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APRESENTAÇÃO

“A EDUCAÇÃO É O PONTO EM QUE DECIDIMOS 
SE AMAMOS O MUNDO O BASTANTE PARA 

ASSUMIRMOS A RESPONSABILIDADE POR ELE"

Hannah Arendt

Esta publicação reúne os artigos apresentados no I CONGRESSO 
ACADÊMICO SOBRE ESTADO E CONSTITUIÇÃO: OS 30 ANOS 
DA CONSTITUIÇÃO CIDADÃ” (UNIVALI/BALNEÁRIO CAMBO-
RIÚ), entre os dias 03 e 05 de outubro do corrente ano, especificamente 
dos: GRUPO DE TRABALHO – DIREITO PENAL E GARANTIAS 
PROCESSUAIS PENAIS, GRUPO DE TRABALHO – DIREITOS HU-
MANOS E FUNDAMENTAIS, GRUPO DE TRABALHO – DIREITO 
AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE.

Em cada grupo se encontra o espirito cientifico de nossa gente e dos 
convidados, a preocupação com o outro nos trabalhos de Direitos Huma-
nos, a excelência do trabalho em Direito comparado, não deixar de ler sobre 
serial killer.

As garantias processuais penais, e consequentemente a sua garantia, 
é algo que povoa o senso comum, não sendo raro equiparar os direitos do 
acusado no processo penal como uma garantia da impunidade, ou pior com-
preendê-los como uma barreira para a obtenção de justiça.

Sempre é oportuno recordar o magistério de Gian Domenico PISAPIA, 
para quem o grau de civilidade e democracia de um povo pode ser medido a 
partir da observância – ou não – das regras processuais penais. Os trabalhos 
apresentados neste grupo de Trabalho realçaram a lição do mestre.

As declarações de direitos humanos são identificadas como marcos 
decisivos na história da humanidade: para Hannah Arendt, o homem, e não 
uma entidade metafísica, e nem os costumes, poderiam ser identificados 
como fontes exclusivas das leis e das prescrições dos comportamentos. Para 
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Arendt, a Declaração dos Direitos do Homem significou o prenúncio da 
emancipação do homem, porque foi a partir daquele momento que ele se 
tornou a fonte de toda a lei.

Dessa forma, esses direitos eram tidos ou mesmo definidos como ina-
lienáveis, pois pertenciam ao ser humano onde quer este estivesse.

O GT de Direitos Humanos esteve à altura do desafio.

Consumo sustentável é aquele que utiliza serviços e produtos que res-
pondam às necessidades básicas de toda a população trazendo melhoria na 
qualidade de vida, reduzindo o uso de recursos naturais, materiais tóxicos, 
produção de lixo e a emissão de poluição em todo o ciclo de vida, sem com-
prometer as gerações futuras (CDS/ONU, 1995).

Nossa presente relevância a questão da sustentabilidade, que expressa 
uma das linhas mais vibrantes de nosso programa de strictu sensu, Mestrado 
e Doutorado, e que se reflete neste trabalho.

Espera-se que a publicação dos artigos apresentados nesse Seminário-
possa semear e fomentar o aprofundamento de estudos e pesquisas, que sirva 
de balizamento para futurostrabalhos e de incentivo à produção acadêmica.

Mas mais importante ainda é a consolidação do processo de Internacio-
nalização da instituição, que se concretiza no nível dos trabalhos apresentados 
e na riqueza das temáticas escolhidas.

Que esta obra seja a primeira de muitas e que venha consolidar a ex-
celência de nossa produção.

Boa leitura!
Prof . Dr . José Everton da Silva

UNIVALI

GRUPO DE TRABALHO - 
DIREITO PENAL E GARANTIAS 

PROCESSUAIS PENAIS



TANATOPOLÍTICA BRASILEIRA: AS 
CONSEQUÊNCIAS DE UM MODELO 

ECONÔMICO NEOLIBERAL NO SISTEMA 
PRISIONAL E DE JUSTIÇA CRIMINAL

Jean André Marx1

INTRODUÇÃO
Trata-se de trabalho acadêmico voltado à área do Direito Penal e 

da Criminologia (crítica), em que se visa analisar o Sistema Prisional e 
o Sistema de Justiça Criminal a partir do modelo econômico neoliberal 
adotado no Brasil.

A importância do tema e a necessidade de seu estudo destacam-se à 
medida em que se avaliam os números oficiais do sistema prisional brasi-
leiro, onde se observa a já existente superlotação das instituições prisionais, 
bem como o crescente avanço do número de pessoas privadas de liberdade.

Encontrar as razões – verdadeiras – que provocam este devastador 
fenômeno no seio social é uma necessidade latente, tendo em vista a fra-
gilidade estrutural que se denota no cárcere, decorrentes das inúmeras 
limitações materiais, especialmente do Poder Executivo, em fazer cumprir 
as disposições da Constituição da República de 1988, além da legislação 
vigente que trata do tema, aqui entendida, especialmente, a Lei de Execu-
ção Penal (Lei n. 7.210/1984).

Para tanto, delinear a realidade do Sistema de Justiça Criminal e 
do Sistema Prisional, é o indispensável passo inicial a ser dado para a 
compreensão das condições atuais de cumprimento de pena nas unidades 
prisionais brasileiras. O estudo do ser e dever-ser2 deste sistema, com base 

1. Advogado (OAB/SC n. 51.765) em Joinville/SC/BR. Pós-graduando em Direito Penal e Criminologia, 
pelo Instituto de Criminologia e Política Criminal; Pós-graduando em Direito Tributário, pela Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais. Graduado em Direito, pelo Centro Universitário Católica de 
Santa Catarina. E-mail: jean.marx@live.com.

2. Obscuros conceitos de origem kantiana que aqui não serão objeto de estudo aprofundado, mas que 
poderiam ser resumidos de modo que ser corresponde ao mundo da natureza e, dever-ser, corresponde 
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na lei e em dados oficiais, especialmente, mostrará que existe um visível 
descompasso entre aquilo que se deseja e aquilo que se tem em matéria de 
Sistema Prisional.

Em um segundo momento, uma vez apontados os indicativos da rea-
lidade brasileira, igualmente importante e necessário é o estudo do modelo 
econômico neoliberal que, talvez não de forma velada, guia as relações so-
ciais no Brasil e de alguma forma influencia no modo de ser do objeto deste 
estudo, o Sistema. Isto porque, em países como o Brasil, em que existe uma 
forte tendência de que tudo seja regulado a partir do capital, as consequên-
cias para quem não o detém podem ser por demais violentas e desastrosas, 
fazendo-os insertos em um sistema onde se perde toda a dignidade.

Portanto, a partir da elucidação do ser e dever-ser do Sistema Pri-
sional e de Justiça Criminal, bem como da análise do modelo econômico 
neoliberal, é que se poderá trabalhar na criação de hipóteses ou fatores que 
fundamentem a necessidade de superação das práticas atualmente adotadas, 
bem como da ideologia predominantemente capitalista e retributivista, 
baseado no eficientismo penal3, que permeia este sistema, fazendo da po-
pulação marginalizada em razão da ausência do Estado, vítimas duas vezes 
do próprio Estado, que em um primeiro momento se mostra totalmente 
ausente com a efetivação dos direitos sociais constitucionalmente previstos 
e, em um segundo momento, diante da fragilidade por ele criada, mostra 
toda sua força quando, através do Sistema de Justiça Criminal, apresenta-se 
a esta parte da população.

Neste contexto, entende-se de suma importância a realização deste 
estudo, haja vista que o necessário abrir de olhos da sociedade quem sabe 
fique mais próximo. Quem sabe, a sociedade deixe um dia de ser mera 
massa de manobras e contribua no desmonte do modelo econômico neo-
liberal, a fim de que a velha Constituição da República tenha de fato suas 
bases e diretrizes efetivadas, com dignidade humana para todos.

1. A TEORIA E A REALIDADE DO SISTEMA PRISIONAL
O reconhecimento da dignidade da pessoa humana não é algo que foi 

ao mundo do direito. (LOSANO, Mário G. In: KELSEN, Hans. O problema da justiça. Tradução João 
Baptista Machado. 5. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2011).

3. O eficientismo penal poderia ser traduzido na desvalorização, em maior ou menor intensidade, do prin-
cípio da legalidade estrita, na busca de uma maior efetivação do Direito Penal para que nenhum culpado 
possa ficar impune (FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: Re-
vista dos Tribunais, 2012).

conquistado de modo fácil. Batalhas foram travadas, revoluções orquestra-
das e muitas vidas perdidas durante séculos a fio, até que se pudesse falar de 
modo sério neste tema.

Especialmente no final do século XVIII e início do século XIX – pe-
ríodo iluminista – avanços foram feitos. Também no século XX, os mais 
notáveis documentos internacionais de elevada importância foram escritos 
(v.g. Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e Convenção 
Americana de Direitos Humanos de 1969 – Pacto de San José da Costa 
Rica) e constituições foram baseadas neste ideal, a brasileira inclusive, ta-
manha sua importância.

Neste sentido, adotando o discurso humano dos documentos in-
ternacionais, o artigo 1º, da Lei de Execução Penal (LEP) dispõe que “a 
execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou 
decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração 
social do condenado e do internado”, em estrita observância ao art. 1º, III, 
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), em 
que pese ser anterior a ela, onde se aponta como fundamento da República, 
dentre outros, a dignidade da pessoa humana.

Direitos como trabalho (capítulo III, da LEP), educação (capítulo II, 
seção V, da LEP), saúde (capitulo II, seção III, da LEP) e respeito à integri-
dade física e moral do sujeito preso (capítulo IV, seção II, da LEP) foram 
incluídos na LEP. Condições estruturais mínimas para a manutenção de 
condenados foram igualmente pensadas, quando se estabeleceu, v.g., que 
celas deveriam ser individuais, contendo dormitório, aparelhos sanitário e 
lavatório, além de salubridade e ambiente arejado, com condições adequadas 
à existência humana e, nunca com área inferior a 6 (seis) metros quadrados 
(art. 88, da LEP). Requisitos estruturais mínimos para a segregação de mu-
lheres e de gestantes foram igualmente previstos (art. 89, da LEP).

Contudo, ocupando o Brasil atualmente o terceiro lugar no ranking 
mundial de países com maior população carcerária4, com avanço de um 

4. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Levantamento nacional de informações 
penitenciárias: INFOPEN. Atualização – Junho de 2016. Organização. Thandara Santos; Colabora-
ção. Marlene Inês da Rosa et al. Brasília: Ministério da Justiça e Segurança Pública. Departamento 
Penitenciário Nacional, 2017. Disponível em: <www.justica.gov.br/news/ha-726-712-pessoas-presas.../
relatorio_2016_junho.pdf>. Acesso em 19.09.2018.



JEAN ANDRé MARx 1716 ANAIS DO I CONGRESSO ACADÊMICO DE DIREITO DA UNIVALI:

ponto em relação aos dados oficiais divulgados pelo INFOPEN5 em 20146, 
assegurar o fiel cumprimento da Lei se tornou paulatinamente um pro-
blema. Limitações materiais de toda ordem permeiam o cárcere, fazendo 
com que necessários investimentos neste departamento da sociedade não 
cheguem em numero suficiente, seja pela ausência de recursos, seja pela 
rejeição social de melhorias na estrutura prisional.

Estes números possuem algumas explicações, dentre elas a de que atra-
vés da comunicação em massa de atos bárbaros em programas midiáticos sem 
compromissos éticos, a população é levada a acreditar que este fenômeno de 
violência só se combate com o recrudescimento das leis penais7.

Ainda neste sentido, a partir do princípio da dignidade da pessoa 
humana, que nos dizeres de Greco8, “tem sede constitucional, sendo, por-
tanto, considerado como um princípio expresso [...]”, o estudo de medidas 
tomadas pelo próprio Estado, principal violador do princípio em comento, 
para contornar a situação de crise existente ou fazer parecer que busca con-
torna-las é de suma importância.

Isto porque, a superlotação carcerária é hoje uma realidade que assom-
bra os complexos prisionais do Brasil, fazendo com que até mesmo os direitos 
mais comezinhos deixem de existir (v.g. banho, alimentação adequada, rece-
bimento de visitas, local adequado de descanso, etc)9.

Por mais que a prisão seja concebida hoje, talvez pela maioria, como 
um mal necessário, não se deve esquecer que esta guarda em sua essência 
contradições insolúveis10.

Hulsman e Celis11 já disseram uma vez que questionar o poder punitivo 
do Estado não desagua necessariamente na rejeição de medidas coercitivas, 
ou então na supressão total da noção de responsabilidade pessoal. O que se 

5. BRASIL. Ministério da Justiça. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias INFOPEN 
– Junho de 2014. Disponível em: <http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-
-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf>. Acesso em: 18.09.2018.

6. De 622.202 pessoas privadas de liberdade em 2014, passou-se para 726.712 pessoas presas em 2016, ou 
seja, em 2 (dois) anos, mais de 100.000 pessoas foram inseridas no cárcere.

7. BUCH, João Marcos. O novo regime da prisão cautelar a partir da lei n. 12.403/2011: o paradigma 
constitucional garantista. Florianópolis: Conceito, 2012.

8. GRECO, Rogério. Direito penal do equilíbrio. 6. ed. rev. ampl. e atual. Niterói: Impetus, 2011a, p. 72.
9. GRECO, Rogério. Direitos humanos, sistema prisional e alternativas à privação de liberdade. São 

Paulo: Saraiva, 2011b.
10. BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 4. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2011.
11. HULSMANN, Louk; CELIS, Jacqueline Bernat de. Penas perdidas: o sistema penal em questão. 

Trad.: Maria Lúcia Karan. 1. ed. Niterói, RJ: LUAM, 1993.

está a dizer é que um sistema que não consegue atingir os fins aos quais se 
propõe deve ser revolucionado, para que os problemas que pretende resolver 
sejam enfrentados de outra maneira.

Não obstante, repetidamente o Poder Judiciário se vê “obrigado” a 
oferecer algum tipo de resposta às inúmeras limitações materiais do sis-
tema prisional brasileiro, que em teoria possui uma das mais avançadas 
legislações do mundo mas, na prática, lida com problemas gravíssimos 
que ferem de morte a dignidade da pessoa humana e que impossibilitam 
o cumprimento da Lei.

Hoje, no Brasil, “a execução da pena significa, claramente, um tipo de 
morte social, significa o isolamento social, mas também degradação pelas 
circunstâncias da vida reclusa”12.

Em voto proferido no julgamento da Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental (ADPF) n. 347, em que se reconheceu o Estado 
de Coisas Inconstitucional no Brasil, o Ministro Luís Roberto Barroso já 
ponderou que:

[...] as pessoas foram condenadas a serem presas. E, em certos casos, devem 
permanecer presas. Mas não foram condenadas a sofrerem violências físicas, 
a sofrerem violências sexuais, a não terem sabonete, pasta de dente, escova de 
dente, papel higiênico, nem lugar para fazer as suas necessidades básicas [...]13

Na mesma linha é a reflexão de Bitencourt14 sobre o tema, pois não se 
pode esquecer de que o tempo na prisão arrasta-se num clima de angústia, 
insegurança e ansiedade, agravando dentre outras coisas, a saúde e faculdades 
mentais do sujeito preso, mas que um dia se encerrará, com o retorno destas 
pessoas ao convívio em comunidade.

A partir daí é que começam a surgir decisões como a proferida no 
julgamento da ADPF n. 347, reconhecendo o Estado de Coisas Inconstitu-
cional no Brasil ou, ainda mais recente, a aprovação da súmula vinculante 
n. 5615, pelo Supremo Tribunal Federal. Contudo, deve-se atentar para o 
fato de que decisões como estas servem não como uma demonstração de 

12. ALBRECHT, Peter-Alexis. Criminologia: uma fundamentação para o direito penal. Tradução: Juarez 
Cirino dos Santos; Helena Schiessl Cardoso. Curitiba: ICPC; Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 442.

13. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/
DF. Relator: AURÉLIO, Marco. Publicado no DJ de 10.2.2016. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/
paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP &docID=10300665>. Acesso em: 19.09.2018.

14. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral, 1. 19. ed. rev. ampl. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2013.

15. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisio-
nal mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
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preocupação com os fins da execução penal, dispostos no art. 1º, da LEP 
ou com a dignidade da pessoa humana, expressa como fundamento desta 
República no art. 1º, III, da CRFB/88 , mas sim, em última análise, para 
tentar proporcionar um mínimo alívio e manter em funcionamento o sis-
tema prisional, como se verá adiante.

2. BIOPOLÍTICA VERSUS TANATOPOLÍTICA
Curiosamente, mesmo conscientes da realidade de colapso do sistema 

prisional, a jurisprudência da Suprema Corte, acompanhada pelo Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), preserva ainda um alto grau de punitivismo, à exem-
plo do decidido por aquela no julgamento do Habeas Corpus n. 126.29216.

A partir disso é que a filosofia e a criminologia (crítica) indicam que 
os discursos presentes especialmente nas decisões da Suprema Corte, que 
originaram mandamentos como a Súmula Vinculante n. 56, remetem à ideia 
de biopolítica – e tanatopolítica – , vistas em Foucault17 e Esposito18.

É dizer, nestes autores, especialmente em Esposito19, o termo é utili-
zado para definir uma política da vida, representada na busca de condições 
para que as pessoas possam sobreviver, viver e viver melhor.Esta política é 
possibilidade e instrumento de conservação da vida, consubstanciando-se 
na busca de uma imunização dos sujeitos por ela considerados como tal 
e, mais do que um aparelho de defesa da comunidade, a imunização, ou 
proteção, é uma engrenagem interna daquela: “aquilo que é imunizado, 
em suma, é a própria comunidade”20.

A biopolítica pode então ser vista aqui, ilustrativamente, como um pro-
cedimento médico, em que se vacina o corpo – sociedade – para que se evite 
a doença, a fragilidade. A vacina que se faz no corpo, em perspectiva prática, 
é representada pela figura da política, que não é “senão a possibilidade, ou o 
instrumento, de conservar viva a vida”21.

Nesta linha, o autor defende que para que a vida possa de fato ser 

16. [...] A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que 
sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de 
inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal. [...]

17. FOUCAULT, Michel. Nascimento da biopolítica: curso dado no Collège de France (1978-1979). Tra-
dução: Eduardo Bradão. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

18. ESPOSITO, Roberto. Bios: biopolítica e filosofia. Tradução: M. Freitas da Costa. Lisboa: Edições 70, 
2010.

19. ESPOSITO, Roberto. Bios: biopolítica e filosofia.
20. ESPOSITO, Roberto. Bios: biopolítica e filosofia. p. 82.
21. ESPOSITO, Roberto. Bios: biopolítica e filosofia. p. 74.

conservada e desenvolvida, precisaria ser ordenada também por processos 
artificiais capazes de subtrair os riscos naturais dela, processos estes preocu-
pados com a promoção geral da vida, bem como o melhoramento gradativo 
desta aos poucos.

O problema que se encontra em medidas que possuem este discurso 
biopolítico como pano de fundo, como ocorreu com a festejada Súmula 
Vinculante n. 56, é que normalmente este discurso de vida descamba para 
um discurso de morte, ou já o tem de forma velada, pois em meio ao discurso 
de vida começa-se a encontrar causas e culpados que atrapalham este objetivo 
e que, portanto, precisam ser removidos.

Esposito22lembra que “nunca se registraram guerras tão sanguinárias e 
genocídios tão extensos como nestes dois últimos séculos, ou seja, em plena 
era biopolítica”, o que reforça a ideia de se eliminar os responsáveis pelo 
atraso na promoção da boa vida geral e/ou comum.

Isto ocorrequando se define uma política de vida e conservação desta ao 
mesmo tempo em que se define a causa, ou suposta causa, do perecimento 
desta, vista como uma doença que deve ser rapidamente tratada. Vê-se a causa 
deste perecimento como uma ameaça direta e iminente, que põe em xeque 
o que se busca com a biopolítica23.

Não se pode esquecer jamais que o holocausto, mundialmente conhe-
cido pela perseguição e extermínio de milhões de judeus, tinha por detrás 
de suas práticas um discurso biopolítico, de preservação da saúde do corpo 
– povo – alemão.

Quando o ideal biopolítico toma este rumo negativo, como ocorreu 
na Alemanha nazista, diz-se que se está diante de uma tanatopolítica, um 
regulamento oculto de morte, de extermínio da ameaça24.

Assim, quando o discurso biopolítico vai para a tanatopolítica, a “jus-
tificativa” que se tem é que se quer evitar, a qualquer custo, o contágio de 
seres superiores – no caso do holocausto, os alemães – por seres inferiores 
– representados pelos judeus25.

Haverá no discurso biopolítico – e no tanatopolitico – o uso de uma 

22. ESPOSITO, Roberto. Bios: biopolítica e filosofia. p. 64.
23. ESPOSITO, Roberto. Bios: biopolítica e filosofia.
24. ESPOSITO, Roberto. Bios: biopolítica e filosofia.
25. ESPOSITO, Roberto. Bios: biopolítica e filosofia.
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força que pode criar e que pode destruir, existe a força que acrescenta e a força 
que diminui, uma que reforça e outra que debilita o corpo. Isto, em última 
análise, não é o resultado social de alguma configuração biológica, mas sim 
o resultado de uma prévia opção política26.

A tanatopolítica desnuda o sujeito – no caso alemão, os judeus e, no 
caso brasileiro, as pessoas privadas de sua liberdade, objeto deste escrito – de 
sua condição humana, rebaixando-o para um patamar inferior ao do animal, 
fazendo assim com que deixem de ser vistos como algo digno de atenção e 
proteção, pois representativos de ameaça. Não são mais sujeitos de direito.

Esta consequência se dá em razão do evidente fato de que por trás dos 
discursos de vida – e morte – há sempre uma relação de poder e utilidade 
daqueles abarcados nestes discursos27.

Igualmente importante é relembrar que a biopolítica que se converte 
em tanatopolítica não tem apenas motivações biológicas, como ocorreu no 
período nazista. As motivações podem ser de outra natureza, v.g., econômica, 
guiada por ideais neoliberais, conforme se verá no item seguinte, quando se 
busca eliminar também todos aqueles que não representam grande utilidade 
ao meio – não são bons consumidores ou detentores de grande capital.

Assim como feito pelos nazistas, o Estado brasileiro no que se refere 
ao sistema prisional também desde há muito caminha para a neutralização 
daqueles considerados despossuídos, aqueles que representam uma ameaça, 
criada pelo próprio Estado quando passou a despir seu povo de direitos 
individuais (art. 5º, da CRFB/88) e sociais (art. 6º ao 9º, da CRFB/88), 
expressos na Constituição da República.

O que atualmente faz o Estado é muito semelhante ao que fazia o 
Estado nazista, uma vez que tira de parcela da população os direitos indivi-
duais e sociais – causa a “doença da criminalidade” – e em seguida aloca os 
desviantes no cárcere – fornecendo a cura para a doença.

Assim como os nazistas se utilizaram do discurso biopolítico para pro-
mover as atrocidades de que são responsáveis, o Estado brasileiro parece 
utilizar-se de semelhante discurso, que igualmente descamba para a tanato-
política, unicamente com o fim de fazer uma limpeza social, conforme se 
verá no item seguinte.

26. ESPOSITO, Roberto. Bios: biopolítica e filosofia..
27. FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 41. ed. Petrópolis: Vozes, 2013.

Para o Estado, o sistema prisional com seus reais fins não pode deixar 
de existir. Foucault já defendeu que “o sucesso é tal que, depois de um século 
e meio de ‘fracasso’, a prisão continua a existir”28.

3. A NECESSÁRIA SUPERAÇÃO DO PARADIGMA DO 
ENCARCERAMENTO DOS MARGINALIZADOS

Uma das grandes causas dos problemas envolvendo o cárcere e da su-
perpopulação de reclusos, que cresce em ritmo acelerado, é a velada negação 
de direitos individuais e sociais à população, especialmente a marginalizada 
habitante das periferias das grandes cidades.

Zaffaroni relembra:
Não esqueçamos que quando o constitucionalismo introduziu os direitos 
sociais, também se ergueram as vozes que afirmavam que eram o túmulo 
dos direitos individuais, da liberdade, que consideraram durante muitos 
anos que ambas as categorias jurídicas eram antagônicas e incompatíveis. 
Quando foi reconhecida a dignidade da mulher, houve apocalípticos que 
sustentaram que desse modo se acabava com a família e com a base da 
reprodução humana. Quando foi abolida a escravatura pensaram que os 
escravos livres de todo o controle se converteriam em criminosos que 
matariam todos os brancos. Quando o mundo repudiou o apartheid sul-
-africano acreditaram que sua supressão significaria o massacre da minoria 
branca. Quando foram invocados os direitos humanos contra as ditaduras 
de segurança nacional sustentaram que isso permitiria o avanço do mar-
xismo internacional29.

O que afirma a ciência jurídica, portanto, é que a reafirmação da 
humanidade inerente ao ser humano30 sempre foi seguida de discursos apoca-
lípticos, idealizados por quem não necessariamente se encontrava em situação 
de vulnerabilidade, e que jamais se cumpriram.

É dizer, promove-se o esvaziamento do Estado social e ao mesmo tempo 
o crescimento do Estado penal31. Ainda, ele – o Estado – cria uma situação 
de anormalidade que, por consequência, é respondida com práticas anormais 
– delitos32.

28. FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão, p. 263
29. ZAFFARONI, Eugenio Raul. A pachamama e o ser humano. Tradução de Javier Ignacio Vernal. 

Florianópolis: Editora da UFSC, 2017, p. 101
30. Prefere-se o termo ser humano à homem pois acredita-se que a crítica de gênero tem razão quanto ao uso 

deste último termo.
31. WACQUANT, Löic. As prisões da miséria. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2011.
32. CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Direito penal: parte geral. 7. ed. Florianópolis: Empório do Direito, 2017.
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Sua prática não é mais do que “engaiolar os inúteis e os indesejados da 
ordem social nascente”33.

Neste sentido, são indesejados aqueles que não se ajustam àquilo 
que é tomado por normal, v.g., aqueles que não se ajustam ao trabalho 
e consequentemente não representam aquilo a que Foucault chamou de 
homo oeconomicus34.

O homo oeconominus, em uma concepção clássica, é o homem da 
troca, o parceiro, baseada eu uma “teoria da utilidade a partir de uma 
problemática das necessidades; é isso que caracteriza a concepção clássica 
do homo oeconomicus”35.

Leal, acrescenta:
O homo oeconomicus é, aponta Foucault, aquele indivíduo que obedece 
primordialmente seu interesse. Nesse sentido é que ele atua observando as 
variáveis do ambiente, numa busca por alocar os melhores recursos para si 
no que se refere à realização de algum fim36.

Por outro lado, sob uma ótica neoliberal, de onde parte, por exem-
plo, Löic Wacquant, este homo oeconomicus não se resume basicamente a 
um parceiro de troca, mas sim a um empresário, empresário de si mesmo. 
Isto porque, no neoliberalismo a figura do homo oeconomicus no sentido de 
homem da troca, passa a ser o homem de consumo que, com o consumo, 
produz sua própria satisfação a partir do capital que dispõe para tanto37.

Portanto, para ser bem visto no meio social o sujeito deve, atendendo 
ao conceito – já desviado pelo neoliberalismo – de homo oeconomicus, fazer 
circular seu capital, adquirido através do trabalho assalariado. Deve consu-
mir, sob pena de não atender aos objetivos do Estado e, caso isso ocorra, será 
aguardado em instituições de “correção” de “desajustados”, também conhe-
cidas como unidades prisionais38.

Isto facilmente se “justifica” pois não é bom que o subproletariado 
atrapalhe a comodidade dos cidadãos-consumidores, adequados e úteis ao 

33. WACQUANT, Löic. As prisões da miséria. p. 61.
34. FOUCAULT, Michel. Nascimento da biopolítica: curso dado no Collège de France (1978-1979).
35. FOUCAULT, Michel. Nascimento da biopolítica: curso dado no Collège de France (1978-1979), p. 310.
36. LEAL, G. F. O Homo Oeconomicus em Michel Foucault: a análise do ser humano como naturalmente 

econômico na arte liberal de governar. 2015. 191 f. Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Universidade 
Federal de Goiás, Goiânia,2015, p. 134.

37. FOUCAULT, Michel. Nascimento da biopolítica: curso dado no Collège de France (1978-1979).
38. CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Direito penal: parte geral.

meio enquanto promovem a circulação do capital. Na ótica do capitalismo 
neoliberal, precisam ser neutralizados, haja vista que “a desregulamentação 
da economia e a destruição do Estado social, que produzem desigualdades 
sociais, exigem o fortalecimento do Estado penal para normalizar o trabalho 
precário” através da imposição do medo de ser preso39.

Uma vez presente no consciente do sujeito o medo do cárcere e a cer-
teza de que caso não se ajuste, será levado ao submundo do cárcere, este, em 
regra, direcionará suas práticas para atender aos objetivos do Estado. Dos que 
ainda assim não o fizerem, o cárcere dará conta, pois ele é “a forma geral de 
uma aparelhagem para tornar os indivíduos dóceis e úteis, por meio de um 
trabalho preciso sobre seu corpo [...]”40.

Isto aponta que “o extermínio é calculado: quem não produz e consome 
segundo os padrões do ‘capital’ não tem lugar”41.

Deve-se ressaltar que a prisão de modo algum é um fracasso ou então 
se desvia de sua – real – finalidade, pois sua finalidade, desde há muito 
intencionalmente mantida em segredo, é a higienização das ruas e não a 
ressocialização42, além da evidente manutenção do poder na mão de poucos.

A proposta do sistema hoje é neutralizar aqueles que, de qualquer 
modo, o próprio sistema enxerga como incapazes de inclusão. Em suma, 
conforme Pavarini e Giamberardino:

[...] mais ou menos cárcere no mundo não parece ter muito a ver com a 
criminalidade, [...] as práticas de exclusão impostas pelo mercado, os novos 
processos de mobilidade determinados pela globalização, a redução do Estado 
Social etc., são somente os elementos através dos quais se constrói, se impõe e, 
afinal, se difunde universalmente uma nova filosofia moral, um determinado 
ponto de vista sobre o bem e sobre o mal, sobre o lícito e sobre o ilícito, sobre 
o merecedor de inclusão ou de exclusão43.

A partir do momento em que condições de existência social adversas 
passam de mera exceção transitória e passam a ser a regra nas massas mar-
ginalizadas da sociedade, sempre guiadas pela relação de capital e trabalho 

39. ARGÜELLO, Katie. Do estado social ao estado penal: invertendo o discurso da ordem. Instituto de 
Criminologia e Política Criminal. Curitiba, 2013, p. 8. Disponível em: <http://icpc.org.br/wp-content/
uploads/2013/01/Artigo-Katie.pdf>. Acesso em 21.09.2018.

40. FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão, p. 217.
41. TIBURI, Márcia. Como conversar com um fascista. 6. ed. Rio de Janeiro: Record, 2016, p. 30.
42. FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão.
43. PAVARINI, Massimo; GIAMBERARDINO, André. Punir os inimigos: criminalidade, exclusão e in-

segurança. Tradução: Juarez Cirino dos Santos; Aliana Cirino Simon. Curitiba: LedZe Editora, 2012, p. 
29-30.
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assalariado, o crime acaba constituindo uma resposta normal de sujeitos em 
evidente situação anormal de vida44. Este é o resultado de uma velada tana-
topolítica45 e de um despreocupado sistema econômico neoliberal.

É dizer, a sociedade, como tal, deve com urgência deixar de ser mera 
massa de manobras e parar de concordar com tudo que é imposto pelo 
modelo neoliberal46. É chegada a hora de o Estado começar a perceber que o 
responsável pelo Sistema de Justiça Criminal estar colapsado e ser altamente 
violento é o próprio Estado, que em última análise é mais violento do que 
aqueles que estão inseridos no sistema por serem violentos47, e trabalhar para 
mudar esta realidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Evidenciado o abismo existente entre o ser e o dever-ser do sistema 

prisional, denota-se que a sua causa consiste na limitação material para o 
cumprimento da lei assim como disposta, bem como da CRFB/88 em seus 
preceitos fundamentais.

Observa-se que em razão destas falhas, surgem problemas graves como 
o da superpopulação prisional, que apresenta números alarmantes e cres-
centes de pessoas recolhidas ao cárcere em condições incompatíveis com os 
mandamentos legais e constitucionais, bem como dos preceitos básicos de 
dignidade da pessoa humana, tão discutidos nos últimos séculos.

De acordo com o que foi apontado na pesquisa, os fins do cárcere em 
sua teoria e prática são opostos. Enquanto na primeira se verifica uma preo-
cupação com a pessoa do sujeito preso e com formas de recuperá-lo para o 
convívio social, na segunda se observa uma seletiva exclusão daqueles que 
não são úteis ao sistema em uma perspectiva neoliberal, guiada pelo capital.

A pesquisa aponta, portanto, que para aqueles que não se ajustam ao 
meio através do trabalho e do consumo, o cárcere vem nas vestes de um apa-
relho que proporciona a higienização social com a retirada dos degenerados 
do espaço público.

Contudo, à medida em que se encarceram os sujeitos perniciosos, a 
prisão, que possui um número limitado de vagas para os seus “hóspedes”, 

44. CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Direito penal: parte geral.
45. ESPOSITO, Roberto. Bios: biopolítica e filosofia.
46. GORNICKI NUNES, Leandro. Culpabilidade e exculpação: o conflito de deveres como causa (supra)

legal de exculpação no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2012.
47. WACQUANT, Löic. As prisões da miséria.

termina por se transformar em uma “bomba relógio” prestes a explodir se 
providências não forem tomadas.

Sabendo ainda da importância oculta do cárcere, bem como que 
este não pode correr o risco de ser derrubado, pois há o interesse da classe 
dominante na sua conservação enquanto tal, o crescimento das vítimas 
do capitalismo neoliberal será uma prática constante. Assim, arma-se 
um jogo de fraude e falsidade onde o Poder Judiciário – leia-se, Supre-
mo Tribunal Federal – , diante de um sistema colapsado, representa não 
mais o guardião das leis ou da Constituição da República, mas sim o 
mantenedor da desigualdade e do sistema, com decisões travestidas de 
humanidade, mas que tem como pano de fundo a manutenção de um 
sistema extremamente violento.

É necessário, e o Estado conhece este ponto, que as pessoas acreditem 
que o sistema existe e que ele funciona, pois caso estas pessoas percam com-
pletamente a certeza do castigo, o Estado e o capitalismo neoliberal terão 
mais dificuldades em se manterem vivos e operantes.

Todavia, ou se muda o paradigma retributivista e se freia o eficientis-
mo penal baseado nas relações de poder e capital, ou a situação do Sistema 
de Justiça Criminal e do Sistema Prisional apenas irão piorar ainda mais, 
vitimando mais e mais pessoas, com a completa destruição da dignidade da 
pessoa humana, com tanto custo conquistada ao longo dos séculos.



O SERIAL KILLER FRENTE A LEGISLAÇÃO 
BRASILEIRA: ESTUDOCOMPARADO NA BUSCA 
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INTRODUÇÃO
Observando a atual legislação penal no Brasil, não ocorre a responsabi-

lização do serial killer, sendo esse tratado como preso comum, respondendo 
de maneiras diversas podendo essas serem desde medidas de internação como 
as aplicadas em manicômios judiciários, como as de prisão comum, tendo 
como exemplo um dos mais notórios e com o maior número de morte con-
firmadas, Pedrinho matador.

Tendo como base, encontram se o serial killer, tendo como base a 
explicação e exemplos sobre os mesmos, subdividindo de acordo com as ca-
racterísticas que tipificam e até mesmo auxiliam na identificação do mesmo.

Também trata de medidas de internação há observância das medidas 
adotadas no Brasil, como o histórico hospital psiquiátrico de Barbacena, e 
os “holocaustos” que ocorreram no Brasil, ao longo dos anos, a lei anti ma-
nicomial, e as atuais instituições de internação no país.

Outrossim, há de destacar acerca da legislação referente aos Estados 
Unidos da América, um dos países com maior estudo/propriedade sobre 
serial killer ao longo dos anos,tendo assim a busca da medida ideal de inter-
nação judicial.

O presente artigo, se encerra com as Considerações Finais, nas quais 
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são apresentados pontos conclusivos destacados, seguidos da estimulação à 
continuidade dos estudos e das reflexões sobre a busca da medida ideal de 
internação para o Serial Killer, frente a legislação atual Brasileira.

1. DO SERIAL KILLER
O Serial Killer, é visto dentro dos parâmetros da sociedade durante 

muitos anos, porém somente passaram a ser estudados apenas poucos anos 
atrás, devido ao fator de inúmeras vezes a falta de investigação eficiente e 
outras por falta de ciência e estudo com relação aos transtornos, tendo apenas 
como culpa de religiões, e demônios.

O termo Serial Killer veio para designar indivíduos que segundo o 
Manual do FBI possuem pelo menos 3 homicídios, assassinatos ocorrem 
em locais diferentes, havendo algum intervalo de tempo, caracterizado 
pela calmaria.

Em adição ao uso de dados da cena do crime, o FBI utiliza dados de pes-
quisas básicas dos próprios assassinos. Tais dados incluem um arquivo de 
entrevistas gravadas de 100 assassinos notórios e assassinos em série que 
foram computadorizados para identificar similaridades entre os casos. Ao 
escrever seus perfis, o FBI utiliza inglês simples e foca em características 
dos assassinos como raça, idade e estado civil. A agência avisa os oficias a 
não limitarem as investigações a pessoas que exibam as características do 
esboço. O perfil tem a finalidade de descrever um tipo geral de indivíduo 
ao invés de um indivíduo específico. O sistema de caracterização logo será 
computadorizado para que os policiais através do país possam detalhar ca-
racterísticas de homicídios bizarros e recebam de volta um palpite estudado 
sobre o tipo de personalidade do criminoso (organizado, desorganizado 
ou ambos) e uma lista de características numericamente ponderadas como 
idade, raça e quão perto ele vivia da cena do crime. Assim, no futuro, a 
polícia pode eventualmente ser capaz de identificar um criminoso pelas 
repetições e espirais psíquicas deixadas na cena do crime.3

3. 10In addition to using crime scene data, the FBI uses basic research data from the murderers them-
selves. Such data include a file of taped interviews with 100 notorious assassins and mass murderers 
which has been computerized to identify similarities among the cases. In writing up its profiles, the 
FBI uses plain English and focuses on such characteristics as the murderer’s race age, and marital 
status. The agency warns officers not to limit investigation to people who exhibit the characteristics 
of the sketch. The profile is supposed to describe a general type of individual rather than a specific 
individual. The profiling system soon will be computerized so that policemen across the country can 
detail characteristics of a bizarre murder and receive back an educated guess as to the perpetrator’s 
personality type (organized, disorganized, or mixed) and a listing of numerically weighted charac-
teristics such as age, race, and how closely he lived to the crime scene. Thus, in the future, police 
may eventually be able to identify a criminal by the psychic loops and whorls left at the crime scene.
(TRADUÇÃO LIVRE – PORTER, Bruce. Mind Hunters – Tracking Down Killers With the FBI’s 
Psychological Profiling Team. United States, 1985, Disponível em: <https://www.ncjrs.gov/App/Pu-
blications/abstract.aspx?ID=98656>acessoem16 abr. 2018

Há diversos conceitos relacionados a seriais killers também pelo fator 
que eles são subdivididos, como psicóticos, psicopatas, tipificando, por ca-
racterísticas raciais, por distinção de gênero, por profissão e idade.

Danos cerebrais, também podem a vir ser citados como causadores 
para casos como os de Serial Killers, em que diversos desses indivíduos 
“apresentem um histórico de danos cerebrais, outros tipos de danos também 
desempenham um papel central – sobretudo os danos emocionais e psicoló-
gicos causados por uma criação horrivelmente abusiva4”.

O abuso infantil, decorrente em vários casos de Serial Killers, chamou 
a atenção de pesquisadores da unidade de ciência comportamental con-
cluíram que os seriais killers provem de famílias disfuncionais:situações 
familiares instáveis, abusivas, ou marcadas por privações, sendo que diante 
dessas situações ocorreram pesquisas relacionadas a agressões físicas e men-
tais a crianças e que as mesmas teriam criando uma falta de empatia diante 
de agressões e, segundo Lonnie Athens:

Crianças que se tornam assassinas a sangue frio passam por um processo di-
vidido em quatro fases, começando pelo que Athens chama de brutalização, 
definida como tratamento agressivo ou cruel nas mãos de uma figura de 
autoridade, geralmente de um ou de ambos os pais.5

Posteriormente, tomografias em crianças que sofreram abusos graves, 
apresentam em uma parte do córtex, não afetando apenas a inteligência, mas 
emoções, criando assim uma falta de empatia com outros seres.

Apesar de alguns casos, não terem esse tipo de passado violento, 
em grande maioria, ocorriam os abusos, e seria uma possibilidade para o 
comportamento. Quando tem se os tipos de seriais killers, se faz necessário 
separar os mesmo em categorias, ou tipos, para distingui-los e mostrar a 
abrangência de seres.

Historicamente falando, no número de mulheres serial killers é con-
sideravelmente inferior ao de homens, e que seu modus é diferente, homens 
tem por sua característica uma maior sadista, como se houvesse uma “in-
tensificação patológica”, uma vez que a “excitação delas vem não de violar 
os corpos de estranhos com objetos fálicos, mas de uma grotesca e sádica 
paródia de intimidade e amor, como administrar remédio envenenado a um 

4. SCHECHTER, Harold.Serial Killers: Anatomia do Mal. Rio de Janeiro, Darkside, 2013.
5. BLAIR, R. J. R., &amp; BLAIR, K. S. (2009).Empathy, morality, and social convention: evidence 

from thestudy of psychopathy and other psychiatric disorders. In J. Decety e W. Ickes (Eds.). The so-
cialneuroscience of empathy.(pp. 139-152). Cambridge: The MIT Press.
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paciente sob seus cuidados” e, construindo uma amizade, por exemplo e 
conduzi-los à morte6, sendo que a maior parte das mulheres que cometem 
esse tipo de delito fazem o mesmo através de veneno, e observam suas vítimas 
agonizarem, demonstrando alta crueldade.

Apesar de mais raros os casos cometidos por crianças, não são menos 
cruéis nem mesmo menos letais, casos como o da jovem Mary Bell os colo-
cam como um dos mais letais e incômodos considerando que a mesma tinha 
apenas 11 anos e um rosto angelical.

Em contraposição, o assassinato em série perpetrado pormenores é um 
fenômeno extremamente raro. O caso mais famoso na história norte-ame-
ricana é o de Jesse Harding Pomeroy, o”Menino Demônio” de Boston, cuja 
carreira criminosa começou quando tinha 12 anos. Durante um período 
de terror que teve início em dezembro de 1871, Pomeroy atraía uma série 
de meninos menores para áreas remotas de Chelsea e South Bostone então 
os amarrava, espancava e torturava.7

Desde o princípio encontra-se relacionado o Serial Killer a sexualidade 
e ao que o mesmo “sente” durante as agressões, em sua maioria se tratam de 
heterossexuais que descontam sua raiva em mulheres, prostitutas,colegiais, 
porém, homossexuais não estão imunes a se tornarem indivíduos tão cruéis 
quanto heterossexuais, como John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer.

