emprego. (BAGET-BOZZO, 1998, p. 919). É, portanto, em Tomás de Aquino que a Igreja 
Romana vê e pretende aplicadas as raízes principiológicas fundamentais da relação social de emprego, numa espécie 
de antevisão de uma doutrina jurídico-trabalhista tomista. (SARTORI apud ANDRADE, 2005, p. 37).  

Reevocar tais postulados e formulações de conexões entre o medieval-tomista e o contemporâneo é 
certamente conceber uma doutrina capaz de antever uma propedêutica teoria geral do trabalhismo, com bases 
jusfilosóficas e normativas. O presente estudo avançará concretamente sobre esses aspectos, perfazendo o descortino 
de uma ordem regulatória jurídico-medieval do trabalho humano, conforme a doutrina escolástica de Santo Tomás. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O estudo em foco encerra a possibilidade de formulação de uma teoria geral do direito laboral no Medievo 
tomista, não sem o ensaio de uma crítica a respeito da formação, organização e regulação do trabalho humano somente 
a partir da Primeira Revolução Industrial na década de 1780. Em outras palavras, propõe-se com o presente estudo uma 
nova ótica a respeito da sistematização jurídica do trabalho humano, revelando dados, elementos, categorias, institutos, 
instituições e aspectos emergentes na baixa Idade Média, especialmente no século XIII, que permitem aferir que já no 
Medievo tardio o trabalho humano havia merecido um mínimo de organização e regulação conducentes a um 
propedêutico direito do trabalho. 

Nesse contexto, põe-se em destaque a doutrina de Tomás de Aquino a respeito do direito e do trabalho no 
século XIII, cuja escolástica representou o fórum adequado de exposição das elucubrações e demais teorias do 
aquinatense no particular. Mister afirmar, sobremais, que a doutrina de Tomás de Aquino concentra, desde o Medievo 
tardio, as bases dogmáticas do que hoje se convencionou chamar direito humano do trabalho, numa singular inspiração 
visionária e de induvidosa propriedade jusfilosófica. 
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DE SUAS RELAÇÕES. 
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo demonstrar, de maneira breve, a naturalidade do homem para a 
constituição da sociedade e suas formas de interações como produto do meio e de que forma o direito atua como fruto 
destas relações sociais como objeto regulador. A pesquisa está desenvolvida a partir de fontes bibliográficas que 
deixam, de forma evidente, essa relação de coexistência entre o Direito e sociedade. 
 
Palavras-chave: Sociedade. Interações. Direito. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

O objetivo deste estudo é fundamentar, brevemente uma pequena noção sobre a formação da sociedade a 
partir de uma ideia fundamental de natureza sociológica de que o homem necessita da convivência social para 
realização de seus fins e para o seu pleno desenvolvimento como um todo. Como fruto destas relações e da sua devida 
complexidade, destacam-se as interações sociais que se desenvolvem em três tipos, cooperação, competição e conflito, 
considerando a intervenção do Direito de modo que a desempenha através de um papel fundamental como instrumento 
regulador e disciplinador evidentemente sobre as interações de competição e conflito, favorecendo ao equilíbrio e justiça 
objetivando o bem estar social.  
 
METODOLOGIA 
 

A elaboração do trabalho está embasada teoricamente a partir de pesquisas bibliográficas, juntamente com 
conhecimentos prévios, utilizando o método lógico dedutivo como também análise e pensamento filosófico iniciante. 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

O homem possui naturalmente uma inclinação para a convivência com os outros seres de sua própria espécie, 
tendo como objetivo a satisfação das suas necessidades materiais e afetivas, o homem predispõe-se a formar-se em 
grupos sociais, almejando a realização de seus fins, sendo por meio destes agrupamentos que, ao longo do tempo, 
desenvolvem-se constituindo uma sociedade mais numerosa e complexa.  

De acordo com Paulo Nader (2009, p.23): 
 

O homem em sua própria constituição física revela que foi programado para conviver e 
se completar com o outro ser de sua espécie. A prole, decorrência natural dessa união, 
passa a atuar como fator de organização e estabilidade do núcleo familiar. O pequeno 
grupo formado não apenas pelo interesse matéria, mas pelos sentimentos e afeto, tende 
a propagar-se em cadeia, com a formação de outros pequenos núcleos até se chegar a 
constituição de um grande grupo social. 

 
Como um produto desta socialização, do surgimento de uma maior rede de relacionamentos entre indivíduos 

na sociedade, desenvolvem-se, então, a partir do compartilhamento de crenças, tradições e costumes entre os 
indivíduos ou grupos sociais de determinada localidade, o que se pode chamar de interações sociais, como, por 
exemplo, a cooperação, a competição e o conflito. O direito dentro deste processo social, tem função primordial no 
estabelecimento da ordem, seguindo, assim, conforme o tipo de interação existente entre as pessoas ou grupos, uma 
atuação mais evidente e conciliadora no conflito e disciplinadora na competição. 

Segundo Paulo Nader (2009, p.25):  
 

Na cooperação as pessoas estão movidas por um mesmo objetivo e valor, por isso 
conjugam um mesmo esforço. A interação se manifesta direta e positiva. Na competição 
há uma disputa, uma concorrência, em que as partes procuram obter o que almejam, 
uma visando à exclusão da outra [...]A interação nesta espécie, se faz indireta, e sob 
muitos aspectos, positiva. O conflito se faz presente a partir do impasse [...] oposição de 



 

ANAIS DO 10º CONGRESSO JURÍDICO DAS FIP 220 

 

interesses, entre pessoas ou grupos, não conciliados pelas normas sociais. No conflito a 
interação é direta e negativa. 

 
Além de sua atuação se fazer, necessariamente, sobre a resolução de conflitos, o direito, de acordo com as 

palavras de Paulo Nader (2009, p.27), ‘’ [...] torna possível os nexos de cooperação e disciplina a competição, 
estabelecendo limitações necessárias ao equilíbrio e à justiça nas relações ‘’. O Direito impõe limites ao comportamento 
dos indivíduos possibilitando a realização da justiça e a harmonia social. 

Neste estabelecimento de regras de convivência em sociedade, condicionando o comportamento dos 
indivíduos e os enquadrando de acordo com os valores coletivos, ligados aos interesses da sociedade, o direito 
desempenha um papel primordial na consagração do bem estar social, através da sua imposição de normas e seu 
devido cumprimento, favorecendo assim o seu desenvolvimento. 

A convivência em sociedade pressupõe organização e equilíbrio, é o espaço onde o direito tem sua atuação 
como instrumento efetivo na supressão desta carência, sendo seu principal objetivo a regulamentação e o 
estabelecimento de justiça e segurança nas relações entre os indivíduos. O Direito não tem existência em isolamento 
humano, é próprio em sociedade. O Direito conforme o brocardo Latim está ‘’ pari passu’’ (lado a lado) com a sociedade, 
é um direito estreitamente ligado à vivência social, de acordo com as palavras de Dimitri Dimoulis (2014, p. 28), Eugen 
Ehrlich defende que, ‘’ [...] Há um direito vivo criado, aplicado e transformado pelo povo’’. O caminho para a existência do 
Direito, e com isso, da manifestação de suas normas se dá através da interface entre o Direito e a sociedade. 