Outra popularidade entre o mundo de seriais killers, é o caso de são 
indivíduos que se unem a outros para matar, podendo se dividir em folie 
àdeux, casais ou famílias que matam unidas.

O folie à Deux, ou locura a dois, é quando um incita o pior do outro, 
quando ambos possuem o mesmo distúrbio e assim, um (o dominante)pla-
neja e incita, quanto ao outro (o dominado) segue ordens e assim cumpre o 
que o dominador ordena.

Hoje em dia, o termo é usado com mais frequência para descrever algo li-
geiramente diferente – não uma fantasia paranoide compartilhada, mas um 
vínculo pernicioso entre duas pessoas que, juntas, fazem sobressair o pior 
em cada uma, incitando-se mutualmente a se engajar em atos criminosos 
que nenhuma das pessoas, individualmente, teria coragem de cometer por 
conta própria.8

6. SCHECHTER, Harold.Serial Killers: Anatomia do Mal. Rio de Janeiro, Darkside, 2013.
7. MARASCIULO, Marilia. Serial killers ou pop stars?Disponível em:<https://revistagalileu.globo.

com/Revista/noticia/2014/12/serial-killers-ou-pop-stars.html>. Acessoem: 15 maio 2018.
8. SCHECHTER, Harold.Serial Killers: Anatomia do Mal. Rio de Janeiro, Darkside, 2013.

Anjos da morte também são uma modalidade encontrada dentre seriais 
killers, a atração por “brincar de Deus” atrai muitos futuros seriais killers 
a procurar cursos de medicina. Outro motivo pela busca pela profissão da 
medicina é a possibilidade de vítimas, em estado debilitado e assim tornando 
se uma vítima vulnerável.

Um exemplo de aparência inocente, e visto como incapaz é o do Jovem 
Conhecido como assassino de colegiais, Kemper fez de seus avos as primeiras 
vítimas, e quando questionado sobre o porquê de seus atos, “queria saber 
como era matar vovozinha”, posteriormente matando sua mãe “com um 
martelo, esmagando-lhe o crânio e, em seguida, cortou-lhe a cabeça”, assim 
como também a laringe, triturando o órgão no triturador de lixo, confes-
sando posteriormente que não mais aturava sua mãe gritando consigo e a 
ofendendo ao longo de tantos anos9.

Todo seu ódio foi relacionado a sua mãe, que o humilhava repetida-
mente, o chamando de anormal e gritando com ele, em que, “com sentido 
de humor bem macabro, pôs a cabeça virada para a janela do quarto de 
sua mãe: ela sempre disse que queria que as pessoas “olhassem para ela, de 
baixo para cima”.10

Ao longo de sua vida criminosa, Edmund fez 8 (oito)vítimas, e foi sen-
tenciado a prisão perpetua sem liberdade condicional, atualmente se encontra 
preso e é considerado um preso modelo.

Desta maneira, é possível encontrar os mais variados perfis relaciona-
dos ao comportamento do Serial Killer, tornando ineficaz as medidas hoje 
conhecidas no ordenamento jurídicos, e assim se fazendo necessário a correta 
observação das mesmas, suas funções e características buscando assim uma 
melhoria em casos extraordinários como estes apresentados.

2. DAS MEDIDAS DE INTERNAÇÃO
Dentro do ordenamento jurídico brasileiro existem regras a proteção 

da saúde do apenado, apesar de ser visto a população carcerária cada vez 
mais instável com relação a isso e o crescente sucateamento das instalações 
de presídios e manicômios judiciários, ainda há medidas que poderiam ser 
adotadas dentro das leis já previstas.

9. SAIBRO, Henrique. Edmund Kemper, O gigante assassino. Disponívelem:<https://canalcienciascri-
minais.com.br/edmund-kemper-o-gigante-assassino/>. Acesso em 14 maio 2018.

10. NNES, Brian. Mente Criminosa. São Paulo,2003.
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A Lei nº 10.216/2001, traz seu art. 2º11os direitos para pessoas acome-
tidas por transtornos mentais, e que os mesmos têm direitos, a tratamento 
com a devida dignidade da pessoa humana.

Assim, se torna mais fácil a internação e não apenas protegendo o a 
população do possuidor desse transtorno, mas protegendo ele mesmo e seus 
familiares de si próprio.

No mesmo artigo, fica claro que não tão somente se preocupa com a 
busca da segurança pública para com relação a população, mas do doente 
também. Dentro do conceito procurado para pessoas acometidas por esses 
transtornos, as mesmas deveriam possuir direitos humanos básicos para seu 
internato em instituições.

[...] constituição de um domínio onde a loucura deve aparecer numa verdade 
pura, ao mesmo tempo objetiva e inocente, mas constituição deste domínio 
sobre um modo ideal, sempre indefinidamente recuado, com cada uma das 
figuras da loucura misturando-se com a não loucura, numa proximidade 
indiscernível. Aquilo que a loucura ganha precisão em seu esquema médico, 
ela perde em vigor na percepção concreta; o asilo, onde ela deve encontrar 
sua verdade, não mais permite distingui-la daquilo que não é sua verdade.12

Essas instituições seriam criadas para a internação de indivíduos que 
não estão aptos para o convívio com a sociedade, porém tem direitos hu-
manos a serem respeitados. Apesar de seu transtorno mostrar muitas vezes 
cruel com relação a outros seres humanos, isso não lhe faz perder o direito 
ao mínimo da dignidade, entrando na discussão de que o direito penal, visto 
como ultima ratio não tem função vingança e sim de punir e tentar reintegrar, 
no caso de não possibilidade, de pelo menos assegurar seus direitos básicos.

Por direitos humanos se faz necessário entender quais são suas fun-
ções, não só dentro do parâmetro nacional, mas internacional, visto como 
um “conjunto de faculdades e instituições que, em determinado momento 
histórico, concretiza as exigências da dignidade, a liberdade e igualdade 

11. Art. 2º[...] Parágrafo único do artigo 2º. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental:I – ter 
acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades;II – ser tratada com 
humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recupe-
ração pela inserção na família, no trabalho e na comunidade;III – ser protegida contra qualquer forma 
de abuso e exploração;IV – ter garantia de sigilo nas informações prestadas;V – ter direito à presença 
médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária;VI 
– ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis;VII – receber o maior número de informações 
a respeito de sua doença e de seu tratamento;VIII – ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios me-
nos invasivos possíveis;IX – ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental.

12. FOUCAULT, M. História da Loucura na Idade clássica. São Paulo: Perspectiva, 1978. (original de 
1961).

humana, as quais devem ser reconhecidas positivamente pelos ordenamen-
tos jurídicos13”.

A associação Brasileira de Psiquiatria tem como ramificação de seus 
trabalhos hospitais de custodia judiciária, em tese assegurando os supra-
citados itens.

[...] Com este intuito a ABP sempre esteve ao lado do paciente doente mental, 
de sua adequada assistência e, principalmente, de sua dignidade. A doença 
mental segue a lógica das demais patologias médicas e quando se mostra grave 
ao ponto do paciente cometer um crime e necessitar de um atendimento 
2 em um Hospital de Custódia e Tratamento, é nossa obrigação avaliar as 
condições de atendimento e propor medidas que assegurem ao paciente um 
atendimento moderno, digno, baseado em evidências científicas, distante de 
posturas ideológicas e, o mais possível, do sistema carcerário.14

Ainda reforçando isso, não só prevista na Constituição, também é 
possível observar esses direitos fundamentais em diversos tratados inter-
nacionais, garantindo assim, a observação não apenas interna com relação 
ao tratamento.

De acordo com a norma, independentemente das circunstâncias que preci-
pitaram a internação psiquiátrica, esta deve se configurar como um recurso 
terapêutico compromissado com a reintegração social dos internos. Nesse 
compromisso situa-se a garantia do direito à saúde de toda pessoa com 
transtorno mental. No caso particular daquela autora de delito, propõe-se 
que a internação compulsória em HCTP mantenha-se coerente com os 
mesmos princípios éticos de garantia de direitos humanos, de forma que a 
penalização da pessoa não se sobreponha ao direito de uma atenção integral 
às suas necessidades de saúde. Ademais, a penalização legal da pessoa com 
transtorno mental autora de delito deve observar o princípio da definição 
temporal da pena, cujo final implica a reinserção do apenado ao convívio 
familiar e comunitário.15

Porém, observadas desde os primórdios dessas medidas até atualmente 
ainda são passos lentos em direção ao crescimento, não sendo tão eficazes 
ou até mesmo humanitárias como descritas nacional ou internacionalmente. 

13. GALVÃO, Roberto Carlos Simões. Direitos Humanos: História e Problema Fundamental. Correio Fo-
rense. Disponível em: <http://www.correioforense.com.br/direito-do-consumidor/consumidor-deve-se-
-acautelar-ao-adquirir-veiculo-usado-para-evitar-prejuizo-posterior/>. Paraíba. Acesso em 15 fev. 2018.

14. Associação Brasileira de Psiquiatria.Grupo de Trabalho para Avaliação das Políticas Referentes 
à Psiquiatria Forense.Disponível em:<http://www.abpbrasil.org.br/comunicado/arquivo/comunica-
do-104/MANUAL_FORENSE-18_10_Joao_2.pdf>. Acesso em 29 ago. 18

15. CORREIA, Ludmila Cerqueira. LIMA, Isabel Maria Sampaio Oliveira. ALVES, Vânia Sam-
paio. Direitos das pessoas com transtorno mental autoras de delitos. In: Escola Nacional de 
Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz. Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php?pi-
d=S0102311X2007000900002&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em 15 fev. 2018
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Mas diante da legislação, e do conceito se faz necessário entender o histórico 
para dar prosseguimento as mesmas.

Os relatos sobre manicômios destinados a pessoas com transtornos 
mentais vêem desde os primórdios da sociedade, vistos como aberrações, 
doentes, e incapazes, pessoas acometidas por doenças eram marginalizadas e 
abandonadas a própria sorte, em lugares de experimentos e crueldade.

Michel Focault, já me sua época antevia tal comportamento em a His-
tória da Loucura na Idade Clássica,

Desaparecida a lepra, apagado (ou quase) o leproso da memória, essas es-
truturas permanecerão. Frequentemente nos mesmos locais, os jogos da 
exclusão serão retomados, estranhamente semelhantes aos primeiros, dois 
ou três séculos mais tarde. Pobres, vagabundos, presidiários e ‘cabeças aliena-
das’ assumirão o papel abandonado pelo lazarento, e veremos que salvação se 
espera dessa exclusão, para eles e para aqueles que os excluem. 16

Tendo por base a criação se hospitais psiquiátricos vieram junto com 
a monarquia para o Brasil. Em torno de 1830 começaram as discussões 
acerca de loucos, que antes transitavam normalmente nas ruas das cidades, 
porém com o trânsito da família real pelos arredores não mais se poderia 
tolerar alguns comportamentos dos considerados loucos. Assim uma nova 
ordem social veio por marginalizar os considerados doentes e assim os 
enviarem para hospícios.

Contudo a psiquiatria veio a ser reconhecida no Brasil somente em 
1879, após o decreto 7.247, fundando assim a chamada Cátedra de Psi-
quiatria nas Faculdades de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia e um 
ano após, a Cátedra de Moléstias Mentais.17

A história desses locais de internação é bem complicada do que deve-
ria em conceito, inúmeras vezes foi local de internação de homossexuais, 
mães solteiras, prostitutas, alcoólatras ou até mesmo de pessoas com algum 
tipo de problema familiar, como as histórias descritas sobre um dos princi-
pais locais de internação, o hospital psiquiátrico de Barbacena.

Com capacidade para 200 pessoas, o mesmo já chegou a ser ocupado 
por cerca de 5000 pessoas, em condições degradantes. Especialmente durante 

16. FOCAULT, Michel. História da loucura, 1978. Disponível em:<colunastortas.com.br/2015/12/17/his-
toria-da-loucura-michel-foucault/>.Acesso em: 03 abr. 2018.

17. ARAÚJO FILHO, Geraldo Maria de. CASTIGLIONI, Luciane. Manicômios judiciários no Brasil: 
perspectiva histórica e evolução em busca de uma reforma psiquiátrica. Disponível em:<https://
www.polbr.med.br/ano16/wal0916-2.php>Acesso em 25 fev. 2018.

o período de 1960 á 1980 quando vagões de trem lotados chegavam ao hos-
pital entregando os mais variados tipos de pacientes.

Lá suas roupas eram arrancadas, seus cabelos raspados e, seus nomes, apa-
gados. Nus no corpo e na identidade, a humanidade sequestrada, homens, 
mulheres e até mesmo crianças viravam “Ignorados de Tal; […] comiam ratos 
e fezes, bebiam esgoto ou urina, dormiam sobre capim, eram espancados e 
violentados até a morte.18

Atualmente, para a avaliação dessa periculosidade, o mesmo consistia 
em questionários feitos á peritos, após análise do caso e do indivíduo19.

Dessa maneira, existe a possibilidade para que o mesmo continue 
internado por tempo indeterminado, porém, o que preocupa é que admi-
nistrado de maneira errada, pode se tratar de uma pena perpetua.20 O grande 
problema de hospitais psiquiátricos, é que inúmeras vezes as pessoas não 
necessitavam ou necessitam estar lá.

Em suma, a finalidade do Hospital de custódia e tratamento psi-
quiátrico é:

O HCTP é um órgão de defesa social e de clínica psiquiátrica, de atuação 
estadual. Atende a pessoas portadoras de distúrbios mentais que cometeram 
algum delito e, por isso, estão sob custódia, sendo essa a única instituição 
do gênero no Estado. De acordo com o Regimento Interno, seu objetivo é 
oferecer tratamento psiquiátrico ao paciente internado, preservar os direitos 
humanos e a dignidade do mesmo, bem como garantir qualidade de vida 
e bom atendimento durante a hospitalização. Visa tratar e recuperar seus 
internos, buscando reintegrá-los ao meio social e custodiar esses indivíduos 
que, por determinação judicial, têm uma medida de segurança a cumprir.21

A Lei nº 10.2016/2001 tem suma importância na redução dos dados 
apresentados na história do Brasil, trazendo mais humanidade aos não 
passiveis de prisão em presídios comuns, assegurando lhes dignidade e res-
peito e assim a tentativa para que não ocorram novos holocaustos” como 
os anteriormente citados.

18. ARBEX, Daniela. Holocausto brasileiro – vida, genocídio e 60 mil mortes no maior hospício do Bra-
sil. São Paulo: Geração Editorial, 2013

19. MERCANTONIO, Jonathan Hernandes. A loucura institucionalizada: sobre o manicômio e ou-
tras formas de controle. Disponível em:<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S141588092010000100009 > acesso 20 mar. 2018.

20. MERCANTONIO, Jonathan Hernandes. A loucura institucionalizada: sobre o manicômio e outras 
formas de controle.

21. CORDIOLI, Maria Sirene. BORENSTEIN, Miriam Süsskind. RIBEIRO, Anesilda Alves de Almeida. 
Hospital de custódia: os direitos preconizados pela reforma psiquiátrica e a realidade dos internos. 
2006. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414- 81452006000400008&script=s-
ci_arttext> Acesso em 25 jan. 2018
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Sendo assim, o Brasil possui um histórico ruim com medidas de in-
ternação voltadas a doentes mentais, porém também possui uma legislação 
que em tese deveria fazer com os locais fossem adotados de maneira em que 
houvesse respeito a dignidade da pessoa humana, assim, visto em que essas 
medidas em tese deveriam existir, se faz necessário um melhor estudo se a 
legislação, bem como se os locais estão preparados para receber indivíduos 
peculiares e dotados de capacidade em abrigá-los por anos.

3. DAS MEDIDAS DE INTERNAÇÃO DESTINADAS AO 
SERIAL KILLER

A maior parte dos seriais killers presos, acontecem nos Estados 
Unidos, até por possuírem um sistema especial de investigação destinada 
a esses indivíduos.

Contendo a primeira divisão para análise de possível ameaça, visto 
como, loucos, insanos ou até mesmo pervertidos por destinarem suas vidas 
ao estudo de pessoas com esse tipo em especial de transtorno, para Nietzsche:

Aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não tornar se também 
um monstro. Quando se olha muito tempo para um abismo, o abismo olha 
para você. O maior rol da Fama destes indivíduos encontra se nos estados 
unidos, onde há uma maior publicidade de seus atos e estudos relacionados 
a esse tipo de comportamento.22

Em sua grande maioria, os seriais killers pegos aos longos dos anos nos 
estados Unidos, foram destinados a pena de morte ou a prisão perpétua23.

Dentro do ordenamento jurídico, a condição da constituição é dife-
rente a do Brasil, sendo essa rígida, uma das primeiras criadas, sendo assim a 
constituição legisla sobre o menos possível, e assim possibilitando que cada 
Estado legisle individualmente, denominando-se de “rígida a constituição 
que determina procedimento especial e solene para a sua modificação, não 
admitindo ser alterada da mesma forma que as leis ordinárias24”.

Sendo assim, o common law consiste na aplicação do Direito baseado, princi-
palmente, nas jurisprudências. Todavia, existe a lei, mas na análise e julgamento 

22. NIETZSCHE, Friedrich. Além do bem e do mal. Disponível em: <http://www.netmundi.org/
home/2017/friedrich-nietzsche-16-livros-para-baixar/> acesso em: 04 abr. 2018.

23. CORRÊA, Alessandra. Por que a pena de morte tem sido cada vez menos usada nos EUA?Dispo-
nível em: <http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/12/151216_eua_execucoes_ac_hb> Acesso 
em: 07 abr. 2018.

24. GOMES, Luiz Flávio. Qual a diferença entre constituição flexível e constituição rígida?Disponível 
em: <https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/2228043/qual-a-diferenca-entreconstituicao-flexivel-e-cons-
tituicao-rigida-caroline-silva-lima>Acesso em: 14 maio 2018.

do caso, a jurisprudência é bem mais utilizada na corte norte-americana.25

Tal Constituição possui outros padrões como, por exemplo, ter maior 
flexibilidade no quesito pena, atribuindo a cada Estado a responsabilidade 
de julgar.

Apenas seis Estados (Flórida, Georgia, Missouri, Oklahoma, Texas e Virgínia) 
conduziram execuções, o menor número em 27 anos, sendo que três deles 
(Texas, Missouri e Georgia) foram responsáveis por 86% das execuções. 26

Dito isso, não é incomum encontrar dentro de um mesmo Estado tanto 
uma pena como a outra, sendo ambas permitidas pela constituição, por se 
tratar caso por caso de maneira diferente diante de corte27e, no que se refere 
a crimes como os que acontecem por seriais killers, esses são processados e 
julgados perante um tribunal com jurados, então.

O julgamento pelo Tribunal do júri é considerado uma das mais im-
portantes salvaguardas constitucionais, tendo sido consagrado na Sexta 
e Sétima Emendas Constitucionais de 1791, na esfera criminal e cível, 
respectivamente 15. Entende-se de fundamental importância a limitação 
constitucional do direito estatal de restringir ou privar a liberdade dos 
cidadãos e punir os ilícitos. Não coincidentemente 12 dos 23 direitos autô-
nomos privilegiados nas oito primeiras emendas à constituição dos Estados 
Unidos tratam da justiça criminal.28

Foram muitos os processados e julgados ao longo dos anos nos Estados 
Unidos, sendo esses aplicados as mais diversas penas, desde morte por injeção 
letal a penas de mais de 900 anos e as penas aplicadas nos Estados Unidos, 
se dividem por base em duas, sendo essa, pena de morte (inviável no Brasil) 
e prisão perpetua, o que também é inviável no Brasil, porém ainda possível 
a internação sendo está por tempo indeterminado.29

O comparativo Brasil e Estados Unidos se torna bastante complicado 
no que se trata de suas constituições e leis, sendo uma lei valida dentro de todo 
o Brasil e os Estados Unidos Legislando cada e Estado como achar melhor.

Desta forma, “a Common Law se fundamenta na lei não escrita, no 

25. GOMES, Luiz Flávio. Qual a diferença entre constituição flexível e constituição rígida?
26. CORRÊA, Alessandra. Por que a pena de morte tem sido cada vez menos usada nos EUA?
27. CORRÊA, Alessandra. Por que a pena de morte tem sido cada vez menos usada nos EUA?
28. CARLOTO, Daniele. Um olhar sobre o tribunal do júri Norte-Americano. Disponível em: <http://

www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=860>. Acesso 
em: 08 maio 2018.

29. GOMES, Thiago Melo.Pena de Morte e Prisão Perpetua. Disponível em :<https://jus.com.br/arti-
gos/55542/pena-de-morte-e-prisao-perpetua> Acesso em: 05 set. 2018.
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direito jurisprudencial e nos costumes; enquanto que a Civil Law se alicerça 
na lei devidamente positivada e codificada. ”

Com relação a esse tipo de relação, tem se a discussão na qual 
o Brasil dificilmente poderia se comparar, não sendo possível a imple-
mentação da pena de morte para esses casos. Contudo, no que tange a 
internação que acontece nos estados unidos não se tratando de caráter 
perpetuo, mas contando que apenas seria considerado é a internação do 
indivíduo sem um período determinado, podendo esse ser longo, tanto 
para bem da população quanto bem do apenado que possuiria assistência 
para conter sua periculosidade30.

Assim, quanto a devida internação, não se baseia na legislação dos 
EUA, tendo em vista que já foi observado que em sua maioria a destinação 
e a pena de morte.

A mais indicada para tal comportamento humano se dá dentro do 
ordenamento jurídico, de maneira a qual a internação acontece de maneira 
compulsória do indivíduo que possui esse transtorno, devidamente diagnos-
ticado, sendo até mesmo mais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da pesquisa foi possível rever conceitos desde os primeiros 

nomes conhecidos brasileiros de Serial Killer. Apesar de casos serem mais 
escassos e divergentes devido de ausência de uma legislação especifica para 
tais casos.

Também possibilita o estudo com relação as medidas de internação, e 
de seus respectivo histórico, sendo esse, de uma grande mancha histórica, 
sendo citado, até mesmo como um holocausto brasileiro.

E por fim, o estudo das medidas encontradas no Brasil, e suas linhas 
de pesquisa em comparativo com os Estados Unidos, que é pioneiro no 
estudo do Serial Killer e que possui maiores linhas de pesquisas conhecidas 
através do FBI que veio por estudar, com os seriais killers que haviam sido 
presos para encontrar padrões de comportamento para analisar novos casos, 
mostrando assim que o Brasil ainda há pouco estudo e locais adequados 
para seu aprisionamento.

30. CAETANO, Haroldo. A Lei Antimanicomial vale para todo Brasil, inclusive para a Cracolândia.
Disponível em: <http://justificando.cartacapital.com.br/2017/05/29/lei-antimanicomial-vale-para-todo-
-brasil-inclusive-para-cracolandia/>. Acesso em 22 mar. 2018.

O Brasil ainda se encontra em desenvolvimento relacionado a esses 
indivíduos, apesar de grande número de mortalidade apresentados por 
alguns, como Pedrinho matador, que possui mais de 100 mortos confir-
mados, e esteve aprisionado como preso comum.

Foi verificado que mesmo sendo reconhecida todas as características 
relacionadas ao serial killer em comparativo com os Estados Unidos, ainda 
assim, alguns dos mais letais conhecido no país,ou foram soltos ou estão 
com os dias contados para sair do sistema prisional.

Outro demonstrativo de que a Lei se tornou ineficiente e ocaso de 
maior repercussão ainda vivo, Pedrinho matador que apesar de “matar so-
mente os que considera maus” foi aprisionado no mesmo sistema prisional 
que constavam muitos criminosos, tendo o Estado direcionado o um serial 
killer a diversas possíveis vítimas.

Ademais, Ainda há muito ao que estudar e compreender sobre esses 
indivíduos e sua parte mental,as principalmente em um local adequado 
para sua internação, proteção da população e do mesmo, respeitando os 
direitos humanos e ainda assim neutralizando seu potencial ofensivo.
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INTRODUÇÃO
Este artigo foi elaborado a partir de um fragmento de uma dissertação 

defendida no Programa de Mestrado Profissional em Gestão de Políticas 
Públicas na Universidade do Vale do Itajaí em meados de março de 2018.

A metodologia utilizada nessa pesquisa foi a etnografia do tipo qualita-
tiva, um método de investigação científico que foca no caráter subjetivo da 
situação analisada, estudando as suas particularidades e experiências indivi-
duais, como também a experiência e intuição pessoal das pesquisadoras no 
campo3, os quais trabalharam juntos para compor a pesquisa, visto o período 
de dois anos de investigação, leitura e freqüência no presídio feminino.

Fizemos uso da etnografia, compreendida aqui, como uma descrição 
densa da realidade4, na proposição de explanar a produção de sentido das 
interlocutoras e a própria subjetividade das pesquisadoras, compondo o pro-
cesso arquitetônico da pesquisa e seus resultados.

As narrativas biográficas que são as entrevistas livres com as mulheres 
em foco conforme asseveram Diniz5, Kofes6 e Varela7, investigaram os 
percursos e trajetos individuais e sociais de cada uma delas, a partir de suas 

1. Mestre em Gestão de Políticas Públicas (2018) e Bacharel em Direito (2013) pela Universidade do Vale 
do Itajaí – UNIVALI. Professora, consultora jurídica e pesquisadora do CNPq na linha de pesquisa 
Dinâmicas Institucionais. Brasil, Barra Velha-SC. E-mail: perussoloaline@gmail.com

2. Doutora (2009) e Mestre (2002) em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina. 
Graduada em Psicologia. Professora titular no Mestrado Profissional em Gestão de Políticas Públicas 
na Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Brasil, Itajaí-SC. E-mail: micheantr@hotmail.com

3. STAKE, R.E. Pesquisa qualitativa: estudando como as coisas funcionam. Penso: Porto Alegre, 2011, p. 11.
4. GEERTZ, C. A Interpretação das Culturas. Zahar: Rio de Janeiro, 1978, p. 28.
5. DINIZ, D. Cadeia: Relatos Sobre Mulheres. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015, p. 21
6. KOFES, S. Uma trajetória, em narrativas. São Paulo: Mercado de Letras, 2001, p. 56.
7. VARELLA, D. PRISIONEIRAS. São Paulo: Companhia das Letras, 2017, p. 15.
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próprias falas e do indispensável diário de campo8, instrumento de registro 
e análise de dados de cada visita realizada no presídio.

O objetivo geral deste estudo foi investigar o cotidiano de um berçário, 
num presídio feminino, por meio de uma etnografia, utilizando as narrativas 
biográficas das interlocutoras, a fim de relacioná-las num discurso crítico, 
revelando direitos fundamentais violados por esse mundo murado, propor-
cionando a expansão da pesquisa para a discussão de políticas públicas e 
legislações humanizadas.

A problemática desta pesquisa revelou o encarceramento de mães e 
crianças numa cruel realidade violenta que vai de encontro aos direitos legíti-
mos da integralidade da criança e da maternagem, impossibilitando o acesso 
de direitos fundamentais.

As consequências da vida no cárcere já foram relatadas por alguns 
pesquisadores e pesquisadoras, a exemplo de Varella9, Diniz10, Queiroz11, 
Foucault12, Goffman13, mas os estudos acerca do aprisionamento de crianças 
com suas mães que estão cumprindo pena em presídios femininos são quase 
inexistentes ou escassos14.

A importante função de desconectar do pré-conceito advindo de vários 
conhecimentos, fez nossa pesquisa fugir da rotina na sua natividade com 
o comum que é relatado em periódicos, livros, entrevistas, imergindo no 
mundo alheio em certo plano. Fez-nos refém de tudo isto que foi omitido, 
mas em inúmeras vantagens abrindo nossos olhos ao novo paradigma de 
pesquisar e descobrir o que é etnografar, para depois tentar a habilidade de 
descrever aquilo que foi visto, sentido, ouvido e falado.

Em muitos dos pressupostos antropológicos a “proximidade-distanciamen-
to” estão imersos nos sentidos dos outros, como o ético incorporando no êmico, 
percebendo que através dos sujeitos se realiza um encontro etnográfico, uma 
explicação com interpretação. Assim, boa parte dos pressupostos da antropologia 

8. MALINOWSKI, B. Um diário no sentido estrito do termo. Rio de Janeiro/São Paulo: Editora Record, 
1989, p. 75.

9. VARELLA, D. PRISIONEIRAS, p. 16.
10. DINIZ, D. Cadeia: Relatos Sobre Mulheres, p. 63.
11. QUEIROZ, N. Presos Que Menstruam: A brutal vida das mulheres tratadas como homens nas prisões 

brasileiras. 3. ed. Rio de Janeiro: Record, 2015, p. 11-19.
12. FOUCAULT, Ml. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Tradução de Raquel Ramalhete. Petrópolis: 

Vozes, 1987, p. 118.
13. GOFFMAN, E. Manicômios, prisões e conventos. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 1987, p. 89.
14. VIEIRA, C. M. C. A.; VERONESE, J. R. P. Crianças Encarceradas: A Proteção Integral da criança na 

execução penal feminina da pena privativa de liberdade. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 23-59.

repousa sobre este estar refém, Kofes15 frisa isso como parcialmente refém, já que 
o desafio é não estar confinado na proximidade nem na distância.

Num país regulado por legislações arcaicas, leis penais ultrapassadas e 
uma gestão prisional decadente, buscamos refletir com alguns clássicos, como 
Foucault e Goffman, as inúmeras problemáticas que ocorrem constantemen-
te no Brasil, e essa discussão foi norteada pela maternidade no cárcere16, ou 
seja, mulheres que estão encarceradas no presídio feminino, juntamente com 
seus filhos e filhas em idade de amamentação.

1. O DESVELAMENTO DA VIOLÊNCIA
Em pesquisas realizadas com mulheres grávidas, Boiteux17 chama a aten-

ção para a violência cometida a essas detentas. Xingamentos, falta de água, 
comida ruim, desrespeito, são algumas situações relatadas por essas encarce-
radas entrevistadas. O perfil dessas mulheres em situação de maternidade na 
prisão é de uma maioria jovem, entre 18 e 22 anos, delas a maioria são negras e 
solteiras, com baixa escolaridade, possuindo no máximo o ensino fundamental 
completo, sendo que 9,8% ainda declararam não saber ler ou escrever.

A metade delas estava trabalhando em empregos sem carteira assinada 
na época em que foram presas, sendo grande parte responsável pelo sustento 
do lar, a maioria era ré primária condenada a penas entre 5 e 9 anos. Situações 
que se repetem na pesquisa realizada no presídio feminino de Itajaí e outras 
já citadas, como alguns dados do Infopen18.

A grande maioria dessas mulheres foi enquadrada no crime de tráfico 
de drogas, mas acima de tudo essas detentas são mulheres pobres que não 
ocupam destaque no mercado ilícito, gerando um triste impacto e conse-
quências irreparáveis para seus filhos e filhas quando encarceradas.

Não escrevemos aqui para defender a liberdade dessas detentas, mas 
sentimos a obrigação de revelar essas histórias de um contexto punitivo e caó-
tico que vem há muito tempo violando essas mulheres marginalizadas, que 
não tiveram oportunidade para escolher uma vida melhor. Muitas nasceram 

15. KOFES, S. Uma trajetória, em narrativas, p. 52.
16. BADINTER, E. Um amor conquistado: O mito do amor materno. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

1980, p. 31-49
17. BOITEUX, L. Mujeres y Encarcelamiento por Tráfico de Drogas: Colectivo de Estudios Droga y 

Derecho. Rio de Janeiro: Ladih, 2015, p. 22. Disponível em: <http://www.drogasyderecho.org/publica-
ciones/pub-priv/Luciana_v08.pdf> Acesso em: 03 jan 18.

18. BRASIL. Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN. Infopen Mulheres. 2014. Disponível em: 
<http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-mulheres/relatorio-infopen-mulheres.pdf> Aces-
so em: 03 jan. 2018.

http://www.drogasyderecho.org/publicaciones/pub-priv/Luciana_v08.pdf
http://www.drogasyderecho.org/publicaciones/pub-priv/Luciana_v08.pdf
http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-mulheres/relatorio-infopen-mulheres.pdf
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na favela e cresceram vendo essa rotina de violência e tráfico de drogas19 e 
hoje estão sendo presas com pequenas quantidades de drogas, pois precisam 
sobreviver e criar sua prole.

Reafirmar garantias constitucionais é o mínimo que nós pesquisadoras 
e pesquisadores podemos fazer a respeito dessa marginalização feminina. 
O que está previsto na Constituição Federal como a dignidade da pessoa 
humana, bem como os direitos fundamentais na construção de uma socie-
dade livre, justa e solidária, são pressupostos que devem sair do papel e serem 
cumpridos, pois a erradicação da pobreza e a marginalização, bem como a 
redução das desigualdades sociais e regionais, a promoção do bem de todos, 
sem preconceito de cor, origem, sexo, raça, idade, precisam ser cumpridas.

Bem como expõem Rangel e Bacila20 é necessário repensar as formas e 
atitudes que podem ser relevadas e aplicadas para erradicar a marginalização 
que essas mulheres sofrem. Utilizar meios jurídicos é a primeira ação que 
cabe às instituições públicas ou privadas que desejam a redução do encarce-
ramento feminino.

Reduzir a prisão de detentas no Brasil, mediante concessão de algum 
instrumento de meio jurídico como um habeas corpus coletivo, não irá be-
neficiar grandes traficantes, mas sim fazer justiça para milhares de mulheres 
presas por delitos de menor periculosidade. A exemplo destes o tráfico de 
drogas, não sendo novidade que muitas vezes essas mulheres não comercia-
lizavam a droga, apenas viviam com os companheiros que faziam o tráfico, 
maneira encontrada por elas para ter uma vida menos miserável.

É preciso fazer a sociedade entender que essas pessoas presas não apo-
drecerão na cadeia, como é o desejo de muita gente hipócrita. É necessário 
ter o entendimento que será melhor termos um tratamento digno ou um 
relaxamento de prisão, do que ver essas pessoas saindo pior do que entraram 
no cárcere, humilhadas, estigmatizadas e marginalizadas por um sistema cor-
rupto que prende quem é pobre.

2. REMÉDIOS JURÍDICOS
Em meados de fevereiro de 2018, um remédio jurídico foi deliberado 

pelo Supremo Tribunal Federal em favor de mulheres grávidas ou mães de 
menores de até doze anos, que estejam cumprindo prisão preventiva, ou seja, 

19. ZALUAR, A. A máquina e a Revolta. São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 87
20. RANGEL, P., BACILA, C. R. Lei de Drogas: comentários penais e processuais. 3a. ed. São Paulo: 

Atlas, 2015, p. 76.

esperando seu julgamento, (HC 143641) o habeas corpus coletivo21.

Essa decisão substitui a prisão preventiva pela domiciliar, o que foi 
considerado um marco histórico na justiça para as instituições que pleiteavam 
esse recurso. Como sabemos, a justiça brasileira é morosa, e dados da EBC 
Agência Brasil22 solicitados por um dos ministros que procederam o relatório, 
demonstraram que quase a metade das mulheres encarceradas estão à espera 
do julgamento. Esse HC foi fundamental para aliviar as penitenciárias da 
superlotação, mas principalmente dar liberdade provisória para muitas dessas 
detentas que têm filhos e filhas à espera de seus cuidados.

Essa decisão esclarece que não terão direito ao benefício as presas que 
tenham cometido crime de grave ameaça ou com emprego de violência, além 
dos casos especiais que terão as diligências individuais de cada juiz. Assim, 
os ministros determinaram para os tribunais federais e estaduais cumprirem 
a decisão em até 60 dias, e ainda o HC se estende a mães adolescentes em 
medida socioeducativa e a mães que tenham sob sua guarda pessoas deficien-
tes, independentemente da idade.

Esse instrumento jurídico foi um acalento em meio a tanta caoticidade 
política e econômica. O sistema jurídico conceder direitos às minorias vulne-
ráveis foi um sinal de que naqueles tribunais ainda existem pessoas humanas 
e que refletem as consequências que um cárcere traz a uma mãe com filhos e 
filhas. O ministro relator pediu coragem aos demais ministros e ainda falou 
“temos mais de dois mil brasileirinhos que estão atrás das grades com suas 
mães, sofrendo indevidamente, contra o que dispõe a Constituição”.

Por mais que essa decisão seja positiva para muitas mulheres, ela preva-
lece somente na situação de prisão preventiva, caso ela venha a ser condenada 
será encaminhada para a penitenciária mais próxima de sua cidade. Sendo 
assim, é um alívio para alguns dias, por mais morosa que seja a justiça, o dia 
do julgamento chegará e aquela marginalização de mulheres e crianças voltará 
a ser estabelecida num sistema punitivo impiedoso.

Nesse contexto político e caótico que vivenciamos, o descaso do Estado 
com mães, gestantes e crianças no cárcere continua a desvelar históricos 

21. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas corpus nº 143.641, da 6ª Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, Brasília, DF, 2017. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/
noticiaNoticiaStf/anexo/HC143641final3pdfVoto.pdf> Acesso em: 29. Fev. 18.

22. PONTES, F.; MARTINS, H. População carcerária feminina cresce 700% em dezesseis anos no 
Brasil. EBC Agência Brasil. Ago. 2017, p. 8. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-
-humanos/noticia/2017-08/populacao-carceraria-feminina-cresce-700-em-dezesseis-anos-no> Acesso 
em: 09 jan. 2018.

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/HC143641final3pdfVoto.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/HC143641final3pdfVoto.pdf
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-08/populacao-carceraria-feminina-cresce-700-em-dezesseis-anos-no
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-08/populacao-carceraria-feminina-cresce-700-em-dezesseis-anos-no
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punitivos similares à obra Vigiar e Punir de Michael Foucault (1987, p.27). 
Naquela época a punição advinha de um show na praça, inimagináveis tor-
turas eram realizadas, havia plateia para assistir à purgação, já no sistema 
carcerário atual, pouca mudança ocorreu, nosso Código de Processo Penal 
(CPP) ainda é da década de 40, e da:

[...] privação de liberdade à punição vai-se tornando, a parte mais velada do 
processo penal, provocando várias consequências: deixa o campo da percep-
ção quase diária e entra no da consciência abstrata, sua eficácia é atribuída 
à sua fatalidade não à sua intensidade visível, a certeza de ser punido é que 
deve desviar o homem do crime e não mais o abominável teatro, a mecânica 
exemplar da punição muda as engrenagens. Por essa razão, a justiça não mais 
assume publicamente a parte de violência que está ligada a seu exercício.

Essa violência norteia a obscuridade nas entrelinhas do cárcere, a cruel 
realidade é vista internamente, os longas metragens, notícias e livros revelam 
o mínimo ocorrido nesses lugares. Nossa pesquisa revela algumas problemáti-
cas num âmbito maternal, que nos espanta e nos emociona tristemente com 
o descaso e abandono do Estado para com essas mulheres e sua prole. Este 
estudo e tantos outros ainda estão longe de mostrar a verdadeira performance 
ultrapassada e violenta dos presídios brasileiros.

Ações como esse HC, que prevê prisão domiciliar no lugar da prisão 
preventiva a mulheres com crianças menores de 12 anos, acoberta alguns 
dias de sossego para essas mães, mas não garantem o cuidado, a proteção, 
a educação, a alimentação, a saúde e tantas outras garantias fundamentais 
quando essas mulheres forem julgadas e levadas ao presídio condizente a seu 
perfil. E essas crianças ficaram à mercê de quem?

Como Vieira e Veronese23 afirmam, o Estado não assume o papel 
de pai, essas crianças serão marginalizadas pela vida e pela sociedade ou 
estigmatizadas em celas fétidas num ambiente inapropriado para qualquer 
ser humano. As narrativas dessas interlocutoras são claras e condizentes ao 
retrato violento que essas crianças serão enquadradas na cotidianidade.

Essas narrativas, versam sobre preconceitos sofridos relacionados direta-
mente à misoginia2425. Muitas mulheres entrevistadas disseram sofrer violência 

23. VIEIRA, C. M. C. A.; VERONESE, J. R. P. Crianças Encarceradas: A Proteção Integral da criança na 
execução penal feminina da pena privativa de liberdade, 2016, p. 45.

24. BUTLER, J. Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade. 11. ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2016, p. 51.

25. TIBURI, M. A máquina misógina e o fator Dilma Rousseff na política brasileira. Maquina Misogina, 
São Paulo, p. 397-402, 20 jun. 2016. Disponível em: <https://revistacult.uol.com.br/home/maquina-mi-
sogina-e-o-fator-dilma-rousseff-na-politica-brasileira/>. Acesso em: 16 nov. 2017.

por meio de discursos que naturalizam o machismo, e, por se sentirem culpadas 
e por medo de se defender não retrucam tais violências. Dentre essas “riem de 
meu uniforme laranja, me colocam cheirando a parede como se fosse criança, 
e dizem que sou safada, falam que sou um perigo para meu filho” (Detenta 
Maria Quitéria do presídio feminino, entrevista narrativa, 201626).

A condição de encarceramento, neste contexto, imporia limites no pro-
cesso de condução dos jogos de memória e seu poder conciliador, forçando 
essas detentas a naturalizar a violência num estilo de vida, seguida de uma visão 
de mundo onde o risco ocupa parte central da argumentação. Nesse contexto, 
Elias27 ao expor acerca do Envolvimento e Alienação, parece importante de ser 
resgatado na medida em que o medo dos outros se torna o mesmo medo de si.

Aqui é importante frisar que, em alguns casos, para as mulheres em 
suas trajetórias sociais e itinerários urbanos com passagem por presídios, na 
condição de detentas, a criminalização da cidade e na cidade é vista como 
a única forma de continuar a viver. Assim, é nessa mesma cidade em que 
ela vivencia a rejeição e a marginalização que ela reconhece o meio para sua 
sobrevivência e a sobrevivência de sua prole, pautando sua trajetória por 
reconhecidos itinerários urbanos demarcados pela criminalização28.

3. NARRATIVAS REVELADAS PELA ETNOGRAFIA
As narrativas biográficas recolhidas no campo são indutores de ação de 

boa parte de agentes prisionais, que utilizam deste saber, mesmo que incons-
cientemente, para conduzir seus comportamentos preconceituosos contra as 
mulheres. Cabe ressaltar que as relações assimétricas e simétricas de gênero 
Scott29 aduz que, em seu sentido amplo, devem ser consideradas como pro-
dutos da historicidade e da concretude de ações humanas. A permanência 
ou não de uma “hierarquia de gênero” deve ser aprendida por meio de uma 
leitura crítica reflexiva que leve a memória da cotidianidade destas hierarquias 
e seu peso, do fato social e político.

Assim, a passividade que caracterizará essencialmente a mulher 

26. PERUSSOLO, A. POR UM HUMANESCER NAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS: Uma et-
nografia no sul do Brasil sobre mulheres-mães no sistema prisional. Dissertação (Mestrado) – Curso de 
Mestrado em Gestão de Políticas Públicas, Universidade do Vale do Itajaí, SC, 2018, p. 48.

27. ELIAS, N. Envolvimento e Alienação. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998, p. 11.
28. OLIVEIRA, M. R. NO LIMIAR DA MEMÓRIA: Estudo antropológico sobre mulheres e violências 

na metrópole contemporânea. 2009, p. 267. Tese (Doutorado em Antropologia Urbana) – Curso de 
Pós-graduação em Antropologia Social. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC): Florianópolis.

29. SCOTT, J. W. Igualdade versus diferença: os usos da teoria pós-estruturalista. Debate Feminista. Cida-
dania e feminismo, São Paulo,1999, p. 118.
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“feminina” é um traço que se desenvolve nela desde os primeiros anos. Mas 
é um erro pretender que se trata de um dado biológico, na verdade, é um 
destino que lhe é imposto por seus educadores e pela sociedade30.

Quando a mulher é inserida no sistema penitenciário, além da bagagem 
social imposta a ela desde criança, consigo carrega os sentidos causados pela 
miséria, pobreza e abusos sofridos na cotidianidade, a chegada num estabe-
lecimento murado, fétido e inapropriado para qualquer ser humano, acaba 
desencadeando mais uma epígrafe na sua trajetória feminina, num papel de 
detenta que marcará parte de sua vida.

Em outra narrativa que obtivemos de uma detenta, o desabafo de uma 
violência verbal tomava a fala daquela que se calou para não ser castigada:

Num dia de sol com minha filha, aproveitava o calor no puxadinho que 
temos aqui. Naquele momento passava um agente que esticou o pescoço para 
espiar quem estava tomando sol, ao me ver gritou ‘a mãe da fulana gostou 
tanto daqui que mandou a filha e a neta!’ Tive que me calar. Minha vontade 
foi mandar se foder, mas sabia que se retrucasse, hoje estaria cumprindo 
algum castigo ou aumento de pena. (Detenta Maria Mulambo do presídio 
feminino, entrevista narrativa, 201631).

Essas mulheres que se encontram presas, vivem sob o domínio de uma 
forma cruel de poder, e para muitos que exercem essa autoridade a justificativa 
é encontrada na conclusão de que essas mulheres são delinquentes, vagabundas 
e culpadas por se encontrarem ali, por isso devem ser maltratadas, humilhadas 
e punidas, como forma de repressão de sua dignidade e de sua individualidade.

Goffman32 menciona que o novato chega ao estabelecimento com 
uma concepção de si mesmo que se tornou possível por algumas disposições 
sociais estáveis no seu mundo doméstico. Ao entrar é automaticamente 
despido do apoio dado por tais disposições. Na linguagem exata das ins-
tituições começa uma série de rebaixamentos, degradações humilhações e 
profanações do eu. O seu eu é sistematicamente, embora muitas vezes não 
intencionalmente, mortificado.

Essa linguagem das instituições proporciona a negação da responsabili-
dade pessoal do ser humano, um dos sintomas que remete à mortificação do 

30. BEAUVOIR, Simone. O segundo sexo: fatos e mitos. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1960, p. 
298.

31. PERUSSOLO, A. POR UM HUMANESCER NAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS: Uma et-
nografia no sul do Brasil sobre mulheres-mães no sistema prisional. Dissertação (Mestrado) – Curso de 
Mestrado em Gestão de Políticas Públicas, Universidade do Vale do Itajaí, SC, 2018, p. 57.

32. GOFFMAN, E. Manicômios, prisões e conventos. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 1987, p. 71.

apenado (a). Segundo a escritora Cardia33 é culpar as detentas(os), desumani-
zando: “são subumanos, não tem sensibilidade, tem mais é que apanhar”. Essa 
expressão surge tanto das instituições como da sociedade moralista e machista, 
que apóia ações de barbárie contra o ser humano semelhante a si mesmo.

Eleger a violência no cárcere como tema de estudo, significa percorrer 
o visível e o invisível, expondo ao risco de não contemplar nesse artigo 
problemáticas existentes. O olhar requer cautela, pois, quando permeamos 
o invisível, não é possível silenciar e nem racionalizar a barbárie revelada 
no âmbito prisional.

Algo que nos inquieta é o fato de que boa parte da sociedade brasileira 
demonstra indiferença frente às violações dos direitos das pessoas apenadas, 
seja por não conhecerem a realidade ou por serem moralistas e hipócritas. 
Aos poucos momentos de manifestação em que ânimos são alterados, as 
fugas, as mortes violentas e as rebeliões são holofotes da mídia, idealizando 
mais derramamento de sangue quando muitos realçam falas que “bandido 
bom é bandido morto”.

O debate e a discussão acalorados a respeito dos diretos dos apenados 
e das apenadas, infelizmente, fica restrito ao campo dos cientistas sociais e 
jurídicos, do polo universitário, das entidades que lutam em prol dos(as) 
detentos(as), de algumas escritoras e alguns escritores que insistem em relatar 
o cotidiano desse mundo. Campo que parece estar isolado da sociedade como 
uma selva lotada de animais perigosos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se considerar as memórias da cotidianidade e as memórias coletivas 

nesse estudo, onde as narrativas biográficas sobre as violências formaram dois 
eixos para a interpretação do fenômeno que assombra direitos fundamentais 
dessas mulheres e sua prole, refletindo uma violência e uma punição errônea 
contra menores indefesos que necessitam dos cuidados de suas mães detentas.

Infelizmente a propulsão de remédios jurídicos, como habeas corpus 
coletivo citado, é apenas um alívio momentâneo para essas mulheres-mães 
marginalizadas poderem usufruir o direito da prisão domiciliar, dedicando 
mais tempo aos cuidados de seus filhos e filhas menores de doze anos.

Sabemos que enquanto o tráfico de drogas no Brasil não for tratado 

33. CARDIA, N. Direitos humanos e exclusão moral. Sociedade e Estado, Brasília, v.10, n. 2, 1995, p. 82.



50 ANAIS DO I CONGRESSO ACADÊMICO DE DIREITO DA UNIVALI:

como um problema de saúde pública e sua legalização não for elaborada, 
muitas mulheres e homens marginalizados serão alvos de uma punição que 
não ressocializa, que não reinsere e muito menos insere esses sujeitos sociais. 
Essa forma de punição apenas priva a liberdade, marginalizando e incenti-
vando ainda mais o consumo da droga em vias de enriquecimento de grandes 
traficantes e de influentes esquemas políticos.

O que se pretende afirmar nesse estudo sobre violências, mulheres e 
crianças, é que o sistema Lei, Polícia, Ministério Público, Justiça e prisão não 
julgam e não protegem igualitariamente. Ele seleciona autores e vítimas, de 
acordo com sua condição pessoal. Aqui sabemos que a condição dessas mães 
detentas com suas crianças foi marginalizada desde a infância, detectadas 
através de suas narrativas, e que crescer na pobreza era a única forma de 
sobreviver junto à violência urbana e do sistema.

Existe legislação suficiente para reger os cuidados e as garantias fun-
damentais dessas crianças e suas mães, como a Lei de Execução Penal e as 
resoluções do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o Esta-
tuto da criança e do adolescente, a Constituição Federal de 1988, as recentes 
alterações no Código de Processo Penal trazidas pela Lei nº 13.257/2016, 
a Lei da Primeira Infância, que estabelece a prisão em domicílio ao invés 
da preventiva a mulheres com crianças menores de 12 anos, as Regras das 
Nações Unidas (Regras de Bangkoc) para o tratamento de mulheres presas e 
medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras, o HC coletivo 
143.641. Mas apesar dessas legislações, mulheres e crianças continuam sendo 
presas em estruturas feitas por e para homens.

Os sistemas penais e o Estado se mostram omissos à cruel realidade e 
quando questionados por órgãos dos direitos humanos se sentem pressiona-
dos a deliberar uma nova emenda, um HC coletivo, uma alteração legislativa 
que não funciona e apenas servirá como precursor de um alívio momentâ-
neo, mas que ali na frente desencadeará novamente no aprisionamento de 
mulheres e crianças, é preciso discutir esse modelo de violência que esta 
impregnada em nossa sociedade para termos um futuro seguro com direitos 
e garantias não violentados.

INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO: FUNDADAS 
RAZÕES À BRASILEIRA

Pamela Aquino1

Tamara Silva2

INTRODUÇÃO
Trinta anos após a promulgação da Constituição que acreditávamos 

ser a ruptura com a ditadura e o reestabelecimento de uma Constituição 
democrática, tão aguardada, lamentamos em informar que o momento não 
é de comemoração e sim de lamúria. Passamos por um período de total 
insegurança jurídica e desrespeito aos direitos fundamentais que nossos cons-
tituintes tanto se preocuparam em proteger, tendo em vista o período em 
que vivíamos, uma ditadura militar, onde diversos direitos foram suprimidos.

Por isso, o artigo visa relembrar que a Constituição Federal de 1988 foi 
um marco no que tange a direitos e garantias fundamentais, preocupando-
-se em consagrar extenso rol, não exaustivo, de direitos assegurados a cada 
pessoa, dentre eles a inviolabilidade de domicílio, que será objeto do presente 
artigo. Procuraremos esclarecer os motivos que levam o Judiciário a dar maior 
valor e aplicar a lei infraconstitucional, cuja sua feitura aconteceu no período 
inquisitorial, do que interpreta-lá a luz da Constituição, ou, simplesmente 
não utilizá-la tendo em vista a superioridade constitucional.

Com isso demonstrar-se-á que a própria Constituição prevê as situa-
ções em que o domicílio poderá ser violado, devendo o judiciário se limitar 
a validar apenas as buscas e apreensões domiciliares quando realizadas de 
acordo com o mandamento constitucional. Caso contrário, essa violação 
deve ser reconhecida com a declaração da nulidade das provas colhidas e a 
consequente responsabilização dos agentes responsáveis pela mesma.

1. Bacharel em Direito pela PUC/RS, Pós graduanda em Ciências Criminais pela PUC/RS. Advogada. 
Porto Alegre/RS. E-mail pameladeaquino@gmail.com. http://lattes.cnpq.br/8985163402621667

2. Bacharel em Direito pela UNISUL, Pós graduanda em Ciências Criminais pela PUC/RS e Pós gradu-
anda em Direito Penal e Processo Penal pela faculdade DAMÁSIO. Palhoça/SC. Advogada. E-mail: 
tamara@silvaadv.com.br. http://lattes.cnpq.br/7358235474807586.
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Veremos, nos processos estudados que grande parte do judiciário 
permite que o domicílio seja violado, levando em conta frágeis demonstra-
ções acerca das “fundadas razões”, termo esse que é previsto em legislação 
infraconstitucional.

Utiliza-se o método de abordagem de pensamento dedutivo, que parte 
de conceitos gerais traduzidos na importância da proteção ao domicílio, e se 
finda na análise de processos que ocorreram tais violações e que não foram 
reconhecidas. A natureza da pesquisa é qualitativa, o procedimento é o mo-
nográfico e a técnica de pesquisa é a bibliográfica com base na legislação, 
doutrina e jurisprudência.

Por fim, citaremos algumas decisões do Superior Tribunal de Justiça e 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que merecem destaque por atuarem 
como verdadeiros guardiões da Constituição Federal, no que tange a proteção 
ao domicílio, ainda que precisem anular grandes processos, o que poucos 
possuem coragem e interesse em fazer para resguardar nossa Carta maior.

1. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AS FUNDADAS RAZÕES
A busca e apreensão domiciliar, instituto previsto no Código de Pro-

cesso Penal, dispõe que “Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas 
razões a autorizarem” (art. 240, §1). O termo “fundadas razões” não é de 
hoje que abre espaço para aflorar o ranço inquisitorial existente, além disso, 
intenciona ações discricionárias e abusivas por partes dos agentes policiais, 
que não rara vezes é confirmado pelo próprio judiciário.

Nesse sentido, menciona Aury Lopes Jr:
O primeiro problema da busca domiciliar reside na expressão ambígua funda-
das razões, empregada no art. 240, §1º, cuja abertura remete a um perigoso 
espaço de discricionariedade e subjetividade judicial. Somente a consciência 
da gravidade e violência que significa a busca domiciliar permite compreen-
der o nível de exigência que um juiz consciente deve ter ao decidir por uma 
medida dessa natureza, devendo exigir a demonstração do fumus commissi 
delicti, entendendo-se por tal uma prova da autoria e da materialidade com 
suficiente lastro fático para legitimar tão invasiva medida estatal. A busca 
domiciliar deve estar previamente legitimada pela prova colhida e não ser o 
primeiro instrumento utilizado.3

Os agentes policiais amparados nessa subjetividade, dolosamente ou 
não, aproveitam para realizar as violações de domicílio tão habituais no 

3. LOPES JR, Aury. Direito processual penal. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 510.

processo penal, esquecendo ou ignorando a proteção ao domicílio prevista 
no art. 5º, XI, da Constituição Federal que prevê: “a casa é asilo inviolável do 
indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, 
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, 
durante o dia, por determinação judicial”.

O crime de tráfico de drogas, por ser um crime permanente, traz ainda 
mais controvérsia. O artigo 303, do Código de Processo Penal, dispõe que 
“Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquan-
to não cessar a permanência”, sabe-se que o flagrante delito é uma exceção 
à regra da inviolabilidade do domicílio, mas o flagrante delito em crimes 
permanentes não pode ser uma mera suposição da Autoridade Policial, esse 
estado flagrancial deve restar bem caracterizado.

Acerca desse assunto o Magistrado Guilherme Madeira aduz:
É preciso que se tome muito cuidado com essa posição. Se for verdade que 
o tráfico de drogas é crime permanente, também é verdade que a proteção 
constitucional do domicílio é a regra. De nada adianta a Constituição Federal 
erigir um castelo em torno do domicílio, se este castelo pode ser aberto de 
qualquer forma, pois seus portões são de papelão. Explico melhor: permitir 
que a pura e simples alegação genérica de que o suspeito possui drogas em 
sua casa não pode permitir a entrada da autoridade policial sem o mandado. 
É preciso que haja indícios concretos da prática de crime por parte do sus-
peito. Caso haja estes indícios concretos, então será possível a entrada sem 
mandado, caso contrário não. 4

Diante de qualquer subjetividade, que qualquer lei venha a apresentar, 
deve ser lida e interpretada levando em consideração unicamente a Consti-
tuição Federal, entretanto, conforme bem mencionado por Aury Lopes Jr.:

Atualmente, existe uma inegável crise da teoria das fontes, em que uma lei 
ordinária acaba valendo mais do que a própria Constituição, não sendo 
raro aqueles que negam a Constituição como fonte, recusando sua eficácia 
imediata e executividade. Essa recusa é que deve ser combatida. [...] Os 
dispositivos do Código de Processo Penal é que devem ser objeto de uma 
releitura mais acorde aos postulados democráticos e garantistas na nossa 
atual Carta, sem que os direitos fundamentais nela insculpidos sejam in-
terpretados de forma restritiva para se encaixar nos limites autoritários do 
Código de Processo Penal de 1941.5

4. DEZEM, Guilherme Madeira. Curso de processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 
p.564.

5. LOPES JR, Aury. Fundamentos do Processo Penal. São Paulo. 4. ed. Saraiva Educação. 2018; p.32.
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Com tantas violações de domicílio e de todo tumulto causado pela 
expressão “fundadas razões”, em 2016, no Recurso Extraordinário 603.606, 
o Supremo Tribunal Federal ateve o entendimento, apreciando o tema 280 
da repercussão geral, fixando a tese nos seguintes termos:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo 
em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente 
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação 
de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do 
agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6

Entretanto, em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha reforçado 
que as fundadas razões deveriam ser devidamente justificadas, precisando o 
agente demonstrar que de fato dentro da residência ocorria uma situação 
de flagrante delito (antes de entrar logicamente), as violações continuam 
acontecendo, até mesmo por parte do próprio STF, que não interpreta ade-
quadamente sua própria tese. E, seguindo na mesma linha, grande parte do 
judiciário homologa os autos de prisão em flagrante mesmo diante de tama-
nhas ilegalidades e os agentes policiais, logicamente, não são responsabilizados.

No acórdão do Recurso Extraordinário 603.606 o Relator Gilmar 
Mendes concluiu que:

A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme 
o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, 
posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem 
demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões 
(justa causa) para a medida.7

A fim de demonstrar como essas violações ocorrem na prática, analisa-
remos alguns processos que tramitaram na Comarca de Palhoça e São José/
SC, sopesando os motivos utilizados pelos agentes policiais para adentrar no 
domicílio do suposto criminoso, se de fato demonstram elementos mínimos 
ou, se na maioria das vezes, ingressam sem uma justificativa prévia.

Nos autos do processo nº 0003797-44.2016.8.24.0045 tramitado na 
Comarca de Palhoça/SC, os agentes policiais apreenderam certa quantidade 
de droga, dentro da residência do acusado, alegando que após informações e 
levantamentos ingressaram na residência do suspeito. Frisa-se que nada nesse 

6. Tema 280 da repercussão geral do STF. Provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem 
mandado de busca e apreensão. Ministro Gilmar Mendes. RE603616.

7. RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓR-
DÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – Publicado em 10-05-2016.

sentido (informações e levantamentos) foi juntado aos autos.

Durante a instrução processual, os agentes policiais mencionaram que 
diante do nervosismo e das informações que os agentes tinham, ingressaram 
na residência.

Ora, será que basta alegar que informações (que não se sabe quais) e 
o nervosismo são suficientes para relativizar um direito fundamental devas-
sando o domicílio alheio? Acreditamos que não. Com toda a certeza não 
era essa a ideia dos constituintes ao prever a inviolabilidade de domicílio 
na Constituição. Ainda mais, levando em consideração o nível de violência 
exercida pela polícia brasileira, sendo que o Brasil, reiteradamente, recebe 
recomendações feitas pelos Estados membros da ONU devido “a violência 
generalizada e os abusos policiais”8.

Nesse sentido, Rogério Schietti Cruz aduz:
[...] não seria razoável conferir a um servidor da segurança pública total dis-
cricionariedade para, a partir de mera capacidade intuitiva, entrar de maneira 
forçada na residência de alguém e, então, verificar se nela há ou não alguma 
substância entorpecente.9

No mesmo sentido, o Ministro Marco Aurélio, menciona:
O próprio juiz só pode determinar a busca e apreensão durante o dia, mas o 
policial, então, pode, a partir de capacidade intuitiva, a partir de uma indi-
cação, ao invés de recorrer à autoridade judiciária, simplesmente arrombar a 
casa, entrar na casa e, então, fazer busca e apreensão e verificar se há, ou não, 
o tóxico? Creio que estaremos esvaziando a garantia constitucional prevista 
no inciso XI do artigo 5º da Carta.10

Dessa forma, conforme demonstraremos em outros processos, a 
abordagem policial torna-se padrão, invadem diversos domicílios (bairros 
carentes logicamente) por conta de denúncia anônima, ou por informações 
da inteligência que nunca sabemos ao certo quais são. O nervosismo do 
indiciado, os levantamentos ou a fuga do suposto criminoso sempre são 
motivos para violar o domicílio.

Insta salientar, que, o processo acima mencionado teve o flagrante 

8. ONUBR. Disponível em: https://nacoesunidas.org/brasil-recebe-centenas-de-recomendacoes-para-
-combater-violacoes-aos-direitos-humanos/. Acesso em 10 out. 2018.

9. RESP 1574681/RS, Relator(a): Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma do STJ, julgado em 
20-04-2017, Publicado em 30-05-2017.

10. RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPER-
CUSSÃO GERAL, Publicado em 10-05-2016.
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homologado pelo Magistrado, sem qualquer reconhecimento de nulidade. 
Afinal, se o Judiciário não considerar como prova as diversas apreensões 
realizadas pelos agentes policiais, não haveria mais condenações. Seria essa 
a intenção do judiciário? Ou grande parte dos servidores públicos validam 
tais provas, preferindo violar a Constituição para agradar ao anseio público 
e fingir que estão resolvendo um problema da segurança pública (sendo que 
não detém desta função) ou, ainda pior, será que alguma vez na história o 
Judiciário serviu para evitar e/ou combater arbitrariedades?

Conforme bem lembrado pelo Professor Augusto Jobim:
Alguns expoentes do regime político ditatorial foram elevados a Ministros 
do Supremo Tribunal Federal [...] um organismo judicial que lembra uma 
caricatura de Corte Constitucional, que tem chancelado posturas, práticas e 
condutas de agentes públicos que lembram períodos muito duros da ditadura 
civil-militar brasileira.11

Devemos nos ater as ilegalidades cometidas pelos agentes policiais, 
mas, sobretudo, na postura do Judiciário frente essas violações, que muitas 
vezes a refletem e a legitimam. Nesse sentido, vale lembrar o questionamen-
to feito por Bobbio12 “Quem controla os controladores? Se não conseguir 
encontrar uma resposta para essa pergunta, a democracia, como advento 
do governo, está perdida”.

Precisamos nos ater a flexibilização das garantias, isso porque conforme 
exposto por Rubens Casara:

O principal limite ao exercício do poder é formado pelos direitos e garantias 
fundamentais, verdadeiros trunfos contra a opressão. Sempre que um direito 
ou garantia fundamental é violado, afasta-se do marco do Estado Democrá-
tico de Direito. Nada, ao menos nas democracias, legitima a “flexibilização”, 
de uma garantia constitucional.13

Pois bem, feito esse parêntese, retomemos. Nos autos do processo nº 
0002375-40.2017.8.24.0064, em trâmite na Comarca de São José, inva-
diram o domicílio do suspeito, levando em consideração uma denúncia 
realizada através do número 181, que poderia ser realizada por qualquer 

11. ANITUA, Gabriel Ignacio. Introduçao à criminologia: uma aproximação desde o poder de julgar/ 
Gabriel Ignacio Anitua; coordenação [e tradução] Augusto Jobim do Amaral, Clarice Beatriz Sohngen, 
[e tradução] Augusto Jobin do Amaral, Brunna Laporte e Ricardo Jacobsen Gloekner. – 1 ed. – Floria-
nopolis [SC]: Tirant Lo Blanch, 2018.p.7.

12. BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. Rio de Janeiro. 14ª.ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz 
e Terra, 2017. P. 55.

13. CASARA, Rubens. Estado Pós-Democrático: neo-obscurantismo. Rio de Janeiro. 4. ed. Rio de Ja-
neiro: Civilização Brasileira, 2018. p. 176.

pessoa, inclusive por algum desafeto do suspeito ou até mesmo pelo agente 
policial a fim de justificar uma invasão de domicílio.

O agente policial, em audiência, deixou a entender que além da de-
núncia havia investigações, entretanto, única coisa que existe nos autos é a 
apreensão de drogas e a denúncia realizada, não havendo nenhum relatório 
de investigação ou de campanas realizadas, que de fato comprovassem que 
o suspeito estava em flagrante delito ou que já era envolvido com o crime 
para autorizar uma medida tão extrema.

Durante a instrução criminal, os policiais responsáveis pela abordagem, 
mencionaram que o suspeito franqueou a entrada e que o agente policial, por 
ter 38 anos de profissão, consegue saber quando a pessoa está “devendo”, sim 
foi esse o fundamento utilizado pelo agente policial, ele olha para o indivíduo 
e consegue identificar se o suspeito cometeu o crime ou se está em situação de 
flagrante. Ou seja, o agente utiliza dos mesmos requisitos utilizados por Lom-
broso, através de simples características sabe se é criminoso ou não, tal teoria 
há muito tempo já fora descartada por serem consideradas tendenciosas e 
preconceituosas não podendo ser utilizadas no nosso ordenamento jurídico.

Se assim fosse, poderíamos acabar com as poucas investigações que 
ainda nos restam, com o processo com contraditório e ampla defesa, e, fun-
damentar as condenações apenas com base na identificação realizada pelo 
agente policial. Dessa forma, acabar-se-ia com o processo que existe para 
limitar o poder do Estado e condenaríamos muito mais em menos tempo, 
e lógico, retrocederíamos à ditadura, mas para muitos isso é só um detalhe.

No processo mencionado acima, tal nulidade foi arguida em sede de 
alegações finais, bem como nas razões de apelação e fora afastada. O Tribunal 
de Justiça de Santa Catarina com relatoria do Desembargador Júlio César M. 
Ferreira de Melo afastou a preliminar aduzindo que:

DA BUSCA DOMICILIAR. O crime de tráfico de drogas caracteriza-se 
como delito permanente, possibilitando, quando verificado o estado de 
flagrância, o ingresso em domicílio sem mandado de busca e apreensão. 
In casu, não houve ilegalidade no procedimento policial, pois os agentes, 
movidos por denúncia anônima, procederam a diligências investigativas, 
que, em prosseguimento, deram lugar ao flagrante delito, o que justificou 
o ingresso no domicílio. Não merece prosperar o pedido da defesa, visto 
que os policiais receberam denúncia anônima informando que o acusado 
praticava o tráfico de drogas na residência. Diante disso, foram ao local 
indicado, conversaram com várias pessoas que circundavam a residência e 
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confirmaram os fatos narrados. Munidos dessas informações, abordaram o 
acusado, que estava nervoso, e, por esses motivos, adentraram na residência, 
momento em que encontraram e apreenderam as substâncias entorpecentes 
em situação de flagrante. Em decorrência das informações anônimas é que 
se averiguou a situação e promoveu-se a investigação, o que possibilitou a 
prisão em flagrante do acusado.14

Vejamos que as ilegalidades cometidas pelos agentes policiais são con-
firmadas pelo Judiciário. O próprio desembargador aduz que denúncias 
anônimas e o fato de “estar nervoso” permite a entrada no domicílio, indo 
na contramão da Constituição Federal que declara que o asilo é inviolável. 
Nas palavras de Anitua “estas agências (juízes, promotores de justiça e de-
fensores) nem sempre se opõem à violência, já que muitas vezes apenas a 
refletem e a legitimam”15.

Para corroborar, afirma Casara:
Percebe-se, pois, que só será possível reconstruir o Estado Democrático de 
Direito, se os membros das agências estatais, em especial do Poder Judi-
ciário, forem dotados de coragem necessária para fazer cumprir o projeto 
constitucional. Coragem que falta sempre que as decisões judiciais se dis-
tanciam das normas constitucionais.16

Ora, temos que ter em mente que a proteção ao domicílio é um direito 
protegido pela Constituição Federal, previsto em Tratados Internacionais, 
em que o Brasil é signatário a exemplo da Declaração Universal de Direitos 
Humanos (art. 12), Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 11), 
Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem (art. IX e X), o 
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (art. 17), não se trata 
aqui de um direito com mera previsão em lei infraconstitucional e sim de um 
direito previsto em âmbito nacional e internacional, dada a sua importância.

Acertadamente, discordando de decisões como as mencionadas, enfa-
tiza Alexandre Morais da Rosa:

Nos crimes permanentes há confusão lógica na interpretação prevalente. De 

14. Apelação Criminal n. 0002375-40.2017.8.24.0064, de São José. Relator: Desembargador Júlio César M. 
Ferreira de Melo. Disponível em: https://esaj.tjsc.jus.br/cposgtj/show.do?processo.codigo=P00013JN-
Z12KZ&processo.foro=900&processo.numero=00023754020178240064&gateway=true. Acesso: 10 
maio 2018.

15. ANITUA, Gabriel Ignacio. Introduçao à criminologia: uma aproximação desde o poder de julgar/ 
Gabriel Ignacio Anitua; coordenação [e tradução] Augusto Jobim do Amaral, Clarice Beatriz Sohngen, 
[e tradução] Augusto Jobin do Amaral, Brunna Laporte e Ricardo Jacobsen Gloekner. – 1 ed. – Floria-
nopolis [SC]: Tirant Lo Blanch, 2018.p.19.

16. CASARA, Rubens. Estado Pós-Democrático: neo-obscurantismo. Rio de Janeiro. 4. ed. Rio de Ja-
neiro: Civilização Brasileira, 2018. p. 221

fato, o art. 303 do CPP autoriza a prisão em flagrante nos crimes permanen-
tes enquanto não cessada a permanência. Entretanto, a permanência deve 
ser anterior à violação de direitos. Dito diretamente: deve ser posta e não 
pressuposta/imaginada. Não basta, por exemplo, que o agente estatal afirme 
ter recebido uma ligação anônima, sem que indique quem fez a denúncia, 
nem mesmo o número de telefone, dizendo que havia chegado droga, na 
casa “x”, bem como que “acharam” que havia droga porque era um traficante 
conhecido, muito menos que pelo comportamento do agente “parecia” que 
havia droga. É preciso que o flagrante esteja visualizado ex ante. Inexiste fla-
grante permanente imaginado [3]. Assim é que a atuação policial será abusiva 
e inconstitucional, por violação do domicílio do agente, quando movida 
pelo imaginário, mesmo confirmado posteriormente. A materialidade estará 
contaminada pelos frutos da árvore envenenada.17

Observa-se que o acórdão mencionado não está de acordo com os direi-
tos e garantias fundamentais. Assustador é verificar que processos como esse 
passam por Delegados, Magistrados, depois por Desembargadores, muitas 
vezes até por Ministros, e mesmo assim, as provas colhidas resultantes de vio-
lação de domicílio, frisa-se a violação é estampada nos autos, são consideradas 
legais e o acusado é condenado com base em uma prova totalmente ilícita.

Nos autos nº 0002376-88.2018.8.24.0064, em trâmite na Comarca 
de São José, conforme relatório policial, o próprio conduzido havia afir-
mado que em sua residência havia mais drogas. Fica difícil acreditar que 
situações como essa realmente acontecem, e pasme, com bastante frequên-
cia. O Judiciário realmente acredita que alguém vai ser abordado pelos 
agentes policiais e irá convidá-los a ir até a sua residência. Quem faria isso, 
sabendo que dentro da sua residência há drogas? Não soa razoável achar 
que esse “convite” de fato ocorreu.

Nessa linha menciona com maestria o Juiz da Execução Penal, Luis 
Carlos Valois:

Por óbvio, o judiciário pensa como a polícia e como pensaram os primeiros 
diplomatas a criarem o crime de tráfico de drogas: se não aceitarmos teste-
munha exclusivamente policial, não conseguiremos outras testemunhas e não 
condenaremos ninguém. E assim o judiciário se transforma em uma máquina 
de condenação ao invés de em um local de averiguação desses fatos.18

Nos autos nº 0001142-31.2018.8.24.0045, também ocorreu violação 

17. ROSA, Alexandre Morais da. Guia compacto do processo penal conforme a teoria dos jogos. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. p. 115.

18. VALOIS, Luís Carlos. O direito penal da guerra às drogas. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2016. 
p. 490.
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de domicílio e não foi reconhecida pelo Magistrado, sob o argumento que 
os policiais “tinham informações” e “sabiam mais ou menos onde era a 
residência”.

Já nos autos nº 0000031-12.2018.8.24.0045, o acusado também teve 
seu domicílio devassado, dessa vez, segundo os agentes policiais, invadiram 
o domicílio porque o acusado saiu correndo.

É possível verificar, em poucas decisões, dentre muitas, que a Autorida-
de Policial não precisa mais investigar, colher elementos de prova e quando 
necessário pedir o mandado de busca e apreensão, tendo essas fases diaria-
mente sido ignoradas, e passam para o final, que é a apreensão do material 
ilícito. Lógico que isso ocorre conforme as palavras de Denival Francisco 
da Silva pois “o Judiciário não tem exercido de forma adequada o papel de 
guardião, como é de se esperar”19.

Em que pese diversas decisões atacarem frontalmente a Constituição 
Federal, temos alguns membros do Judiciário que se mantêm firmes na pro-
teção de direitos fundamentais, atuando verdadeiramente como guardiões 
da Carta Magna e reconhecem a ilicitude das provas colhidas através das 
violações de domicílio. Decisões como as que serão mostradas devem servir 
de exemplo para o Judiciário se inspirar e refletir se vale a pena condenar 
acusados a qualquer custo, mesmo sendo flagrante a ilegalidade das provas 
colhidas e violando direitos previstos na Constituição Federal.

Na apelação criminal nº 70078067808, o qual figurou como Relator 
o Desembargador Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, oriundo do Tribu-
nal de Justiça do Rio Grande do Sul, julgado recentemente (18/07/2018) 
decidiu que:

Inexistência de fundadas razões para a busca domiciliar desprovida de manda-
do judicial. “Denúncia” anônima de ocorrência de tráfico que, isoladamente, 
não justifica o ingresso domiciliar. Ilicitude da prova material por derivação. 
Manutenção da sentença absolutória. O fato de existir “denúncia” anôni-
ma de que ocorreria traficância no local (fl. 37) poderia desencadear outras 
diligências, como campanas e abordagens de usuários em via pública, mas 
não justifica, por si só, a invasão domiciliar. Conforme entendimento do 
Supremo Tribunal Federal, não pode “denúncia” apócrifa autorizar restrição 
de direito fundamental (HC 107.362, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, 
Segunda Turma, julgado em 10/02/2015).20

19. SILVA, Denival Francisco da. De guardião a vilão: a contribuição do poder judiciário no desmonte 
da democracia do Brasil. Florianópolis: EMais, 2018. P.143.

20. Apelação Crime Nº 70078067808, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dio-

No HC nº 70056145063 também de relatoria do Desembargador 
Diógenes ele aduz que:

Ora, se a Constituição diz que a casa é ASILO INVIOLÁVEL, isso significa 
dizer que, na hipótese, por exemplo, de o indivíduo “correr” para dentro da 
sua residência, não pode ele ser, então, preso (aliás, no caso, embora conste 
que o indivíduo Everton “correu”, denota-se que já estava na residência). Ou, 
ainda, diante da suspeita da prática de crime, a medida imperiosa é reque-
rer a expedição de mandado de busca e apreensão e aguardar a autorização 
judicial para o cumprimento da medida, respeitando, assim, o figurino legal 
e a Constituição Federal. As denúncias anônimas também não autorizam a 
entrada imediata. Mesmo que já tenha sido expedido mandado de busca e 
apreensão anterior, nada foi encontrado, de modo que, surgindo novas sus-
peitas, o procedimento adequado é requerer novo mandado. 21

No mesmo sentido, na apelação criminal nº 70055957245, também 
com Relatoria do Desembargador Diógenes, concluiu pela ilicitude das 
provas aduzindo que: “não havia uma investigação anterior sobre tráfico 
de drogas e consequentemente o estado de permanência que autorizasse a 
invasão dos policiais na residência do réu em período noturno sem man-
dado judicial”.

Tal Desembargador vem atuando, firmemente, na contenção de provas 
ilícitas, insistindo na importância de se observar rigorosamente as formas, ou 
seja, obedecer as regras do jogo, característica esta que nos diferencia de um 
sistema inquisitório. Quanto mais nulidades são relativizadas e quanto mais 
direitos são violados mais nos afastamos do sistema acusatório que zela pela 
observância das formas pré-estabelecidas.

Merecem destaque também as decisões proferidas pelo Ministro do STJ, 
Rogério Schietti Cruz, no Recurso Especial nº 1.574.681/RS decidindo que:

O ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regu-
laridade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para 
a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, 
somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão 
acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra pos-
sível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. A complexa e sofrida 
realidade social brasileira sujeita as forças policiais a situações de risco e à 
necessidade de tomada urgente de decisões no desempenho de suas rele-
vantes funções, o que há de ser considerado quando, no conforto de seus 

genes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em 18/07/2018.
21. Habeas Corpus Nº 70056145063, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dioge-

nes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em 19/09/2013.
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gabinetes, realizamos os juízes o controle posterior das ações policiais. Mas, 
não se há de desconsiderar, por outra ótica, que ocasionalmente a ação poli-
cial submete pessoas a situações abusivas e arbitrárias, especialmente as que 
habitam comunidades socialmente vulneráveis e de baixa renda. Se, por um 
lado, a dinâmica e a sofisticação do crime organizado exigem uma postura 
mais enérgica por parte do Estado, por outro, a coletividade, sobretudo a 
integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias economicamen-
te, também precisa sentir-se segura e ver preservados seus mínimos direitos 
e garantias constitucionais, em especial o de não ter a residência invadida, 
a qualquer hora do dia, por policiais, sem as cautelas devidas e sob a única 
justificativa, não amparada em elementos concretos de convicção, de que o 
local supostamente seria um ponto de tráfico de drogas, ou que o suspeito 
do tráfico ali se homiziou. A ausência de justificativas e de elementos seguros 
a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial 
na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de 
drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade 
domiciliar. Na hipótese sob exame, o acusado estava em local supostamente 
conhecido como ponto de venda de drogas, quando, ao avistar a guarnição 
de policiais, refugiou-se dentro de sua casa, sendo certo que, após revista 
em seu domicílio, foram encontradas substâncias entorpecentes (18 pedras 
de crack). Havia, consoante se demonstrou, suspeitas vagas sobre eventual 
tráfico de drogas perpetrado pelo réu, em razão, única e exclusivamente, do 
local em que ele estava no momento em que policiais militares realizavam 
patrulhamento de rotina e em virtude de seu comportamento de correr para 
sua residência, conduta que pode explicar-se por diversos motivos, não neces-
sariamente o de que o suspeito cometia, no momento, ação caracterizadora 
de mercancia ilícita de drogas. A mera intuição acerca de eventual traficância 
praticada pelo recorrido, embora pudesse autorizar abordagem policial, em 
via pública, para averiguação, não configura, por si só, justa causa a autorizar 
o ingresso em seu domicílio, sem o consentimento do morador – que deve 
ser mínima e seguramente comprovado – e sem determinação judicial. Ante 
a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso em domicílio 
alheio, nas hipóteses excepcionais previstas no Texto Maior, há de se aceitar 
com muita reserva a usual afirmação – como ocorreu na espécie – de que o 
morador anuiu livremente ao ingresso dos policiais para a busca domiciliar, 
máxime quando a diligência não é acompanhada de qualquer preocupação 
em documentar e tornar imune a dúvidas a voluntariedade do consentimen-
to. Em que pese eventual boa-fé dos policiais militares, não havia elementos 
objetivos, seguros e racionais, que justificassem a invasão de domicílio. 22

Sobre a delimitação das circunstâncias que indicariam a existência 
dessas fundadas razões, assinalou o Ministro Relator que:

22. RESP 1574681/RS, Relator(a): Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma do STJ, julgado em 
20-04-2017, Publicado em 30-05-2017.

[...] Por outro lado, provas ilícitas, informações de inteligência policial – 
denúncias anônimas, afirmações de “informantes policiais” (pessoas ligadas 
ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso 
de não serem identificadas), por exemplo – e, em geral, elementos que não 
têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa.23

São decisões como essas que nos fazem acreditar que ainda vivemos 
em uma democracia e que, de fato, temos uma Constituição que serve para 
limitar o poder estatal. Frisa-se que a proteção à inviolabilidade do domicílio 
deve ser exercida de forma mais séria, não só é prevista no texto constitucio-
nal como também em tratados internacionais ao qual o Brasil é signatário.

Assim, o termo fundadas razões previsto na legislação infraconstitucio-
nal (CPP) deve ser lido e interpretado à luz dos direitos fundamentais. Isso 
porque, nas palavras de Salah Khaled “Não é nada surpreendente que um 
código inspirado na lógica persecutória do fascismo italiano e elaborado em 
um período autoritário da história brasileira seja fundamentalmente antide-
mocrático” 24 motivo que nos impede de aplicá-lo indistintamente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Constituição Federal é clara ao prever a proteção ao domicílio como 

direito fundamental, e, devido a sua importância, a própria Constituição traz 
as exceções à inviolabilidade do domicílio.

Em que pese exista a possibilidade de ingressar no domicílio em casos 
de flagrante delito ou crimes permanentes, o Código de Processo Penal exige 
as fundadas razões, para que isso ocorra dentro da legalidade. Observem que 
por ser o termo, “fundadas razões”, subjetivo e previsto em um Código es-
sencialmente inquisitorial, deve ser lido e interpretado à luz da Constituição 
Federal e não ao contrário.

Conforme demonstrado no presente artigo, ainda que dificilmente a 
violação do domicílio seja reconhecida, as fundadas razões devem ser inter-
pretadas levando em consideração a importância dos direitos fundamentais, 
entre eles a proteção ao domicílio. Assim, conforme atuais decisões do 
STJ e TJRS as fundadas razões devem ser bem demonstradas antes de a 
violação ocorrer.

23. RESP 1574681/RS, Relator(a): Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma do STJ, julgado em 
20-04-2017, Publicado em 30-05-2017.

24. KHALED JUNIOR, Salah H. Discurso de ódio e sistema penal. 2. ed. Belo Horizonte, MG. Casa do 
Letreiro. 2018.
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Elencamos ainda que rasas suspeitas, como denúncias anônimas, in-
formações, fuga do suspeito não são motivos autorizadores da violação de 
domicílio.

Deste modo, importante reforçar que os direitos fundamentais não 
foram adquiridos facilmente, foram conquistados. Ainda que muitos não 
consigam compreender a importância destes, bem como a efetiva aplicação 
da Constituição Federal, cabe a nós, juristas, permanecermos firmes na luta 
pela efetividade de todos os direitos e zelarmos pelo fiel cumprimento da 
Constituição Federal.

GRUPO DE TRABALHO - DIREITOS 
HUMANOS E FUNDAMENTAIS



NOS 30 ANOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 
OS AVANÇOS E DESAFIOS PARA GARANTIA DO 

DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO

Juliana Kelling Machado Flech1

Maira Gledi Freitas Kelling Machado2

INTRODUÇÃO
Este artigo tem o objetivo de discutir o direito social à educação. Sendo 

um direito considerado fundamental para o exercício da cidadania, pelo viés 
do dever do Estado e a responsabilidade dos pais, considerando a vigência 
dos 30 anos da Constituição da República Federativa do Brasil, pretendemos 
analisar a Constituição Federal de 1988 (CF/88), principalmente destacando 
os avanços e desafios ainda a conquistar quanto à Educação Básica.

A CF/88 estabelece em seu artigo 205º, que é dever do Estado e da 
família prover e garantir a educação. Portanto, pretende-se analisar o direito 
ao acesso à educação como um direito fundamental, utilizando-se de pesquisa 
bibliográfica qualitativa, a CF/88, leis infraconstitucionais, jurisprudências 
e livros que tratam sobre o tema.

São muitos os direitos fundamentais, tais como o direito à vida e à 
saúde, e dentre eles temos o direito à educação. Este direito, considerado um 
direito social, está formalizado pela CF/88 no caput do artigo 6º, no qual 
o Estado passa a desempenhar ações para garantir uma educação de quali-
dade para todos. Para aplicabilidade desses direitos estão formalizadas suas 
garantias nos artigos 205º, 206º e 208º da CF/88, na Lei nº 8.069/90 que 
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei nº 9.394/96 
que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996.

1. Juliana Kelling Machado Flech. Universidade do Vale do Itajaí. Graduanda em Direito. Universidade do 
Vale do Itajaí. Rua Uruguai, nº458, Centro, Itajaí/SC, CEP 88302-901. juliana_kelling@hotmail.com. 
(47) 99921-8583.

2. Maira Gledi Freitas Kelling Machado. Mestre em Educação. Graduanda em Direito. Universidade do 
Vale do Itajaí. Itajaí. Rua Uruguai, nº458, Centro, Itajaí/SC, CEP 88302-901. mairakelling@gmail.com. 
(47) 99915-9695.
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A CF/88 em seu artigo 205º, estabelece a educação como direitos de 
todos, assim como, dever do Estado e da família, na qual será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade. Visa o pleno desenvolvimento 
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 
o trabalho. Já o artigo 206, apresenta os princípios no qual o ensino será 
ministrado, tais como, pela igualdade de condições para o acesso e perma-
nência na escola; a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
pensamento, a arte e o saber; gratuidade do ensino público em estabele-
cimentos oficiais; gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
garantia de padrão de qualidade.