O Direito não tem existência isolada, ele nasce a partir das relações sociais, da relação do homem segundo os 
seus interesses e necessidades perante o outro, o seu desenvolvimento dá-se ao longo do tempo, enquadrando-se aos 
valores culturais da sociedade, como também proporcionando uma adaptação por parte do meio social. 
 

Conforma as palavras de Paulo Nader (2009, p.18) 
 

A relação entre o Direito e a sociedade apresenta um duplo sentido, de um lado o 
ordenamento jurídico é elaborado como processo de adaptação social e para isso deve 
ajustar se as condições do meio, de outro lado o direito estabelecido cria a necessidade 
de o povo adaptar o seu comportamento aos novos padrões de convivência. 

 
O Direito e a sociedade estão estreitamente associados. De um lado, o Direito adapta-se as condições do meio 

social, construindo-se por meio da complexidade dos mecanismos das relações sociais juntamente aos seus valores 
culturais, do outro lado, os indivíduos da sociedade devem adequar-se em razão dos novos padrões de comportamento 
estabelecidos pelo Direito, em um processo de adaptação mutua. 

De acordo com o brocardo latim, ‘’ Ubi societas ibi jus (onde há sociedade, há o direito) percebe-se a partir de 
uma visão universalista, a relação de coexistência entre ambas as partes, influenciando-se mutuamente em um processo 
constante de transformações conforme o tempo e espaço. E para que o homem conviva de maneira harmoniosa em 
sociedade é inevitável a existência de normas e regras a serem seguidas 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O Direito é intrínseco à sociedade, desde os primórdios da humanidade até os dias atuais, está presente desde 
as simples normas sociais à punições atribuídas àqueles que não correspondem ao ordenamento social pertencente 
aquele grupo. O Direito é um componente fundamental para a sociedade, sendo este um fruto das relações 
interindividuais e intergrupais, que, portanto, realiza seu papel estimulador para o surgimento das relações mutuas de 
convivência harmônica em sociedade, objetivando o equilíbrio como um todo e a justiça no meio social. E assim para 
que o homem conviva e participe do meio social de maneira harmoniosa é inevitável a existência de normas e regras a 
serem seguidas, oriunda das interações, contribuindo assim para a manutenção do bem estar social e seu pleno 
desenvolvimento. 
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UM ATO DE PEDOFILIA NA PERSPECTIVA DE UM JULGAMENTO JUSTO 
 
 

Aliny de Oliveira Pereira; Antônio Carlos Moreira 
 
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo analisar o ato de pedofilia na perspectiva de um julgamento justo. 
Aborda a necessidade urgente de proceder a uma releitura da conduta ética no sentido de realizar um julgamento justo, 
ocorrer à averiguação dos aspectos e conceitos psicológicos e sociais sobre a personalidade do pedófilo. 
 
Palavras-chave: Julgamento justo. Pedofilia. Conduta ética. 
 
 
INTRODUÇÃO: 
 

A busca da justiça sempre foi o ideal do ser humano, principalmente quando se coloca envolvido uma lesão a 
algum de seus direitos fundamentais. E neste momento, quando todas as vozes se levantam, clamando por igualdade, 
justiça, tolerância, diversidade, um tipo de infração nos chamou à atenção para seu estudo: a pedofilia, que é uma 
conduta presentemente tida como anormal, que consiste na atração sexual irresistível que uma pessoa adulta tenha por 
uma criança, normalmente dentro de uma faixa etária que o Direito Civil denomina “impúbere". 

Na verdade o infrator deste crime, chamado pedófilo, é portador de caracteres mentais ou psicólogos que o 
comprometem em relação à convivência social. Alguns estudiosos tratam a pedofilia como uma doença, mas outros 
apontam que é um ato criminoso, por esse motivo deve ser tratado como qualquer outro crime. Então, no campo do 
direito é encarado como um crime, mas no campo médico vai ser analisado como uma doença. 

Os pedófilos são visivelmente considerados cidadãos normais, na maioria das vezes eles são conscientes das 
suas ações, geralmente não costumam admitir seus atos, e culpam a vítima alegando que esta o seduziu. Por isso é 
julgado como um crime hediondo, mas eles só se satisfazem sexualmente com crianças, pois sentem a necessidade de 
dominar e controlar suas vítimas, assim é avaliado como um transtorno psicológico na área da Perversão. 

A vítima da pedofilia apresenta dificuldades em se relacionar com outras pessoas, uma vez que, possui 
sentimentos de medo e desconfiança. Diante disso, as vítimas precisam de um tratamento emocional e psicológico para 
voltar a ter uma vida normal. 

 O que podemos fazer para inibir o caráter criminal de tal conduta, é que no caso dos pais sempre ficarem 
alerta em relação aos seus filhos, até porque, em alguns casos a pedofilia parte de pessoas menos esperadas (Pais, 
Tios, Padrastos, Vizinhos). E outra solução seria o encaminhamento do pedófilo a um tratamento adequado, desse modo 
talvez diminuísse a quantidade de vítimas. 

Assim, situando a pedofilia dentro de um chamado “julgamento justo”, devem-se considerar nossos 
julgamentos falhos, e o que é justo em um lugar, pode ser injusto e considerado crime em outro, assim como a nossa 
visão individualmente distorcida nos conduz a um “julgamento injusto”. Visto que existe uma carência de avaliação moral 
da própria sociedade. 
 
METODOLOGIA  
 

Este trabalho volta-se, sobretudo, para uma busca teórica de observação da mídia policial nacional e 
pesquisas de caráter bibliográfico, onde a exposição e a frequência de tais atos nos colocam numa posição de uma 
revolta cidadã. 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) a Lei N.º 8069, de 13 de julho de 1990, Art. 2.º, 
considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até 12 anos de idade, incompletos, e adolescente aquela entre 
12 e 18 anos de idade. 

No Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) a Lei N.º 8069, de 13 de julho de 1990. Art.130. Verificada a 
hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá 
determinar, como medida cautelar, o afastamento do agressor da moradia comum. 

Segundo Christiane Sanderson (2005, P.143). Os pedófilos são predadores sexuais disfarçados de homens 
gentis, ou seja, lobos em pele de cordeiro. Eles têm o maior interesse em parecer normais e simpáticos e, então, se 
misturam ao contexto para evitarem suspeitas.  
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Para Jorge Trindade e Ricardo Breier (2009, p. 78). Como doença mental, a pedofilia colocaria o sujeito no 
registro dos inimputáveis; como perturbação mental no quadro daqueles considerados de responsabilidade penal 
diminuída. Em qualquer das hipóteses, com limitada possibilidade de um tratamento curativo definitivo. Todavia, como 
doença moral, a pedofilia não retiraria a responsabilidade do agente, e o pedófilo seria inteiramente responsável por 
seus atos. Portanto, do ponto de vista jurídico, plenamente capaz. 