E o artigo 208º define como o dever do Estado com a educação será 
efetivado, garantindo às crianças e aos adolescentes a educação básica obri-
gatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade; progressiva 
universalização do ensino médio gratuito; atendimento educacional espe-
cializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 
ensino; educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) 
anos de idade; acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da 
criação artística, segundo a capacidade de cada um; oferta de ensino noturno 
regular, adequado às condições do educando; atendimento ao educando, em 
todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares 
de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

Assim define o artigo 208º da CF/88:
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua 
oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.

§ 3º Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino funda-
mental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela 
frequência à escola.

Contudo, é competência do Poder Público, manter recenseamento dos 
educandos, afim de garantir a frequência escolar, preservando a vulnerabili-
dade social, estando estes, ligados a outros direitos sociais, tais como o Bolsa 
Família, cuja frequência escolar dos filhos menores é critério de concessão 
ou extinção do benefício.

Um conjunto de ações ligados à educação básica reflete as obrigações 
estatais angariadas para si, desde a promulgação da CF/88 e a assinatura 
de tratados internacionais que protegem os interesses das crianças e dos 

adolescentes, os quais detém pleno direito ao acesso à educação gratuita. A 
Lei nº 8.069/90 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 
é uma dessas garantias, pois frisa a vulnerabilidade desse grupo social, cujas 
garantias individuais e sociais refletem as suas necessidades, por certo que a 
garantia do acesso à educação é o que irá lhes garantir uma perspectiva de 
futuro digno, enquanto possam ser supridos de conhecimento e informação.

A Lei nº 9.394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional de 1996, a qual abrange os meios de formação do indivíduo, mes-
clando o dever estatal com a responsabilidade de fiscalização dos pais ou 
responsáveis pela educação da criança e do adolescente.

Assim, vê-se a importância da garantia ao acesso à educação das crianças 
e dos adolescentes, visando a melhora na educação nacional, garantindo o 
direito fundamental à educação e o direito à instrução nos termos da Decla-
ração Universal dos Direitos Humanos.

1. DELIMITAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS
Os direitos fundamentais são os direitos mais básicos dos indivíduos, 

dentre os quais encontram-se os direitos sociais, políticos e jurídicos que 
estão prescritos na CF/883. Esses direitos estão dispostos, principalmente, 
nos 77 incisos do artigo 5º da CF/88.

Os direitos fundamentais a que se refere têm suporte especial nos 
princípios dos direitos humanos, garantindo a liberdade, a vida, a igual-
dade, a educação, a segurança, entre outros e devem ser resguardados ao 
cidadão pelo Estado.

Ressalta-se que os direitos fundamentais se diferem dos direitos huma-
nos, haja vista a sua forma e amplitude, mas ambos buscam proteger o ser 
humano, especialmente os que compões grupos minoritários, como é o caso 
das crianças e dos adolescentes que se observará neste trabalho.

O cenário social em que surgiram os direitos humanos é pós segunda 
guerra mundial4, onde os direitos mais básicos dos indivíduos foram vee-
mentemente atacados e de forma legalizada, o que tornam as atrocidades 
mais reprováveis.

Corroborando, o Direito Constitucional Brasileiro não difere 

3. BRASIL. Constituição [1988]. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 
1988. Doravante será chamada de CF/88.

4. PIOVESAN. Flávia. Direitos Humanos e Justiça Internacional. 7ª ed. São Paulo: Saraiva. 2017. P. 51.
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grandemente da contextualização social em que surgiram os direitos huma-
nos, pois a CF/88 foi promulgada em um período pós-ditadura militar, sendo 
que desde então ela é definida principalmente pela caraterística garantista, que 
especificamente visa a proteção das pessoas, tanto no âmbito individual como 
no âmbito coletivo, estabelecendo para tanto, garantias individuais e coletivas.

Contudo, a CF/88 aceita ainda os tratados e acordos internacionais 
sobre direitos humanos, justamente por entender de extrema importância 
a sua observância, seja pelo histórico internacional de violência individual, 
seja pelo histórico brasileiro de segregação e opressão individuais e coletivas.

A CF/88 garante a todos, nacional ou estrangeiro, direitos funda-
mentais, considerados desse modo devido a sua natureza, cuja existência é 
primordial na vida dos indivíduos integrantes de um Estado, a fim de garantir 
a dignidade humana, princípio estabelecido no artigo 1º, III da CF/88. Se-
gundo Sérgio Ricardo Fernandes de Aquino e Regiane Nistler5,

Os direitos fundamentais, em síntese, visam a proteção do ser humano, ga-
rantindo-lhe o mínimo essencial que assegure a sua Dignidade por meio de 
um sistema nacional positivo jurídico, em especial a partir da Constituição 
Federal num regime democrático.

Assim sendo, os direitos fundamentais configuram os direitos mais 
básicos e inerentes do ser humano, como o direito à vida e o direito à saúde. 
Alguns desses direitos são protegidos internacionalmente pelos direitos hu-
manos, pois são tão fundamentais à existência humana e ao convívio social 
que são ainda protegidos internacionalmente, estabelecidos assim pela Or-
ganização das Nações Unidas.

Como exemplifica Júlio César Bernardes6, os direitos relacionados ao 
indivíduo são acrescentados, aos poucos, aos preâmbulos das Constituições 
de cada país. De acordo com o referido autor há relativo reconhecimento 
internacional no que concerne às garantias individuais, veja-se:

No plano internacional recebe reconhecimento [relevo] nos documentos 
internacionais, consubstanciados nos moldes das primeiras declarações de 
direitos. No plano interno, os direitos humanos passam a incorporar as cons-
tituições, com capítulos específicos, adquirindo o status de normas jurídicas 
positivas constitucionais, direitos subjetivos de cada povo, cujo resultado 

5. AQUINO. Sérgio Ricardo Fernandes de. NISTLER. Regiane. Direitos Humanos e Direitos Fundamentais: 
Proximidades e Diferenças. Empório do Direito. Disponível em: < http://emporiododireito.com.br/leitu-
ra/direitos-humanos-e-direitos-fundamentais-proximidades-e-diferencas> Acesso em 22. Jun. 2018.

6. BERNARDES. Júlio César. A Eficácia dos Direitos Fundamentais no Direito Privado: a atuação de-
mocrática do juiz para efetivação dos direitos fundamentais. São Paulo: Max Limonad. 2015, p. 67-68.

jurídico prático se mostra significativo.7

Este é o caso do Brasil. Percebe-se que os referidos direitos humanos, 
apesar de parecerem longe, são também protegidos pela CF/88, visto que em 
seu artigo 5º, §§ 2º e 3º há a previsão da proteção de tratados que expressem 
outros direitos e garantias, desde que o Brasil faça parte desses tratados.

Ademais, percebe-se a importância dos direitos fundamentais dada pela 
CF/88, que atualmente é conhecida como Constituição Cidadã justamente 
por priorizar os direitos e garantias individuais e sociais.

Além dos direitos arrolados no artigo 5º da CF/88, os direitos fun-
damentais não são taxativos. Significa dizer que outros direitos e garantias 
concedidos aos cidadãos também são básicos e merecem a mesma proteção 
que os direitos descritos no referido artigo 5º, como é o caso do direito ao 
trabalho e o direito à educação, cujo assunto se tratará. Contudo, dentre os 
direitos fundamentais, o que nos interessa tratar neste artigo é o Direito à 
Educação, positivado na CF/88 nos artigos 6º e 205º a 214º.

1.1. O DIREITO À EDUCAÇÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL
O direito à educação encontra-se positivado no artigo 6º da CF/88, 

sendo descrito como um direito social, considerado então como um direito 
fundamental pleno, visto que é básico à formação do caráter individual 
de cada ser humano, portanto, é um dever do Estado fornecer a referida 
educação. Tamanha é a importância do direito à educação que a própria 
Declaração Universal dos Direitos Humanos trouxe consigo a garantia 
desse direito fundamental. Veja-se:

Artigo 26

1. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo 
menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será 
obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como 
a instrução superior, está baseada no mérito.

2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da 
personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do 
ser humano e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a 
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos ra-
ciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol 
da manutenção da paz.

7. BERNARDES. Júlio César. A Eficácia dos Direitos Fundamentais no Direito Privado: a atuação 
democrática do juiz para efetivação dos direitos fundamentais. P. 68.
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3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que 
será ministrada a seus filhos.8

Fundamentalmente, a educação deve ser garantida pelo Estado de 
forma gratuita, garantindo à sociedade a elevação do grau de instrução, pois 
ela é primordial ao pleno desenvolvimento individual e, inclusive, social, en-
tendendo que com o pleno acesso à educação, toda a sociedade se desenvolve.

Relacionado a isso, é importante esclarecer que o direito à educação 
se apresenta como um direito fundamental de segunda dimensão, pois, cor-
responde aos direitos sociais, positivados no artigo 6º da CF/88. Significa 
dizer, que por ser um direito de segunda geração, necessita-se de uma pres-
tação positiva do Estado, ou seja, para que o direito, como à educação, seja 
concretizado, é preciso que o Estado faça algo, diferentemente dos direitos 
de primeira geração, em que para serem garantidos basta que o Estado se 
omita, ou seja, não faça nenhuma ação, como é o caso do direito à liberdade.

A educação então surge como um direito de segunda geração, visto que, 
como salienta Júlio César Bernardes9, o referido direito encontra-se respal-
dado nos problemas sociais causados há tempos pela Revolução Industrial 
no século XIX, cujo advento do Estado de Bem-Estar Social impulsionou os 
Estados a garantir os direitos sociais do cidadão, tais como o direito à saúde, 
trabalho, habitação e educação.

Assim sendo, o direito à educação, por se tratar de um direito funda-
mental e, inclusive, de ordem internacional pelos direitos humanos, deve 
ser plenamente garantido pelo Estado, às suas expensas, restando aos seus 
cidadãos apenas usufruir de tal direito, pois sempre que o Estado traz para si 
determinada obrigação, tem-se que o cumprimento de tal prerrogativa é obri-
gatório, garantindo a todos, em igualdade de direitos, o acesso à educação.

De toda sorte, a educação no Estado brasileiro, em seus diferentes 
níveis, encontra-se em desequilíbrio quando comparados todos os entes fe-
derativos, restando aos Estados da região Norte e Nordeste os piores índices 
de alfabetização, como adiante se verá, isso enquanto falamos de educação 
básica, mais especificamente dos anos iniciais do ensino fundamental, refle-
tindo apenas a alfabetização.

Ressalta-se que o direito à educação deve ser garantido pelo Estado 

8. DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Disponível em: <http://www.onu.org.
br/img/2014/09/DUDH.pdf>. Acesso em 24/09/2018.

9. BERNARDES. Júlio César. A Eficácia dos Direitos Fundamentais no Direito Privado: a atuação 
democrática do juiz para efetivação dos direitos fundamentais. P. 80-81.

em todos os seus níveis, desde a pré-escola, ensino fundamental, conside-
rada básica, até o ensino médio e superior, contemplando ainda os cursos 
de pós-graduação.

Nesse sentido dispõe Carlos Cabral Cabrera, Luiz Guilherme da Costa 
Wagner Júnior e Roberto Mendes de Freitas Júnior10:

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de 
ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta 
gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria; progres-
siva universalização do ensino médio gratuito; e, atendimento em creche e 
pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade.

O direito a todos os níveis de educação, em um país com tamanha 
extensão territorial, como o Brasil, somente é alcançado após inúmeras 
tratativas de incentivo público e privado para o ingresso e reingresso de 
crianças, adolescentes e jovens no ensino básico, até que alcancem os níveis 
superiores de educação.

Cabe salientar, que muito embora o Estado deva garantir o acesso à 
educação, somente é obrigatória a partir dos 4 anos de idade, a pré-escola, 
o nível fundamental e médio, sendo de responsabilidade dos guardiões dos 
menores a responsabilidade pela sua educação, cabendo a eles próprios, 
quando maiores e até o término do ensino médio, decidirem acerca da 
continuidade ou não dos estudos, devendo o Estado garantir o seu acesso 
e sua permanência, e caso desistam dos estudos, cabendo intervenção para 
garantia do direito à educação.

Por conseguinte, para que todos esses direitos inerentes à educação 
sejam plenamente alcançados por todos os cidadãos, deve-se atentar para 
a legislação específica, infraconstitucional, cujo objetivo é regulamentar a 
forma de disponibilização e alcance da educação.

2. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA FINS EDUCACIONAIS
Desde a CF/88 em seu artigo 210º e também na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional de1996 em seu artigo 9° inciso IV, assim como 
nas Diretrizes Curriculares Nacionais e no Plano Nacional de Educação11, 
consta a previsão da elaboração de uma Base Nacional Comum Curricular 

10. CABRERA. Carlos Cabral. WAGNER JÚNIOR. Luiz Guilherme da Costa. FREITAS JÚNIOR. Rober-
to Mendes de. Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso. Belo Horizonte: Del Rey. 2006. P. 35.

11. BRASIL. Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
Acesso em 23. Jun. 2018.
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(BNCC)12, a qual sua mais nova versão se efetivou em dezembro de 2017, 
definindo os conhecimentos essenciais que todos os alunos da Educação 
Básica têm direito de aprender.

Como está prevista em Lei, a premissa é de sua obrigatoriedade, na 
qual as redes públicas e privadas de todo país deverão implementar em seus 
currículos. Para tanto, estudos devem ser realizados nas redes de ensino para 
as suas adequações com previsão para conclusão até 2020.

Ademais, há garantias constitucionais e infraconstitucionais que visam 
garantir o acesso à educação para crianças e adolescentes, pois como alegam 
Carlos Cabral Cabrera, Luiz Guilherme da Costa Wagner Júnior e Roberto 
Mendes de Freitas Júnior13 “não há dúvidas sobre a obrigatoriedade e impres-
cindibilidade de inclusão de crianças e adolescentes no ensino fundamental 
e no ensino médio. ”

Assim tem decidido o Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO. AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA DE PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGA-
ÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO INFANTIL. PEDIDO DE INCLUSÃO 
DE CRIANÇA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA NÃO ACOLHIDO 
ADMINISTRATIVAMENTE. DEVER DO ESTADO DE GARANTIR 
ACESSO À EDUCAÇÃO ESCOLAR. INTERPRETAÇÃO DOS ARTI-
GOS 208 e 227 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA; 53 E 54, IV 
DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE; E 11, V DA 
LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. GA-
RANTIA DE MATRÍCULA EM ESTABELECIMENTO PRÓXIMO DA 
RESIDÊNCIA FAMILIAR EM PERÍODO INTEGRAL. SENTENÇA 
DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. REMESSA E APELO 
DESPROVIDOS.14

De toda sorte, compreende-se que a legislação garante pleno acesso à 
educação, restando apenas à família que complemente a obrigatoriedade do 
ensino, sendo a sua responsabilidade sobre a inclusão dos menores na rede 
pública ou privada de ensino, e caso lhes seja negado o direito fundamental 
à educação existem os meios legais para a garantia dos mesmos.

12. BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Acesso em 23. Jun. 2018.
13. CABRERA. Carlos Cabral. WAGNER JÚNIOR. Luiz Guilherme da Costa. FREITAS JÚNIOR. Rober-

to Mendes de. Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso. P. 36.
14. BRASIL. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Acórdão nº 2016.009531-4. Relator: Desembargador 

Paulo Ricardo Bruschi. Florianópolis, SC, 10 de março de 2016. Reexame Necessário. Florianópolis/
SC. Disponível em: <http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/buscaForm.do#resultado_ancora> Acesso 
em 25. Set. 2018.

3. O DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE AO 
ACESSO À EDUCAÇÃO

O Brasil tem hoje quase oito milhões de crianças entre seis e oito anos 
de idade, matriculadas em 108 mil escolas, distribuídas em todo território 
nacional. Porém, dados15 sobre a alfabetização no país, registrados no início 
da formação continuada do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa (PNAIC), em 2012, e disponíveis no site do Ministério da Educação 
e Cultura (MEC), revelam que a média nacional de crianças brasileiras não 
alfabetizadas aos oito anos é de 15,2%, mas, há Estados em situação mais 
grave. A taxa de não alfabetização no Maranhão, por exemplo, é de 34%, 
a de Alagoas, de 35%. As regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste têm índices 
melhores. O Paraná tem a menor taxa do País, de 4,9%. O Estado de Santa 
Catarina registra 5,1% de crianças não alfabetizadas.

Indicadores de reprovação16 nos anos iniciais do ensino fundamental 
e, recentemente, a divulgação do resultado da Avaliação Nacional da Alfa-
betização (ANA) mostrou preocupações, pois acusou que cerca de 57% dos 
estudantes do terceiro ano tem desempenho inadequado em matemática, 
cerca de 34% em escrita e em torno de 22% possuem dificuldade na leitura. 
E, muito embora com diferenças significativas em diversos Estados do País, 
esses dados, mesmo que apresentados de modo superficial, já indicam que o 
Brasil tem muito a que conquistar, em termos de qualidade do ensino.

Essas informações precisam ser concebidas e apropriadas a partir de um 
movimento em prol da qualificação do processo de ensino-aprendizagem. 
Além disso, que haja reflexão e mudança de posturas de todos os atores inse-
ridos nesse processo, já que os números apresentados ainda são insatisfatórios 
em relação à qualidade da aprendizagem da ‘linguagem escrita e matemática’ 
que se deseja alcançar até 2022.

Inúmeras pesquisas recentes na área jurídica têm manifestado o interesse 
por analisar o acesso à educação, a permanência na escola e a responsabilidade 
dos atores envolvidos, devido às inúmeras judicializações ocorridas ultima-
mente para resguardar esses direitos.

Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, estes têm o pleno direito 

15. BRASIL. Ministério da Educação. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/content/?-
view=211:noticias&id=18214:governo-promove-pacto-nacional-para-alfabetizar-criancas-ate-oito-a-
nos> Acesso em 15. jun. 2018.

16. BRASIL. Todos Pela Educação. Disponível em: <http://www.todospelaeducacao.org.br/indicado-
res-da-educacao/5-metas?task=indicador_educacao&id_indicador=108#filtros> Acesso em 15. Jun. 2018.
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à educação, que inclusive se estende para as crenças e culturas familiares, 
sendo dever dos pais repassar e garantir aos filhos todos os direitos funda-
mentais previstos.

Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos 
menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e 
fazer cumprir as determinações judiciais.

Parágrafo único. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deve-
res e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, 
devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e 
culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta Lei.17

Além do mais, o Estatuto da Criança do Adolescente ainda lhes garante 
a educação como forma de exercício pleno da cidadania e, inclusive, para 
qualificação para o exercício do trabalho. Veja-se:

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qua-
lificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:

I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II – direito de ser respeitado por seus educadores;

III – direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias 
escolares superiores;

IV – direito de organização e participação em entidades estudantis;

V – acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.18

Associado a isso, nota-se que o próprio Estado se auto incumbiu dos 
seus deveres para garantir os direitos acima colacionados. Veja-se:

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele 
não tiveram acesso na idade própria;

II – progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;

III – atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino;

IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco 

17. BRASIL. Lei 8.069 de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências. Acesso em 25. Set. 2018.

18. BRASIL. Lei 8.069 de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências. Acesso em 25. Set. 2018.

anos de idade;

V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artís-
tica, segundo a capacidade de cada um;

VI – oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente 
trabalhador;

VII – atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementa-
res de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua 
oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente.

§ 3º Compete ao poder público recensear os educandos no ensino funda-
mental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela 
frequência à escola.19

Ainda assim, há que se ressaltar que muito embora tenha-se esses di-
reitos garantidos, a fiscalização da educação dos filhos, enquanto menores, é 
de responsabilidade dos pais ou responsáveis, havendo os meios corretos de 
cobrar do Estado a garantia desse direito fundamental. E da mesma forma, 
o Estado também há como cobrar dos pais ou responsáveis a inserção dos 
menores da rede de ensino.

4. A FISCALIZAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO
Não basta ter o direito garantido por uma lei ou pela própria CF/88. 

Na maioria das vezes, para que se possa ver o direito garantido, especialmente 
o direito ao acesso à educação, é preciso fiscalizar aquele que tem o dever de 
prestar o serviço, ou seja, o Estado.

Para que as crianças e os adolescentes tenham o devido acesso à educação 
básica, coexiste a necessidade de um conjunto de elementos, principalmente 
de apoio e fiscalização familiar, para que o direito fundamental à educação 
básica seja plenamente alcançado, visto que, conforme expressa disposição 
do artigo 205º da CF/88 define que “a educação, direito de todos e dever 
do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

19. BRASIL. Lei 8.069 de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências. Acesso em 25. Set. 2018.
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Inclusive, o Código Civil, regula em seu artigo 1634, inciso I20, que 
faz parte do poder familiar dos pais, cuidar e zelar pela educação dos filhos. 
Então, não é somente obrigação do Estado garantir a educação das crian-
ças, mas também é dever da família garantir esse direito, acompanhando 
esse processo.

Assim sendo, percebe-se que apesar de ser obrigação do Estado ga-
rantir a prestação dos serviços educacionais, por se tratar de um direito 
fundamental, à família também cumpre um dever importante na com-
plementação da garantia constitucional do acesso à educação, visto que 
inclusive tem participação direta na constitucionalização e proteção dos 
interesses de crianças e adolescentes.

De toda sorte, quando negligenciado esse direito pelos pais ou res-
ponsáveis, estes podem, inclusive, perder o poder familiar sobre os filhos 
menores, além de incidir em abandono intelectual dos mesmos, sendo res-
ponsabilizados civil e criminalmente, de modo que são obrigados pelo Estado 
a matricular a criança ou o adolescente novamente na escola. O Estatuto da 
Criança e do Adolescente também prevê essa obrigação em seu artigo 55º, 
pois “Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou 
pupilos na rede regular de ensino”.

Veja-se a importância da educação para a formação do indivíduo, pois 
o próprio Estado prevê formas de obrigar os responsáveis pelos menores a 
garantir-lhes a educação que o próprio Estado se incumbe de prestar. De 
todo modo, a falta dos filhos à escola pode ser causa de suspensão ou perda 
do poder familiar dos pais, pois além de garantir o acesso à educação, os 
responsáveis devem dirigir-lhes a educação, auxiliando nas tarefas escolares, 
de modo a prevenir a repetência e as faltas na escola.

Para isso, relaciona o Estatuto da Criança e do Adolescente:
Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comuni-
carão ao Conselho Tutelar os casos de:

I – maus-tratos envolvendo seus alunos;

II – reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos 
escolares;

III – elevados níveis de repetência.21

20. BRASIL. Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Acesso em 24. Jun. 2018.
21. BRASIL. Lei 8.069 de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 

outras providências. Acesso em 25. Set. 2018.

Deste modo, ainda que não haja adimplemento voluntário pelos pais 
ou responsáveis da obrigação de dirigir a educação aos filhos, o artigo 129º, V 
do Estatuto da Criança e do Adolescente22 prevê a “obrigação de matricular o 
filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar”, que 
se materializa por meio do Programa de Combate à Evasão Escolar (APOIA), 
instrumento de registro das unidades escolares, que na maioria das vezes é 
exercido pelo Ministério Público, no âmbito de sua fiscalização. Assim o 
Tribunal de Justiça de Santa Catarina tem decidido:

APELAÇÃO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN-
TE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DE 
DEVERES INERENTES AO PODER FAMILIAR [...]. SENTENÇA 
DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ADOLESCENTE 
QUE DESDE OS 12 (DOZE) ANOS DE IDADE ABANDONOU O 
ENSINO FUNDAMENTAL. [...]. PLEITEADA A CONDENAÇÃO 
DA GENITORA QUE TERIA AGIDO DE FORMA NEGLIGENTE 
COM A EDUCAÇÃO DO FILHO. POSSIBILIDADE. EVASÃO ES-
COLAR CONFIGURADA. PROGRAMA APOIA. APELADA QUE FOI 
DESIDIOSA COM SEU DEVER DE EDUCAÇÃO E ZELAR PELA 
FREQUÊNCIA ESCOLAR DO FILHO ADOLESCENTE. AUSÊN-
CIA DE MEDIDAS EFETIVAS PARA GARANTIR A EDUCAÇÃO 
AO FILHO. CULPA EVIDENCIADA. SANCIONAMENTO DEVIDO 
EM PATAMAR MÍNIMO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO.23

Assim sendo, nota-se que tamanha é a responsabilidade dos pais que 
o próprio Estado lhe cobra a frequência escolar de seus filhos, fazendo-os 
cumprir e garantir os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao apresentar o direito à educação nestes 30 anos de vigência da 

Constituição Federal, muitos avanços foram percebidos, tais como apro-
vação do ECA e da nova LDB, a ampliação do ensino fundamental, a 
obrigatoriedade para o ensino já a partir dos 4 anos de idade, reformulações 
de diretrizes curriculares para a educação básica, e a criação de instrumentos 
de controle para garantir o acesso e a permanência da criança na escola com 

22. BRASIL. Lei 8.069 de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências. Acesso em 25. Set. 2018.

23. BRASIL. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Acórdão nº 0005779-93.2013.8.24.0079. Relator: De-
sembargador Ernani Guetten de Almeida. Florianópolis, SC, 23 de agosto de 2016. Apelação. Videira/
SC. Disponível em: < http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/buscaForm.do#resultado_ancora> Acesso 
em 25. Set. 2018.
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qualidade, tais como, APOIA, IDEB entre outros. São inúmeras políticas 
públicas destinadas a esse fim.

O propósito deste artigo foi de percorrer essa trajetória, ainda sem 
muito aprofundamento, pois cada um dos atos citados acima, discorreria 
análises mais aprofundadas e com relevância acadêmica para ampliar a discus-
são pelo viés do Direito quanto garantias de proteção ao direito da criança.

Ao longo destes 30 anos de Constituição Federal, a carta magna cumpre 
seu papel de reger as regras gerais ao que compete ao dever do Estado e a 
responsabilidade dos pais para garantir a educação das crianças e jovens bra-
sileiros. Entretanto, o corpo de gestores por todo país precisa atentar para a 
execução com eficiência às prerrogativas de suas competências.

Percebe-se que a educação é claramente um direito fundamental, 
sendo, portanto, uma obrigação do Estado garanti-la a partir do momento 
que trouxe para si a obrigação de prestar o serviço público de educação, no 
entanto, é notório que muitos desafios ainda precisam ser superados, tais 
como, o acesso de todas crianças à creche e pré-escola, garantia de uma 
educação de qualidade com acesso às tecnologias e ferramentas adequadas 
para o ensino e aprendizagem, permanência de crianças e adolescentes em 
variadas etapas escolares, ampliação da jornada escolar para tempo inte-
gral, valorização e formação permanente para profissionais da educação. 
Contudo, esses desafios se tornam maiores ainda se não considerados pelo 
princípio da equidade, ponto crucial para justiça social.

Ademais, a garantia da educação básica encontra amparo em legislação 
infraconstitucional e em tratados internacionais dos quais o Brasil faz parte, 
garantindo assim, uma maior resposta ao atendimento de todas as crianças 
e de todos os adolescentes em fase de instrução escolar.

Em contrapartida, a responsabilidade de encaminhamento à escola é 
dos pais ou responsáveis pelos menores, cabem a eles a real garantia do acesso 
à educação, pois como a própria Constituição Federal expõe, é responsabili-
dade dos pais promover a educação dos filhos, bastando ao Estado garantir 
vagas suficientes para o ingresso de todos.

A OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA SOB A ÓTICA 
DOS DIREITOS HUMANOS – MÉDICO VERSUS 

PACIENTE

Nilzane Mabel Fornari1

INTRODUÇÃO
Há, na sociedade atual, grande número de valores, crenças, religiões e 

culturas diferentes. Cada indivíduo tem a sua e – tecnicamente – deve ater-
-se a respeitar a alheia, caso contrário, a discussão pode acarretar em sérios 
desentendimentos sociais. Quando se trata da saúde, o conflito é austero, 
isso porque, pode gerar danos, tanto para o paciente enfermo, quanto para 
o médico responsável pelo procedimento realizado.

No Brasil, o artigo 5º, inciso VI, da Constituição Federal do Brasil2, 
estabelece a inviolabilidade da crença e consciência de cada indivíduo.

O Código de Ética Médica3, por sua vez, assegura ao médico que:
[...] exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar 
serviços que contrariem os ditames de sua consciência ou a quem não 
deseje, excetuadas as situações de ausência de outro médico, em caso de 
urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer danos à saúde 
do paciente.

Ou seja, se considerar necessário, o médico pode optar pela objeção de 
consciência, quando o mesmo deixa de efetuar determinado procedimento 
por considerar afronta ao seu juízo de valores.

A ideia de que o médico tem total autonomia nas decisões referentes aos 
procedimentos adotados em seus pacientes, está ultrapassada. Atualmente, o 
paciente pode – e deve – tomar suas próprias decisões no que se refere a sua 

1. Nilzane Mabel Fornari. Graduanda do 80período do Curso de Direito na Universidade do Vale do Itajaí 
(UNIVALI) no campus de Balneário Camboriú, Santa Catarina, Brasil. E-mail: nil.fornari@hotmail.com.

2. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 26 de setembro de 2018.

3. Código de Ética Médica. Resolução CFM nº 1.931/09. Disponível em: https://portal.cfm.org.br/ima-
ges/stories/biblioteca/codigo%20de%20etica%20medica.pdf. Acesso em: 25 de setembro de 2018.
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saúde, respeitando, assim, sua convicção.

No entanto, não basta que o paciente tome a decisão. Havendo um 
conflito de consciência – em casos como o de aborto e eutanásia, por 
exemplo – o médico pode abster-se de agir, fundamentado em seus valores 
e crenças. Porém, quando o fizer, deve indicar outro profissional, de modo 
a não deixar desamparado seu paciente.

Essa possibilidade (objeção de consciência) é considerada direito 
humano universal, conforme artigo 18, da Declaração Universal de Di-
reitos Humanos4.

Portanto, apesar da diversidade de abordagem dos países, há ne-
cessidade de ser observada por todo o mundo, independentemente de 
predominância de crença ou valores.

A comunicação entre paciente e profissional, de modo que este sugira 
novo expert livre de objeções e a explicitação das consequências ocasionadas 
pela prática por aquele eleita, de modo a conservar sua liberdade privada, 
sempre objetivando colocar a salvo a saúde do indivíduo, tem se mostrado 
a solução mais adequada para este conflito, eis que preservados os valo-
res de ambos.

1. CONCEPÇÃO HISTÓRICA DA OBJEÇÃO DE CONS-
CIÊNCIA

Culturas e crenças desde muito são causadoras de conflitos no meio 
social. Isso se dá ao fato de que os seres humanos passam por educações e 
experiências diferentes durante a vivencia na terra, o que os levam a agir e 
pensar singularmente.

Pois bem, se toda e qualquer decisão que envolve a sociedade gera 
um conflito de interesses, na medicina não poderia ser diferente. A demo-
cracia tomou conta de grande parte do mundo e, com ela, as decisões se 
transformaram cada vez mais em pessoais.

Hoje, em grande parte do planeta, as decisões médicas são tomadas 
em conjunto com o paciente que, muitas vezes, mesmo não sabendo e 
entendendo sobre medicina, escolhe o procedimento a ser seguido pelo 
profissional da saúde.

4. Declaração Universal de Direitos Humanos. Resolução nº 217 A III. 10 de dezembro de 1948. Dispo-
nível em: https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.htm. Acesso em: 25 de setembro de 2018.

No entanto, no período chamado de hipocrático, as decisões médicas 
eram tomadas seguindo rigorosamente os padrões impostos por religião e 
pelo Estado, sem que o titular do direito pudesse opinar sobre.

A nomenclatura, hipocrático, surge do conjunto de normas esta-
belecidas por Hipócrates – período este que, a medicina deixou de ser 
inspiração divina, mágica e se tornou ciência baseada em lógica. No elenco 
de normas, prevalecia-se a virtude e prudência, bem como as regras impos-
tas pelo Estado, sem qualquer interferência do enfermo.5

O médico era escolhido depois que provar ser um bom homem e, 
assim, tinha autonomia (levando sempre em conta as considerações gerais 
da religião e valores sociais) para atuar em seu paciente amplamente, como 
bem entendesse. Este paradigma é chamado de paternalismo médico, onde 
o mesmo tem legitimidade para atuar por seus próprios critérios, sem 
anuência do paciente.6

Ainda na era hipocrática (até meados do século XX), a deontologia 
médica – direitos e deveres do operador da medicina – surge (século XV), 
fazendo com que o médico passasse a ter interferência do meio (coletivo 
e social).7

Cumpre ressaltar que, há previsão da defesa de preceitos éticos há 
2000 anos antes de Cristo, no Código de Hamurabi, o qual prevê punições 
aos profissionais da medicina em caso de ocasionar o mau aos seus pacientes 
durante o exercício da função.8

Pois bem. Findado o período hipocrático, ao final da segunda guerra 
mundial, iniciou-se a fase de superação do paternalismo médico. Juízes 
dos Estados Unidos, reuniram-se para julgar os crimes cometidos por 
médicos nazistas em campos de concentração e tal corte resultou na com-
posição de um acervo de princípios éticos, originando o chamado Código 

5. FRANÇA, Genival Veloso de. A velha e a nova ética médica – The old and the new medical ethics. 
Brasil. Outubro de 2013. Disponível em: https://www.uv.es/GICF/2TA1_Fransa_GICF_09.pdf. Acesso 
em: 24 de setembro de 2018.

6. FRANÇA, Genival Veloso de. A velha e a nova ética médica – The old and the new medical ethics. 
Brasil. Outubro de 2013. Disponível em: https://www.uv.es/GICF/2TA1_Fransa_GICF_09.pdf. Acesso 
em: 24 de setembro de 2018.

7. FRANÇA, Genival Veloso de. A velha e a nova ética médica – The old and the new medical ethics. 
Brasil. Outubro de 2013. Disponível em: https://www.uv.es/GICF/2TA1_Fransa_GICF_09.pdf. Acesso 
em: 24 de setembro de 2018.

8. HOELLER, Alexandre Ademar. EXTERKOETTER, Júlia D’Avila. JADOSKI, Rafael. MOSTARDEI-
RO, Sofia Rech. GRISARD, Nelson. O consentimento livre e esclarecido: do código de Nuremberg 
às normas brasileiras vigentes. Vitalle – Revista de Ciências da Saúde, Florianópolis/SC, Brasil. 21 
de julho de 2017. Disponível em: q=cache:00IsvHRVSPwJ:https://periodicos.furg.br/vittalle/article/ 
download/7080/5028+&cd=25&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br. Acesso em: 25 de setembro de 2018.
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de Nuremberg.9

Destinado a regular as pesquisas com os seres humanos, fundadono 
princípio da autodeterminação da pessoa, o Código estabeleceu o consen-
timentoinformado como requisito para a validade ética das experiências 
médicas. 10

No entanto, o Código de Nuremberg teve pouca divulgação pela 
imprensa, visto que limitada a cobertura, sendo acolhido pela minoria da 
comunidade de médicos e profissionais da saúde, os quais o consideravam 
irrelevante no exercício da profissão.

Diante do fato de ter sido realizado depois de uma arbitragem das prá-
ticas nazistas, erroneamente subentendeu-se que os médicos comuns não se 
enquadravam naquelas decisões, por não serem pesquisadores bárbaros.11

Posteriormente, essas diretrizes foram incorporadas pela Declaração 
de Helsinki, editadapela Associação Médica Mundial, em 1964, e o modelo 
estendeu-se, igualmente, àsrelações médico-paciente.12

A partir daí, vemos uma profunda alteração nos paradigmas da ética 
médica: o paternalismo e a beneficência deram lugar à autonomia do pa-
ciente como fundamento da bioética e é nesse ambiente que o paciente 
deixa de ser um objeto da prática médica e passa a ser sujeito de direitos 
fundamentais. Essas transformações são impulsionadas pelo reconhecimen-
to da dignidade da pessoa humana, que assegura a todas as pessoas o direito 
de realizar autonomamente suas escolhas existenciais.

O caso que deu lugar à autonomia do paciente em face do princípio 
da beneficência, foi a decisão da Suprema Corte de Nova York: Schloen-
dorff v. Society of New York Hospital, de 1914. O mesmo envolvia um 
pedido de indenização formulado por uma paciente em desfavor de um 
médico que, sem seu consentimento, realizou uma cirurgia de retirada de 
um tumor abdominal. O pleito foi julgado procedente e resultou num 
marco da doutrina da autonomia do paciente. O fundamento utilizado 
pelo julgador foi de que, não apenas a integridade física da paciente havia 

9. DINIZ, Debora. CORRÊA, Marilena. Declaração de Helsinki: relativismo e vulnerabilidade. Cader-
no de Saúde Pública, Rio de Janeiro/RJ, Brasil. Maio de 2001.

10. Código de Nuremberg. Tribunal Internacional de Nuremberg. 1947. Disponível em: https://www.ufr-
gs.br/bioetica/nuremcod.htm. Acesso em: 24 de setembro de 2018.

11. DINIZ, Debora. CORRÊA, Marilena. Declaração de Helsinki: relativismo e vulnerabilidade. Cader-
no de Saúde Pública, Rio de Janeiro/RJ, Brasil. Maio de 2001.

12. DINIZ, Debora. CORRÊA, Marilena. Declaração de Helsinki: relativismo e vulnerabilidade. Cader-
no de Saúde Pública, Rio de Janeiro/RJ, Brasil. Maio de 2001.

sido violada, mas também seu direito de autodeterminação.

Da decisão extrai-se:
Todo ser humano de idade adulta e mente sã terá o direito de terminar o que 
será feito com seu próprio corpo; e o cirurgião que realiza uma operação sem 
o consentimento do seu paciente comete uma lesão, por cujos danos pode 
ser responsabilizado.13

A prática da medicina se caracteriza pela tomada de decisões e pela 
execução de atos profissionais diversos, embasados em aspectos científicos e 
técnicos, mas também em valores morais. Portanto, sem dúvida, é possível 
a existência de conflitos em situações específicas que implicam em juízo de 
valores, particularmente quando são exigidas definições extremas como as 
relacionadas ao início ou ao final da vida.

2. OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA: CONCEITO E FUNDA-
MENTAÇÃO

No Brasil, atualmente, o código de ética médica, Resolução CFM nº 
1.931/09, define que o médico tomará sua decisão respeitando a vontade 
do seu paciente, dando-lhe aconselhamento do melhor procedimento a ser 
tomado, na sua visão.

XXI – No processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com 
seus ditames de consciência e as previsões legais, o médico aceitará as 
escolhas de seus pacientes, relativas aos procedimentos diagnósticos e tera-
pêuticos por eles expressos, desde que adequadas ao caso e cientificamente 
reconhecidas.14

No que condiz ao médico, o mesmo também pode deixar de praticar 
o que considerar em desacordo com sua liberdade de consciência, ainda que 
o paciente entenda como sendo o procedimento a ser adotado. Isso, desde 
que o faça indicando profissional habilitado e podendo ser substituído.

VII – O médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obri-
gado a prestar serviços que contrariem os ditames de sua consciência ou a 
quem não deseje, excetuadas as situações de ausência de outro médico, em 
caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer danos 

13. PIRES, Thiago Magalhães. MENDONÇA, Eduardo. Legitimidade da recusa de transfusão de san-
gue por testemunhas de jeová. Dignidade humana, liberdade religiosa e escolhas existenciais. 
Disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/testemunhas-jeova-sangue.pdf. Acesso em: 26 de se-
tembro de 2018.

14. Código de Ética Médica. Resolução CFM nº 1.931/09. Disponível em: https://portal.cfm.org.br/ima-
ges/stories/biblioteca/codigo%20de%20etica%20medica.pdf. Acesso em: 25 de setembro de 2018.
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à saúde do paciente.15

A Resolução nº 58/01 do MERCOSUL, também chamado como De-
claração de Princípios Éticos Médicos do MERCOSUL, estabelece em seus 
artigos 2 e 6, o que segue.

2. O médico deve ter absoluto respeito pela vida humana em benefício do 
paciente, não obstante deve levar em conta a existência de outros princípios 
morais, autonomia e justiça, fundamentais na interação do seu trabalho com 
o doente, os familiares e a sociedade.

[omissis]

6. É direito do paciente decidir livremente sobre a execução das práticas diag-
nósticas ou terapêuticas, sendo-lhe assegurados todos os recursos das ciências 
médicas onde seja atendido, sem discriminação de nenhuma natureza.16

Outros muitos países utilizam do mesmo princípio da liberdade de 
crença, pensamento e religião e, sobretudo, a Declaração Universal de Di-
reitos Humanos prevê, em seu artigo 18.

Artigo 18°. Toda a pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de cons-
ciência e de religião; este direito implica a liberdade de mudar de religião ou 
de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, 
sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, 
pela prática, pelo culto e pelos ritos.17

A nomenclatura que tem sido utilizada para definir este conceito – o 
de poder de escolha – é objeção de consciência.

A objeção de consciência (OC) é a faculdade de viver de acordo com 
sua consciência, utilizando-se de liberdade de escolha, pautando sua conduta 
pelas convicções políticas, religiosas e filosóficas.

Para Buzanello, a objeção de consciência é mais que uma liberdade 
de credo. Se trata de um apelo silencioso contra o Estado, de modo a ma-
nifestar sua decisão independentemente da imposição da regência e suas 
convicções:

A objeção de consciência é uma modalidade de resistência de baixa 

15. Código de Ética Médica. Resolução CFM nº 1.931/09. Disponível em: https://portal.cfm.org.br/ima-
ges/stories/biblioteca/codigo%20de%20etica%20medica.pdf. Acesso em: 25 de setembro de 2018.

16. Declaração de Princípios Éticos Médicos do MERCOSUL. Resolução nº 58/01. Disponível em: 
http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/Normas/normas_web/Resoluciones/PT/
Res_058_001_Princ%20Eticos%20M%C3%A9dicos%20MCS_Ata%203_01.PDF. Acesso em: 24 de 
setembro de 2018.

17. Declaração Universal de Direitos Humanos. Resolução nº 217 A III. 10 de dezembro de 1948. Dispo-
nível em: https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.htm. Acesso em: 25 de setembro de 2018.

intensidade política (negação parcial das leis) e de alta repercussão moral. 
Caracteriza-se por um teor de consciência razoável, de pouca publicidade e 
de nenhuma agitação, objetivando, no máximo, um tratamento alternativo 
ou mudanças da lei. O direito do Estado, assim, não alcança o foro íntimo, 
a privacidade da pessoa. O que a objeção de consciência reclama é a não-in-
gerência do Estado em assuntos privativos da consciência individual, que 
se confunde também com a dignidade humana, agora solidificada como 
princípio constitucional (art. 1º, III, CF)18

Certo é, a Constituição Federal do Brasil, prevê esta liberdade e, mesmo 
que muitas vezes ela seja ignorada, legalmente é um direito fundamental do 
ser humano, que deve ser observado.

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

[omissis]

VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o 
livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção 
aos locais de culto e a suas liturgias;19

Assim sendo, tanto o médico quanto o paciente têm suas próprias con-
vicções e as mesmas devem ser respeitadas, independentemente das liberdades 
públicas impostas. Principalmente quando se trata de decisões importantes a 
se tomar com relação a vida.

Além do princípio da liberdade de consciência, a decisão a ser tomada, 
principalmente no que condiz ao paciente, também é digna do princípio 
constitucional da dignidade da pessoa humana.

Tem-se que o princípio da dignidade da pessoa humana possui elevado 
nível de abrangência no estado democrático de direito, eis que diretamente 
ligado à proteção da pessoa humana.