De acordo com a Lillian Ponchio e Silva et al.(2013, p. 49): Todavia, a pessoa que sofre com essa doença 
carrega um fardo muito pesado. O pedófilo não comete um crime “por safadeza” (como se costuma ouvir normalmente). 
Muitas vezes o pedófilo não procura tratamento assim que percebe que está tendo fantasias sexuais com crianças e 
depois não consegue se controlar. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

De todo o exposto que aqui trouxemos para reflexão, podemos emitir uma breve conclusão, no sentido de que 
a pedofilia como tipo criminal, ainda, está se colocando dentro do contexto social, como um choque, uma conduta 
pervertida, e absurda, objeto de todo o repúdio individual, social e, sobretudo jurídico. Na qual, promove reflexões, pois 
pode se tratar de uma patologia ou de um ato desumano. 
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A COERCITIVIDADE DA NORMA POSITIVA COMO MARCO DA CONDUTA HUMANA 
 

Emilly Naeli Alves Araújo 
 
RESUMO: O presente estudo propõe uma reflexão acerca da coercitivadade do direito, ou seja, o poder que este exerce 
na sociedade, demonstrando a sua relevância contemporânea. Analisa a sua condição fundamental para aplicação da 
norma positivada ou social e sua perspectiva como auxiliar a jurisdição, no sentido de uma busca equilibrada para 
aplicação da justiça, diante da condição pós-moderna. Busca abordar a reestruturação pela qual passou a forma de 
solucionar os conflitos desde antiguidade até os tempos atuais. O presente estudo reúne obras de autores famigerados 
dentro do âmbito jurídico, social e filosófico. Dessa forma, é obtido o reconhecimento da dimensão que a coercitividade 
possui no que diz respeito ao direito positivo e a sua influência no lineamento do comportamento humano.   
 
Palavras-chave: Coercitividade. Justiça. Jurisdição. 
 
 
INTRODUÇÃO  
 

Este trabalho tem como propósito destacar a importância da personalidade coercitiva da jurisdição para a 
resolução de conflitos sociais, mencionando a sua pertinência no caráter impositivo do direito.  

Contudo, para bem entender a temática abordada, se faz necessário tecer breves comentários acerca do 
contexto histórico referente ao tema. Pode-se afirmar que o direito como fenômeno humano, tem como objetivo 
regulamentar o comportamento do homem para garantir a ele mesmo a sua segurança, sendo assim, o direito como 
instrumento de controle social, utiliza alguns mecanismos para alcançar essa finalidade.  

Devido a isso, nas civilizações primitivas o método utilizado para solução das conflagrações era a autotutela, 
esta era abordada sem a participação de terceiros, ou seja, as próprias partes julgavam o que era justo ou não, neste 
caso a coercitividade seria particular, pois cada um defendia segundo os seus interesses. Um exemplo claro referente a 
isso é a lei de Talião “olho por olho, dente por dente” tornando perceptível a prática da vingança privada que era 
justamente o mecanismo adotado na época para a resolução dos conflitos sociais. 

Por percurso longitudinal, a técnica da autotutela não era mais suficiente para elucidação dos impasses 
apresentados pela sociedade, então se fez necessário à adoção da técnica de autocomposição. Entretanto, esta se 
diferenciava da autotutela, pois nesse método havia a participação de terceiros, ou seja, a coercitividade era oferecida a 
algum representante denominado pelas partes.  

A evolução da sociedade permaneceu contínua e subsequentemente ocorreu a insuficiência da 
autocomposição. Portanto, foi necessário à admissão de um novo dispositivo para equiparar os direitos sociais. Diante 
disso, houve então o surgimento da jurisdição com o fito de desempenhar a pacificação social de acordo com as normas 
estatais e os critérios de justiça.  Feitos estes esclarecimentos essenciais para o embasamento do trabalho, entramos no 
ponto cerne da questão, quais sejam, a coercitividade do direito e o positivismo jurídico.  
 
METODOLOGIA  
 

Este trabalho caracteriza-se pelo levantamento bibliográfico para realizar uma descrição minuciosa e ao 
mesmo tempo abrangente do tema. Dessa forma, faz uma análise das obras de alguns juristas e doutrinadores 
renomados no âmbito jurídico. Estas obras tornam-se imprescindíveis para a realização do presente estudo, pois este é 
fruto de uma analise critica de obras indispensáveis para o estudo do direito.  

Posteriormente, as ideias extraídas, passam a ser comparadas e organizadas, tendo como objetivo facilitar o 
entendimento do leitor em relação ao que está sendo abordado no trabalho.  
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 

O ser humano, como qualquer outro animal, tem como instinto a necessidade de conviver com outras pessoas, 
ou seja, ele não existe isoladamente. Como bem afirmou Battista Mondin (1986, p.154) o homem é um ser sociável, pois 
tem a "propensão para viver junto com os outros e comunicar-se com eles, torná-los participantes das próprias 
experiências e dos próprios desejos, conviver com eles as mesmas emoções e os mesmos bens." Portanto, é 
imprescindível para o homem a vida dentro de uma sociedade, e em razão desta, surgem os conflitos de interesse, e 
para a resolução desses se faz necessária à utilização de algumas ferramentas para regular o comportamento do 
homem. 
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A partir disso, nasce a coercitividade do direito e a sua contribuição imperativa com o objetivo de garantir o 
lineamento da sociedade. Como bem afirmou Émile Durkheim (1960, p.17): 

A sociedade sem o direito não resistiria, seria anárquica, teria o seu fim. O direito é a grande coluna que 
sustenta a sociedade. Criado pelo homem, para corrigir a sua imperfeição, o direito representa um grande esforço para 
adaptar o mundo exterior às suas necessidades de vida. 

Todavia, sabemos que o direito não é o único instrumento de controle social, uma vez que a moral, a religião e 
as regras de trato social também são normas imperativas, pois prescrevem diretrizes que contribuem para a organização 
e harmonia da sociedade. Entretanto, o direito merece ressalto, pois é o que possui maior pretensão de efetividade e 
somente a lei é positiva. Como afirmou Paulo Nader (2007, p. 76), em sua esplêndida definição: "direito é um conjunto 
de normas de conduta social, imposto coercitivamente pelo Estado, para a realização da segurança, segundo os critérios 
de justiça". Dessa forma, torna-se perceptível a força do direito e o seu caráter impositivo.  

Para o Direito, no entanto, o que importa é o comportamento humano e social. Ademais, é no estado social 
que o homem atribui um valor ao direito e a norma jurídica. Faz-se necessário mencionar que a coercitividade é o que 
caracteriza a norma jurídica, sendo esta quem fornece uma interpretação dos fatos ocorridos na sociedade. Isso se torna 
evidente na tridimensionalidade de Miguel Reale (2002, p.64) quando o ilustre jurista afirma deve haver um equilíbrio, 
uma interação de fato, valor e norma, vislumbrando uma harmonia entre o sistema jurídico e os valores da sociedade.  

Ao se falar da eficácia do direito e da sua força, é inevitável mencionar à organização responsável pela 
aplicação do direito que é o estado. É inegável a influencia que esse dispositivo exerce no cumprimento das normas, 
pois é quem desempenha a força coativa do direito. Para muitos doutrinadores o estado e o direito confundem-se em 
uma só realidade, sendo esta a base da teoria monista defendia por Hegel, Hobbes, Kelsen e Jellinek.  

Portanto, o estado para o direito positivo é um corpo cheio de autoridade, poder e domínio que age limitando a 
liberdade do homem com a finalidade de garantir a ele mesmo a paz e a segurança, sem ter como base os princípios 
éticos e morais. Como afirmou Hobbes (2007, p.106): 

 
Uma pessoa de cujos atos uma grande multidão, mediante pactos recíprocos uns com os 
outros, foi instituída por cada um como autora, de modo a ela poder usar a força e os 
recursos de todos, da maneira que considerar conveniente, para assegurar a paz e a 
defesa comum. 

 
Dessa forma, a jurisdição tem como seu representante o estado que diz o que é justo e aplica de forma 

coercitiva (através das instituições jurídicas) as normas positivas, através do âmbito do dever ser que determina uma 
conduta esperada.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O propósito principal deste trabalho foi analisar de forma sucinta a forma que a sociedade é regulada através 
do direito e a correlação existente nesses dois âmbitos. Nesse sentido, apresentar a importância da coercitividade para a 
construção do sistema jurídico no nosso país e o quanto é essencial para a conduta humana. 

Todavia, apesar do direito e seus instrumentos serem uma forma eficaz de controle comportamental, o homem 
sofre constantes mudanças e cabe ao direito e os seus métodos se adequar a esta evolução, buscando caminhar 
sempre pari passu com a sociedade.  

Destarte, conclui-se que a eficácia da jurisdição pode servir como importante meio para a construção de uma 
sociedade igualitária, mormente buscando a harmonia da sociedade e representando, ademais, a busca pelo verdadeiro 
ideal de justiça. 
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O PROBLEMA DA DISCRICIONARIEDADE JURISDICIONAL 
 

Winston de Araújo Teixeira 
 

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo promover uma análise crítica da argumentação jurídica fundamentada 
no Estado Constitucional com o fito de analisar a crescente atuação dos magistrados quando da prestação jurisdicional. 
Nesse sentido busca correlacionar a discricionariedade dos atos dos juízes, especificamente, das suas decisões com a 
recorrente utilização do Princípio da Ponderação para fundamentar suas sentenças ou acórdãos. Realiza pesquisas 
bibliográficas em livros, revistas e artigos científicos, bem como análise da legislação e jurisprudência brasileiras 
pertinentes ao tema. Lança mão de teorias do direito e da hermenêutica, principalmente, da hermenêutica constitucional 
para justificar os posicionamentos favoráveis e contrários a essa atuação desenfreada do Poder Judiciário brasileiro. 
Conclui que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 define, de forma cristalina, as atribuições dos 
poderes, notadamente, do Judiciário. Enfatiza que a jurisprudência contemporânea pretende alçar-se como alternativa à 
tradição positivista, isto é, o domínio da razão sobre a vontade nos processos de criação e/ou aplicação do Direito 
justificado pela unidade de solução justa em cada caso.  

 
Palavras-chave: Discricionariedade dos juízes. Hermenêutica. Prestação jurisdicional justa. 

 
INTRODUÇÃO 

 
Vive-se uma nova era, não a era dos direitos defendida por Bobbio, mas era da efetividade dos direitos. 

Efetividade esta pautada na crescente conscientização cidadã, que cada vez conhece e luta pelos seus direitos. Nesse 
cenário, surge segundo um novo sentimento constitucional pautado na satisfação da prestação jurisdicional justa. 

Nesse sentido, cabe ao Poder Judiciário, através da atuação dos magistrados, fundamentar suas decisões, o 
que vem sendo feito de forma discricionária pautada no ativismo judicial e na justificativa de uma prestação jurisdicional 
justa. Assim, os juízes afastam-se cada vez mais do jusnaturalismo e do positivismo jurídico e recorre à ponderação 
quando do exercício das suas funções enquanto intérprete e aplicador do direito. 

Enquanto alguns entendem ser esse o posicionamento mais adequado à realidade vivida no atual Estado 
Democrático de Direito, outros defendem que essa atitude está a promover insegurança jurídica, irresponsabilidade 
política do intérprete e domínio da vontade (discricionariedade) sobre a razão.   

Por isso, se faz necessária uma análise sucinta desse cenário político e jurídico da atuação dos juízes, a partir 
da comparação das teses jusnaturalista, positivista e post-positivista. 

 
METODOLOGIA  

 
Analisar a discussão doutrinária acerca do tema, por meio, de leituras bibliográficas, de materiais e artigos 

científicos, bem como da legislação e da jurisprudência atinente ao tema. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 
É certo que o Estado Democrático de Direito, como é o caso do Brasil, está pautado na teoria dos “freios e 

contrapesos”, isto é, na interação independente e harmônica dos poderes (art. 2º da CF/1988), onde o Poder, através 
das suas funções Legislativa, Executiva e Judiciária (SILVA, 2002) atua e se fiscalizam mutuamente, com intuito de 
garantir os direitos de todos os jurisdicionados. 

Ainda cumpre asseverar que o art. 5º, XXXV, da CF de 1988 estabelece que “a lei não excluirá da apreciação 
do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito”, logo, consagrado está o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, o 
qual defende que todos têm o direito de buscar junto ao judiciário brasileiro uma resposta efetiva e satisfativa para as 
situações de lesão ou ameaça a direito. 

Entretanto, o art. 93, IX, da CF de 1988, introduzido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004 foi responsável 
por grande reforma e inovação na atuação do Judiciário brasileiro, senão vejamos: 

 
Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas 
todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em 
determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos 
nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o 
interesse público à informação. (grifo nosso) 
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Essa exigência da fundamentação de todas as decisões tem sido crucial para estabelecer um liame entre os 

teóricos que defendem o apego excessivo às normas e os que defendem a prestação jurisdicional justa pautada numa 
atuação racional e fundamentada na ponderação dos princípios e regras. 

De um lado Kelsen, Hart e os demais positivistas defendem que as normas institucionais desempenham um 
papel fundamental na hora de definir o Direito, e delas e só residualmente da moralidade, recolhem os juízes os critérios 
nos quais basear suas decisões. 