Trata-se do que se denomina princípio máximo, ou superprincípio, ou macro-
princípio, ou o princípio dos princípios. Diante desse regramento inafastável 
de proteção da pessoa humana é que está em voga, atualmente, falar em 
personalização, repersonalização e despatrimonialização do Direito Privado.20

18. BUZANELLO, José Carlos. Objeção de consciência: uma questão constitucional. Revista de in-
formação legislativa, Brasil. Outubro de 2001. Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/
id/730. Acesso em: 24 de setembro de 2018.

19. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 26 de setembro de 2018.

20. TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. 5ª. ed.São Paulo: Método, 2015, p. 1107
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Sarlet frisa que, a dignidade da pessoa humana é um direito a ser 
respeitado por todos e aplicável a todos, independentemente de religião, 
raça, cor, etc.

Assim, constitui pressuposto essencial para o respeito da dignidade da 
pessoa humana a garantia da isonomia entre todos os seres humanos, que, 
portanto, não podem ser submetidos a tratamento discriminatório e ar-
bitrário, razão pela qual intoleráveis a escravidão, a discriminação racial, 
perseguições por motivos de religião, gênero, orientação sexual, enfim, toda 
e qualquer ofensa ao princípio isonômico na sua dupla dimensão formal 
e material.21

Em análise, o todo deve ser dignificado, sendo de grande relevância 
para o médico e para o paciente, que tal princípio seja observado.

Note, não se trata de apenas valorar o íntimo da pessoa humana, como 
sua moral e espírito, mas, também, de respeitar o ser por si, que já nasce com 
tal preceito fundamental.

O paciente praticante da religião conhecida como Testemunhas de 
Jeová, por exemplo, considera transfusão de sangue, doação de órgãos e te-
cidos, pecado. Portanto, ainda que em caso de vida ou morte, tende a optar 
sempre pela manutenção de seu corpo, a fim de evitar qualquer procedimento 
acima. Embora o Estado estabeleça a obrigação do médico de agir em prol 
da saúde do ser humano.

A objeção de consciência, como espécie do direito de resistência, é a recusa 
ao cumprimento dos deveres incompatíveis com as convicções morais, po-
líticas e filosóficas. A escusa de consciência significa a soma de motivos 
alegados por alguém, numa pretensão de direito individual em dispensar-se 
da obrigação jurídica imposta pelo Estado a todos, indistintamente.22

Ou seja, a objeção de consciência é, por força de uma autodetermi-
nação, a desobediência de uma norma imposta por um preceito legal ou 
administrativo, a fim de preservar as decisões relativas ao seu próprio corpo.

Para o filósofo John Rawls, a liberdade de consciência é referenciada 
como integrante do que chama de “liberdades básicas”, sendo que a mesma 
é considerada fundamental por ele.

21. SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da Pessoa) Humana e Direitos Fundamentais na Constitui-
ção Federal de 1988. 10ª. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p.132.

22. BUZANELLO, José Carlos. Objeção de consciência: uma questão constitucional. Revista de in-
formação legislativa, Brasil. Outubro de 2001. Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/
id/730. Acesso em: 24 de setembro de 2018.

O autor defende que há dois tipos de teoria da justiça. A primeira é 
aquela norma criada para um estado perfeito, onde as pessoas são iguais e, 
portanto, tem valores e costumes iguais, devendo serem tratadas de uma só 
forma. Na segunda as pessoas têm pensamentos e costumes diferentes, bem 
como necessidades e, portanto, devem ser tratadas de maneira isonômica, 
diferentes a fim de que tenham iguais direitos.23

A liberdade de consciência pode ser manifestada na segunda teoria, 
considerando que na primeira não há necessidade da mesma, visto que 
todos têm os mesmos interesses.

O mundo está longe de ser uníssono quando se trata de liberdade de 
pensamento. Logo, a segunda teoria é a mais adequada no contexto atual.

Em 2009, no Brasil, foi aprovada a Portaria nº 1.820, de 13 de agosto 
de 2009, pelo Ministério da Saúde, comumente chamada de Carta dos 
Direitos dos Usuários da Saúde, que disciplina o consentimento ou recusa 
de tratamento pelo usuário. Nesse ambiente, o paciente deixa de ser um 
objeto da prática médica para ser sujeito de direitos fundamentais, confor-
me previsão constitucional.

Por definição, a objeção de consciência é manifesta pela liberdade 
de consciência. Eis que, objeção, por definição livre, significa oposição, 
impugnação. Quando somada a consciência, expressa ir contrário a uma 
compreensão. Isto é, ninguém é obrigado a ir de encontro a suas convicções 
religiosas, morais, éticas e filosóficas, por imposição de outrem.

Quando o assunto é medicina, a objeção tem se manifestado em di-
versos casos de conhecimento popular. Sendo que, inclusive, muitas pessoas 
se consideram aptas a julgar e decidir sobre as questões, mesmo que não 
tenham ligação direta com elas.

3. COMO A OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA ESTÁ SENDO 
MANIFESTADA NO MUNDO

Diversos são os casos que geraram objeção de consciência. Hoje, o 
aborto tem sido tema de reiterada discussão, visto que, muitas vezes o médico 
não compactua com a decisão da paciente.

O sistema único de saúde (SUS) do Brasil, deve estar preparado para 

23. RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Tradução de Almiro Pisetta e Lenita M. R. Esteves. São Paulo/
SP: Editora Martins Fontes, 2000. p. 269.
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atender pacientes vítimas de estupro, que optam pelo aborto legal, previsto 
no artigo 128, inciso II, do Código Penal Brasileiro24. No entanto, nem 
sempre o profissional de medicina concorda com essa prática e, portanto, 
pode alegar objeção de consciência, desde que o motivo seja a incompati-
bilidade para com o procedimento e não para com a alegação de estupro 
declarada pelo mesmo.

Em 2016, a Revista Brasileira de Educação Médica, publicou um 
artigo de pesquisa, realizado por alunos daUniversidade Estadual do Piauí, 
cujo objetivo foi avaliar as atitudesde estudantes de Medicina em relação 
à objeção de consciência ao aborto legal, que, no Brasil, se estende às se-
guintes situações: em caso de risco de morte da mulher,gravidez decorrente 
de estupro e anencefalia fetal.

Como resultado, 13% dos entrevistados apresentariam objeção de 
consciência por risco de morte da mulher;31,6% objetariam quando hou-
vesse anencefalia fetal; 50,8% objetariam em caso de estupro;54% no caso 
de aborto por estupro não encaminharia a paciente a outroprofissional; 
e 72% no caso de aborto por estupro não explicaria a paciente opções 
detratamento.

Os estudantes que tiveram maior manifesto de recusa, a pesquisa 
concluiu que, foram aqueles que tinham uma religião a seguir. A idade, 
sexo e ano de curso, não tiveram associação significativa.25

Outro estudo realizado no ano de 2014, na Universidade do Porto 
(Portugal), questionou os estudantes sobre qual o dever do profissional de 
saúde quando odoente se encontra incapaz de expressar a sua vontade. E, 
22% disseram preservar a vida acima de tudo;56,5% disseram preservar a 
vida se garantir qualidade de vida; e 21,5% disseram limitar esforços tera-
pêuticos se não puder garantiraceitável qualidade de vida.26

Recentemente, o Comitê de Direitos Sociais do Conselho da Europa 
concluiu que a Itália viola as garantias de não discriminação das mulheres 

24. Código Penal. Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em: http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm. Acesso em: 26 de setembro de 2018.

25. MADEIRO, Alberto. RUFINO, Andréa. SANTOS, Paloma. BANDEIRA, Geisa. FREITAS, Isadora. 
Objeção de consciência e aborto ilegal: atitudes de estudantes de medicina.Revista brasileira de 
educação médica, Brasil.2016. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbem/v40n1/1981-5271-r-
bem-40-1-0086.pdf. Acesso em: 26 de setembro de 2018.

26. BARBOSA, Catarina Filipe Lima. A perspectiva dos estudantes de medicina sobre o testamento 
vital. Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Porto, Portugal. Junho de 2014. Disponível em: 
https://sigarra.up.pt/fcnaup/pt/pub_geral.show_file?pi_gdoc_id=604608. Acesso em: 26 de setembro 
de 2018.

que escolhem abortar, devido às dificuldades que alegadamente enfrentam 
para encontrar médicos que façam os abortos. A posição deste Comitê 
reflete uma tendência crescente entre estudiosos que argumentam que a 
objeção de consciência deve ser combatida com firmeza.27

Países da América do Sul, principalmente Argentina, Chile e Uruguai 
tem estabelecido normas relativas à objeção de consciência na medicina. 
No Chile houve uma disputa legal a respeito da aprovação da Lei que re-
gulariza a objeção de consciência. Inicialmente, houve definição de que os 
profissionais de saúde não poderiam se recusar a realizar o aborto em caso 
de risco de vida à mãe ou estupro, caso não houvessem outros profissionais 
disponíveis para realizar o procedimento em tempo hábil. Entretanto, opo-
sitores à lei acionaram o supremo chileno alegando que os profissionais de 
saúde estariam sendo forçados a atuar contra o juízo de suas consciências 
e contra suas convicções morais ou religiosas. Em decisão final, a maio-
ria do tribunal ampliou a proteção a liberdade em dois aspectos: a corte 
derrubou a proibição da objeção de consciência nos casos de estupro se 
não houvesse tempo hábil e a vedação de pessoas jurídicas objetoras. Os 
Ministros vencedores escreveram que, a aplicação da regra como proposta, 
viola completamente as convicções mais profundas dos profissionais de 
modo que, forçado por lei a realizar aquilo em que não crê, acaba desna-
turalizando-se como ser humano livre e digno.28

Nota-se que, independentemente da crença e do local, os médicos 
e pacientes buscam a liberdade de consciência assegurada, no Brasil, na 
Constituição Federal, de modo a procederem como consideram ser o cor-
reto, sem lesionar ou prejudicar outrem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A objeção de consciência deve ser faculdade da pessoa, observados 

os princípios constitucionais e internacionais basilares para o convívio em 
sociedade. A partir do momento que o indivíduo sabe reconhecer que o 
seu pensamento pode não ser igual ao pensamento do outro – diante de 
sua experiência de vida, crença, filosofia – , a relação de respeito entre os 

27. Autor desconhecido. Agência ANSA. Comitê da ONU cobra garantia de direito ao aborto na Itá-
lia. Jornal do Brasil, Brasil. 2018. Disponível em: http://www.jb.com.br/index.php?id=/acervo/materia.
php&cd_matia=845845&dinamico=1&preview=1. Acesso em: 26 de setembro de 2018.

28. BARBOSA, Renan. Cresce pressão para que médicos atuem contra a própria consciência. Gazeta 
do povo, 30 de agosto de 2017. Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/justica/cresce-pres-
sao-para-que-medicos-atuem-contra-a-propria-consciencia-7c2rlgyloh3gnkpwe206va81h/. Acesso em: 
26 de setembro de 2018.
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seres humanos passa a ser natural.

Ser obrigado a praticar ato que vai de encontro ao seu entendimento, 
é uma lesão moral.

O que não considero bom para mim, também não é bom para o meu 
semelhante. Logo, se quero ter minha opinião respeitada, também devo res-
peitar a de outrem.

O SENTIDO DA AÇÃO SOCIAL DO ABUSO DO 
PODER POLÍTICO-JURÍDICO POR PARTE DE 

ALGUNS MAGISTRADOS BRASILEIROS

Moisés Ferreira Dos Santos 1

Carlos Eduardo Bastos2

INTRODUÇÃO
O abuso de poder se apresenta como uma conduta ilícita praticada por 

parte dos agentes públicos, haja vista que este possui discricionariedade, isto 
é, autonomia para prática de atos em detrimento de sua função, pois bem, o 
abuso de poder é o excesso advindo desta discricionariedade do agente. Para 
tanto, há um equívoco quanto à designação do termo “abuso de autoridade”, 
atribuído por muitos à Lei 4.898/65, isto, pois, o agente público pode ter o 
poder, mas nem todo servidor público é autoridade, tal como a autoridade 
policial que o código de processo penal se refere, relaciona-se ao “delegado de 
polícia”, não ao policial, este último, tendo o poder, apenas, não se constitui 
como autoridade policial, (SANTOS, 2003, p. 17).

Mediante o exposto, levanta-se um acontecimento, este que um magis-
tradomaterializa o abuso de poder. Por conseguinte, Flavio Roberto de Souza 
que julgava um dos processos de Eike Batista, ficou conhecido no ano de 
2015 por transitar com um carro do empresário, uma (Porsche), também por 
mandar apreender bens, que ficaram em seu correspondente condomínio, 
ademais mandou apreender R$ 90.000,00 mil reais que ficaram guardados 
em um cofre em seu gabinete, sendo que R$ 27.000,00 mil desapareceram. 
O resultado de sua ação foi condenação à aposentadoria compulsória

1. Graduando do 4º período do Curso de Direito da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI – Campus 
de Balneário Camboriú. Bolsista do projeto de extensão do curso de Direito: Educação e Cultura Afro-
-Brasileira: Direito dos Quilombolas, vinculado ao Grupo de Pesquisa e Extensão Paidéia de Balneário 
Camboriú – ECJS, Balneário Camboriú – SC. E-mail: moisesferreira1998@hotmail.com.

2. Carlos Eduardo Bastos Sociólogo – Ênfase em Políticas Públicas e Mestre em Sociologia Política 
(Matric. 189/09 – MTSC) Profº Sociologia/Filosofia do Sistema de Ensino Energia Profº Antropologia 
Jurídica, Ciência Política e Sociologia Geral e Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI – 
Balneário Camboriú – SC. E-mail: caedbastos@gmail.com.
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Dado o exposto, o que motivou a escrever o presente artigo, foi a 
indagação sobre a punibilidade no que tange aos agentes públicos, em 
específico os magistrados, a indagação é se há efetividade e aplicabilidade 
dos mecanismos de punição do abuso de poder, o método utilizado será o 
compreensivo weberiano, sobre a análise bibliográfica normativa e socio-
lógica, sobre o viés de Max Weber.

Por conseguinte, na primeira seção serão abordadosos tipos ideais 
de ação social de Max Weber, no tópico 1.1 serão debatidas as formas de 
dominação no meio público e o exercício do poder legítimo legal. Na se-
gunda seção, elucidar-se-á o poder que é conferido ao agente público e a sua 
atuação com a ética, assim, no tópico 2.1 discorrer-se-á sobre o abuso do 
poder e desvio de finalidade: estado da arte, que versa sobre a aplicabilidade 
dos mecanismos de punibilidade e a caracterização do abuso e desvio de 
finalidade pelo agente público.

1. MAX WEBER E OS TIPOS IDEAIS DE AÇÃO SOCIAL
Como exposto anteriormente, este estudo tem por finalidade com-

preender o abuso de poder por parte dos agentes públicos no exercício da 
função. Dada esta finalidade cabe a necessidade de se evocar o principal 
teórico da sociologia ao que tange à compreensão do sentido da ação em seu 
curso e efeito por um indivíduo, Max Weber.

Em sua sociologia da ação, Weber distingue, inicialmente, a diferença 
básica entre ação e ação social para a qual nos auxilia no entendimento da 
conduta humana. A primeira significa um ato subjetivo de um agente social, 
a segunda é um comportamento com sentido visado e orientado para com 
outro indivíduo ou agrupamentos sociais e políticos.

Weber afirma que toda e qualquer ação coletiva emana de uma ação 
individual que pode influenciar os demais indivíduos de um determinado 
ambiente. Em sua “metodologia compreensiva”, deve-se depreender qual o 
motivo pela qual os indivíduos realizam suas relações sociais, desta forma, 
conforme explica (COHN apud SELL, 2014, p.119), “interessa, enfim, 
aquele sentido que se manifesta em ações concretas e que envolve um motivo 
sustentado pelo agente como fundamento de sua ação”.3

Sell apresenta os quatro tipos de ação social proposto por Weber e 

3. SELL, Carlos Eduardo. Sociologia Clássica: Durkheim, Weber e Marx. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2014. 
p. 53.

faz uma pequena explicação dos mesmos, a saber: 1) ação social referente a 
fins; 2) ação social referente a valores; 3) ação social afetiva e 4) ação social 
tradicional. Conforme ele explica:

1) ação social referente a fins: a ação é determinada por expectativas quanto 
ao comportamento de objetos do mundo exterior e de outras pessoas. Estas 
expectativas funcionam como “condições” ou “meios” para alcançar fins 
próprios, ponderados e perseguidos racionalmente, como sucesso. [...]; 2) 
ação social referente a valores: a ação é determinada pela crença consciente 
no valor – ético, estético, religioso ou qualquer que seja sua interpretação 
– absoluto e inerente a determinado comportamento como tal, indepen-
dentemente do resultado. [...]; 3) ação social afetiva: a ação é determinada 
de modo afetivo, especialmente emocional: por afeto ou estados emocionais 
atuais. [...]; 4) ação social tradicional: a ação é determinada pelo costume 
arraigado. Trata-se da maior parte de nossas ações cotidianas e habituais, de 
nossos deveres, executados quase de modo irrefletido. [...]4.

Destas quatro tipologias, a número um é o foco deste estudo, “ação 
social referente a fins”. Compreende-se que no abuso de poder, cada sujeito 
que pratica este ato possui um objetivo a fim de beneficiar-se com algo, neste 
conceito Sell ratifica que:

A ação é determinada por expectativas quanto ao comportamento de ob-
jetos do mundo exterior e de outras pessoas. Estas expectativas funcionam 
como “condições” ou “meios” para alcançar fins próprios, ponderados e 
perseguidos racionalmente, como sucesso. Portanto, neste tipo de ação, o 
homem coloca determinados objetivos e busca os meios mais adequados 
para persegui-los. O importante é perceber que o motivo da ação é alcançar 
sempre um resultado eficiente.5

Nesta mesma linha de raciocínio, pode-se afirmar que os praticantes 
do abuso de poder estariam se apropriando dos seus cargos públicospara 
estabelecer resultados eficientes individuais, qual seja: a obtenção de poder.

Na senda pelo poder,Weber desenvolve a sua tipologia das formas de 
dominação. Para este trabalho, interessa a “dominação legal e racional”. Esta 
se caracteriza pela obediência apoiada na crença da legalidade da lei e dos 
direitos de mando das pessoas autorizadas a comandar pela lei. Em princípio, 
os agentes públicos são concebidos por intermédio da legitimidade, todavia 
a medida em que perpetuam-se em seus cargos, podem perder a sua ética e 

4. SELL, Carlos Eduardo. Sociologia Clássica: Durkheim, Weber e Marx. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2014. 
p. 119.

5. SELL, Carlos Eduardo. Sociologia Clássica: Durkheim, Weber e Marx. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2014. 
p. 53.
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em nome da lei construir os seus impérios.6

Verificado o suporte sociológico de Weber, pode-se compreender que 
a construção do abuso de poder pelo agente público parte do princípio de 
uma falsa legalidade, na qual em detrimento deste fator, em que o agente é 
visto como autoridade, fomenta a apropriação do cargo.

No tópico a seguir,explicar-se-áqual deve ser a função e finalidade 
do administrador públicocom base em alguns autores, bem como, apre-
sentar-se-á o significadodo conceito de poder na perspectiva racional legal 
de Max Weber.

1.1. FORMAS DE DOMINAÇÃO: O EXERCÍCIO DO PODER 
LEGÍTIMO LEGAL

Max Weber é quem orienta o entendimento sobre a relação de poder 
entre os indivíduos e as instituições e por consequência aos agrupamentos 
políticos. Tal compreensão passa pelo entendimento do que é o Estado, qual 
a sua função e como os indivíduos que participam do Estado garantem poder 
nas relações políticas. Na proposta do entendimento jurídico de Weber, é 
importante frisar,as questões jurídicas como um processo de racionalização 
da vida que ocorreu lenta e gradualmente por meio dos tempos por indiví-
duos como: os magos, os religiosos, por advogados, juristas e os estudiosos 
formados em universidades. Deste modo, o conceito de poder, de política, 
da dominação, do Estado e do Direito estariam intimamente ligados.

Neste contexto, “por política entende-se, consequentemente, o con-
junto de esforços feitos com vistas a participar do poder ou influenciar a 
divisão do poder, seja entre Estados, seja no interior de um único Estado”, 
Weber7. Deste modo, o Estado pode ser compreendido como um agrupa-
mento político tendo como prerrogativa para a sua existência o uso exclusivo 
do monopólio da violência, como se assevera:

O Estado moderno é um agrupamento de dominação que apresenta caráter 
institucional e que procurou (com êxito) monopolizar, nos limites de um 
território, a violência física legítima como instrumento de domínio e que, 
tendo esse objetivo, reuniu nas mãos dos dirigentes os meios materiais de 
gestão [...]8

6. SELL, Carlos Eduardo. Sociologia Clássica: Durkheim, Weber e Marx. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2014. 
p. 64.

7. WEBER, Max. Ciência e Política: duas vocações. 18ª ed. São Paulo: Cultrix, 2011. p. 67.
8. WEBER, Max. Ciência e Política: duas vocações. 18ª ed. São Paulo: Cultrix, 2011. p. 74-75.

Com esta perspectiva, alude-se à palavra política o significado de poder, 
ou melhor: disputa de poder ou pelo poder. Assim, o indivíduo que estiver 
associado em um agrupamento e que visa alcançar fins fará ele o uso da polí-
tica, ou seja, praticará a ação do poder para: participar, influenciar ou dividir 
os demais indivíduos em um agrupamento ou fora deste para maximizar a 
sua preferência ou de seu grupo.

Se a política está atrelada ao poder epor consequência a participação a 
influência e ou a divisão do poder é necessário também dizer que:o Estado 
só pode existir, portanto, sob condição de que os homens dominados se sub-
metam à autoridade continuamente reivindicada pelos dominadores [...]9

Portanto, o poder é a capacidade de impor a própria vontade dentro de 
uma relação social, [...] e dominação significa a probabilidade de encontrar 
a obediência a um determinado mandato10.

Weber nos oferece a sua sociologia da dominação na qual o mesmo nos 
apresenta as formas de racionalização do poder em três tipos ideias, a saber: 
o poder tradicional, o poder carismático e o poder legal. Sell assim explica 
os tipos de dominação propostos por Weber:

Dominação legal-racional: a obediência apoia-se na crença na legalidade 
da lei e dos direitos de mando das pessoas autorizadas a comandar pela lei; 
Dominação tradicional: sua legitimidade apoia-se na crença de que o poder 
de mando tem um caráter sagrado, herdado dos tempos antigos; Dominação 
carismática: a legitimidade da autoridade do líder carismático lhe é conferido 
pelo afeto e confiança que os indivíduos depositam nele11.

Destes três tipos ideais é a Dominação legal-racional a que mais inte-
ressa para o estudo, justamente por dar a uma pessoa, neste caso um agente 
público, a legitimidade de comandar suas ações com base na lei em determi-
nadas situações conforme um determinado regimento legal. Portanto, para 
Weber, a Dominação legal é:

A autoridade que se impõe em razão da ‘legalidade’, em razão da crença 
na validade de um estatuto legal e de uma ‘competência’ positiva, fundada 
em regras racionalmente estabelecidas ou, em outros termos, a autoridade 
fundada na obediência, que reconhece obrigações conforme ao estatuto es-
tabelecido. Tal é o poder, como o exerce o ‘servidor do Estado’ em nossos 

9. WEBER, Max. Ciência e Política: duas vocações. 18ª ed. São Paulo: Cultrix, 2011. p. 67-68
10. SELL, Carlos Eduardo. Sociologia Clássica: Durkheim, Weber e Marx. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2014. 

p. 211.
11. SELL, Carlos Eduardo. Sociologia Clássica: Durkheim, Weber e Marx. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2014. 

p.211-212.
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dias e como o exercem todos os detentores do poder que dele se aproximam 
sob esse aspecto [...]12.

Weber ainda vai além, o mesmo explica que a Dominação legal pro-
porciona o surgimento e o aperfeiçoamento da burocracia como parte 
essencial para o desenvolvimento e as práticas de controle nas democracias 
modernas. A burocracia, por sua vez, desempenha um papel primordial 
para o sucesso do meio jurídico ao que tange ao controle de suas atividades 
e a execução da mesma por parte dos operadores(as) do Direito. Sellaponta 
de forma resumida como Weber observa a burocracia moderna a partir de 
seis aspectos, são eles:

1) rege o princípio de áreas de jurisdição fixas e oficiais, ordenadas de 
acordo com regulamentos, ou seja, por leis ou por normas administrativas; 
2) os princípios da hierarquia dos postos e níveis de autoridades significam 
um sistema firmemente ordenado de mando e subordinação, no qual há 
uma supervisão dos postos inferiores pelos superiores; 3) a administração 
de um cargo moderno se baseia em documentos escritos (os arquivos), 
preservados em sua forma original ou em esboço; 4) a administração buro-
crática [...] supõe um treinamento especializado e completo; 5) a atividade 
oficial exige a plena capacidade de trabalho do funcionário, sendo o tempo 
e a permanência na repartição delimitados; 6) o desempenho do cargo 
segue regras gerais, mais ou menos estáveis ou exaustivas, e que podem ser 
apreendidas13.

É deste modo que as forças políticas dominantes conseguem afirmar 
a sua dominação, inclusive o Direito e os seus operadores(as). Este, o 
Direito, consegue a obediência da maioria, pois é um dos agrupamentos 
políticos que compõe o Estado sendo também um dos três poderes de-
tentores da força legítima e controlador dos bens materiais necessários 
para aplicação da força física, sendo o Direito para Weber compreendido 
como: uma ‘ordem’ com certas garantias específicas da probabilidade de 
sua vigência empírica [...]14Outra forma de interpretar o poder concer-
nente ao Direito é feita por Hely Lopes Meirelles, cuja visão normativa 
do poder se evidencia.

O uso do poder é prerrogativa da autoridade. Mas o poder há de ser usado 
normalmente, sem abuso. Usar normalmente do poder é empregá-lo segundo 
as normas legais, a moral da instituição, a finalidade do ato e as exigências 

12. WEBER, Max. Ciência e Política: duas vocações. 18ª ed. São Paulo: Cultrix, 2011. p. 68.
13. SELL, Carlos Eduardo. Sociologia Clássica: Durkheim, Weber e Marx. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2014. 

p.146-147.
14. WEBER, Max. Ciência e Política: duas vocações. 18ª ed. São Paulo: Cultrix, 2011. p. 210.

do interesse público. Abusar do poder é empregá-lo fora da lei, sem utilidade 
pública. O poder é confiado ao administrador público para ser usado em 
benefício da coletividade administrada, mas usado nos justos limites que o 
bem-estar social exigir. A utilização desproporcional do poder, o emprego 
arbitrário da força, da violência contra o administrado constituem formas 
abusivas do uso do poder estatal, não toleradas pelo Direito e nulificadoras 
dos atos que as encerram. O uso do poder é lícito; o abuso, sempre ilícito. 
Daí por que todo ato abusivo é nulo, por excesso ou desvio de poder.15

Percebe-se com isso uma interpretação normativa do poder no 
campo jurídico. Corrobora com esta interpretação Adilson Abreu Dallari, 
demonstrando como a atuação pública ocorre a partir de dois elementos 
que seriam indissociáveis, são eles: 1) a ética para realizar com maestria 
os correspondentes desígnios da função que é atribuída ao sujeito, com 
impessoalidade e legalidade, preconizando o bem comum de seu cargo; 
2) se desprender da personificação e institucionalizar sua função, para 
atender à demanda que lhe é concernente.16

Depreende-se que o exercício legal da função pública está vinculado 
à concretização, que por sua vez deve ser executada com o princípio da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, como 
narra o art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 
198817: “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, pu-
blicidade e eficiência[...]”.

Portanto, com as respectivas afirmações do tópico na qual discorre-
mos atrás, compreende-se por uma ótica sociológica de matriz weberiana 
que o poder é uma prerrogativa para o exercício da ordem (Direito), que o 
administrador público o tem para realizar; já em uma perspectiva norma-
tiva a função do agente público deve ser regada pelo princípio do bem e da 
coletividade.Em decorrência destas afirmativas o próximo tema esboçará 
como o poder deve ser conferido ao agente com a atuação da ética, que 
se compila com a ideia de coletividade e probidade tratada neste tópico.

15. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 1995. 
p. 94.

16. DALLARI, Adilson Abreu. FORMALISMO E ABUSO DE PODER. Revista Eletrônica de Direito 
do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, n°. 16, outubro/novembro/dezem-
bro, 2008. p. 8. Disponível em: <https://goo.gl/Zz8Dx2> Acesso em: 17/06/2017.

17. BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: < https://goo.gl/
H1b1GG> Acesso em 20/06/2017.

https://goo.gl/Zz8Dx2
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2. O PODER CONFERIDO AO AGENTE PÚBLICO E 
ATUAÇÃO DA ÉTICA

A atividade do agente público é atribuída mediante “ordem” e por 
consequência seus atos devem obedecê-la com o emprego da ética para rea-
lização do seu papel. De forma algumaeste pode agir com suas convicções ou 
crenças que possam interferir negativamente na sua função, mas utilizar das 
respectivas denominações legais, perceber que suas ações devem ser regidas 
para o bem público.18

Neste mesmo viés corrobora o autor Caio Tácito:
Autoridade e legalidade são conceitos antinômicos que, no entanto, se com-
pletam. O intervencionismo do Estado aumenta o poder das autoridades 
administrativas. Novos meios de ação lhes são atribuídos, mas o uso deles 
não pode exceder à margem da lei. Deve o administrador gozar de uma 
área de competência ampla, dentro da qual possa agir com desenvoltura. 
Ao controle da legalidade incumbe, porém, o patrulhamento das fronteiras, 
de modo a vedar as execuções abusivas e manter o poder discricionário em 
seus domínios legítimos. No plano jurídico, a administração funciona sob 
um regime de liberdade vigiada: tudo lhe e permitido fazer, em benefício 
do interesse público, salvo aquilo que ofenda a lei. A noção de legalidade 
fiscaliza a atividade discricionária, sem nela interferir, a não ser quando 
exorbitante.19

No que tange à realidade do poder atribuído ao agente público, pode-se 
confirmar que este possui poder deliberante e autonomia para a efetivação de 
sua função, cuja finalidade é a garantiado funcionamento público, os princí-
pios da moralidade e a ética humana. Qualquer ato contrário ao mencionado 
produzido pelo agente público é considerado ilegal, passando por abuso de 
poder e desvio de sua função.20

Fernanda Marinela destaca quais os deveres que devem ser praticados 
pelos servidores públicos, são eles: 1) eficiência, 2) probidade e 3) prestação 
contas. Quando tratamos de eficiência, isso implica dizer que este deve agir 
de maneira a “transcender” o título que lhe foi confiado, para melhorar o 
bem comum e fomentar os resultados para o bem público coletivo. No que 

18. MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 5. ed. Niterói: Impetus, 2011. p. 205.
19. TÁCITO, Caio. O Abuso de Poder Administrativo no Brasil (Conceito e Remedios). Departamento 

Administrativo do Serviço Público e Instituto Brasileiro de Ciências Administrativas, Rio de Janeiro, 
1959. p. 26. Disponível em: <https://goo.gl/Z7dq8L> Acesso em: 21/06/2017.

20. DALLARI, Adilson Abreu. FORMALISMO E ABUSO DE PODER. Revista Eletrônica de Direito 
do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, n°. 16, outubro/novembro/dezem-
bro, 2008. p. 2. Disponível em: <https://goo.gl/MDvbyi> Acesso em: 17/06/2017.

se refere à probidade, este é uma correção nas atitudes e comportamentos 
no exercício de seu cargo, o afastamento dos objetivos próprios, priorizando 
a ética no seu trabalho. Por fim,a prestação de contas coloca à disposição 
o fruto do seu trabalho, remetendo o desenvolvimento de suas devidas 
especificidades.21

Pode-se perceber tal prerrogativa quando se lê o Código de Ética Pro-
fissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal de 1994:

I – A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios 
morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja 
no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da 
vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão 
direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos.
II – O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua 
conduta [..]22.

Inobstante, cita-se um caso que ocorreu no Estado do Rio de Janeiro, 
fato que vem de encontro à ética, asseverada no supracitado texto. Um magis-
trado, João Carlos De Souza Correa (juiz de direito), foi abordado por uma 
agente de trânsito, em uma “blitz”, por estar com seu veículo automotor sem 
o devido emplacamento e por transitar com o veículo sem a Carteira Nacio-
nal de Habilitação. Para tanto, a agente de trânsito, Luciana Silva Tamburini 
informou ao magistrado que seu carro seria apreendido, assim, o mesmo 
inconformado com a repreensão, estando a agente no estrito cumprimento 
de seu dever legal, proferiu ordem de prisão contra a mesma.

Dado o ocorrido, a agente entrou com uma ação por danos morais, 
contra o magistrado, todavia a demandante foi condenada a indenizar o refe-
rido magistrado, ela recorreu, porém foi mantida a decisão, avista-se, aqui, a 
expressa impunidade que de forma clara o abuso de poder se perpetua, sendo 
ratificada, neste caso,pela “justiça”.

Conforme preceitua abaixo:
Além disso, o fato de recorrido se identificar como Juiz de Direito, não carac-
teriza a chamada “carteirada”, conforme alega a apelante. Tratando-se de uma 
operação de fiscalização do cumprimento da Lei nº 12.760/2012 (Lei Seca), 
nada mais natural do que, ao se identificar, o réu tenha informado à agente 
de trânsito de que era um Juiz de Direito. Outrossim, não se olvide que a 
prisão fora determinada, não em razão da apreensão do veículo, mas, sim, 

21. MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 5. ed. Niterói: Impetus, 2011. p. 224.
22. BRASIL, Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal 

1994. Disponível em: <https://goo.gl/onKn9e>. Acesso em: 20/06/2017.

https://goo.gl/Z7dq8L
https://goo.gl/MDvbyi
https://goo.gl/onKn9e
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pelo desacato da demandante ao “decretar”, para que todos pudessem ouvir, 
que o “juiz não era Deus”. Ora, não se discute, nem se poderia imaginar 
uma discussão a respeito da natureza humana do servidor público investido 
de jurisdição, entretanto, restou evidente, no caso em análise, que a autora 
pretendia, com tal comportamento, afrontar e enfrentar o magistrado que 
retornava de um plantão judiciário noturno. 5 Dessa maneira, em defesa da 
própria função pública que desempenha, nada mais restou ao magistrado, a 
não ser determinar a prisão da recorrente, que desafiou a própria magistratura 
e tudo o que ela representa. Desse modo, não se vislumbra qualquer ilícito 
na conduta do apelado que importasse em dever de compensar a autora pelo 
alegado vexame, por ela mesma provocado [...]23

Destaca-se, então,que o objetivo do servidor público, em tal Código 
de Ética, é o de priorizar a ética, o compromisso social e da responsabilida-
de humana.24

2.1. ABUSO DO PODER E DESVIO DE FINALIDADE: ESTADO 
DA ARTE

Coloca-se em primazia este ícone, quando se discorre à respeito da 
função do agente público, temos que levar em consideração até qual ponto 
este está agindo com dignidade, ética e justiça.Para esta abordagem levan-
tam-se dois elementos inalienáveis para a discussão: 1) Uso do poder e 2) 
abuso do poder. No que tange ao uso do poder, este é aquele que usualmente 
é efetuado pelo agente, quando está vinculado a justiça, a impessoalidade, 
ao compromisso coletivo e com autonomia para realizar o trabalho de sua 
competência.Como assegura o professor Dallari:

Tenha-se em mente que “interesse público” não é uma expressão mágica. 
Indubitavelmente, não se pode haver como de interesse público aquilo 
que simplesmente corresponde a uma vontade do agente, a uma aspiração 
particular da autoridade competente. Interesse público é sempre algo corres-
pondente ou decorrente de um valor expresso ou implicitamente consignado 
pelo ordenamento normativo, a partir da constituição.25

Assim, o abuso de poder está vinculado ao desvio do papel do agente 

23. RIO DE JANEIRO. 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do RJ. Apelação Cível. Res-
ponsabilidade Civil. Ofensa Perpetrada Contra Magistrado. Dano Moral In Re Ipsa. nº 0176073-
33.2011.8.19.0001. LUCIANA SILVA TAMBURINI. JOÃO CARLOS DE SOUZA CORREA. Re-
lator: DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS PAES. Portal Corporativo do Tjrj. Rio de Janeiro. 
Disponível em: <https://bit.ly/2psme0N>. Acesso em: 22 set. 2018.

24. LAZZARINI, Álvaro. Abuso de Poder X Poder de Polícia. Porto Alegre, Revista Unidade, n.24, Set/
Dez 1995, p. 26. Disponível em: <https://goo.gl/ssUJhj> Acesso em: 22/06/2017.

25. DALLARI, Adilson Abreu. FORMALISMO E ABUSO DE PODER. Revista Eletrônica de Direito 
do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, n°. 16, outubro/novembro/dezem-
bro, 2008. p. 5. Disponível em: <https://goo.gl/fZ4AJj> Acesso em: 17/06/2017.

público, quando este desloca sua função para níveis que ultrapassam sua 
competência ausentando-se da legalidade e desprendendo-se do que foi in-
cumbido legalmente. Tal fato pode ocorrer tanto por omissão, quanto por 
açãodo servidor público, que em qualquer um dos casos é uma afronta a 
individualidade do cidadão, que por sua vez e na maioria das vezes não possui 
o devido conhecimento racional técnico.26Este mesmo aspecto do abuso de 
poder vincula-se ao de desvio de finalidade exposto por Fernanda Marinela. 
A autora apresenta de duas maneiras:

quando o agente busca uma finalidade, contrariando o interesse público, 
como, por exemplo, quando ele usa seus poderes para prejudicar um inimigo, 
ou para beneficiar a si próprio, um amigo ou parente.

quando o agente busca uma finalidade ainda que de interesse público, 
alheia à categoria do ato que utilizou, este será inválido por divergir da 
orientação legal.27

Dallari explica, por exemplo, que em muitos casos, os próprios magis-
trados que teriam que perceber as irregularidades, encontram-se como meros 
decodificadores da letra normativa. A grande dificuldade trazida por Dallari é 
que a punição para os infratores (agentes públicos), desmembra-se, à medida 
em que os setores da tripartição dos poderes se encontram corrompidos, os 
que detêm o poder para vetar o abuso de autoridade, em detrimento de infi-
nitesimais circunstâncias, podem acabar corrompidos também.28Seguindo 
este viés, compreende-se que as forças autônomas que exercem o poder não 
são de um todo irredutíveis, desta forma deve-se respeitar e preconizar o 
direito individual do cidadão, é o que ratifica JoséCretela Junior:

[...] Importando, regra geral, o poder de polícia, restrições a direitos indi-
viduais, a sua utilização não deve ser excessiva ou desnecessária, para que 
não se configure o abuso de poder. Não basta que a lei possibilite a ação 
coercitiva da autoridade para justificação do ato de polícia. É necessário, 
ainda, que se objetivem condições materiais que solicitem ou recomendem 
a sua inovação. A coexistência da liberdade individual e o poder público 
repousam na conciliação entre a necessidade de respeitar essa liberdade e a 
de assegurar a ordem social[...].29

26. MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 5. ed. Niterói: Impetus, 2011. p. 225.
27. MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 5. ed. Niterói: Impetus, 2011. p. 226.
28. DALLARI, Adilson Abreu. FORMALISMO E ABUSO DE PODER. Revista Eletrônica de Direito 

do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, n°. 16, outubro/novembro/dezem-
bro, 2008. p. 16. Disponível em: <https://goo.gl/g2tZZx> Acesso em: 17/06/2017.

29. JÚNIOR, José Cretela. Polícia e Poder de Polícia. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 
Fundação Getúlio Vargas, n° 162, 1985 p. 31-32. Disponível em: <https://goo.gl/4xhT8p>. Aceso em 
20/06/2017.

https://goo.gl/ssUJhj
https://goo.gl/fZ4AJj
https://goo.gl/g2tZZx
https://goo.gl/4xhT8p
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Um elemento a ser levantado aqui é a questão da judicialização da polí-
tica, como aponta Dallari, no qual os demais setores do poder se encontram 
em muitos aspectos, distantes do justo, na aplicação da lei.Todavia a transfe-
rência da competência do executivo e do legislativo para o judiciário, no que 
tange ao abuso de poder, corrobora para que o judiciário se sobrecarregue, 
produzindo o que Maria Luiza Quaresma Tonelli chama de “juristrocracia”30

Tem-se assim, uma inversão de competências, em que há uma política 
ordenada por práticas jurídicas,“tribunalização” e um judiciário tomado 
por decisões políticas, “judicialização”.Esta é a problemática existente e, a 
troca de funções traz o que tratamos anteriormente, o desvio da função, 
onde muitos agentes públicos se apropriam desta brecha na formação do 
direito para construção de seus “impérios”. Isto torna o Direito refém destas 
crescentes, e que por sua vez podem desintegrar o sistema jurídiconão 
atendendo às demandas sociais.31

Neste mesmo contexto, afiança Maria Luiza Quaresma Tonelli, que a 
delegação constante do poder ao judiciário, acaba por gerar uma problemá-
tica, na qual se classifica como inexistência da nulidade, ou seja, ausência 
da neutralidade pelo judiciário, todavia acontece em contramão ao âmbito 
político, que por sua vez se encontra em neutralidade, esse repasse de poder 
remete-nos o pensamento de que a justiça está sendo efetivada pelo judi-
ciário, logo deve-se compreender que a aplicação da lei não é de um todo 
aplicação e consolidação da justiça.32

Para fim de conclusão, reflete-se como alternativa de amenizar essas 
questões do abuso de poder, a atuação do Conselho Nacional De Justiça 
(CNJ), no tocante ao magistrado, a atuação do Ministério Público, traz-se 
a lei n°4.898, de 9 de dezembro de 1965, também, que trata do “abuso de 
autoridade”, ela prescreve o seguinte:

[...]Art . 4º Constitui também abuso de autoridade: a) ordenar ou execu-
tar medida privativa da liberdade individual, sem as formalidades legais 
ou com abuso de poder; b) submeter pessoa sob sua guarda ou custó-
dia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei; c) deixar de 

30. TONELLI, Maria Luiza Quaresma. A judicialização da política e a soberania popular. 2013. 126 
f. Tese (Doutorado) – Curso de Filosofia, Departamento de Filosofia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2013. p. 9. Disponível em: <https://bit.ly/1b36jGb>. Acesso em: 22/07/2017.

31. VIANNA, Luiz Werneck (Org.). A democracia e os três poderes no Brasil. Belo Horizonte: Ufmg, 
2002. p. 57.

32. TONELLI, Maria Luiza Quaresma. A judicialização da política e a soberania popular. 2013. 126 
f. Tese (Doutorado) – Curso de Filosofia, Departamento de Filosofia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2013. p. 36. Disponível em: <https://bit.ly/1b36jGb>. Acesso em: 22/07/2017.

comunicar, imediatamente, ao juiz competente a prisão ou detenção de 
qualquer pessoa [...]33

Vale a pena lembrar que há arquivada no Congresso Nacional uma lei 
que pretende alterara lei de abuso de autoridade, sugere-se que esta enseje em 
seu bojo o fomento à ideia de punibilidade e aplicabilidade, com o intuito de 
amenizar o abuso de poder, seja ele em qualquer dos setores deste país. Por 
conta disto, compreende-se que a falta de estrutura normativa e ausência da 
punição fomenta a continuidade das práticas abusivas.34

A referida lei traz sanções (civis art. 6°, § 1°), (administrativas art. 6°, 
§ 2°) e (penais art. 6, § 3° e seguintes). O infrator pode responder nas três 
searas, sem caracterizar “bis in idem”, para tanto, no campo administrativo 
o sujeito pode receber sanção, tais como: suspensão por até 180 dias, ad-
vertência, destituição da função e demissão35. No tocante à sanção civil é 
inaplicável, pois a aludida lei traz a fixação monetária em “cruzeiros”, ocor-
rendo dano moral, a própria vítima entrará com ação por danos morais36.