Certo é que as regras ocupam um lugar fundamental na hora de explicar o Direito vigente e as próprias 
decisões jurisdicionais. No entanto, a partir de certo momento da argumentação, sobretudo nos caso difíceis, essas 
regras mostram-se insuficientes e abre-se passagem à discricionariedade judicial. (SANCHIS, 2012, p. 219) 

Justificando esse pensamento Regla, em sua obra “do império da lei ao estado constitucional” infere que as 
nações superaram o apego excesso às normas enquanto leis supremas, obrigatórias e coercitivas e romperam com a 
ideia de subsunção, de rigidez do direito, passando a viver a era da dinamicidade do direito, da ponderação do direito, e 
da necessidade de prestar um serviço ao jurisdicionado, não podendo “fugir” de sua responsabilidade sob a alegação de 
que o caso posto não está regulado. 

Para o post-positivismo, não existem casos regulados ou não regulados, existem casos fáceis ou casos 
difíceis, e todos precisam de uma atuação que responda ao problema posto. 

Daí percebe-se, claramente, o antagonismo de ideias, já que o Positivismo defende o mecanismo automático 
de aplicação da regra geral ao caso específico, enquanto o post-positivismo prega a liberdade intelectual, mediante 
utilização da técnica argumentativa e racional. 

Cumpre mencionar ainda que toda essa discussão vem desde longa data, perpassando o estudo da Escola do 
Direito Livre, de Ihering, as ideias de Dworking até o brilhante discurso de Perelman. 

A meu ver, a principal contradição do positivismo consiste no art. 126 do Código de Processo Civil que assim 
aduz: “O juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. No julgamento da lide 
caber-lhe-á aplicar as normas legais; não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de 
direito”.  

Ora, se a própria lei, base para todas as respostas da atuação judicial segundo o positivismo, determina que 
havendo lacuna ou obscuridade da lei, deve o juiz sentenciar recorrendo a outras fintes ou meios de integração do 
direito, porque não pode o magistrado, diante de “casos difíceis”, em que se constata a tensão entre os princípios/regras 
interpretarem e aplicarem o direito recorrendo à ponderação dos direitos postos, buscando em sua essência a 
imprescindibilidade do direito para as partes? 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Conclui-se, portanto, que o juiz quando no exercício das suas funções constitucionais e diante do caso posto, 

deve interpretar e aplicar o direito, fazendo uso não da retórica, mas da hermenêutica constitucional post-positivista, 
pautado na discricionariedade controlada, onde o ativismo judicial – enquanto capacidade de criar o direito, não seja 
usada para a realização de manobras “perigosas” e “injustas”, mas, para solucionar os “casos difíceis”, os quais não 
podem ficar sem solução, em razão da lacuna ou obscuridade da lei. Ainda é possível afirmar que não intervenção de 
um poder no outro, nem tampouco descumprimento da lei, já que todas as ações serão apreciadas e todas as decisão 
deverão ser fundamentadas conforme exige a legislação pátria.  
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DA REPARAÇÃO DO ASSÉDIO PROCESSUAL NO ÂMBITO TRABALHISTA 
 

Winston de Araújo Teixeira 
 
RESUMO: O presente trabalho objetiva analisar o instituto do assédio moral no Direito do Trabalho e, a partir de então, 
conceituar o assédio processual que, por sua vez, está diretamente ligado aos princípios constitucionais do processo 
enquanto direitos fundamentais do cidadão. Nessa perspectiva, os princípios: do devido processo legal, da igualdade, do 
contraditório e da ampla defesa e, da duração razoável do processo são responsáveis pela promoção e garantia da 
ordem jurídica justa e da duração razoável do processo. Assim, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que, ainda 
sem uma fundamentação legal própria e direta, a configuração do assédio processual, como sendo o comportamento 
que caracterize o abuso de direito (art. 186 do Código Civil de 2002) e que não atenda a boa-fé objetiva (art. 422 do 
CC/2002). Logo, pode-se afirmar que cabe ao Juiz, neste caso, do Trabalho, como diretor do processo, direcionar os 
atos processuais a fim de assegurar, a ambas as partes, as mesmas oportunidades e, quando comprovado, por uma das 
partes, o uso abusivo de suas faculdades processuais, esta deve ser condenada à reparação dos danos morais 
causados à parte lesada, além da decisão restabelecer a dignidade do processo. E por ser diferente da Litigância de má-
fé, cabe, também, ao Juiz, o estabelecimento do montante da reparação, já que o STJ, através da Súmula 281, pacificou 
o entendimento de que não deve ser tarifada a reparação dos danos morais. Logo, o magistrado deverá recorrer à 
ponderação, com base em alguns critérios de ordem objetiva para determinar o quantum da reparação dos danos morais 
em face do assédio processual na seara trabalhista. 
 
Palavras-chave: Assédio processual. Justiça do Trabalho. Reparação dos danos morais. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Em que pese ainda encontrar-se em desenvolvimento, há um número expressivo de orientações 
jurisprudenciais que versam sobre o pertinente e instigante tema do assédio processual no âmbito trabalhista, seja 
relacionando-o com o assédio moral, com a litigância de má-fé, ou apenas o caracterizando. O assédio processual é 
considerado na jurisprudência como espécie que decorre do assédio moral, entretanto possui características próprias, 
fazendo com que a mesma não seja confundida com seu gênero. O presente trabalho presta reflexões acerca do 
assédio processual na esfera trabalhista elencando seu conceito, aplicabilidade no âmbito da justiça laboral com base 
nos princípios constitucionais da razoabilidade da duração do processo e do contraditório e da ampla defesa. Ademais, 
oferece esclarecimentos quanto a diferenciação e as similitudes entre o assédio processual e a litigância de má-fé, 
demonstrando a possibilidade jurídica da aplicação de sanções concomitante das figuras. 

A inserção do inciso LXXVII do art. 5°, na Carta Magna pela Emenda Constitucional n° 45/2004, que assegura 
a todos, no âmbito judicial e administrativo a razoável duração do processo tem como escopo principal garantir a todos 
os brasileiros a celeridade na tramitação processual. Assim, tal princípio tem status de direito fundamental, em reforço ao 
trabalho empreendido pelo legislador ordinário que constantemente reforma a legislação processual para tornar o 
processo mais célere, e porque não dizer, mais efetivo e justo. 

Assim, têm-se como objetivos conceituar o assédio processual no âmbito trabalhista, diferenciá-lo do instituto 
da litigância de má-fé, e verificar a possibilidade de sua reparação a partir da comprovação dos danos morais gerados à 
parte processual lesada.  

O dever de indenizar encontra-se insculpido no art. 927 do Código Civil, que impõe a obrigação de reparar 
àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem. Afastar o assédio processual em função de não existir norma jurídica 
específica sobre o instituto é ater-se ao termo jurídico, sem analisar que o assédio processual nada mais é do que uma 
modalidade de assédio moral efetivado no curso de uma relação processual. A Carta Magna, com a Emenda 
Constitucional n° 45/2004, positivou entre os direitos e garantias fundamentais o princípio da razoável duração do 
processo (art. 5°, LXXVIII).  Por conta disso, juízes e Tribunais devem empreender esforços para efetivá-lo, o que pode 
ser feito por meio da condenação em litigância de má-fé e assédio processual da parte que, na relação jurídica 
processual, abusa do direito de defesa, descumpre os deveres que lhes competem e pratica atos atentatórios à 
dignidade da jurisdição.  