Agora, na esfera penal, tem-se o pagamento de multas, que também é 
especificado em “cruzeiros”, não se permitindo a correção monetária, sendo 
inaplicável. Tem-se a detenção de 10 dias a 06 meses, que sendo a pena co-
minada inferiormente a 01 ano, seu prazo prescricional é de 03 anos, sendo 
assim, quase não há aplicabilidade, podendo recair sobre a competência dos 
juizados especiais, mesmo tendo procedimento especial, pois sendo a infração 
de pequeno potencial (cuja punição não é superior a 02 anos), conforme 
preceitua e lei 10.259/2001, sendo considerado o “abuso de poder” uma 
infração de pequeno potencial ofensivo37. Assim, há também a perda de 
cargo e inabilitação para função pública por três anos.

Para tanto, depreende-se que o abuso de poder se estabelece por conta 
da extrema impunidade ou inaplicabilidade dos institutos de punição destas 
condutas, no tocante ao magistrado o máximo que pode sofrer de punição 

33. BRASIL. Lei n° 4.898, de dezembro de 1965, que regula o direito de representação e o processo de 
responsabilidade administrativa civil e penal. Disponível em: <https://goo.gl/eRzLyp>. Acesso em: 
20/06/2017.

34. DALLARI, Adilson Abreu. FORMALISMO E ABUSO DE PODER. Revista Eletrônica de Direito 
do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, n°. 16, outubro/novembro/dezem-
bro, 2008. p. 17. Disponível em: <https://goo.gl/K1d1YY> Acesso em: 17/06/2017.

35. SANTOS, Paulo Fernando dos. Crimes de Abuso de Autoridade: aspectos jurídicos da lei n° 4.898/65. 
São Paulo: Universitária de Direito, 2003. p. 25.

36. SANTOS, Paulo Fernando dos. Crimes de Abuso de Autoridade: aspectos jurídicos da lei n° 4.898/65. 
São Paulo: Universitária de Direito, 2003. p. 26.

37. SANTOS, Paulo Fernando dos. Crimes de Abuso de Autoridade: aspectos jurídicos da lei n° 4.898/65. 
São Paulo: Universitária de Direito, 2003. p. 28.
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é a “aposentadoria compulsória”, que nas palavras o presidente nacional da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Claudio Pacheco Prates Lamachia, 
aposentar juízes de forma compulsória e dar-lhes o salário para isso, é como 
debochar da sociedade, que tal ato seria mais um prêmio do que direito 
persecutório, devendo haver alterações efetivas na Loman (Lei Orgânica 
da Magistratura Nacional)38.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como trabalhado no corpo do artigo, depreende-se que o abuso de 

poder é uma prática ilícita, quebrando os princípios da eticidade, legalida-
de, impessoalidade, moralidade, dentre outros. A indagação foi a questão 
da punibilidade, chegando ao desfecho que a impunidade se estabelece de 
maneira sólida na realidade fática.

Por conseguinte, na primeira seção foi abordado os tipos ideais de 
ação social de Max Weber, no tópico 1.1 debateu-se as formas de domi-
nação no meio público e o exercício do poder legítimo legal. Na segunda 
seção elucidou-se o poder que é conferido ao agente público e a sua atuação 
com a ética, assim, no tópico 2.1 discorremos sobre o abuso do poder e 
desvio de finalidade: estado da arte, que versa sobre a aplicabilidade dos 
mecanismos de punibilidade e a caracterização do abuso e desvio de fina-
lidade pelo agente público.

O trabalho não se extingue aqui, visto que é um assunto que permeia 
por vários debates, servirá como ensejo para muitas discussões futuras, tanto 
no campo da dogmaticidade jurídica, quanto na seara zetética.

38. MADEIRO, Carlos. Punições a juízes no Brasil são “deboche à sociedade”, diz presidente da OAB. 
2016. Disponível em: <https://bit.ly/2zqMqyM>. Acesso em: 24 set. 2018.

OS DIREITOS HUMANOS E OS REFUGIADOS: 
A CRIAÇÃO DE MECANISMOS DE PROTEÇÃO 

INTERNACIONAL E NACIONAL

Alex Salvador de Melo1

Naiara de Melo2 

Mell Mota Cardoso Conte3

INTRODUÇÃO
Ao acompanhar as notícias ventiladas pelos meios de comunicação, 

resulta evidente o período de crise enfrentado pela humanidade.

Presenciamos, todos os dias, atos de extrema intolerância, resultantes 
do desrespeito de opiniões e/ou posições relacionadas à raça, religião, nacio-
nalidade, grupos sociais ou manifestações políticas.

Diante da inobservância de preceitos básicos, a questão do refugiado 
ganha forte importância, haja vista o sentimento de perseguição, temor e 
ausência de proteção.

Neste contexto, em oposição ao desrespeito de garantias fundamentais, 
a Declaração Universal dos Direitos Humanos surge como ferramenta basi-
lar na busca pela concretização de direitos, influenciando, diretamente, na 
positivação de diplomas nacionais e internacionais.

1. A FINALIDADE DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS 
DIREITOS HUMANOS

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), é consi-
derada um documento marco na história da humanidade, produzida por 

1. Graduando do curso de Direito na Universidade do Vale do Itajaí – Campus Tijucas/SC. Gerente de 
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empresa M Sul Transportes e Estagiária do Gabinete da 2ª Vara Civil da Comarca de Tijucas. demelo-
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enviados de diferentes origens jurídicas e culturais de todas as regiões do 
mundo. Foi dotada em 10 de Dezembro de 1948 pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas (AGNU), como sendo uma norma comum a ser atingida 
por todos os povos e nações4.4

Tavares5, em sua obra destaca:
Até aí, preocupações com o respeito da dignidade humana e com a necessida-
de de ajuda ao próximo podem ser encontradas, designadamente, em textos de 
cariz religioso, mas também em instrumento como o Código de Hammurabi 
(1780 a.C.) ou o Cilindro de Cirilo, o Grande (539 a.C.).

Em seu próprio preâmbulo, a Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos6, preocupou-se em dar ênfase a sua finalidade, como a constante 
e insaciável busca pela dignidade humana, sendo “essencial a proteção dos 
direitos do homem através de um regime de direito, para que o homem não 
seja compelido, em supremo recurso, à revolta contra a tirania e a opressão.”

O conjunto formado pela DUDH, destina-se a garantir ao ser humano 
o respeito ao seu direito à “vida, liberdade, igualdade e à dignidade; bem como 
ao pleno desenvolvimento da sua personalidade. Eles garantem a não inge-
rência do estado na esfera individual, e consagram a dignidade humana7.”

Da mesma forma Casado Filho8 aborda
Os Direitos Humanos são um conjunto de direitos, positivados ou não, cuja 
finalidade é assegurar o respeito à dignidade da pessoa humana, por meio da 
limitação do arbítrio estatal e do estabelecimento da igualdade nos pontos 
de partida dos indivíduos, em um dado momento histórico.

No mesmo sentido, Piovesan9 esclarece:
A Declaração Universal de 1948 objetiva delinear uma ordem pública mun-
dial fundada no respeito á dignidade humana, ao consagrar valores básicos 
universais. Desde seu preâmbulo, é afirmada a dignidade inerente a toda 
pessoa humana, titular de direitos iguais e inalienáveis. Vale dizer, para a 
Declaração Universal a condição de pessoa é o requisito único e exclusivo 
para a titularidade de direitos.

4. ONU BR. A Declaração Universal dos Direitos dos Humanos: 70 anos da declaração universal dos 
direitos humanos. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/declaracao/> Acesso em: 
03/09/2018.

5. TAVARES, Raquel. Direitos Humanos – De onde vêm, o que são e para que servem? Imprensa Nacio-
nal – Casa da Moeda: 2012. p. 10.

6. ONU BR. A Declaração Universal dos Direitos dos Humanos: 70 anos da declaração universal dos 
direitos humanos.

7. SOUZA, Rubens. Direitos Humanos. Editora áudio: 2013. p. 5.
8. CASADO FILHO, Napoleão. Direitos humanos e fundamentais. São Paulo : Saraiva, 2012. p. 21
9. PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. p. 204.

Assim, a Declaração prima por ética universal ao consagrar um con-
senso sobre valores de cunho universal a serem seguidos pelos Estados10.

Ressalta-se que, a Declaração Universal dos Direitos do Homem no seu 
preâmbulo afirma que “o reconhecimento da dignidade inerente a todos os 
membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui 
o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo”11, sendo assim, 
a reafirmação da fé nos direitos fundamentais do homem.

Neste sentido, a importância da Declaração Universal consiste no 
fato de ter servido como base restauradora e implementadora no desenvol-
vimento do sistema normativo internacional, considerando que, embora 
tenha vindo também a declarar direitos outrora já reconhecidos, abriu 
portas para que surgissem novos instrumentos internacionais para a pro-
teção dos direitos humanos12

Desta forma, pode-se observar que a finalidade da declaração é a 
dignidade humana, com “a previsão dos direitos humanos fundamentais 
direciona-se basicamente para a proteção à dignidade humana em seu sen-
tido mais amplo13”.

Salienta-se, ainda, que os direitos humanos são a consagração da 
dignidade humana, tendo um amplo e universal reconhecimento por parte 
da maioria dos Estados, seja em abrangência constitucional, infraconsti-
tucional, em nível de direito consuetudinário ou mesmo por tratados e 
convenções internacionais14.

2. OS REFUGIADOS COMO SUJEITOS E DIREITOS
O passar dos tempos modificou os rumos adotados pelas sociedades, 

apontando na direção da complexa teia de inter-relações em que as sociedades 
se transformaram. Há um conjunto precedente de eventos históricos, o qual 
apontou a configuração dessa condição humana15.

10. PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 14. ed. rev. atual. 
São Paulo: Saraiva, 2013. p. 205

11. BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Tradução: Carlos Nelson Coutinho. 7ª reimpressão. Nova ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 93.

12. SCHAFRANSKI, Sílvia Maria Derbli. Direitos humanos e seu processo de universalização: Análise 
da convenção americana. 1ª ed. Curitiba: Juruá, 2006. p. 44.

13. MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais: comentários aos arts. 1º a 5º da Constitui-
ção da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. São Paulo: Atlas, 1997. p. 22

14. MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais: comentários aos arts. 1º a 5º da Constitui-
ção da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. p. 41

15. BARRETO JR., Irineu Francisco; PRADO, Verônica Ferreira do; SILVA, Marcos Antonio. Análise 
da condição jurídica e social de refugiados no Brasil. In: Revista da Faculdade de Direito do Sul de 
Minar, Pouso Alegre. v. 34. n. 1: 1-24, jan/jun: 2018. p. 04

https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/declaracao/
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Ao contrário de diversos outros sistemas de proteção dos direitos hu-
manos que receberam uma convenção base, ou ainda, um órgão para sua 
realização, a legislação destinada aos refugiados foi sendo construída gradual-
mente e se consolidando a cada nova conquista institucional para responder 
às necessidades das vítimas de perseguição e da intolerância16.

De modo histórico, o refúgio é tão antigo quanto a humanidade, 
acontece em virtude de motivações políticas, religiosas, sociais, culturais ou 
de gênero. Inicialmente a movimentação de pessoas pressionadas a deixar 
seus países e procurar proteção internacional, era fundamentada maio-
ritariamente por razões religiosas, contudo, ao longo do tempo, sofreu 
alterações para justificativas de impulso políticos, resultantes de persegui-
ção, flagelo, fome e insegurança de modo geral17.

Para Jubilut18, o status jurídico de refugiado protege o ser humano 
enquanto perseguido em razão de sua raça, religião, nacionalidade, etnia, 
opinião política e pertencimento a grupo social, o que vai de encontro aos 
objetivos firmados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma 
vez que, a mesma assegura condições mínimas para que o homem sobreviva 
e possa buscar a felicidade.

Para Levin19, a segurança dos refugiados está:
baseada na concessão do asilo e na obediência ao princípio de não-repulsão. 
Em virtude desse princípio, nenhuma pessoa deve se arriscar a ser expulsa ou 
obrigada a retornar, na fronteira ou após ter entrado no território de outro 
Estado, a um país onde sua vida ou liberdade podem estar ameaçadas por 
causa da sua raça, religião, nacionalidade, opiniões políticas ou pertencimen-
to a um grupo social específico.

Assim, embora nem sempre seja seguido, este princípio é amplamente 
aceito e proporcionou maior proteção aos refugiados.

Com a Segunda Guerra Mundial, o problema dos refugiados tomou 
proporções jamais vistas. Milhares de pessoas se deslocaram por várias partes 
do mundo, a maioria fugindo sob fuga do delírio expansionista nazista20.

16. JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento 
jurídico Brasileiro. São Paulo: Método, 2007. p. 17.

17. BARRETO JR., Irineu Francisco; PRADO, Verônica Ferreira do; SILVA, Marcos Antonio. Análise da 
condição jurídica e social de refugiados no Brasil. p. 04

18. JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento 
jurídico Brasileiro. p. 18.

19. LEVIN, Leah. Direitos Humanos: perguntas e respostas. Tradução: Marcelo Mansur Levy. Editora 
Brasiliense, 1985. p. 76.

20. SILVA, César Augusto S. da. A política migratória brasileira para refugiados (1988-2014). Curitiba: 
Íthala, 2015. p. 51

Amaral Júnior e Moisés mencionam o ano de 1946, período pós-
-guerra, sendo o momento em que a Assembleia Geral das Nações Unidas 
estabeleceu maior detalhamento sobre princípios para os refugiados na esfera 
internacional, houve a criação de um órgão para do futuro dos refugiados e 
pessoas deslocadas, como também estímulo aos refugiados para voltarem aos 
seus países, porém sem enviá- los de modo coercitivo21.

Desta feita, o contexto demonstra que no período de 1945 e 1950 foi 
um tempo de crise econômica, política e social para a maioria dos países, 
tudo como consequência da Segunda Guerra Mundial, sem óbice, desde o 
final do século XVIII o indivíduo segui sem retrocesso, passou a ser con-
siderado uma pessoa humana e detentora de direito, e não mais um mero 
submisso a outro indivíduo. Todos, incluindo os refugiados, passaram a ser 
considerados e vistos como sujeitos de direitos, não um mero integrante 
de um corpo social22.

3. A PREVISÃO DA PROTEÇÃO INTERNACIONAL DOS 
REFUGIADOS

O tema do Direito Internacional dos Direitos Humanos ganhou mais 
força na ordem internacional a partir da catástrofe humanitária consequente 
da Segunda Guerra Mundial, visto que, várias normas de Direito Internacional 
foram adotadas para evitar que as truculências aí cometidas se repetissem23.

Sendo assim, a internacionalização dos direitos humanos constitui, 
uma corrente extremamente recente na história, que surgiu a partir do 
pós-guerra, como respostas às desumanidades e aos escrúpulos cometidos 
durante o nazismo24.

Piovesan25, preleciona
No momento em que os seres humanos se tornam supérfluos e descartáveis, 
no momento em que vige a lógica da destruição em que cruelmente se abole 
o valor da pessoa humana, torna-se necessária a reconstrução dos direitos 
humanos, como paradigma ético capaz de restaurar a lógica do razoável. [...] 

21. AMARAL JÚNIOR, Alberto do; MOISÉS, Cláudia Perrone. O cinquentenário da Declaração Uni-
versal dos Direitos do Homem. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo. Biblioteca Edusp de 
Direito 6: 1999. p. 14

22. PINHO, Rodrigo César Rebello. Teoria geral da constituição e direitos fundamentais. v. 17. 2. ed. 
rev. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 66.

23. JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento 
jurídico Brasileiro. p. 31.

24. PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. p. 191
25. PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. p. 191-192.



aLex saLvador de MeLo  -  naiara de MeLo   -  MeLL Mota Cardoso Conte 113112 ANAIS DO I CONGRESSO ACADÊMICO DE DIREITO DA UNIVALI:

Nesse contexto, desenha-se o esforço de reconstrução dos direitos humanos, 
como paradigma e referencial ético a orientar a ordem internacional contem-
porânea. Se a Segunda Guerra significou a ruptura com os direitos humanos, 
o pós-guerra deveria significar sua reconstrução.

O desenvolvimento de assistência aos refugiados está profundamente 
atrelado ao desenvolvimento do Direito Internacional dos Direitos Humanos. 
A ligação entre os institutos é facilmente perceptível, bastando compreender 
que o Direito dos Refugiados é, fundamentalmente, uma forma de propiciar 
a estes migrantes os direitos básicos e inerentes aos seres humanos26.

Uma característica basilar dos Direitos Humanos para ser possível a 
aplicação e existência da proteção internacional dos refugiados é a transna-
cionalidade, conforme preleciona Ramos27:

Chegamos ao que se convencionou chamar, na exposição de Weis, de trans-
nacionalidade, que consiste no reconhecimento dos direitos humanos onde 
quer o indivíduo esteja. Essa característica é ainda mais importante na ausên-
cia de uma nacionalidade (apátridas) ou na existência de fluxos de refugiados. 
Os direitos humanos não mais dependem do reconhecimento por parte de 
um Estado ou da existência do vínculo da nacionalidade, existindo o dever 
internacional de proteção aos indivíduos, confirmando-se o caráter universal 
e transnacional desses direitos.

Assim, percebe-se que há uma relação de influência mútua entre o 
Direito Internacional dos Direitos Humanos e o Direito Internacional 
dos Refugiados, uma vez que, este se funda no direito de qualquer pessoa 
buscar em outros países asilo contra perseguições que sejam alvo, confor-
me descrito no art. 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 
1948, “toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de 
gozar asilo em outros países28.”

Sendo assim, a Segunda Guerra Mundial, impulsionou não somente 
os direitos humanos, como também trouxe uma nova visão aos refugiados. 
Segundo Arendt, com o fim da Segunda Guerra29

refugiados não eram perseguidos por algo que tivessem feito ou pensado, mas 
sim em virtude daquilo que imutavelmente eram – nascidos na ração errada 
(como no caso dos judeus na Alemanha), ou na classe errada (como no caso 

26. JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento 
jurídico Brasileiro. p. 60.

27. RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 89.
28. RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. p. 143.
29. ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo: anti-semitismo, imperialismo, totalitarismo. Tradução: 

Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letra, 2012. p. 328.

dos aristocratas na Rússia), ou convocados pelo governo errado (como no 
caso dos soldados do Exército Republicano espanhol).

E o que se constatou foi a necessidade de criar um organismo que se 
ocupassem em buscar soluções para os problemas atrelados às milhares de 
pessoas sem lar, sem país e sem nacionalidade, refugiados que se espalhavam 
por toda Europa30.

Em junho de 1945, constituiu-se a Organização das Nações Unidas 
(ONU), cujos objetivos principais eram assegurar a paz e a segurança inter-
nacionais, bem como promover a cooperação internacional e o respeito aos 
direitos humanos. Por meio de sua organização, e com sua força política e 
econômica, coloca em pratica tudo que está ao seu alcance para garantir a 
dignidade dos seres humanos em todo o mundo, “trata-se de uma ordem 
jurídica internacional que se projeta sobre todos os países, vinculando-os 
às regras gerais que buscam assegurar o respeito à dignidade da pessoa 
humana.” A ONU se faz presente até os dias atuais, sempre em busca de 
seus ideais basilares31.

Porém, a criação da ONU não foi o suficiente para proteger os refugia-
dos originais da Segunda Guerra Mundial, por isso, em 28 de julho de 1951 
foi adotado a Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refu-
giados, a qual define quem vem a ser um refugiado e esclarece os direitos e 
deveres entre os refugiados e os países que os acolhem. Esse fundamento legal 
ajudou milhões de pessoas deslocadas a recomeçar suas vidas. Atualmente, 
a Convenção continua sendo a pedra angular da proteção a refugiados, “ela 
estabelece padrões básicos para o tratamento de refugiados sem, no entanto, 
impor limites para que os Estados possam desenvolver esse tratamento32.”

A Convenção é considerada o eixo fundador do Direito Internacional 
dos Refugiados. Ela define quem é refugiado no capítulo 3 e padroniza os 
tratamentos para aqueles abrigados sob essa definição nos capítulos 5 e 6. “A 
Convenção de 1951 representa um marco na emergência de uma vontade 
global em encaminhar os problemas de deslocamentos forçados33”.

30. BARICHELLO, Stefania Eugenia; ARAUJO, Luiz Ernani Bonesso de. Aspectos históricos da evolu-
ção e do reconhecimento internacional do status de refugiado. In: Universitas Relações Internacio-
nais. Brasília. v. 12, n.2, p. 63-76, jul/dez. 2014. p. 70.

31. CASADO FILHO, Napoleão. Direitos humanos e fundamentais. p. 65
32. UNHCR, ACNUR. Convenção de 1951. Disponível em: < http://www.acnur.org/portugues/conven-

cao-de-1951/> Acesso em 10/09/2018.
33. BARICHELLO, Stefania Eugenia; ARAUJO, Luiz Ernani Bonesso de. Aspectos históricos da evolu-

ção e do reconhecimento internacional do status de refugiado. p. 72.

http://www.acnur.org/portugues/convencao-de-1951/
http://www.acnur.org/portugues/convencao-de-1951/
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À medida que antigos instrumentos legais internacionais eram so-
mente aplicados a específicos grupos, a definição de refugiado no art. 1º.A. 
§2º, da Convenção foi elaborada de modo a abranger um grande número 
de pessoas34.

Porém, “a Convenção só abrange eventos ocorridos antes de 1º de 
janeiro de 195135”:

Art. 1º – Definição do termo “refugiado”

Para os fins da presente Convenção, o termo “refugiado” se aplicará a qual-
quer pessoa:

2) Que, em consequência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de 
janeiro de 1951 e temendo ser perseguida por motivos de raça. Religião, 
nacionalidade e que não pode ou, em virtude desse temor, não quer valer-se 
da proteção desse país, ou que, se não tem nacionalidade e se encontra fora 
do país no qual tinha sua residência habitual em consequência de tais acon-
tecimentos, não pode ou, devido ao referido temor, não quer voltar a ele.

Nos termos da referida Convenção, o refugiado tem direito à cédula de 
trabalho e a um documento de viagem, pois o mesmo tem direito a um asilo 
seguro. De igual modo estão sujeitos aos direitos econômicos e sociais, os 
mesmos que se aplicam em outros indivíduos, como assistência médica, liber-
dade de circulação, direito de trabalhar, liberdade de pensamento e também 
as obrigações de respeitar as leis do país que o acolheu36.

Com o tempo e a ocorrência de novas situações geradoras de perseguições 
e conflitos, tornou-se crescente a urgência de pareceres que colocassem os novos 
fluxos de refugiados sob a proteção das provisões da Convenção, visto que 
desde que a Convenção foi adotada novas categorias de refugiados surgiram37.

Assim, um Protocolo relativo ao Estatuto dos Refugiados foi prepa-
rado e submetido à Assembleia Geral das Nações Unidas em 1966, sendo 
enviado aos Estados para que o ratificassem e em, 31 de janeiro de 1967 foi 
assinado pelo Presidente da Assembleia Geral, entrando em vigor em 04 de 
outubro de 196738.

34. UNHCR, ACNUR. Convenção de 1951.
35. ACNUR. Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados (1951). Disponível em: <http://www.

acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_R efugiados.
pdf> Acesso em: 10/09/2018.

36. BARRETO JR., Irineu Francisco; PRADO, Verônica Ferreira do; SILVA, Marcos Antonio. Análise da 
condição jurídica e social de refugiados no Brasil. p. 06.

37. UNHCR, ACNUR. Convenção de 1951.
38. UNHCR, ACNUR. Convenção de 1951.

O Protocolo buscou eliminar as limitações geográficas e temporais 
contidas na Convenção de 51, a qual estabelecia que somente seriam reco-
nhecidos como refugiados aqueles que tivessem receio de serem perseguidos 
“em consequência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 
1951”. Com o Protocolo de 67, esses termos passaram a não ser mais apli-
cados à definição de refugiado39.

Embora o Protocolo de 1967 esteja ligado à Convenção de 1951, ele 
reserva um caráter próprio, pois é um instrumento jurídico independente, 
pela razão de que sua adesão pura e simples é suficiente para que a maior 
parte das disposições da Convenção de 1951 se torne aplicável aos Estados 
que a ele aderirem . Contudo, muitos foram os Estados que optaram por 
ratificar a Convenção e o Protocolo, acentuando, assim, a autoridade desses 
dois instrumentos do Direito Internacional referentes aos refugiados e os 
únicos de caráter universal40.

4. DOS MECANISMOS DE PROTEÇÃO NO BRASIL
Considerando a legislação internacional que ampara os refugiados, tor-

na-se necessário a contemplação na legislação pátria. Contudo, ao falarmos de 
refugiados, inevitavelmente teremos a ideia de dignidade da pessoa humana, 
e, em nosso país, inicialmente temos esse princípio atrelado diretamente à 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a qual é a responsável 
por assegurar todos os princípios fundamentais do nosso país, vejamos:

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

[...]

III- a dignidade da pessoa humana; [...]

Portanto, em observância ao Princípio da Dignidade, temos que “o 
valor da dignidade da pessoa humana deve ser entendido como o absoluto 
respeito aos direitos fundamentais, assegurando-se condições dignas de exis-
tências para todos41.”

Neste cenário, a Constituição da República Federativa do Brasil de 

39. BARICHELLO, Stefania Eugenia; ARAUJO, Luiz Ernani Bonesso de. Aspectos históricos da evolu-
ção e do reconhecimento internacional do status de refugiado. p. 73.

40. BARICHELLO, Stefania Eugenia; ARAUJO, Luiz Ernani Bonesso de. Aspectos históricos da evolu-
ção e do reconhecimento internacional do status de refugiado. p. 74.

41. PINHO, Rodrigo César Rebello. Teoria geral da constituição e direitos fundamentais. p. 75.

http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_R
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_R
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1988, teve também como base as relações internacionais, com a finalidade 
da prevalência dos direitos humanos, conforme exposto:

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacio-
nais pelos seguintes princípios:

 – independência nacional;

 – prevalência dos direitos humanos; III – autodeterminação dos povos

 – não-intervenção;

 – igualdade entre os Estados; VI – defesa da paz;

 – solução pacífica dos conflitos;

 – repúdio ao terrorismo e ao racismo;

 – cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; X – concessão 
de asilo político.

Ainda, temos como objetivo fundamental da República Brasileira a 
promoção do “bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor e 
quaisquer outras formas de discriminação. (CRFB/88, art. 3º, IV)42.”

Entretanto, o intervalo entre o principal documento internacional de 
proteção aos refugiados, ou seja, a Convenção de 1951 – com a proteção 
ampliada decorrente de sua revisão por meio do Protocolo de 67, como já 
comentados neste trabalho, e a aprovação de uma Lei que se pronunciasse 
diretamente a proteção dos refugiados em esfera nacional, foi de 30 anos43.

Todavia, o Brasil está comprometido com a normativa de proteção 
dos refugiados desde as origens da fase de universalização deste instituto, no 
início da década de 50 do século XX, uma vez que ratificou e recepcionou 
tanto a Convenção de 51 quanto o Protocolo de 6744.

No entanto, o que se buscou com a implementação de uma legislação 
pátria voltada para os refugiados é “garantir os direitos fundamentais a indiví-
duos que tenham perdido a tutela de seu Estado de origem e/ou de residência, 
o que não difere do ideal da proteção internacional aos refugiados45”

42. BÓGUS, Lúcia Maria Machado; RODRIGUES, Viviane Mozine. Os refugiados e as políticas de pro-
teção e acolhimento no Brasil: histórias e perspectivas. In: Dimensões. v. 27, 2011, p. 101-114. p. 105.

43. JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento 
jurídico Brasileiro. p. 32.

44. JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento 
jurídico Brasileiro. p. 171.

45. JUBILUT, Liliana Lyra. O procedimento de concessão de refúgio no Brasil. Disponível em: <www.
refugio.br/o-procedimento-refugio-no-brasil.pdf> p. 01. Acesso em: 12/09/2018.

Sendo assim, em 22 de julho de 1997, foi promulgada a Lei n. 9.474, 
sendo até hoje considerada como um marco na proteção aos refugiados no 
país, vista ainda como uma base essencial do compromisso humanitário 
brasileiro na seara internacional46.

Assim, a Lei n. 9.474/97 é extremamente estruturada do ponto de vista 
formal, trazendo em seu Título I aspectos caracterizados dos refugiados; o 
Título II aborda sobre o ingresso no território nacional e do pedido de re-
fúgio; o Título III cria e estabelece as competências do CONARE (o órgão 
responsável pelo reconhecimento do status de refugiado); Título IV apresen-
ta as regras do Processo de Refúgio; o Título V trata das possibilidades de 
expulsão e extradição; o Título VI concatena as soluções duráveis e o Título 
VIII dedica-se às disposições finais47.

Com isso, a temática no Brasil passa a ser, a partir do momento da entra-
da em vigência da lei supramencionada, envolvida de um aparato normativo 
caracterizado por ser um dos mais modernos do mundo. Pois, além de cingir 
a totalidade dos princípios previstos pela Convenção de 1951 e Protocolo 
de 1967 das Nações Unidas sobre refugiados, ela engloba o que há de mais 
contemporâneo da discussão sobre o direito internacional dos refugiados48.

Assim, enfatiza Jubilut49:
Verifica-se que a lei nacional é uma evolução do sistema internacional de 
proteção aos refugiados, inovando no estabelecimento de um procedimento 
claro e sistematizado, por meio da criação do CONARE, de análise de soli-
citações de refúgio, que combina as necessidades do governo e dos refugiados 
e expandindo as hipóteses de concessão de refúgio.

A Lei n. 9474/97 apresenta vários aspectos positivos, porém, a legis-
lação possui alguns pontos negativos que não contemplam plenamente os 
direitos do refugiado, como explicita, Jubilut50

Apesar disso, tem-se que, como mencionado, os direitos econômicos, sociais 

46. JUBILUT, Liliana Lyra; GODOY, Gabriel Gualano de Godoy [Orgs.]. Refúgio no Brasil: Comentários 
à Lei 9.474/97. São Paulo: Quartier Latin/ACNUR, 2017. p. 09. Disponível em: <http://
www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/Ref%C3%BAgio-no-Brasil- Coment%C3%A-
1rios-%C3%A0-lei-9.474-97-2017.pdf> Acesso em 11/09/2018.

47. JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento 
jurídico Brasileiro. p.190.

48. JUBILUT, Liliana Lyra; GODOY, Gabriel Gualano de Godoy [Orgs.]. Refúgio no Brasil: Comentários 
à Lei 9.474/97. p. 09.

49. JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento 
jurídico Brasileiro. p.195.

50. JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento 
jurídico Brasileiro. p. 195

http://www.refugio.br/o-procedimento-refugio-no-brasil.pdf
http://www.refugio.br/o-procedimento-refugio-no-brasil.pdf
http://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/Ref%C3%BAgio-no-Brasil-
http://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/Ref%C3%BAgio-no-Brasil-
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e culturais dos refugiados não estão expressos diretamente na lei, havendo 
somente referência aos direitos assegurados pela Convenção de 51 e ao fato 
de os refugiados terem os mesmos direitos dos estrangeiros no Brasil.

A autora considera que se houver uma reforma nos diplomas legais 
internacionais, resultando na perda da validade da Convenção de 1951, os 
direitos dos refugiados poderiam ficar desprotegidos por um lapso de tempo.

Outro aspecto é a “ausência de previsão de possibilidade de acesso 
ao Poder Judiciário no que tange à elegibilidade da solicitação de refúgio. 
Embora tenha esse aspecto previsto como um todo em nosso ordenamento 
jurídico (art. 5º, XXXV, CRFB/88)”51

No mesmo sentido, de forma negativa, observa-se o aparente aspecto 
antidemocrático nas deliberações em processos de extradições de refugiados, 
conforme argumenta Waisberg52

[...] o estatuto jurídico inclui regras menos deliberativas, como por exemplo 
a possibilidade do Ministro da Justiça, após deliberação do CONARE, de-
cidir em sentido contrário ao parecer do órgão, seja para conceder ou não a 
condição de refúgio. O caráter antidemocrático do estatuto jurídico se tornou 
evidente no caso Cesare Battisti, quando o Ministro da Justiça concedeu a 
condição de refugiado ao ex-militante de esquerda italiano, contrariando 
decisão do CONARE.

Entretanto, “esses aspectos, são poucos significativos diante do avanço 
e a abrangência da Lei 9474/97 que permitiu ao refugiado ampliar seus di-
reitos, à segurança e a uma vida mais digna53.”55

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da crescente necessidade da efetivação e preservação de di-

reitos relacionados à situação dos refugiados, a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, além de ser dispositivo de proteção, apresenta-se como 
documento fundamental na busca pela preservação da dignidade humana.

Destarte, muito embora todo o conteúdo da declaração e a existência 
de legislação internacional que proteja o homem, ainda, nos tempos atuais, 

51. JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento 
jurídico Brasileiro. p. 195

52. WAISBERG, Tatiana, O Estatuto dos Refugiados e o tráfico internacional de pessoas. p. 2. Dispo-
nível em: <http://www.ambito- juridico.com.br/site/index.php/index.php?n_link=revista_artigos_leitu-
ra&artigo_id=13285&revistas_cad erno=16> Acesso em 10/09/2019.

53. COLATUSSO, Marcia Valdecy Andrade da Cruz. Situação jurídica do refugiado no Brasil.
Universidade Tuiuti do Paraná. Curtiba, 2014. p.33. Disponível em: <http://tcconline.utp.br/media/

tcc/2014/09/SITUACAO-JURIDICA-DO-REFUGIADO-NO-BRASIL.pdf> Acesso em: 10/09/2018.

pessoas são perseguidas, violentadas e desrespeitadas em razão da raça, reli-
gião, nacionalidade, grupos sociais ou manifestações políticas.

Diante de tamanho desrespeito, surge a necessidade da criação efetiva 
de ferramentas que protejam as vítimas que necessitam abandonar suas 
casas, vidas e países em razão de “perseguição” e verdadeira violação de 
direitos fundamentais.

Por certo, torna-se necessário não apenas a existência de legislação 
internacional, mas sim, legislação nacional, efetiva, que preveja como serão 
garantidos os direitos do refugiado.

No Brasil, a Lei n. 9.474/1997, é considerada um marco de proteção 
e reconhecimento de direitos, evidenciando, ainda, o comprometimento 
internacional do Brasil em relação aos refugiados.

Assim, pode-se dizer que o Brasil passou, com a implementação desse 
diploma legal, a ter um sistema lógico, justo e atual de concessão de refúgio, 
motivo pelo qual tem sido apontado como padrão para a uniformização da 
prática do refúgio na América do Sul, apesar de sempre haver espaço para 
melhorias e aperfeiçoamento54.56

54. JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento 
jurídico Brasileiro. p. 195.

http://tcconline.utp.br/media/tcc/2014/09/SITUACAO-JURIDICA-DO-REFUGIADO-NO-BRASIL.pdf
http://tcconline.utp.br/media/tcc/2014/09/SITUACAO-JURIDICA-DO-REFUGIADO-NO-BRASIL.pdf
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INTRODUÇÃO
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estatuiu os 

direitos fundamentais como basilares do Estado Democrático de Direito, e 
assim, de observância obrigatória. O direito fundamental em destaque é o da 
propriedade, erigido como fundamento da ordem econômica e financeira, 
ao lado da função social da propriedade.

Com a despatrimonialização do Código Civil, os institutos como o 
contrato civil, devem estar em conformidade com o direito fundamental de 
propriedade. Isto porque interferem na economia e consequentemente, na 
sociedade. Frente a este cenário, têm-se o contrato Built to Suit, denominado 
como atípico e pautado na autonomia das partes para contratação.

Deste modo, têm-se por objetivo, investigar o contrato Built to Suit 
como expressão do direito de propriedade na ordem econômica e financeira.

Tal análise se justifica, em virtude do constante crescimento da realiza-
ção de tais contratos, o que ocasionou a sua previsão na Lei de Locações. Em 
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assim sendo, subsiste a obrigação de consideração dos direitos fundamentais 
como o direito de propriedade para os contratos em geral.

Com isso, apresenta-se o primeiro tópico definindo os direitos funda-
mentais e especificamente, no que se refere à ordem econômica e financeira, o 
princípio fundamental do direito de propriedade. Após, inicia-se a abordagem 
da nova interpretação do Código Civil, pautado nas normas constitucionais 
e princípios fundamentais para assim, adentrar no contrato Built to Suit com 
suas especificidades e papel na economia.

Para alcançar tais desideratos, desenvolve-se a investigação através do 
método dedutivo acionado pela pesquisa bibliográfica. A seguir, inicia-se 
a discussão sobre o direito fundamental de propriedade e sua influência 
no âmbito civil e consequentemente, a consonância do Built to Suit com 
tais disposições.

1. O DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE
Inicialmente, propõe-se no presente tópico, a definição dos direitos 

fundamentais de maneira genérica. Tendo tal base, abordar-se-á o direito 
fundamental em específico, qual seja, o direito de propriedade no que se 
refere à sua definição e regramento legal atinente como expressão da ordem 
econômica e financeira.

Assim, inicia-se classificando os direitos fundamentais como uma 
conjuntura de princípios e normas, cujo objetivo é o de garantir a harmonia 
entre as pessoas pertencentes ao ente federado. Para tanto, tais normas e 
princípios estabelecem limitações ao Estado sob os aspectos civil, político 
e econômico-social.3

Neste sentido, infere-se que:
Portanto, as constituições dos diversos Estados passaram a prever, de ma-
neira cada vez mais intensa, diversas hipóteses de intervenção estatal na 
vida privada. Ao invés de conter apenas regras de regência do Estado e 
de proteção dos indivíduos em face do poder estatal, passaram também 
a conter um conjunto de normas de ordem social, cultural e econômica, 
tanto para a redução das desigualdades sociais, como também para incen-
tivar o desenvolvimento nacional.4

3. BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 8ª ed. rev., atual. e de acordo com a Emen-
da Constitucional n.76/2013. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 526.

4. DANTAS, Paulo Roberto de Figueiredo. Curso de Direito Constitucional. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 
2014. p. 268.

Logo, conclui-se que cabe ao Estado, o dever de estabelecer o convívio 
e igualdade de seu povo, através de efetivas medidas. Interferindo na vida 
destes, o objetivo crucial é o de garantir um estado democrático de direito.

Para tanto, há que se destacar suas características, das quais decorrem 
a forma de interpretação e aplicabilidade de tais direitos. Primeiramente, 
têm-se os direitos fundamentais como imprescritíveis, haja vista não pos-
suir limite temporal. Também, a inalienabilidade, porque não admite a sua 
inobservância e direito de dela dispor. São universais e fundamentais, isto 
porque devem ser reconhecidos por todos e de observância imprescindível, 
respectivamente. E por fim, petrificados, em virtude da impossibilidade de 
restrições advinda de outras leis.5

Percebe-se a importância dos direitos fundamentais no ordenamento 
jurídico, detendo-se às características conferidas. Contudo, os direitos fun-
damentais possuem caráter relativo. Isto porque, o objetivo de tais direitos 
é o de resguardar os bens jurídicos por meio da aplicação correta da lei. 
Assim, não é possível um indivíduo, maliciosamente, se valer de um direi-
to fundamental para encobrir um ilícito. Neste mesmo sentido, havendo 
embate entre dois direitos fundamentais, também não é possível a aplicação 
integral de ambos, devendo um se sobrepor ao outro.6

No que se refere aos destinatários dos direitos fundamentais, têm-se 
que primeiramente respaldam os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 
e após, o povo, na qualidade de destinatários mediatos. Neste sentido, não 
se pode olvidar que na classe dos destinatários mediatos, encontram-se as 
pessoas jurídicas, haja vista a definição de tais como um agrupamento de 
pessoas físicas, as quais já são destinatárias.7

Outro critério de classificação contido na doutrina, é o de definir os 
direitos fundamentais por gerações ou dimensões, sob a justificativa de que 
assim, seria possível mostrar a evolução de tais direitos, sem, contudo, anular 
as conquistas já almejadas.8

Nestes termos, a primeira geração diz respeito aos direitos individuais. 
A segunda geração se refere aos sociais, econômicos e culturais. Já a terceira 

5. MOTTA FILHO, Sylvio Clemente. Direito Constitucional: Teoria, Jurisprudência e Questões. 25ª ed. 
rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015. p. 172.

6. DANTAS, Paulo Roberto de Figueiredo. Curso de Direito Constitucional. p. 287, 288.
7. BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. p. 535, 536.
8. LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 19ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 

2015. p. 1.626.



thayná MaristeLa assunção de sousa  -  PatríCia eLias vieira 125124 ANAIS DO I CONGRESSO ACADÊMICO DE DIREITO DA UNIVALI:

geração, trata das medidas assecuratórias ao meio ambiente, a economia e o 
consumidor. Os direitos de quarta geração tratam da genética e biotecnologia. 
E por fim, a quinta geração se refere à tecnologia e seu desenvolvimento.9

Abordando o direito fundamental em específico, qual seja, o direito 
de propriedade, têm-se que, sob a égide do estado democrático de direito, 
o direito de propriedade ocupa espaço, ao preconizar que seu titular pode 
desfrutar de seu bem, proporcionando à sociedade algum proveito pela 
destinação dada. Assim, não pode o proprietário usufruir do bem em dis-
cordância com o bem comum.10

Define-se o direito de propriedade como um direito de uso, gozo e 
disposição por parte do proprietário. Isto inclusive respalda ao seu titular, 
a iniciativa de transformar o bem em algo rentável, adentrando no cenário 
econômico e colhendo os frutos advindos do bem.11

Aprevisão legal de tais princípios, se encontram na Constitui-
ção Cidadã12:

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

[...]

XXII – é garantido o direito de propriedade;

XXIII – a propriedade atenderá a sua função social;

[...]

Logo, assegura a Constituição Federal o direito de propriedade, esta-
belecendo que esta prerrogativa pode ser exercida desde que, considerando a 
função social da propriedade. Assim, tal direito fica condicionado a um dever.

Daí, decorre o entendimento de que o direito de propriedade não é 

9. MOTTA FILHO, Sylvio Clemente. Direito Constitucional: Teoria, Jurisprudência e Questões. p. 
167, 168.

10. RIZARDI, Lais Chuffi; MACHADO, Edinilson Donisete. A Função Social da Propriedade Urbana e 
sua Aplicabilidade com Base no Princípio da Proporcionalidade. In: XXVII Encontro Nacional do 
Conpedi, 2018, Salvador – BA. XXVII Encontro Nacional do Conpedi Salvador – BA, 2018. p. 326-
343. Disponível em: <https://www.conpedi.org.br/publicacoes/0ds65m46/n03e5rj0/Q6ITM5pTHnJ-
15FD9.pdf> Acesso em: 23 de setembro de 2018.

11. FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. Lições de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2013. 
p. 204.

12. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 23 de se-
tembro de 2018.

absoluto, haja vista o princípio da função social da propriedade. Veja-se que 
há restrições ao caráter exclusivo, haja vista às imposições civis e militares. 
E além disso, afasta-se o caráter perpétuo, em virtude da possibilidade de 
desapropriação, confisco e usucapião.13

Desta forma, retomando o entendimento de que a função social da 
propriedade limita o direito de propriedade, esclareça-se que, o proprietário 
deve observar o bem comum quando da destinação de seu imóvel.14

Infere-se, ademais, que o dever do proprietário no que se refere à função 
social da propriedade, abrange, inclusive o âmbito da exploração econômica, 
sendo valorado como um princípio da ordem econômica.15

Tratando do direito de propriedade no contexto da ordem econômica 
e financeira, estabelece a Constituição Federal:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano 
e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 
os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

II – propriedade privada;

III – função social da propriedade;

[...]

Conclui-se, assim, que o princípio da propriedade privada novamente, 
assume tal importância no cenário econômico, assegurando o uso da pro-
priedade privada, ao passo que preconiza a observância de sua função social.

Isso se dá, em virtude do tipo de economia adotada, qual seja, a capi-
talista, ao estabelecer os valores do trabalho humano e a livre iniciativa. E 
ainda, como basilar do capitalismo, o direito de propriedade. Nestes moldes, 
é expressa a observância de tal princípio no âmbito econômico, ao lado do 
princípio limitador da função social da propriedade.16

Como é possível notar, o direito de propriedade é essencial para a 
liberdade do indivíduo sobre o seu bem, sendo erigido como princípio 

13. NOVELINO, Marcelo. Manual de Direito Constitucional. 9ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense; 
São Paulo: Método, 2014.p. 504.

14. DANTAS, Paulo Roberto de Figueiredo. Curso de Direito Constitucional. p. 354.
15. PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Constitucional Descomplicado. 14ª ed. rev. e 

atual. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015. p. 152.
16. DANTAS, Paulo Roberto de Figueiredo. Curso de Direito Constitucional. p. 831.
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fundamental. No âmbito da ordem econômica e financeira não é diferente, 
haja vista a necessidade de se garantir a autonomia da parte para deliberar 
acerca de seu bem, contudo, observando a função social da propriedade, 
como forma de se garantir o bem comum numa sociedade justa e solidária.

2. O DIREITO CIVIL CONSTITUCIONAL
A Constituição, nossa lei maior, é regida por normas e princípios es-

senciais para a convivência harmônica, como já abordado. Neste sentido, 
será analisada a influência que tais normas e princípios possuem sobre outros 
ramos do direito, qual seja, no Direito Civil.

Sob o novo prisma constitucional, o Código Civil não deve mais ser 
interpretado sob o parâmetro somente do contrato, da propriedade e da fa-
mília. Para tanto, é necessário se valer do Direito Constitucional, tornando-o 
um regramento normativo de observância obrigatória, e não uma simples 
proposta de intenções almejadas. Tais ramos do direito se tornam unos e 
harmônicos entre si, sob o fenômeno da descentralização.17

Assim, houve uma constitucionalização do Direito Civil, por prever 
que o indivíduo, juntamente com seus valores intrínsecos, é um elemento 
de suma importância como princípio da sociedade e valor inerente ao estado 
democrático de direito.18

Neste sentido, o ser humano é o fim da norma, pautado na dignidade 
pessoa, humana ao prever normas que assegurem sua igualdade perante à 
sociedade, além de proteção à sua subsistência. Assim, o Código Civil se 
tornou despatrimonializado, haja vista a previsão de que as normas devem 
beneficiar à sociedade. Se antes a proteção seria dada aos envolvidos da rela-
ção patrimonial, atualmente cabe o resguardo à sociedade, o bem comum.19

O Código Civil, nestes moldes, deixou de ser aplicado de maneira ex-
clusiva aos negócios jurídicos entre particulares, passando a reger os contratos 
em geral e, submetendo-se aos princípios constitucionais. Logo, respaldado 
na Constituição Federal, o foco das normas passam a ser as atividades dos 
agentes e seus impactos na sociedade.20

17. GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil: Parte Ge-
ral. 16ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014. Vol. I. p. 73.

18. LÔBO, Paulo. Direito Civil: Contratos. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 2ª Tiragem. p. 42, 43.
19. FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Contratos. 7ª ed. rev., 

e atual. Salvador: JusPodivm, 2017. Vol. 4. p. 37.
20. TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 5-7.

Por influência, como instituto do Direito Civil, a propriedade assume 
o papel de tambémsatisfazer aos anseios da sociedade, cumprindo sua função 
social, o que não significa a desconsideração do direito de propriedade do 
seu titular, objeto viabilizador da atividade econômica. Por corolário, subsiste 
nessa relação o contrato, o qual também será realizado em observância aos 
princípios constitucionais, privilegiando o benefício ao bem comum, haja 
vista seu impacto na sociedade.21

Neste sentido, é que se pode afirmar que o patrimônio se traduz como 
expressão da dignidade da pessoa humana, por prever a limitação do indi-
víduo sobre este quando dele dispor, seja para uso próprio, ou na feitura de 
um contrato para a realização de atividade econômica.22

Por isso, depreende-se que:
O princípio da dignidade da pessoa humana estará presente em todos os 
momentos da atividade econômica, para reprimir as iniciativas abusivas que 
desconsiderem o valor da pessoa, bem como para conformar o exercício das 
liberdades ao plano da legitimidade do ordenamento jurídico.23

Assim, a ordem constitucional garante a observância dos princípios 
basilares em toda a etapa da consecução do contrato, por prever a repres-
são de todas as formas de práticas tendentes a desconsiderar tais princípios, 
consubstanciados em normas na Constituição Federal e no Código Civil.

Assim, em síntese, pode-se notar que o Direito Civil, apesar de ramo 
autônomo do direito, deve-se ater aos princípios constitucionais, basilares de 
todo o ordenamento jurídico. Neste sentido, o contrato, espécie que alavanca 
a economia, observa aos princípios da ordem econômica e financeira, ao 
passo que a propriedade, instrumento viabilizador, deve atender aos pressu-
postos do direito de propriedade e a função social. Deste modo, atendendo 
a tais princípios, o Direito Civil mostra-se humanizado e tendente a garantir 
uma sociedade harmônica e próspera no que tange à economia.

3. O CONTRATO BUILT TO SUIT
Abordadas as nuances constitucionais como forma de interpretação 

no que se refere ao Direito Civil, notou-se a necessidade da observância dos 

21. LÔBO, Paulo. Direito Civil: Contratos. p. 43.
22. MORAES, Bruno Terra de. O Patrimônio no Brasil: Uma Perspectiva Civil Constitucional. In: XXVI 

Congresso Nacional do Compedi São Luís- MA. Direito Civil Constitucional. Florianópolis: Conpedi, 
2017. p. 164-183. Disponível em: <https://www.conpedi.org.br/publicacoes/27ixgmd9/n29p82p2/hDd-
FB2P97p8MU0I8.pdf>. Acesso em: 24 de setembro de 2018.

23. FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Contratos. p. 40.
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princípios constitucionais inclusive no âmbito contratual. Em se tratando da 
propriedade, tal medida também se impõe, obviamente. Logo, será tratado 
acerca do contrato Built to Suit e seu enquadramento no regramento legal, 
atendendo aos princípios constitucionais.

O contrato Built to Suit é definido como uma modalidade em que o 
contratado constrói ou reforma um imóvelpara o contratante, nas especi-
ficidades requeridas por este. Após tal medida realizada, haverá o uso do 
imóvel por parte deste por período determinado mediante contraprestação 
de caráter pecuniário.24

Do ponto de vista legal, infere-se que a previsão de tal contrato, en-
contra-se na Lei 8.245/199125, a chamada Lei de Locações, onde houve o 
acréscimo do artigo 54-A pela Lei 12.744/201226, prescrevendo:

Art. 54-A. Na locação não residencial de imóvel urbano na qual o loca-
dor procede à prévia aquisição, construção ou substancial reforma, por si 
mesmo ou por terceiros, do imóvel então especificado pelo pretendente à 
locação, a fim de que seja a este locado por prazo determinado, prevalecerão 
as condições livremente pactuadas no contrato respectivo e as disposições 
procedimentais previstas nesta Lei.

Extrai-se do presente artigo, o privilégio da autonomia das partes em 
estipularem as condições do contrato, ao passo que as normas procedimentais 
da Lei de Locações regularão o negócio jurídico. Contudo, do aludido artigo, 
pode-se concluir que, no que se refere ao prazo, este deve ser determinado e, 
portanto, o mínimo que a lei prescreve, deve ser observado.

A peculiaridade deste tipo contratual, encontra-se no fato de que este 
negócio jurídico prevê uma série de relações interdependentes, mas que de-
rivam do próprio contrato Built to Suit. Apesar de tal independência, não 
se pode olvidar que as consequências uns dos outros, afetam aos demais.27

Contudo, analisando a relação pura e simples entre as duas partes 

24. GOMIDE, Alexandre Junqueira. Contratos Built to Suit – Aspectos Controvertidos Decorrentes de 
Uma Nova Modalidade Contratual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 32.

25. BRASIL. Lei 8.245 de 18 de outubro de 1991. Dispões sobre as locações dos imóveis urbanos e 
os procedimentos a elas pertinentes. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/
L8245.htm>. Acesso em: 17 de setembro de 2018.

26. BRASIL. Lei 12.744 de 19 de dezembro de 2012. Altera o art. 4º e acrescenta art. 54-A à Lei nº 
8.245, de 18 de outubro de 1991, que “dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os proce-
dimentos a elas pertinentes”, para dispor sobre a locação nos contratos de construção ajustada. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20112014/2012/Lei/L12744.htm>. Acesso 
em: 17 de setembro de 2018.

27. FIGUEIREDO, Luiz Augusto Haddad. Built to Suit. 3. In: Julio Oliveira Chagas Neto. Revista de 
Direito Imobiliário RDI: Ano 35, 72, Janeiro-Junho, 2012. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais 
LTDA, 2012. p. 172.

do Built to Suit, o locador se obriga a adquirir o terreno e realizar todo o 
investimento e execução da obra nos moldes requeridos pelo locatário para 
a entrega. Por outro lado, o locatário se obriga a pagar o valor acordado, 
que será à título de aluguel pelo uso do imóvel, agregado ao dispêndio 
realizado com os estudos de viabilização da obra e demais despesas para o 
projeto e execução.28

Desta forma, pode-se vislumbrar a diferença do Built to Suit em rela-
ção à locação de imóveis urbanos, visto que há uma construção ou reforma 
que antecede à concessão do imóvel mediante o aluguel, considerando 
que a contraprestação será, diferentemente de uma locação, o valor corres-
pondente ao uso do imóvel, acrescido dos investimentos dispendidos na 
obra.29 Também, se difere das locações não residenciais, modalidade de 
locação realizada por empresários sem destinação residencial.30

Em virtude da dissonância do contrato Built to Suit com a locação, 
o imbróglio que se instala nesta modalidade contratual é a falta de re-
gulamentação legal acerca dos direitos e deveres, disposições aplicáveis e 
exauridas normas que atendam às suas peculiaridades. Nestes moldes, tal 
contrato é atípico misto, haja vista tal omissão e em virtude de possuir 
características de outras modalidades contratuais.31

Acerca da previsão dos contratos atípicos, extrai-se do artigo 425 do 
Código Civil32 que, podem as partes estabelecerem tais tipos de contratos. 
No que se refere às leis pertinentes, o dispositivo preconiza que as normas 
gerais civilistas incidirão sobre tal contrato.

Nestes termos, têm-se que o Código Civil é aplicável, eis que de ma-
neira subliminar, é contido no Código Civil e por este recepcionado ao 
preconizar a possibilidade de existência dos contratos atípicos, ao passo que 
de forma objetiva e explícita, é prevista e aplicável a Lei de Locações.33

28. VENOSA, Sílvio de Salvo. Lei do Inquilinato Comentada – Doutrina e Prática. 13ª ed. São Paulo: 
Atlas S.A., 2014. p. 272.

29. GOMES, Josiane Araújo; CAMUCI, Luís Eusébio. Do não cabimento de ação revisional de aluguel 
para os contratos built to suit à luz da Lei nº 8.245/1991. Revista Fórum de Direito Civil: RFDC, Belo 
Horizonte, V. 5, n. 11, p. 41-53, jan./abr. 2016.

30. JUNQUEIRA, Gabriel José Pereira. Manual Prático de Locação. 5ª ed. Curitiba: Juruá, 2013. p. 107.
31. BENEMOND, Fernanda Henneberg. Contratos Built to Suit. 2ª ed. São Paulo: Almedina, 2015. p. 90, 

91.
32. BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: < http://

www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm>. Acesso em: 23 de setembro de 2018.
33. SOUZA, Antonio Domingues de et al. O Contrato Built to Suit e a sua Aplicação no Mercado de Loca-

ção Brasileiro. Jornal Eletrônico – Faculdades Integradas Vianna Júnior, [S.I.], Jul-Dez 2017. Ano 
IX – Edição 2. p. 78-90.
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Logo, os contratos submetidos ao Código Civil, devem observar os 
ditames constitucionais.34 Contudo, não se pode olvidar que, em se tratando 
de contratos atípicos, tal medida também é de observância obrigatória. Isto 
porque os contratos em geral, independentemente da falta de regulamen-
tação legal, devem ser adequados ao ordenamento jurídico, subsistindo na 
sociedade com uma função.35

O contrato Built to Suit surgiu no contexto histórico de desenvolvi-
mento do mercado, época em que estavam se firmando os mecanismos de 
segurança para os contratos, ao passo que a economia se aquecia. O mercado 
imobiliário, assim se consolidou, abrindo espaço para agentes alheios a este 
ramo, adentrar no mercado.36

Neste sentido, talcontratoassume relevância no mercado imobiliário, 
na medida em que vem propiciando o aumento das riquezas no referido 
ramo, por especializar os sistemas de financiamento nas operações. Em um 
solo fértil, o contrato Built to Suit, encontrou espaço, resultante do desen-
volvimento da economia no ramo imobiliário, admitindo a contratação, sem 
o congelamento de seu ativo, podendo investir consideravelmente em sua 
atividade e aquecendo o mercado.37

Em termos práticos, infere-se que:
[...] as utilizações “built to suit” ou oriundas de desimobilização de ativos li-
beram capitais para reinvestimentos no próprio negócio que, em sua forma 
sucessiva (composta) ao longo do tempo, gera possibilidades incríveis de 
crescimento.38

Logo, garante-se a circulação da economia de maneira mais eficiente, 
haja vista o empreendedor possuir maior ativo financeiro, em virtude do 
parcelamento do auto custo para obtenção do local para o empreendimento.

É este o impacto econômico do contrato Built to Suit na sociedade, 

34. FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Contratos. p. 36.
35. TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil 

Interpretado conforme a Constituição da República. 2ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 
2012. Vol. II. p. 35.

36. FIGUEIREDO, Luiz Augusto Haddad. Built to Suit. 3. In: Julio Oliveira Chagas Neto. Revista de 
Direito Imobiliário RDI: Ano 35, 72, Janeiro-Junho, 2012. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais 
LTDA, 2012. p. 169, 170.

37. GOMES, Josiane Araújo; CAMUCI, Luís Eusébio. Do não cabimento de ação revisional de aluguel 
para os contratos built to suit à luz da Lei nº 8.245/1991. Revista Fórum de Direito Civil: RFDC, Belo 
Horizonte, V. 5, n. 11, p. 41-53, jan./abr. 2016.

38. TAUIL, Ivan. O mercado imobiliário e o buil to suit. Valor Econômico, Publicado em 11 abril. 2008. 
Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/485526/noticia.htm?sequen-
ce=1>. Acesso em: 24 de setembro de 2018.

majorando o rendimento da economia, e também no âmbito fiscal e finan-
ceiro, haja vista a destinação da propriedade ao uso com fim comercial. O 
benefício, além de alcançar o mercado, subsiste às partes envolvidas, onde o 
empreendedor possui o empreendimento moderno à seu gosto, ao passo que 
o contratado tem direito ao crédito decorrente do negócio.39

Dado o exposto, infere-se que o contrato Buil to Suit, vêm se enqua-
drando nos moldes constitucionais, na medida em que, pautado na ordem 
econômica e financeira, privilegia a livre iniciativa das partes de contratar e 
estabelecerem os moldes da avença. No que se refere ao direito de proprie-
dade e a função social da mesma, se amolda o aludido contrato, no sentido 
de que o proprietário, dá a destinação ao bem sem ferir tais princípios e, 
com sua atitude, aquece o mercado de maneira indireta, ao ceder para um 
empreendedor a propriedade por meio do contrato Built to Suit.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Constituição Federal, como lei máxima, estabeleceu uma série de 

princípios e regras de observância obrigatória. Em destaque, os direitos fun-
damentais, assumem o papel de defesa ao estado democrático de direito, por 
preconizar o amparo do ser humano, elemento central da norma.

Assim, o objetivo de tais princípios é o de proteger o ser humano 
através de prerrogativas que garantam o seu bem-estar e desenvolvimento 
harmônico na sociedade. Como direito fundamental em comento, o direito 
de propriedade, possui a relevância de garantir ao seu titular o pleno uso 
de seu bem, contudo, havendo o limitador da função social da propriedade 
para a observância do bem coletivo.

Neste prisma, o Código Civil, como ramo regulador de institutos 
como os contratos, deve se coadunar com a Constituição, estabelecendo 
que os contratos em geral devem obedecer aos direitos fundamentais como 
o de propriedade.

Especificamente no que se refere à ordem econômica e financeira, o 
direito de propriedade e sua função social assumem um papel basilar na 
instituição dos valores da economia e sua importância na sociedade. Nestes 
termos, a propriedade expressa a autonomia que as partesdetêm para livre-
mente contratar, relativizando o protecionismo estabelecido pelo dirigismo 

39. VALENÇA, Marcelo José Lomba. Built to Suit – Operação de Crédito Imobiliário Estruturada. Revista 
de Direito Bancário e do Mercado de Capitais: RBD, [S.I.], v. 8, n. 27, jan./mar. 2005. p. 328-343.
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contratual na locação de imóveis urbanos, explicitada nas normas assecura-
tórias da Lei de Locações.

Nesta esteira, o contrato Built to Suit, é incompatível com os ditames 
da Lei de Locações em pontuais disposições, não devendo ser aplicado de 
maneira integral, contudo, subsiste a observância ao Código Civil, e logo, 
a sua adequação aos princípios constitucionais. Isto porque, estabelecido 
usualmente entre empresas, para a consecução de atividades que interferem 
no cenário econômico, este se difere do contrato de locações de imóveis 
urbanos e também, das locações não residenciais.

Como um contrato que intervémna atividade econômica no âmbito 
da sociedade, aquecendo o mercado e gerando a circulação de riquezas, o 
contrato Built to Suit se harmoniza como um negócio que corrobora para 
a evolução do Estado e consequentemente, da coletividade. Em virtude 
da falta de regulamentação legal, a incorporação de um dispositivo na Lei 
de Locações, prevendo tal contrato, é a consolidação do reconhecimento 
deste como condizente aos objetivos da ordem econômica e financeira, 
cujo fruto é da evolução da sociedade ao longo dos trinta anos da Cons-
tituição Cidadã.

DIREITOS HUMANOS E INDÍGENAS 
HOMOSSEXUAIS BRASILEIROS: A 

INVISIBILIDADE JURÍDICA E SOCIAL ACERCA DA 
HOMOAFETIVIDADE INDÍGENA

Nicole Felisberto Maciel1

Pedro Henrique Tomm2

INTRODUÇÃO
O presente estudo tem como objeto uma análise jurídico-social acerca 

da homoafetividade indígena no Brasil. Possui como objetivo, inicialmente, 
expor a relação entre os indígenas e não indígenas, evidenciando como este 
vínculo encontra-se nos dia atuais, e como os representantes dos Direitos 
Humanos têm tratado sobre o tema. Estende-se a pesquisa para a história da 
homossexualidade indígena – em específico do índio brasileiro – ao longo 
dos anos, destacando os casos de sodomia da época.

Estudam-se no contexto normativo, os direitos e garantias dos povos 
indígenas no âmbito constitucional, como igualmente, no campo infracons-
titucional, os direitos atribuídos aos homossexuais.

Apresenta, para tanto, os motivos que traduzam a importância de se 
abordar sobre as relações homoafetivas indígenas na contemporaneidade, 
como forma de propagar uma sociedade inclusiva.

1. A RELAÇÃO ENTRE INDÍGENAS E NÃO INDÍGENAS
Desde o primeiro contato entre os nativos e o homem branco, a 

intenção sempre foi adequar os povos indígenas aos padrões considerados 

1. Acadêmica no Curso de Direito da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, cursando o décimo perí-
odo, na cidade de Itajaí/SC – Brasil. Atualmente, é bolsista do Programa de Bolsas de Extensão – ProBE 
da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, integrante do projeto: Programa ECSJ Integra-Ação: 
Cidadania em Foco. Endereço eletrônico: nicole.f.maciel@gmail.com.

2. Acadêmico no Curso de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, cursan-
do o sexto período, na cidade de Balneário Camboriú/SC – Brasil. Atualmente, é bolsista do Programa 
de Bolsas de Extensão – ProBE da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, integrante do projeto: 
Programa ECSJ Integra-Ação: Cidadania em Foco. Endereço eletrônico: pedroh.tomm@gmail.com.
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politicamente “corretos”, os europeus, por exemplo, “[...] não davam im-
portância para a cultura, pois eles queriam tomar posse de terras e riquezas, 
queriam que os “índios” fossem apenas seus aliados, ajudando-os a con-
quistar o território”3.

Desta forma, a necessidade de inserir os indígenas4 em um processo 
civilizatório, desencadeou um genocídio e etnocídio desenfreado no país. 
Embora depois de percorridos tantos anos, ainda “[...] maior parte da po-
pulação brasileira desconhece esses processos históricos de invisibilização e 
de reafirmação indígena, como ainda ignora a imensa diversidade de suas 
formas atuais de existência”5.

Recentemente, frente à situação social e política, a Organização das 
Nações Unidas – ONU demonstrou sua solidariedade e preocupação com 
as tribos indígenas do país, em vista dos progressivos conflitos entre o 
Estado e os povos. A relatora especial da ONU para os Direitos dos Povos 
Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, ao retornar para o Brasil no ano de 
20166, expressou sua inconformidade perante o descontrole da violência 
contra os povos, e limitou-se a dizer que o cenário atual transparece “au-
sência de progresso”.

O discurso da relatora comprova o que de fato não é mais uma no-
vidade no país, desde o tempo do descobrimento até os dias atuais houve 
mudanças efetivas na vida do índio, não sendo, no entanto capazes de dimi-
nuir a repulsa e preconceito por uma grande parcela da sociedade.

Assim, contata-se que a aceitação de que o país compõe-se de uma 
diversidade de culturas e etnias, ainda não é uma realidade. Torna-se cada 

3. GOMES, Rauany Lopes; AGUIAR, Rúbia Beatriz Renner de; ALEXANDRE, Ivone Jesus. O des-
respeito as diferenças na cultura indígena. Eventos Pedagógicos, Mato Grosso,n. 2, v. 3, p.422-429, 
mai-jul 2012, p. 425. Disponível em: <http://sinop.unemat.br/projetos/revista/index.php/eventos/arti-
cle/viewFile/639/497>. Acesso em: 01 out. 2017.

4. “[...] a população indígena residente no Brasil contabilizada pelo quesito cor ou raça atingiu 817,9 
mil pessoas e agregando-se aquelas pessoas que não se declararam indígenas no quesito cor ou 
raça, mas se consideraram indígenas captadas dentro das terras indígenas, o total de população 
indígena residente no território nacional passou a 896,9 mil pessoas, o que corresponde a um acrés-
cimo de 78,9 mil indígenas”. (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Censo demo-
gráfico 2010: características gerais dos indígenas resultados do universo. 2010, p. 54. Disponível 
em:<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/95/cd_2010_indigenas_universo.pdf>. 
Acesso em: 23 ago. 2018).

5. GALLOIS, Dominique Tilkin; KLEIN, Tatiane; DAL’ BO, Talita Lazarin Dal. Povos Indígenas, Po-
líticas Multiculturais e Políticas da Diferença. Cultura e Extensão USP, São Paulo, n. 15, p.31-48, 
maio 2016, p. 36. Disponível em: < https://www.revistas.usp.br/rce/article/download/117041/114639 >. 
Acesso em: 01 out. 2017.

6. Organizações das Nações Unidas no Brasil – ONUBR. Relatora da ONU manifesta preocupação 
com situação de povos indígenas no Brasil. 2016. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/relato-
ra-da-onu-manifesta-preocupacao-com-situacao-de-povos-indigenas-no-brasil/>. Acesso em: 01 out. 
2017.

vez mais distante a ideia de uma homogeneidade entre todos os povos, inde-
pendentemente de sua cor, religião, orientação sexual e cultura.

1.1. SEXUALIDADE INDÍGENA
Como evidenciado acima, desde o descobrimento a relação entre os 

povos indígenas e o homem branco configura-se um convívio conturbado. 
Em uma história marcada por submissão e constantes conflitos, o contraste 
de culturas fez despertar em ambos os povos o desejo de conhecer o in-
certo, contribuindo, sobretudo, com novas formas de comportamentos e 
relacionamentos.

Para os europeus, o bom convívio entre os povos garantiria o êxito 
no processo de dominação das terras. Em virtude disso, o vínculo que se 
mantinham progrediu, isto é, se não bastasse o índio ser utilizado como 
escravo para realizar as árduas tarefas braçais, passou a ser percebido igual-
mente como um escravo sexual para os colonos.

Contudo, a sexualidade indígena nunca fora objeto de um estudo 
mais aprofundado, exceto alguns escritos que retratam as relações entre 
os colonos e as índias. Não contendo, no entanto, documentos suficientes 
que tratem acerca do tema, sendo até mesmo, desconhecida pela sociedade 
atual, a homossexualidade indígena.

Ocorre que, antes mesmo do primeiro contato entre os europeus e 
os indígenas do Brasil, já existiam índios homossexuais. Acredita-se que os 
nativos eram adeptos da sodomia7, e para alguns países da Europa, os atos 
sexuais praticados por pessoas do mesmo sexo, não era apenas pecado como 
também encarado com algo a ser punido, principalmente por ordens da 
Igreja, poder supremo da época:

As práticas sodomíticas já recebiam sanções penais em alguns Estados eu-
ropeus antes mesmo da teologia moral definir a sodomia como o máximo 
pecado contra-natura. Contudo, a historiografia comprova que a normali-
zação moral proposta pela igreja católica foi fator condicionante para uma 
punição mais eficaz e rigorosa destes atos sexuais por parte dos Estados8.

7. A expressão latina sodomia é possivelmente o termo mais antigo utilizado para designar as relações 
sexuais entre pessoas do mesmo sexo, e tem sua origem nos textos do Livro do Génesis, no Antigo Tes-
tamento, em razão do relato da destruição da cidade de Sodoma. (PRETES, Érika Aparecida; VIANNA, 
Túlio. História da criminalização da homossexualidade no Brasil: da sodomia ao homossexualismo. 
2007, p. 322. Disponível em: <https://vetustup.files.wordpress.com/2013/05/historia-da-criminaliza-
cao-da-homossexualidade-no-brasil-da-sodomia-ao-homossexualismo-tc3balio-l-vianna.pdf>. Acesso 
em: 30 out. 2017).

8. PRETES, Érika Aparecida; VIANNA, Túlio. História da criminalização da homossexualidade no 
Brasil: da sodomia ao homossexualismo. p. 329.
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Para os autores Pretes e Vianna9, quando os europeus adentraram 
nas terras dos nativos e notaram que a sodomia era um ato comum de 
algumas aldeias, ficaram atônitos, afinal carregavam consigo o preconceito 
quanto a relacionamentos existentes entre pessoas do mesmo sexo, moti-
vados pelo pecado latente do qual acreditavam que esta prática consistia. 
Conforme o autor Amilcar Torrão Filho, a sodomia era um ato comum 
entre os Tupinambás:

As relações homossexuais não eram motivo de vergonha, nem para homens 
nem para mulheres; os tivira ou tiriba, que eram os homens efeminados, 
eram por vezes descriminados, mas apenas quando não desempenhavam as 
obrigações masculinas da caça e da guerra, não por suas preferências sexuais. 
Havia mesmo homens passivos que mantinham cabanas próprias para rece-
berem seus parceiros e muitos possuíam “tenda pública”, recebendo outros 
homens como se fossem prostitutas10.

No século XVII, há registro de execuções a indígenas sodomitas, dos 
quais pode se destacar do índio Tibira11, considerado o primeiro caso de 
homofobia12 no Brasil:

[...] 1613, em São Luís do Maranhão, por ordem dos invasores franceses, ins-
tigados pelos missionários capuchinhos, um índio Tupinambá, publicamente 
infamado e reconhecido como tibira, foi amarrado na boca de um canhão 
sendo seu corpo estralhaçado [...] 13.

É oportuno destacar que, ainda hoje as relações sodomias indígenas, 
sejam elas cometidas por homens ou mulheres, ainda é vista como um tabu. 
Torna-se difícil até mesmo para a aldeia em aceitar tal indivíduo que se 
declare homossexual. Na pesquisa realizada por Cancela, Silveira e Macha-
do, o desconforto e preconceito podem ser percebidos dentro da própria 

9. PRETES, Érika Aparecida; VIANNA, Túlio. História da criminalização da homossexualidade no 
Brasil: da sodomia ao homossexualismo. p. 331.

10. TORRÃO FILHO, Almicar. Tríbades galantes, fanchonos militantes: homossexuais que fizeram 
história. São Paulo: Summus, 2000, p. 222. Disponível em: <https://www.livrebooks.com.br/livros/
tribades-galantes-fanchonos-militantes-amilcar-torrao-filho-w2l-v3yokf0c/baixar-ebook>. Acesso 
em: 31 out. 2017.

11. “[...] os Tupinambá chamariam de tibira aos homens e deçacoaimbeguira às mulheres que fossem o que 
se chamaria hoje de “homossexuais”.” (Novos Debates. Homossexualidade indígena no Brasil: desa-
fios de uma pesquisa. Texto: Estevão Rafael Fernandes. Disponível em: <http://novosdebates.abant.org.
br/index.php/numero-atual/114-v1-n2/novas-pesquisas/119-homossexualidade-indigena-no-brasil>. 
Acesso em: 01 nov. 2017).

12. “Homofobia – significa aversão, ódio contra pessoas LGBTI. É a exteriorização raivosa do próprio 
preconceito”. (DIAS, Maria Berenice. Homoafetividade e direitos LGBTI. 7. ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2016, p. 52).

13. MOTT, Luiz. Etno-história da homossexualidade na América Latina. Seminário-taller de história 
de las mentalidades y los imaginários – Pontíficia Universidad Javerina de Bogotá, Colômbia, 1994, 
p. 07. Disponível em: <http://wp.ufpel.edu.br/ndh/files/2017/02/04.-Luiz_Mott.pdf>. Acesso em: 01 
nov. 2017.

comunidade, onde o índio homossexual sofre opressão pelos demais, por sua 
orientação sexual diferenciada:

[...] ao entrevistarmos uma delas, percebemos o incômodo com as questões 
relativas à existência de relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo na 
aldeia; falávamos de forma generalizada, sem alusões pessoais a fim de abrir 
espaço para que a própria pessoa se autoatribuísse à vivência destas práticas, 
[...] o desconforto e a omissão quanto às suas trajetórias pessoais na prática 
destes relacionamentos, alertou-nos para o jogo de (in)visibilidade existente 
nas aldeias e a percepção de que estes envolvimentos estavam marcados por 
tensões, que as piadas e os fuxicos já nos haviam indicado.14

Observa-se que o cenário da homossexualidade indígena pouco se 
difere da opressão vivida pelos homossexuais na sociedade urbana, abrindo, 
portanto, a discussão que o preconceito é presente e deve ser combatido em 
todos os níveis culturais e étnicos.

O preconceito à homossexualidade, sobretudo ao indígena homos-
sexual, não permaneceu no colonialismo, ele continua a se perpetuar, não 
havendo a devida importância ao tema. Entende-se que para histórias como 
a do índio Tibira – assassinado brutalmente por ser gay – não se repitam, é 
necessário que a diversidade sexual não seja mais tratada como um tabu, e 
sim, como uma manifestação de amor que tem que ser respeitada.

2. INDÍGENAS E HOMOSSEXUAIS: PROGRESSOS NA LE-
GISLAÇÃO

O surgimento da Constituição da República Federativa do Brasil no 
ano de 1988 (CRFB/88) inaugurou um novo cenário para as minorias sociais, 
estas ganharam maior visibilidade, consagrando “[...] capítulos específicos 
dedicados às crianças, às mulheres, aos negros, aos índios, dentre outros”15.

A Carta Magna de 1988 foi inédita ao dedicar um capítulo exclusivo 
aos indígenas, sendo-lhes finalmente reconhecidas sua organização social, 
costumes, línguas, crenças e tradições:

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 

14. CANCELA, Cristina Donza; SILVEIRA, Flávio Leonel Abreu da; MACHADO, Almires. Caminhos 
de uma pesquisa acerca da sexualidade em aldeias indígenas no Mato Grosso do Sul. Pará, Uni-
versidade Federal do Pará, p. 207. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/ra/article/view/27349>. 
Acesso em: 02 nov. 2017.

15. ARAÚJO, Ana Valéria et al. Povos indígenas e a Lei dos “Brancos”: o direito à diferença. Brasília: 
Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade; Laced/mu-
seu Nacional, 2006. 208 p., p. 18. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_do-
cman&view=download&alias=644-vol14povos-indigenas-pdf&category_slug=documentos-pdf&Ite-
mid=30192>. Acesso em: 26 mar. 2018.
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línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tra-
dicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer 
respeitar todos os seus bens.

Em suma, a CRFB/88 inaugurou uma nova relação entre o Estado e 
os povos indígenas, “[...] pois atualmente se reconhece a existência de socie-
dades indígenas dentro do território nacional sem que por isso se busque a 
sua integração”16. Elucida Barbieri17:

Essa mudança e o avanço da nova Constituição, marca um novo reco-
meço, após tantos anos de ditadura militar, o início de um processo de 
redemocratização que traz um novo panorama. Na questão indígena, não 
foi diferente: procura-se o rompimento de paradigmas ultrapassados e 
hipócritas como o da integração, para a busca do reconhecimento, das 
diversidades, procurando uma interação entre eles, sem o rompimento, de 
tradições culturais e de identidade.

Vale ressaltar também, que em aspectos jurídicos, no Brasil houve 
grandes avanços para os homossexuais. O reconhecimento da união ho-
moafetiva como entidade familiar pelo Supremo Tribunal Federal – STF 
em 2011, fora objeto de um longo processo que partiu inicialmente da 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental18 – ADPF 13219, 
que posteriormente ensejou na Ação Direta de Inconstitucionalidade20 – 

16. VIEIRA, Jorge Luiz Gonzaga. Povos indígenas do Brasil: um olhar sobre a política indigenista oficial 
da colônia à república. Revista Incelências – Cesmac, Maceió, v. 4, n. 1, p.1-21, jan. 2015, p. 15. Dis-
ponível em: <http://revistas.cesmac.edu.br/index.php/incelencias/article/view/283>. Acesso em: 02 abr. 
2018.

17. BARBIERI, Samia Roges Jordy. Os Direitos Constitucionais dos índios e o Direito à diferença, face 
ao princípio da dignidade da pessoa humana. Coimbra: Almedina, 2008, p. 106.

18. “[...] na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132, o governo do Estado do 
Rio de Janeiro (RJ) alegou que o não reconhecimento da união homoafetiva contraria preceitos funda-
mentais como igualdade, liberdade (da qual decorre a autonomia da vontade) e o princípio da dignidade 
da pessoa humana, todos da Constituição Federal. Com esse argumento, pediu que o STF aplicasse o 
regime jurídico das uniões estáveis, previsto no artigo 1.723 do Código Civil, às uniões homoafetivas 
de funcionários públicos civis do Rio de Janeiro”. (Supremo Tribunal Federal – STF. Supremo reco-
nhece união homoafetiva. 2011. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.
asp?idConteudo=178931>. Acesso em: 03 mai. 2018).

19. BRASIL. Supremo Tribunal Federal – STF. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – 
ADPF nº 132, de 2011. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 
(ADPF). PERDA PARCIAL DE OBJETO. RECEBIMENTO, NA PARTE REMANESCENTE, COMO 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. UNIÃO HOMOAFETIVA E SEU RECONHE-
CIMENTO COMO INSTITUTO JURÍDICO. CONVERGÊNCIA DE OBJETOS ENTRE AÇÕES DE 
NATUREZA ABSTRATA. JULGAMENTO CONJUNTO. Encampação dos fundamentos da ADPF nº 
132-RJ pela ADI nº 4.277-DF, com a finalidade de conferir “interpretação conforme à Constituição” ao 
art. 1.723 do Código Civil. Atendimento das condições da ação. Rio de Janeiro, 14 out. 2011. Disponí-
vel em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628633>. Acesso em: 
03 mai. 2018.

20. “A ADI 4277 foi protocolada na Corte inicialmente como ADPF 178. A ação buscou a declaração de 
reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. Pediu, também, que os 
mesmos direitos e deveres dos companheiros nas uniões estáveis fossem estendidos aos companheiros 
nas uniões entre pessoas do mesmo sexo”. (Supremo Tribunal Federal – STF. Supremo reconhece 
união homoafetiva).

ADI 427721. Logo depois de reconhecida a união homoafetiva pelo STF, o 
Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no ano de 2013, por meio da Reso-
lução n° 17522, ampliou o direito, concedendo aos casais homoafetivos o 
casamento civil, vedando, sobretudo, as autoridades competentes a recusa 
da habilitação.

Contudo, muito embora se constate as mudanças, segundo dados do 
relatório divulgado pelo Grupo Gay da Bahia – GGB23, somente no ano de 
2016, cerca de 343 LGBT foram assassinados no Brasil, sendo que a “[...] cada 
25 horas um LGBT é barbaramente assassinado vítima da “LGBTfobia”24, o 
que faz do Brasil o campeão mundial de crimes contra as minorias sexuais”.

Segundo Maria Berenice Dias, diante desse cenário, está mais do que 
na hora dos legisladores não terem mais medo de se comprometerem com a 
causa LGBT, por receio de sofrerem algum preconceito, criando assim, uma 
lei que vise criminalizar a homofobia, pois como bem define a autora, para os 
homossexuais “[...] é urgente o reconhecimento legal de seus vínculos afetivos 
o que, nada mais é do que a garantia do direito à felicidade”25.

3. HOMOSSEXUALIDADE INDÍGENA NA CONTEMPO-
RANEIDADE

Em janeiro de 2018, aconteceu o 5º Encontro Nacional dos Estu-
dantes Indígenas, realizado na cidade de Salvador e durante o evento, de 
forma inédita, os jovens indígenas incluíram como pauta a discussão acerca 
de gênero e homossexualidade. O debate contou com a presença de índios 
homossexuais dos quais compartilharam suas histórias a despeito de sua 

21. BRASIL. Supremo Tribunal Federal – STF. Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 4.277, de 
2011. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). PERDA 
PARCIAL DE OBJETO. RECEBIMENTO, NA PARTE REMANESCENTE, COMO AÇÃO DIRE-
TA DE INCONSTITUCIONALIDADE. UNIÃO HOMOAFETIVA E SEU RECONHECIMENTO 
COMO INSTITUTO JURÍDICO. CONVERGÊNCIA DE OBJETOS ENTRE AÇÕES DE NATU-
REZA ABSTRATA. JULGAMENTO CONJUNTO. Encampação dos fundamentos da ADPF nº 132-
RJ pela ADI nº 4.277-DF, com a finalidade de conferir “interpretação conforme à Constituição” ao 
art. 1.723 do Código Civil. Atendimento das condições da ação.. . Distrito Federal , 14 out. 2011. 
Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628635>. 
Acesso em: 03 mai. 2018.

22. BRASIL. Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Resolução nº 175, de 14 de maio de 2013. Dispõe sobre 
a habilitação, celebração de casamento civil, ou de conversão de união estável em casamento, entre pes-
soas de mesmo sexo. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/images/resol_gp_175_2013.pdf>. Acesso 
em: 03 mai. 2018.

23. Grupo Gay da Bahia – GGB. Assassinato de LGBT no Brasil: relatório 2016. 2016. Disponível 
em: <https://homofobiamata.files.wordpress.com/2017/01/relatc3b3rio-2016-ps.pdf>. Acesso em: 
03 mai. 2018.

24. Grupo Gay da Bahia – GGB. Assassinato de LGBT no Brasil: relatório 2016. p. 01.
25. DIAS, Maria Berenice. Homoafetividade e direitos LGBTI. p. 306.
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sexualidade. Em entrevista realizada pela agência Pública26, a índia Tipuici 
Manoki, recém-formada em ciências sociais pela UFMT, militante do mo-
vimento indígena e uma das lideranças do incipiente movimento LGBT27 
indígena, esclareceu a novidade:

A gente teve a primeira conversa num seminário da juventude indígena 
no Maranhão, no início de 2017. Lá eu puxei essa pauta, por preocupação 
mesmo, porque no nosso estado [Mato Grosso] a gente tem vários indí-
genas LGBTs e essa pauta não é falada. Eu puxei justamente para aqueles 
indígenas que estavam ali ajudarem a gente a pensar: ‘Por que falar desse 
tema? É necessário? É interessante?’. Quando teve o Enei na Bahia, por 
incrível que pareça, os organizadores do encontro colocaram um minicurso 
sobre esse tema.

Observa-se que a realidade da homossexualidade indígena pouco se 
difere da situação enfrentada pelos homossexuais não indígenas, que muitas 
vezes se encontram desamparados quando o assunto é homossexualidade, 
reprimindo por vezes, sua orientação sexual, por medo de serem julgados e 
não compreendidos. Esclarece Tipuici28:

Nós temos lideranças jovens no movimento nacional, no movimento esta-
dual, que são LGBTs e que não falam do assunto. Têm medo, né? E eles estão 
corretos, porque eu creio que não vai ser aplaudido. O povo ainda é muito 
fechado. É um tabu dentro do movimento indígena.

Verifica-se que atualmente, os indígenas passam por um processo de 
reafirmação de sua identidade étnica atrelada a sua condição sexual, demons-
trando, para tanto, que ao se declararem como indígena e homossexual, não 
significa na perda de sua identidade cultural.

Desta forma, o papel dos índigenas homossexuais contemporaneamen-
te tem sido exteriorizar por meio de seus discursos, movimentos, encontros e 
lideranças, que muito embora a história da sexualidade indígena tenha sido 
corrompida pelos valores da Igreja e a discriminação por parte dos coloni-
zadores, a homossexualidade sempre se fez presente, e o que se pede para o 
atual momento é que se tenha algo que nunca fora alcançado: o respeito.

26. Pública. Jovens indígenas incluem pauta LGBT no debate. 2018. Disponível em: <https://apublica.
org/2018/01/jovens-indigenas-incluem-pauta-lgbt-no-debate/>. Acesso em: 22 abr. 2018.