O assédio processual, enquanto ato ilícito que é, por violar o princípio da razoável duração do processo, os 
deveres das partes no curso da relação processual e abusar do direito de defesa, não pode ser desconsiderado pela 
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ciência jurídica, e muito menos pelos magistrados, a quem cabe velar pelo respeito às normas jurídicas e concretizar o 
princípio referido. 

Os contornos, fundamentos e hipóteses de cabimento do assédio processual, tudo com base no que a 
jurisprudência e a doutrina têm desenvolvido, é o que se passa a analisar. 
 
METODOLOGIA  
 

Analisar a discussão doutrinária e jurisprudencial acerca do tema, por meio de leituras bibliográficas, de 
materiais e artigos científicos, bem como da legislação pertinente ao tema. 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 

Um dos principais problemas enfrentados pelo Judiciário é a demora na entrega da prestação jurisdicional. Tal 
demora torna-se, na maioria das vezes, insuportável para a parte mais frágil da relação processual, constituindo em uma 
forma de injustiça. Nesse contexto, cada vez mais tem se discutido na doutrina e na jurisprudência sobre um novo tipo 
de assédio: o assédio processual, objeto de estudo desse trabalho. Trata-se de uma figura ainda sem previsão legal o 
que só aumenta o debate em torno do tema, tendo em vista o número cada vez maior de condenações pela prática de 
atos que configuram assédio processual. 

A discussão em torno do assédio processual surgiu especialmente a partir da sentença prolatada pela Juíza 
Mylene Pereira Ramos, da 63ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos da Ação de Danos Morais nº 2784/2004, em 
08.04.2005. 

O assédio processual, enquanto espécie de assédio moral, pode ser conceituado como a atuação 
desproporcional da parte, que por meio do abuso do direito de defesa (art. 197, CC), da prática de atos atentatórios à 
dignidade da justiça (art. 600, CPC), da inobservância dos deveres das partes, especialmente no que se refere à 
lealdade e a boa-fé (arts.14 a 18, CPC), proporciona excessiva demora na prestação jurisdicional com o fim de 
desestimular a contraparte a prosseguir com o feito, fazê-la desacreditar no judiciário, forçá-la a celebrar acordo 
prejudicial aos seus direitos, fazendo com que esta suporte sozinha os efeitos do tempo no processo.  

Ele pode ser aferido quando a dimensão da violência empregada, a duração da conduta reprovável, o objetivo 
e a aptidão dos atos praticados – elementos caracterizadores do assédio moral que podem ser utilizados para 
reconhecimento do assédio processual - forem considerados pelo magistrado como tendentes a retardar o regular 
andamento processual e causar à contraparte sofrimento, humilhação, angústia com a eternização da demanda e 
desestímulo no prosseguimento do feito.  

Conforme prelecionam Paim; Hillesheim (2006, p. 112-1113):  
 

O assédio processual vem sendo concebido como a procrastinação do andamento do 
processo, por uma das partes, em qualquer de suas fases, negando-se ou retardando o 
cumprimento das decisões judiciais, respaldando-se ou não em norma processual, 
provocando incidentes manifestamente infundados, interpondo recursos, agravos, 
embargos, requerimentos de provas, contraditas despropositadas de testemunhas, 
petições inócuas, ou quaisquer outros expedientes com o fito protelatório, inclusive no 
decorrer da fase executória, procedendo de modo temerário e provocando reiteradas 
apreciações estéreis pelo juiz condutor do processo, tudo objetivando obstaculizar a 
entrega da prestação jurisdicional à parte contrária.  

 
Paroski (2008, p. 41), por sua vez, definiu assédio processual como sendo: 

 
Um conjunto de atos que teriam por escopo retardar a prestação jurisdicional, causando 
desestímulo ao adversário da demanda, por este se sentir impotente e humilhado, 
reduzindo suas expectativas quanto ao resultado justo da solução a ser ministrada ao 
conflito, ensejando ao assediador vantagens processuais indevidas, podendo inclusive 
repercutir em ganhos de natureza patrimonial. 

 
Como é perceptível esta espécie de assédio não atinge apenas a parte contrária, mas também o Poder 

Judiciário. Distingue-se da litigância de má-fé porque, diferentemente desta, a condenação não pode ser aplicada ex 
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oficio, depende de inúmeras condutas e não de apenas uma isolada, não existe limite para a condenação e pode ser 
reconhecido nos autos do processo em que se deu a conduta ilícita ou em ação autônoma.  

O assédio moral, gerador de pedidos constantes de indenização na esfera trabalhista, ocorre no curso da 
relação de trabalho. Enquanto o assédio processual, por sua vez, visa, primordialmente, impedir o trâmite regular da 
reclamação trabalhista, desestimulando o trabalhador a prosseguir com a ação, fazendo-o desacreditar na realização da 
justiça, e, muitas vezes, forçando-o a celebrar acordos flagrantemente prejudiciais aos seus direitos, mesmo após a sua 
certificação no processo de conhecimento, pois, mesmo na execução é possível obstaculizar a prestação jurisdicional.  

O dever de indenizar deriva do art. 927, do Código Civil Brasileiro, que estabelece a obrigação de reparação a 
todo aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem. 

Para quantificação da indenização por dano moral decorrente de assédio processual, Chehab (2009, p. 204) 
explica que se devem analisar, entre outros, os seguintes elementos: a gravidade da ofensa praticada, a intensidade da 
lesão no plexo de direitos não patrimoniais da vítima, o tempo despendido na espera processual, a capacidade 
econômica das partes, além do caráter punitivo e pedagógico da reparação. 

Discorrendo sobre o tema, Schiavi (2010, p. 331) observa que “a reparação devida à parte lesada não é 
tarifada, como ocorre na litigância de má-fé e no ato atentatório à dignidade da justiça, devido à impossibilidade de 
quantificar a extensão do dano, pois a vítima sofreu violação em seus direitos de personalidade, de modo que a 
indenização deve ser fixada conforme a reparação por danos morais.” 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Conclui-se que, hodiernamente, quando uma das partes do processo utilizar seu direito de forma abusiva e em 
excesso, de modo a postergar a prestação jurisdicional, gerando dano de ordem moral em decorrência das práticas 
reiteradas, estar-se-ia caracterizando o assédio processual cujo difere da litigância de má-fé, já que não possuem 
critérios objetivos expressos em lei, nem tampouco limite do quantum indenizatório, cabendo, portanto, ao Magistrado, 
identificar as condutas qualificadoras do assédio processual e a partir de então condenar o autor à reparação dos danos 
causados, objetivando preservar os princípios constitucionais do processo. 
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IMPARCIALIDADE DOS JULGAMENTOS NO CONTEXTO ATUAL 
 

Nayanne Crisley Nascimento Sales; Josefa Thays Xavier Gomes; André Gomes de Sousa Alves 
 
RESUMO: Este trabalho é proferido a respeito da natureza jurídica da imparcialidade, no qual, os magistrados devem 
decidir os casos dentro dessa perspectiva, no entanto, abrangem um posicionamento distinto deste. Os juízes trazem 
através da sua experiência sua ética, princípios morais e valores sociais, não estando completamente afastados dos 
acontecimentos da sociedade. A finalidade deste trabalho é mostrar que os julgadores decidem de forma parcial, visto 
que os valores morais desenvolvidos por cada sociedade estão presentes em normas técnico-jurídicas, logo as decisões 
judiciais têm sempre uma perspectiva subjetiva, mas são sempre conduzidas pela norma jurídica, no entanto, é baseada 
conforme a concepção de justiça do julgador. A pesquisa realizada é de caráter bibliográfico, em que utilizamos obras do 
conhecimento jurídico, para destacar as influencias nas decisões dos magistrados. A sua percepção de observação, 
entendimento e assistemática, obtido por este no decorrer da sua vida somada a hermenêutica faz com que ele decida 
aplicar a norma da melhor maneira possível. O Juiz, por conseguinte, é parcial porque embora imbuído norteado pelo 
ordenamento jurídico vigente seus valores culturais, sociais e filosóficos balizam suas decisões para esfera anímica do 
julgador. 
 
Palavras-chave: Justiça. Imparcialidade. Estado-juiz.  
 
 
INTRODUÇÃO 
 

A proposta do presente trabalho é apresentar questões da imparcialidade do magistrado, devendo julgar de 
forma equânime os fatos sociais. O Direito sendo uma imposição da sociedade em que é composto de valores éticos e 
morais que influenciam de forma significativa as decisões proferidas pelos juízes. 

Deve-se ocorrer no julgamento a imparcialidade, embora esta seja uma expressão apenas teórica, pois no ato 
do julgamento o julgador faz o uso dos seus princípios adquiridos na sua formação enquanto sujeito ativo em sociedade. 

Verifica-se, então, que na pesquisa realizada as autoridades judiciais deliberam de forma parcial conjunturas 
ocorridas no corpo social. Colocando em evidencia uma decisão provida de valores adquiridos enquanto um indivíduo de 
cunho social.  
 
METODOLOGIA 
 

A pesquisa, do tipo exploratória, utiliza-se de uma abordagem qualitativa, buscando explicar a realidade das 
decisões judiciais. É uma pesquisa bibliográfica, em que as referências utilizadas são obras que envolvem disciplinas 
como Direito Penal, Introdução ao Direito, Filosofia e Sociologia, ressaltando os valores do contexto social, no qual 
influenciam as decisões dos magistrados brasileiros. 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Segundo Eduardo C. B. Bittar (p. 444) “A ordem moral, por ser espontânea informal e não coercitiva, distingue 
da ordem jurídica. No entanto, ambas não se distanciam se complementam na orientação do comportamento humano”. 
Logo percebemos, que Direito e Justiça são coisas distintas, mesmo oriundas do mesmo fato, a saber, o valor moral 
relacionado a cada ordenamento jurídico-cultural vigente. Nesse ínterim percebemos que os valores morais 
desenvolvidos por cada sociedade culminam em normas técnico-jurídicas. 

No conceito retro mencionado, direcionamos o estudo da ordem moral haja vista, ser espontânea por 
desenvolver-se naturalmente no âmago de cada sociedade, informal por não ter valor normativo ou parâmetros jurídicos 
pré-estabelecidos e não coercitiva pela ausência do Estado como norteador da norma. Dentro desse contexto logo que o 
Estado avocou o “jus puniendi” de acordo com valores sociais, moral, vigente como pilares do positivismo jurídico. 

Ratificamos que neste estudo, percebemos a diferença entre Direito e Justiça sendo aquele o valor normativo 
estatal, e este um conceito ético - social vigente, entretanto ambos oriundos do valor moral. Deve-se até mesmo afirmar-
se que a justiça em tese é a finalidade do Direito: “A Justiça funciona enquanto valor que norteia a construção histórico-
dialética dos direitos, como fim e como fundamento para expectativas sociais em torno do Direito”.  (Bittar, p. 448).  

A problemática acerca de um conceito normativo de julgamento justo consiste no axiologismo existente nos 
conceitos de valor, moral e Direito, concluindo que norma jurídica é o resultado da relação tensional entre fato e norma. 
Fundamenta-se assim, portanto como fulcro desse breve estudo que não existe imparcialidade em decisões judiciais, 
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haja vista, tais decisium como ratifica Miguel Reale em sua teoria tridimensional do Direito (fato, valor e norma) tem 
sempre aspectos subjetivos do julgador (valor) mesmo dentro dos parâmetros jurídicos vigentes (norma) existe entre o 
fato e a decisão um perpétuo linear subjetivo para quem profere decisões, quer sejam monocráticos ou não, são sempre 
direcionados pela norma, mas fundamentada de acordo com os conceitos de justiça do julgador oriundo de cada fato. 
“As regras jurídicas não estão isoladas na Constituição do dever ser social”. (Brittar, p. 439) Logo, a Deontologia e o 
consequente estudo de regras são norteados nos conceitos valorativos da sociedade e também dos julgadores. 

O Positivismo Jurídico, ou seja, a aplicação de normas oriundas da letra fria da Lei nunca encontrou guarita em 
nosso Ordenamento Jurídico vigente, pois nunca conseguiu desvincular-se de valores sociais. “A formação da sociedade 
disciplinar está ligada a certo número de amplos processos históricos no interior dos quais ela tem lugar: econômicos, 
jurídicos-políticos, científicos, enfim”. (Foucault, p. 179) Em suma, percebemos que nas entrelinhas das regras 
normativas já depostas e seu resultado naturalístico está inserido os valores sociais, morais e éticos de cada julgador ou 
pessoa indicada pelo Estado para aplicar tal norma.  

Com isso entende que o melhor modo para aproximar-se de experiência jurídica e aprender seus traços 
característicos é considerar o Direito como conjunto de normas, ou de regras de conduta. Comecemos então por uma 
afirmação geral do gênero: a experiência jurídica é uma experiência normativa. (BOBBIO, p. 25) 

Sendo experiência nesse contexto o conhecimento e a sabedoria ao longo da vida como pode o Estado e os 
responsáveis pela a aplicação da norma (julgador ou juiz) está desvinculado desses valores na hora da aplicação? a 
melhor exegese é que imparcialidade é um conceito subjetivo, logo é sempre flexível e variável, mormente por ser em 
sua essência um valor de equidade, justiça, neutralidade e retidão sempre oriunda do subjetivismo de quem aplica a 
norma. Por fim, norma, aqui entendido como o que é habitual, natural e regular, norteado por um mandamento normativo 
ou legal, passa pela interpretação e valoração do julgador ou juiz, para chegarmos, enfim, à aplicação concreta do 
Direito. 

Em nosso Estado Democrático de Direito a norma oriunda do Poder Legislativo vem de valores sociais 
pertinentes a cada caso, entretanto esta está vinculada por sua vez a exegese dos aplicadores do Direito sendo comum 
o entendimento plurativo, logo, é comum o dissenso acerca da mesma norma tendo o juiz ou julgador de acordo com 
sua experiência social e valores o dever de decidir qual seria o melhor entendimento, ou melhor, aplicação da norma. 
Não se pode ouvidar que a norma é o que tornar possível a vida em sociedade e que com a imposição estatal através de 
seus membros a imparcialidade torna-se obscura ou mesmo impossível de se alcançar em nosso Ordenamento Jurídico 
vigente.  

Hodiernamente no nosso contexto jurídico-social o Estado-juiz delega ao magistrado a aplicação do Direito “In 
locu” tendo este que de acordo com o conjunto de leis aplicarem ao fato jurídico em concreto. O aspecto e as 
experiências sociais e valorativas e até mesmo nível social e a pseudo-expectativa de justiça como referência para cada 
julgamento. Nesse diapasão emerge jurisprudências diversas, ou seja, entendimentos diferenciados do Estado-juiz 
acerca da mesma norma, tornando-se evidente a influência subjetiva no julgamento. 

“A diversidade dos conhecimentos humanos requer sejam identificadas algumas categorias básicas que 
demonstram a versatilidade do homem na aplicação de sua razão e de suas capacidades anímicas. O senso comum à 
religião, a técnica, a ciência e a filosofia...” (Brittar, p.26). Assim sendo, concluímos que os conhecimentos humanos 
daqueles a quem o Estado-juiz delega seu “jus imperium” estão vinculados ao senso comum do julgador, ou seja, as 
suas noções superficiais, pluralísticas, gerais e assistemáticas adquiridas por este ao longo da vida somado a sua 
capacidade de interpretação normativa de sua ética e de sua lógica jurídica e a expectativa de sarciar uma sociedade de 
demanda por justiça. A imparcialidade assim torna-se uma verdade distante ou ate mesmo impossível de alcançar, pois 
o que é justo e linear a uma parte é axiologicamente contrário à outra parte sendo o meio-termo desta “balança da 
justiça” a esfera anímica do julgador, ou seja, de acordo com a norma jurídica tipificada percebemos que os conceitos e 
valores éticos do julgador sobrepõem os conceitos éticos coletivos mesmo que este tenha gerado o primeiro. 

Desde seu surgimento, o Direito sempre prezou pela busca de soluções bem fundamentadas para as 
perguntas que incomodavam as pessoas; sempre tentou nutrir-se com a convicção de que as respostas encontradas 
deveriam ser tratadas como prováveis e não como absolutamente certas e acabadas. Em todas as épocas, sempre 
existiram pessoas e instituições que celebraram a mesmice e fizeram o pacto da perpetuação das estruturas e verdades 
que receberam, e o fizeram sem se darem ao trabalho de questionar ou de perguntar acerca dos porquês das coisas. 
Essas posturas são, via de regra, anti-filosóficas porque fecham as portas que oxigenam o espírito.  

A experiência e a necessidade aliam-se na formação do Direito vigente em cada estado. A necessidade surge 
como um fator de catalisação do processo de reflexão e sistemática jurídica, tendo em vista a profunda alienação dos 
operadores do direito, na manipulação do direito, como mera técnica de aplicar Leis e da profunda carência de entender 
a axiologia destas. O direito e as estruturas sociais andam lado a lado, assim sendo para uma reflexão constante dos 
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fundamentos da prática jurídica justifica-se, haja vista a impossibilidade de um julgamento justo. Postular é sem dúvida a 
atividade mais importante para que se possa conferir vivacidade ao direito, pois, não somente de práxis vive o jurista 
hodiernamente, mas, sobretudo tendo em vista que o Direito opera com poder sobre os Valores humanos e 
necessidades sociais, culturais, políticas e econômicas.  

Em suma, nota-se que mesmo diante de conjunto de normas em nosso ordenamento jurídico vigente, ainda 
existe profundo dissenso que só pode ser definido pela esfera anímica do julgador. Dois fatores conferem especial 
relevância ao estudo dos limites do “ius puniendi”. Em primeiro lugar, os drásticos efeitos da intervenção penal: seu 
impacto destrutivo e irreversível e os elevadíssimos custos sociais da "cirurgia penal". Em segundo lugar, a vocação 
intervencionista do Estado (sobretudo o "social"), que potencializa a sua presença assim como o emprego de toda sorte 
de meios eficazes para resolver os conflitos e dirigir a convivência social. Em outras palavras: a atuação punitiva do 
Estado é qualitativamente drástica e quantitativamente intensa. De todos os significados válidos que podem ser 
extraídos de um texto legal, deve o juiz eleger o que for mais compatível com os princípios, regras e valores 
constitucionais e humanitários internacionais, ou seja, o que retratar com maior fidelidade a sua posição de garantia dos 
direitos fundamentais.  

A sujeição irrestrita do juiz a esse Direito supralegal implica a adoção de uma postura crítica diante das leis 
inválidas. Nisso reside sua legitimação democrática assim como a preocupação com sua independência interna ou 
externa, política ou funcional. O juiz é dotado de uma série de garantias funcionais, mas isso não pode ser entendido 
como privilégio pessoal, sim, como atributos necessários para o exercício livre e independente de sua função, 
destacando-se, entre elas, a de garantia dos direitos fundamentais. 

 O pressuposto básico do juiz independente e imparcial não conta com outro significado, portanto, senão o de 
que ele não está subordinado a nenhuma decisão das maiorias, não está sujeito a nenhum vínculo interno (funcional) ou 
externo (político): a legitimação da sua função advém da estrita observância do Direito que está na lei e, especialmente, 
o que está acima da lei, e é isso que o possibilita censurá-la, julgá-la inválida, julgar não válidos todos os atos 
conflitantes com esse Direito supralegal.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No que concerne o tema do trabalho, percebemos que o magistrado elege o que for mais conciliável de acordo 
com valores, princípios e regras constitucionais. Existe um espaço criado pela lei que delimita o seu campo de atuação, 
e o juiz só poderá atuar neste âmbito. 

O juiz deve proceder sempre buscando a verdade, mesmo que não seja absolutamente certa, devendo ser 
imparcial na acepção de dar razão a quem de fato tem, garantindo um julgamento com um tempo adequado para a 
análise do caso, assim, garantira a justiça na sua decisão. 

O magistrado tem um posicionamento critico perante as leis invalidas, e isso proporciona a legítima 
democracia. A imparcialidade são circunstancias essenciais que devem ser garantidas para se ter uma decisão justa. 
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