27. “A Sigla LGBT advém das palavras Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgeneros (Travestis e Transe-
xuais). Ela foi introduzida no Brasil pela Associação da Parada do Orgulho de LGBT de São Paulo, a 
maior do mundo”. (MARQUES, Wagner Luiz. História De Cianorte – Sua Criação. Cianorte: Clube 
de Autores, 2013, p. 292. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=ZM9JBQAAQBA-
J&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>. 
Acesso em: 22 abr. 2018).

28. Pública. Jovens indígenas incluem pauta LGBT no debate.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa versou sobre a invisibilidade jurídica e social 

acerca da homoafetividade indígena, revelando que a homossexualidade 
indígena sempre esteve presente na sociedade – intrinsecamente nas pró-
prias comunidades indígenas – contudo, era constantemente reprimida, 
ao ponto de, até hoje a antropologia e a área acadêmica possuírem estudos 
escassos a respeito do tema.

Constatou-se que a indiferença à existência dos povos indígenas 
acentuou-se ainda mais quando os casos de sodomia foram descobertos, 
reprimindo e punindo em forma de lei, os casos de homossexualidade, 
sobretudo, indígena.

Com o passar do tempo o indígena foi ganhando espaço no âmbito 
normativo brasileiro, adquirindo finalmente direitos. Como também, os 
direitos aos homossexuais foram positivados.

Verificou-se ainda, que as novas figuras no cenário indígena, procu-
ram debater temas que importam tanto para as comunidades como para a 
sociedade não indígena, tais como a homossexualidade. A luta, portanto, 
contra a homofobia faz parte igualmente da realidade indígena, que por 
meio da atuação principalmente dos jovens, buscam meios para que a 
questão seja debatida nas comunidades, de forma a respeitar a integridade 
cultural de cada povo, sem que, no entanto, a discriminação continue 
dentro das aldeias e fora delas.



(IN)OBSERVAÇÕES DA SOCIEDADE DE 
RISCO FRENTE AS MIGRAÇÕES: CONTEXTO 

DOS DIREITOS HUMANOS E DIREITOS 
FUNDAMENTAIS

Débora Patricia Seger1

INTRODUÇÃO
Diante do processo migratório mundial que ocorre na atualidade em 

larga escala, verifica-se a importância para a sociedade brasileira da análise 
quanto à seletividade realizada pela Legislação brasileira vigente em relação 
à criminalização do migrante que aparentemente instala-se no país, pois 
mesmo o Brasil sendo um espaço geográfico com múltiplas culturas, per-
sistem os preconceitos em relação aos migrantes. Assim, questiona-se: de 
que forma a Legislação brasileira com base na Carta Magna contribui para 
a violação de direitos fundamentais?

A legislação falha ao não realizar uma proteção efetiva do migrante no 
Brasil, bem como por vezes se percebe que é agente potencializadora para a 
sociedade imputar uma criminalização exacerbada sobre o migrante. Trata-se 
de um ser humano que possui outra cultura e, principalmente, outra raça, 
diversa da localidade onde se instalou, gerando insegurança e desconfiança, 
ou seja, uma sociedade de risco, que vê em uma situação de migrante um 
subjetivo risco para sua comunidade, agindo, assim, de forma exclusiva e 
xenofóbica com o migrante.

A pesquisa é importante para demonstrar à sociedade os problemas que 
o migrante vivencia no Brasil, bem como de que forma a própria comunidade 
onde ele vive o exclui e o criminaliza, a partir do preconceito e xenofobia. 
A Constituição Federal com os direitos fundamentais ou, ainda, os Direitos 
Humanos não são eficazes o suficiente para tranformar a sociedade e fazê-la 

1. Mestranda do PPGDireito da URI. Especialista em Direito do Trabalho e Processo Trabalhista pela 
UNINTER. Bacharel em Direito pela URI, campus de Santo Ângelo/RS. Integrante do grupo de pes-
quisa Minorias, movimentos sociais e políticas públicas.
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mais solidária e fraterna.

Ainda, o referido estudo é relevante para a atualidade quando veri-
ficados os grandes números de migrações, principalmente as migrações 
forçadas Assim, faz-se necessário rever tal posicionamento, a fim de evitar 
esta forma de preconceito.

Como objetivo principal é analisar a situação do migrante na Consti-
tuição Federal de 1988, com ênfase nas Garantias e Direitos Fundamentais 
na Constituição Federal de 1988, com a comparação da nacionalidade 
brasileira versus o processo de nacionalização do migrante. Sendo a me-
todologia dedutiva empregada no presente artigo, com a abordagem 
analítico-complexo-paradoxal, empregando a técnica de pesquisa biblio-
gráfica, buscando, ao fim, respostas às interrogações lançadas.

1. DIREITOS FUNDAMENTAIS E DIREITOS HUMANOS AO 
MIGRANTE

A Constituição de 1988 da República Federativa do Brasil, inicia com 
os dois primeiros título voltados aos princípios fundamentais e os direitos e 
garantias fundamentais, demonstrando assim uma constituição democrática, 
social e receptiva a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Nesse sentido que inclui-se a temática das migrações, pois assim como 
o Estatuto dos Refugiados, a Declaração dos Direitos Humanos, a Consti-
tuição brasileira também tem um olhar cuidadoso para com os migrantes. 
No entanto, não é o suficiente para tornar a convivência mais tranquila e 
harmônica entre “nacionais” e “estrangeiros”.

Assim, é preciso esclarecer que atualmente, mesmo com as teorias de 
desfacelamento dos Estados Modernos, ainda a uma distinção por parte do 
Estado frente ao nacional e ao estrangeiro, pois o Estado é a composição de 
território, soberania e seu povo, sendo a nacionalidade que realiza a conexão 
entre o Estado e uma pessoa, a fim desta se integrar na comunidade política. 
Logo, a nacionalidade é o vínculo político e pessoal essencial entre o Estado 
e a pessoa, para assim se sentir parte da comunidade.2

Destarte, “[...] a autoridade que o Estado tem sobre os indivíduos pre-
sentes em seu território (ou em seus espaços) se exerce, em primeiro plano, 
sobre os seus próprios nacionais. Depois, exerce-a também em relação aos 

2. MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 685

estrangeiros”.3

Para Rezek,
A prerrogativa de adotar legislação sobre a nacionalidade pertence ao direito 
interno. Todavia, a importância desse tema e a preocupação de que se evite a 
existência de apátridas, isto é, pessoas sem vínculo com nenhum Estado, são 
expressas em diversos instrumentos internacionais. A Declaração Universal 
dos Direitos Humanos (ONU – 1948) consagra que o Estado não pode 
arbitrariamente privar o indivíduo de sua nacionalidade nem do direito de 
mudar de nacionalidade (art. XV).4

Outra observação pertinente é quanto a não obrigatoriedade do 
Estado em admitir, de modo definitivo ou não, estrangeiros dentro do seu 
território. Ademais, no momento em que o migrante estiver em território, 
sendo por período temporário ou definitivo, o Estado terá deveres a ele, 
sendo resultado do direito internacional escrito e costumeiro, variando de 
acordo com a origem do ingresso. 5

A Constituição Federal de 1988 (CF), no extenso artigo 5º, caput, 
afirma que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabi-
lidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e a propriedade 
[...]”.6 Compreende-se, assim, que há a possibilidade de um migrante que 
for residente neste território possuir os mesmos direitos e garantias funda-
mentais conferidos a brasileiros natos.

Assim, havia um questionamento quanto a Constituição não men-
cionar expressamente, mas como diversos autores defendem que em razão 
dela abranger os direito humanos e demais Tratados internacionais isso 
não é relevante para que os estrangeiros sejam protegidos ao adentrarem 
os limites desse Estado.

No entanto, o posicionamento majoritário é de entender que o simples 
fato de de não se mencionar os estrangeiros que não são residentes no Brasil, 
apenas exclui deles “direitos que não sejam, por índole própria, de todos os 
homens”.7 O texto da carta magna não exclui os migrantes não residentes, 

3. MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 8. ed. rev., atual. e ampl. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 721

4. REZEK REZEK, José Francisco. Direito internacional público: curso elementar. 15. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 2014. p. 685

5. REZEK, 2014, p. 232
6. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil 1988. Constituição da República Federa-

tiva do Brasil.
7. MIRANDA, apud MENDES; BRANCO, 2014, p. 173
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da proteção dos direitos fundamentais, tendo em vista a derência da mesma 
à direitos que são a todos os seres humanos

Por conseguinte, há possibilidade de um migrante, mesmo não sendo 
residente no Brasil, utilizar-se de direitos fundamentais, pois eles ultrapas-
sam a questão da nacionalidade. Trata-se de uma questão de dignidade da 
pessoa humana.

Da mesma forma, Cavalvante Filho observa que
[...] uma interpretação meramente gramatical poderia levar à conclusão de 
que apenas os brasileiros (natos ou naturalizados) e os migrantes residentes 
no pais seriam titulares de direitos fundamentais. Porém, o STF entende 
que migrantes de passagem pelo país também podem ser protegidos – 
embora, obviamente, não possam titularizar todos os direitos fundamentais 
(pois alguns são privativos de brasileiro, e outros de brasileiros natos). [...] 
Aliás, a Corte Suprema tem um entendimento bastante ampliativo dos 
direitos fundamentais. Considera-se que tal espécie de direitos é aplicável 
até mesmo a migrantes fora do país, caso sejam atingidos pela Lei brasileira. 
Por exemplo: um estrangeiro que mora em outro país, mas que está sendo 
processado no Brasil, terá direito a se defender. Se a lei brasileira o alcança 
para acusar, tem de alcançá-lo também para dar meios de defesa (Caso 
“Boris Berezowski”).8

Ainda, para Rezek:
A qualquer estrangeiro encontrável em seu território – mesmo que na mais 
fugaz das situações, na zona de trânsito de um aeroporto – deve o Estado 
proporcionar a garantia de certos direitos elementares da pessoa humana: 
a vida, a integridade física, a prerrogativa eventual de peticionar adminis-
trativamente ou requerer em juízo, o tratamento isonômico em relação 
a pessoas de idêntico estatuto. [...] O migrante não tem direitos políticos, 
mesmo quando instalado definitivamente no território e entregue à ple-
nitude de suas potencialidades civis, no trabalho e no comércio. [...] No 
Brasil, valeria acrescentar que a falta de direitos políticos torna o migrante 
inidôneo para propor a ação popular, uma forma de exercício da cidadania 
destinada à proteção do patrimônio público.9

Verifica-se, desse modo, que no Direito brasileiro os direitos políticos 
não se estendem ao migrante, já os sociais percebe-se algumas restrições ou 
barreiras, mas os demais direitos fundamentais e os de cunho individuais, 
como Direito Civil e Penal, são aplicados.

Outrossim, o rol previsto no artigo 5º da CF é exemplificativo, pois 

8. CAVALVCANTE FILHO, João Trindade. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. p. 15
9. REZEK, 2014, p. 233 e 234

os direitos e garantias expressos não excluem outros existentes em razão de 
tratados internacionais ou do regime e dos princípios adotados. Observa-se 
que há Declaração Universal dos Direitos Humanos, expõe garantias aos seres 
humanos em qualquer parte do mundo.

Assim, para Barros os “Direito Humanos são poderes-deveres”, ou 
seja, ao mesmo tempo, que constituem-se em direitos, também o são em 
deveres. Fundamentados em “realizar a comunidade humana como con-
dição de realização do ser humanos em cada indivíduo”. Para o autor, só é 
possível manter a comunidade humana havendo equidade e reciprocidade, 
que todos sejam abarcados pelos direitos humanos para a proteção e a 
construção da humanidade. Só com a solidariedade será possível superar o 
paradoxo crescente que vive a sociedade atual, o grande avanço da cultura 
humana, com os desrespeitos e agressões aos direitos humanos. Que essa 
busca mesmo sendo uma utopia, seja buscada.10

Encontra-se em uma contemporaneidade com progressões, mas 
também com a não regressão de autoritarismo e nacionalismos, onde temos 
textos protecionistas e favoráveis aos direitos humanos, mas ao mesmo tempo 
uma negação, um desrespeito aos direitos humanos, no âmbito individual e 
coletivo. Com direitos fundamentais a todo tempo e espaço sendo violados 
e ineficazes. Em um processo de contradição que não cessa.11

Destarte verifica-se uma diferenciação, e porque não dizer efetivação 
em lei do medo do desconhecido, entranhado em alguns aparatos legislati-
vos do Brasil, como a diferenciação constitucional e também cultural, dos 
brasileiros natos e naturalizados, com ideias da Teoria Nacionalista, como se 
o estrangeiro, migrante representasse um perigo aos “nativos”.

2. NACIONALIDADE BRASILEIRA VERSUS NACIONALI-
ZAÇÃO

Primeiramente, a Teoria Nacionalista traz o ideal de pertencimento 
de nação e consequentemente de estrangeiro. Pertinente mesurar que, as 
maiores catástrofes de dizimação humana foram realizadas a partir desse 
ideal. Muitos autores, como Karl Marx, imaginavam que na contempo-
raneidade os nacionalismos diminuiriam em detrimento do liberalismo 

10. BARROS, Sérgio Resende de. Direitos Humanos: paradoxo da civilização. Belo Horizonte: Del Rey, 
2003. p. 2-11

11. BARROS, 2003, p. 446
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e ultracapitalismo. No entanto, não é o que se vislumbra no momento, 
onde ataques a migrantes ocorrem todos os dias, onde países fecham seus 
portos e desejam construir muros para que o “seu país” não torne-se um 
país de migrantes. Todos são produto de migrações, essa é a história da 
humanidade e é nesse sentido que trabalha-se as diferenças constitucionais 
de nacionalidade brasileira e nacionalização.

Destaca-se que “[...] a nacionalidade, no Brasil, é matéria constitucio-
nal: em breve sequência de dispositivos, a lei maior traça as normas básicas, 
assim, quase não há legislação ordinária que trate do tema”12. Nessas con-
dições, faz-se necessário analisar de que forma o ordenamento jurídico trata 
os brasileiros natos e os naturalizados,

[...] pois a nacionalidade pode ser adquirida de forma primária/ originária 
ou secundária. Quando uma nacionalidade decorre do nascimento do in-
divíduo, independentemente de sua vontade, denomina-se originária ou 
primária. Já a secundária é a voluntariamente obtida pelo indivíduo, v.g., 
por meio do casamento.13

Compreende-se, assim, que a nacionalidade pode diversificar de acordo 
com os critérios de determinação, variando entre jus soli ou jus sanguinis: 
a primeira considera nacional a pessoa que nascer no território específico, 
independentemente da nacionalidade dos ascendentes; já a segunda enfatiza 
os laços consanguíneos, filiação.14

No mesmo sentido, Mazzuoli trata o jus soli como uma espécie origi-
nária (primária ou atribuída) da nacionalidade, pois é involuntária e ligada 
com o território que se nasce; por conseguinte, o jus sanguinis ele vincula 
como a espécie adquirida (secundária, derivada ou de eleição), que seria na-
cionalidade dos genitores na época do nascimento, ou alguma outra relação 
que o Estado entenda como possível conceder a nacionalidade.15

Convém, no entanto, apresentar o posicionamento em relação à nacio-
nalidade do sentido sociológico e jurídico:

A nacionalidade, no sentido sociológico, corresponde ao número de indiví-
duos que possuem a mesma língua, raça, religião, e possuem um “querer viver 
em comum”. Já a nacionalidade em sentido jurídico o preponderante não é 
a figura da nação, mas a do Estado (que pode abranger diversas nações). A 

12. REZEK, 2014, p. 224
13. MENDES; BRANCO, 2014, p. 685
14. MENDES; BRANCO, 2014, p. 685
15. MAZZUOLI, 2014, p. 730

nacionalidade, neste caso, é a de vínculo jurídico-político, que une o indiví-
duo ao Estado . Esta noção é a aceita por grande parte da doutrina.16

Nesse mesmo sentido, existe uma corrente,
[...] contratualista sustenta ser a nacionalidade um contrato entre o indi-
víduo e o Estado. Deste contrato bilateral resultariam direitos e deveres 
para os contratantes. Esta teoria é insuficiente para explicar o fenômeno 
da nacionalidade, uma vez que o recém-nascido também a possui. [...] Na 
verdade, ela é ao mesmo tempo um vínculo jurídico e político que une o 
indivíduo ao Estado.17

Salienta-se que o Brasil possuía o Estatuto do Estrangeiro – Lei nº. 
6.815 de 19 de agosto de 1980 – o qual iniciava, em seu artigo 1°, susten-
tando que “[...] em tempo de paz, qualquer migrante poderá, satisfeitas as 
condições desta Lei, entrar e permanecer no Brasil e dele sair, resguardados 
os interesses nacionais”.18

Facilmente se presume que os legisladores se preocuparam em deixar 
claro que o objeto protegido da lei é o interesse nacional, por conseguinte, 
sua soberania. Há, assim, a mesma preocupação na CF, pelo seu artigo 12, 
parágrafo 2º, impõe que não ocorram distinções entre o brasileiro nato e o 
naturalizado, somente se estiver prevista em lei. Nesse ponto as restrições 
são em “[...] cargos de chefia de algum dos três poderes ou exerçam função 
estratégica para a defesa ou representação política brasileira no exterior”.19

Com um razoável salto nesse ponto, o Brasil instituiu a Lei de Mi-
gração, de Nº 13.445, de 24 de maio de 2017, na qual se vê um avanço 
no que tange ao migrante, dispondo já em seu artigo 1º sobre princípios 
e diretrizes para as políticas públicas para o migrante, mas ainda, a muito 
que se evoluir quando falamos na ideia de Universalização, inclusive cons-
titucionalmente falando.20

 Há passos curtos, mas aparentemente firmes a legislação brasileira vem 
evoluindo e ligando-se cada vez mais há posicionamentos internacionais 
e retificando à tratados e declarações. No entanto, as tratativas legislativas 
parecem não tocar a uma maioria de brasileiros, que em razão do medo, e 

16. KIRKPATRICK, Mariana Spindola. A condição jurídica do estrangeiro. 2009. 69 fls. Monografia – 
Universidade Veiga de Almeida, Cabo Frio, 2009, p. 23

17. KIRKPATRICK, 2009, p. 23
18. BRASIL. Lei nº 6.815 de 19 de agosto de 1980. Institui o Estatuto do Estrangeiro
19. MENDES; BRANCO, 2014, p. 689
20. BRASUL. Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017. Institui a Lei de Migração. Disponível em: <http://

www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13445.htm>. Acessado em: 23 de out. 2017.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13445.htm
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de fundamentalismo nacionalistas discursam de forma preconceituosa, xe-
nofóbica e mixofóbica para com o estrangeiro.

3. SOCIEDADE PÓS-MODERNA E SUAS CONJUNTURAS 
COM O MIGRANTE

A história da humanidade é descrita pelo fenômeno da migração. 
Todos são migrantes, em algum resquício da história dos antepassados. 
Faz-se justo pensar, o porque vive-se atualmente em um processo contra os 
migrantes, por parte de uma grande população mundial. Na qual, presiden-
tes de países importantes são eleitos com a bandeira de campanha levantada 
contra o migrante pobre, oprimido, excluído e muitas vezes resultado de 
uma migração forçada.

Nesse sentido Ulrich Beck fala que vive-se em uma sociedade do pós, 
onde se esvaíram as classes e surgiu uma sociedade inteira que é produto do 
risco, dos meios de comunicação, da ciência e dos detentores da riqueza, 
pois com a velocidade e as proporções das informações e ações, todos estão 
inseguros, com incertezas e individualidades enfatizadas. Vive-se em uma 
modernização da modernização, uma pós-modernidade.21

Para Bauman, o que vive-se é uma sociedade líquida em que prevalece 
o medo. Esse é um sentimento de todos os seres vivos, mas o ser humano 
possui um outro medo, sendo secundário, derivado ou de segundo grau, é 
o medo de certa forma do futuro, de um suscetível perigo, com uma sen-
sação de insegurança e de vulnerabilidade. Sendo ele propagado a todos os 
cantos e por todos os meios.22

Juntado as descrições com as atitudes mundiais percebe-se a confir-
mação da sociedade em que vive-se. Trump nos Estados Unidos da América 
realiza políticas de exclusão a migrantes principalmente aos ilegais, e realiza 
uma das piores políticas que é a separação de crianças dos seus pais na fron-
teira com o México, criando prisões de crianças.23

Outro exemplo que deixou o mundo perplexo foi o fechamento dos 
portos na Itália, para o navio da ONG Lifeline, que havia resgatado 224 

21. BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. Tradução Sebastião Nascimento. 
São Paulo: Editora 34, 2011.

22. BAUMAN, Zygmunt. Medo Líquido. Tradução Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.
23. G1. Trump diz que EUA não serão um campo de imigrantes. Disponível em https://g1.globo.com/

mundo/noticia/trump-diz-que-eua-nao-serao-um-campo-de-imigrantes.ghtml. Acessado em 18 de ago 
de 2018.

pessoas do mar mediterrâneo. Ainda, na oportunidade o ministro manifes-
tou-se que a “carga de seres humanos” deveriam ser direcionados a bandeira 
da embarcação, Holanda. Situação similar já ocorreu com o navio Aquarius, 
que precisou atracar na Espanha, pois não foi permitido no país.24

O Brasil presenciou alguns “patriotas” realizarem a expulsão de ve-
nezuelanos no território brasileiro, que estão fugindo muito mais que de 
um desastre político e de governo, mas sim da fome, da miséria, da morte 
e os brasileiros os forçaram a voltar ao inserto. Assim, Juan Arias no El País 
corelaciona a falta de sensibilidade para com o outro como risco aos valores 
da democracia, com a proximidade de uma barbárie do autoritarismo e da 
despreocupação para com os problemas e a dor alheia.25

Nesse contexto, questiona-se: tem-se um fantástico texto constitucio-
nal, a Declaração dos Direitos Humanos, os tratados, a Lei das Migrações 
que deixa claro o repúdio a ações xenofóbicas e mixofóbicas, mas uma 
grande parcela da população, com uma cultura mundial fundamentalista, 
nacionalista e excludente, sem fraternidade, hospitalidade e preocupação 
com o Outro, como pode-se mudar essa realidade?

Trata-se de um questionamento complicado que não possui fórmula 
pronta, pois a mudança de cultura não é fácil nem simples de ser realizada. 
Demanda a união de esforços de todos os países, do sistema de educação e 
de efetivação dos direitos fundamentais a todas as pessoas.

Para Jacques Derrida26 é pensar em hospitalidade incondicionada, 
mas com alguns condicionamentos, é não excluir o outro, mas sim o in-
cluí-lo sem julgamentos ou condicionamentos, como adaptar-se a cultura, 
a língua, a música, a religião, é mais que respeitar ou tolerar, é reconhecer 
o outro, é ter capacidade de alteridade, de cuidado para com o outro.

Observa-se que o Brasil por ser um país em desenvolvimento torna-se 
um possível alvo para os migrantes, principalmente de países pobres, que veem 
no território oportunidades que não alcançaram no país de origem, exemplo 
dos haitianos e venezuelanos que adentram o país nos últimos períodos.

24. R7, Após Aquarius, Itália fecha portos para navio de ONG alemã. Disponível em: https://noticias.
r7.com/internacional/apos-aquarius-italia-fecha-portos-para-navio-de-ong-alema-21062018. Acessado 
em 18 de ago de 2018.

25. ARIAS, Juan. A dor dos imigrantes venezuelanos como vil moeda eleitoral. Disponível em: ht-
tps://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/21/opinion/1534802800_558010.html. Acessado em 05 de set de 
2018.

26. DERRIDA, Jacques. Anne Dufourmantelle convida Jacques Derrida a falar Da Hospitalidade. 
Tradução Antonio Romance. São Paulo: Escuta, 2003.

https://g1.globo.com/mundo/noticia/trump-diz-que-eua-nao-serao-um-campo-de-imigrantes.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/trump-diz-que-eua-nao-serao-um-campo-de-imigrantes.ghtml
https://noticias.r7.com/internacional/apos-aquarius-italia-fecha-portos-para-navio-de-ong-alema-21062018
https://noticias.r7.com/internacional/apos-aquarius-italia-fecha-portos-para-navio-de-ong-alema-21062018
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/21/opinion/1534802800_558010.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/21/opinion/1534802800_558010.html
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Deve-se, lembrar, que independentemente do processo migratório que 
vive o Brasil, ou que no futuro passará, jamais poderá esquecer-se de pro-
teger esses migrantes, de lhe garantir o mínimo de direitos defendidos pela 
Constituição Federal e pela Declaração Universal dos Direitos Humanos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do exposto percebe-se que de uma forma geral os dispositivos legais 
vem melhorando as condições de aplicação dos Direitos Humanos e dos 
Direitos Fundamentais no Brasil e no mundo. Com declarações, tratados 
e constituições com a ideia de proteção ao migrante. No entanto, a efetivi-
dade não é coerente. Os registros de “nativos” contra os estrangeiros, vem 
aumentando e intensificando-se, chegando a atos violentos para com quem 
só deseja ter o direito de migrar em busca de dignidade.

Soluções milagrosas, como em um passe de mágicas, não acontecem, mas 
a busca para que o humano cuide do humano não deve cessar. Reescrever 
milhares de anos de história, de etnocentrismo, de opressão não é simples, 
perpassa por mudar uma cultura mundial, na qual o amor, respeito, frater-
nidade e a hospitalidade sejam o carro chefe.

A sociedade de risco é prejudicial para os direitos humanos e para os seres 
humanos, precisa-se mudar essa cultura de exclusão e buscar cessar os fun-
damentalismos, nacionalismos que levam a intolerância ao desrespeito e a 
violência. Só na solidariedade, na compreensão de que somos no Outro 
nós mesmo que será possível perpassar as paradoxalidades do mundo 
pós-moderno.

A CONSTITUIÇÃO CIDADÃ SOB O PRISMA DOS 
DIREITOS HUMANOS

Thainara Nascimento dos Santos1

INTRODUÇÃO
Como se originou o Constitucionalismo das primeiras cartas magnas 

do Brasil e Portugal? Os critérios utilizados foram os mesmos? Houve 
ou não influência externa? Nos dias atuais, o que seguem as Constitui-
ções dos outros países? Existe um modelo a ser seguido? Essas e outras 
indagações são pertinentes para o tema por meio do estudo do constitu-
cionalismo de língua portuguesa. Brasil é estudado devido a simbolizar 
entre as ex-colônias portuguesas o movimento constitucional, sendo o 
mais antigo e consolidado.

A metodologia utilizada para o presente estudo foi o método hipo-
tético-dedutivo, tendo como alicerce do problema de pesquisa o seguinte 
questionamento: “pode-se afirmar que apenas a Constituição Portuguesa 
influenciou a atual constituição brasileira, por meio do seu rol de direitos 
fundamentais ou observa-se também a influência de declarações de di-
reitos humanos?”. Como hipótese, propõem -se que a atual constituição 
brasileira recebeu forte influência portuguesa, possuindo, portanto, entre 
si diversos direitos e garantias fundamentais semelhantes. Observou-se 
também que no atual contexto mundial, em que tanto se fala de direitos 
humanos, as declarações de direitos humanos também tiveram influência 
sobre a constituição brasileiras

Portanto, a base do objeto deste estudo está pautada no capítulo I do 
livro “As Constituições dos Estados de Língua Portuguesa” de Jorge Ba-
celar de Gouveia2, no qual se encontram inconsistências com as análises 

1. Acadêmica do curso de Direito no Centro Universitário Católica de Santa Catarina – Joinville, e pesqui-
sadora bolsista pelo PIBIC, endereço eletrônico para contatothainara.santos@catolicasc.org.br

2. GOUVEIA. Jorge Bacelar. O Direito Constitucional de Língua Portuguesa. 4º ed. Coimbra: Almedi-
na, 2014.
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realizadas afirmadas no referido material de pesquisa e, que no decorrer de 
diagnósticos mais profundos, identifica-se dessemelhante do que fora alegado 
pelo autor. Com isso, percebe-se que não é só uma guisa pelas quais deve o 
presente ser tema de estudo, mas que se recomendalevar em consideração 
outros eventos ocorridos na história e no universo jurídico, que não o foram, 
ou seja, um recorte maior que justifica e qualifica como se deu a criação de 
inúmeras cartas magnas de distintos idiomas, como se observará a seguir.

Assim, o presente artigo dividiu-se da seguinte forma: em um primeiro 
momento estudar-se-á historicamente como se deu o constitucionalismo por-
tuguês, o qual a influenciou diretamente a primeira carta magna brasileira, 
e se foi instituído um modelo constitucional para que fosse reproduzido no 
futuro. Posteriormente será apresentada uma análise sobre o papel dos Direi-
tos Humanos no que concerne aos Direitos fundamentais, que se encontra 
no corpo de numerosas cartas constitucionais.

1. AS INFLUÊNCIAS NOS CONSTITUCIONALISMOS 
PORTUGUÊS E BRASILEIRO

O Brasil foi o segundo país de matriz lusófono a ter uma Consti-
tuição escrita. O primeiro foi Portugal.Por ordem, iniciaremos pela antiga 
metrópole. Segundo Bonavides (2004),o prelúdio da primeira Carta Magna 
de Portugal “deu-se no período de dois séculos, os quais são marcadas por 
momentos distintos, a Revolução Francesa e a Americana”3,que tiveram 
grande influência sobre o Constitucionalismo Português, dado que ambas 
tinham por escopo fundamental a emancipação e a organização dos povos.

O primeiro estágio ocorre no início das primeiras décadas do século 
XIX. De acordo com Bonavides, a França napoleônica era o “radicalismo 
empírico da insurreição francesa com formato imperial, que refutava o 
povo ao antigo regime, do poder absoluto, dos feudos, da tradição, e dos 
privilégios, uma nova ordem de coisas que fazia antever no pergaminho das 
Cartas outorgadas a aurora constitucional da liberdade”4. Sendo assim, 
percebia em Napoleão (ainda que um rei invasor) a esperança de uma carta 
constitucional a Portugal.

3. BONAVIDES. Paulo. As Nascentes do Constitucionalismo Luso-Brasileiro, uma análise compa-
rativa. 2004. Disponível em: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1510/9.pdf Acesso 
em: 25.07. 2018. p. 197.

4. BONAVIDES. Paulo. As Nascentes do Constitucionalismo Luso-Brasileiro, uma análise compara-
tiva. p. 198.

Pretendia-se, a partir do novel modelo deliberar, “através de modifica-
ção ou restauração dos princípios sociais, a aliança existente entre a realeza 
e o feudo, que se diga de antemão já estava ultrapassada”.5 Nesse instante, 
empregava a Corte de Lisboa uma política ambígua e contradita, de forma 
agonizante. Em decorrência disso, estava o Brasil dependente da metrópole 
em derrocada com o sistema colonial que fora eleito pela casa grande portu-
guesa, que antecipava o arremate “secessionista”.

Portugal tinha o Brasil como extensão do sistema monárquico, que se 
encontrava prestes a cair: “a colônia estava pronta a despir essa roupagem 
arcaica e trajar vestes constitucionais, mas que se deparava com bloqueios 
absolutistas de ambos os países”.6 O país dominador e metrópole do 
Brasil lutava fortemente contra o movimento que este e aquele estava-
mempenhando-se para aderir ao constitucionalismo liberal, e que não foi 
o suficiente para Portugal triunfar. “O qual, sobrevindo a caída do Império 
e a proclamação da República, em que esse perfez o segundo estágio cons-
titucional, que aderiu ao modelo americano republicano, presidencialista 
e federativo”7, modelo esse distinto do português.

Por fim, menciona-se o terceiro estágio, do qual se observa já a queda 
da influência europeia, em razão de conduzir-se a um percurso distinto, o 
qual anteriormentemencionado denominava-se presidencialista, republicano 
e federativo, e que já demonstrava o término do movimento europeu com a 
inserção do modelo de controle de constitucionalidade difuso (distinto do 
modelo concentrado da velha Europa). Após inúmeros confrontos, Portugal, 
que passava vexatória situação de ser conhecida como a colônia da colônia, 
então conseguira sua primeira carta constitucional de 23 de dezembro de 
1822, essa que foi logo em seguida da proclamação da Independência do 
Brasil às margens do Ipiranga no dia 7 de setembro do mesmo ano, procla-
mada por D. Pedro I. A mesma carta constitucional não se manteve pura 
como se desejava inicialmentee sofreu influências, como é o caso da carta 
espanhola de Cádiz que “quando rebentou a revolução de Espanha, as aten-
ções dos conspiradores concentraram-se num pensamento único transplantar 

5. BONAVIDES. Paulo. As Nascentes do Constitucionalismo Luso-Brasileiro, uma análise compara-
tiva. p. 198.

6. BONAVIDES. Paulo. As Nascentes do Constitucionalismo Luso-Brasileiro, uma análise compara-
tiva. p. 198.

7. BONAVIDES. Paulo. As Nascentes do Constitucionalismo Luso-Brasileiro, uma análise compara-
tiva. p. 198.
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para Portugal a constituição democrática dos nossos vizinhos”8. A qual em 
outros momentos também sofrera influências de Cádiz, é o caso:

Três vezes a Constituição espanhola de Cádiz, monumento do liberalismo 
monárquico, teve ingresso efêmero no constitucionalismo luso-brasileiro. A 
primeira vez em Portugal, ao ensejo da rebelião popular de 11 de setembro 
de 1821 apoiada por forças do exército; houve porém um recuo, de tal sorte 
que, segundo Aurelino Leal, passaram a vigorar, tão somente, “disposições 
da Constituição espanhola que se referiam ao sistema e processo eleitoral, e 
com a condição de que as Côrtes Constituintes e Extraordinárias convoca-
das não alterassem na constituição futura de Portugal as suas boas essências 
e nem admitissem princípios menos liberais”; Leal, Aurelino, “História 
Constitucional do Brasil”, op. cit., pp. 17e 18. A segunda vez, na Bahia, 
em 10 de fevereiro de 1821, de maneira provisória e nos mesmos termos 
de sua adoção em Portugal, conforme assinala o sobredito historiador (Leal 
Aurelino, op. cit., p. 18). A seguir, pela terceira vez, no Rio de Janeiro, por 
apenas 24 horas. Decretada no dia 21 de abril foi revogada no dia seguinte, 
por dois decretos de D. João VI, que escreveu assim, como rei, a página que 
melhor lhe biografia o caráter, a irresolução e principalmente a covardia 
de personalidade9.

Ainda, a propósito disso, Miranda comenta sobre a influência de Cádiz 
e a Constituição napoleônica na primeira Constituição portuguesa e outros 
aspectos do Constitucionalismo do Brasil e Portugal:

A Constituição de 1822 tem por base a Constituição de Cádiz (1812) e as 
Constituições francesas de 1791 e 1795, com procura do equilíbrio entre 
poder do Estado e os direitos individuais. Surge na sequência da Revolução 
de 1820 e transmite a ideia de ruptura com o Antigo Regime e a emer-
gência de valores universais. Da Revolução saiu uma Junta Provisional do 
Reino, que mandou proceder à eleição de deputados às “Cortes Gerais 
Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa”. Em fevereiro de 
1821 as Cortes discutiram um projecto de “bases da Constituição” (37 
princípios de orientação para os trabalhos da Assembléia), afirmando-se 
que a comissão se tinha cingido aos “bons e antigos usos e costumes” (de 
facto, não se rompeu totalmente com as tradições nacionais: no preâm-
bulo, refere-se o “restabelecimento e a reforma das leis fundamentais da 
monarquia”, invoca-se a Santíssima Trindade, o estatuto da religião cató-
lica e a manutenção da Casa de Bragança). Em 1822, D. João VI, que se 
encontrava exilado no Brasil desde 1807, devido às invasões napoleônicas, 
jurou a Constituição, mesmo sem a conhecer, após esta ter sido aprovada 
pela Assembleia Constituinte e sujeita a longa discussão. Todavia, desde 

8. BONAVIDES. Paulo. As Nascentes do Constitucionalismo Luso-Brasileiro, uma análise compara-
tiva. p. 217.

9.

a sua chegada ao Brasil, D. João havia criado ou transferido todo um 
conjunto de instituições próprias de uma estrutura estatal. A elevação do 
Brasil à categoria de Reino, em 1815, levou ao surgimento do Reino Unido 
de Portugal, Brasil e Algarves. Mas esta união real revelava-se imperfeita, 
por faltar, pelo menos, uma assembleia electiva que funcionasse junto dos 
órgãos do poder executivo brasileiro, emergindo, assim, divergências de 
entendimento sobre a união.10

No Brasil, D. Pedro I desobedece ao comando de retorno a Portugal e 
instala a primeira Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do 
Brasil, mas que fora dissoluto em 12 de novembro de 1823 por decreto de D. 
Pedro I, pois queria esse que a constituição brasileira fosse “uma constituição 
sábia, justa, adequada e executável, ditada pela razão e não pelo capricho”.11

Ainda, segundo Bonavides (2004),com diversos contratempos enca-
rados que dificultaram a outorga da primeira carta magna, essa sobreveio 
através do Conselho de Estado por intervenção de Carneiro de Campos, 
que criou o projeto da Constituição outorgada, que foi a base da Cons-
tituição que foi outorgada em 24 de março de 1824, mas que D. Pedro I 
levou o bônus de produzi-la. Posteriormente, o embaixador da Inglaterra 
no Brasil, amigo de D. Pedro I, levou a carta outorgada para a velha metró-
pole para que pudessem copiá-la. Sendo assim, D. Pedro I assinou a carta 
portuguesa em 29 de abril de 1826.

Dessa forma, D. Pedro I cumpriu o que prometera que era a liberdade 
constitucional de ambos os países e, por ser o criador dessas premissas,trouxe 
perceptível aproximação entre elas, conforme expõe Bonavides:

As duas Cartas outorgadas – a do Brasil, em 1824 e a de Portugal em 
1826 – tinham muitos pontos em comum, porquanto partiram da mesma 
forja constituinte, da mesma nascente liberal, da mesma autoridade régia 
o Imperador D. Pedro I, que perante a história, sem embargo do atavismo 
autocrático que lhe corria nas veias com o sangue dos Braganças, soube, 
todavia, constitucionalizar dois reinos, em meio às tormentas do absolutis-
mo. E assim, honrou o seu nome e as suas promessas de fundar a liberdade 
constitucional no Brasil e em Portugal. 12

À vista disso, é a partir desse momento que se pode ser arguir a 

10. MIRANDA. Jorge. Manual de Direito Constitucional Tomo I – O Estado e os sistemas constitucio-
nais. 2004. Disponível em: http://www.resumos.net/ficheiros/ensino-superior/direito/fdul/direito-cons-
titucional-i/tomo-1-o-estado-e-os-sistemas-constitucionais.doc. Acesso em: 25. 07.2018. p. 28.

11. BONAVIDES. Paulo. As Nascentes do Constitucionalismo Luso-Brasileiro, uma análise compara-
tiva. p. 225 e ss.

12. BONAVIDES. Paulo. As Nascentes do Constitucionalismo Luso-Brasileiro, uma análise compara-
tiva. 2004. p. 230.

http://www.resumos.net/ficheiros/ensino-superior/direito/fdul/direito-constitucional-i/tomo-1-o-estado-e-os-sistemas-constitucionais.doc
http://www.resumos.net/ficheiros/ensino-superior/direito/fdul/direito-constitucional-i/tomo-1-o-estado-e-os-sistemas-constitucionais.doc
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proximidade entre as constituições, pois nasceram do mesmo genitor, que, 
naquele momento, os Estados eram muito próximos, mas que se tornaram 
distintas com a outorga de posteriores cartas e com o desmembramento 
de Brasil e Portugal que já havia ocorrido há tempos, e logo se tornaram 
estranhas uma a outra, mas que possuem a história e o idioma como cordão 
umbilical ligando-as. Para Canotilho, “as constituições correspondem à 
sociedade em que se vive não ao Estado”13. Portanto, em um diagnóstico 
raso verifica-se que a Constituição da República de 1976 e a Constitui-
ção Federal de 1988 são distintas, ao passo que o modelo de sociedade e 
até mesmo é muito distinto daquele de D. Pedro I, e uma não é modelo 
da outra. Como explicita Gouveia, cada uma tem sua história, forma de 
estado, de governo, entre outros.

Ainda sobre a Constituição de 1988, além das desigualdades expostas 
no quadro comparativo acima, é notável evidenciar que a referida Carta foi 
elaborada e promulgada em plena democracia, logo após a ditadura militar, 
entre 1964 a 1985, ou seja, apenas três anos depois do término do evento 
que foi o grande opressor dos direitos fundamentais e direitos humanos. 
Todavia, observa-se o valoroso ponto entre as cartas que é o referencial que 
estas e aquelas seguem, que é a recepção formal da Declaração Universal 
dos Direitos do homem.

2. PERÍODO ESCRAVOCRATA NO BRASIL
A escravidão não surgiu no Brasil, e não foi nesse Estado que se obteve 

o maior número de escravos. Na verdade, o tráfico de africanos também 
não se iniciou com os europeus; a questão é longa, já que o tráfico negreiro 
abasteceu vários países que necessitavam de mão-de-obra escrava para o seu 
desenvolvimento.

Mas de qual lugar vinham as vítimas do tráfico negreiro? Em suma, 
advinham de vários pontos do continente africano, entretanto, a maior 
parte dos negros que chegavam aos países consumidores desse mercado, 
eram de Angola. 

O Brasil em relação aos outros Estados não foi o que mais obteve 
escravos, contudo,“alcançou expressivo número de pessoas traficadas do 
continente africano,que foram‘transformadas’ em escravos no mercado 

13. CANOTILHO. José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7º ed. Coim-
bra: Almedina, 2002. p. 88.

de trabalho brasileiro, em meados do século XVI.”14 Os escravos chega-
vam ao Brasil, através do sistema de importação em navios negreiros, e 
“a situação a que foram transportadosera degradante e desumana; os que 
sobreviviam à longa viagem e as doenças fatais a que estavam acometidos, 
assim que aportavam eram vendidos como ‘coisas’ (não humanos) e vistos 
com inferioridade devido a sua condição”.15 Diantedessa prática, que 
hoje é vista com ostracismo em âmbito internacional, adotou-se sistemas 
de políticas públicas de combate ao tráfico de pessoas. À época, no entan-
to, elatinha o apoio dos governos, tornando-se assim uma atividade lícita, 
ainda que para a existênciadessa atividade sobreviesse a degradação de 
um povo, para a ascensão mercantil e economia baseada em mão-de-obra 
escravagista para outros povos.

Os traficantes negreiros “em geral eram da Velha Europa, de países 
como França, Inglaterra, Portugal e Holanda; esse último se aproveitou para 
expandir o mercado, dado que Portugal estava em conflito com a vizinha 
Espanha”16, sendo assim, o ‘descobridor do Brasil’ estava por ora focado 
em outro aspecto,“senão o aspecto fronteiriço da vizinha, ao mesmo tem-
poque estava em guerra marítima com a Holanda.Assim, os holandeses que 
já haviam invadido o estado da Bahia em 1624”17, na mesma época blo-
quearam o sistema naval do grande fornecedor de escravos Angola, donde 
os portugueses tinham suas práticas mercantis.

Mais adiante, “em 1872 foi realizado um censo populacional de es-
cravos, em que se constatou que existiam mais de 1,5 milhão de escravos 
africanos (vivos) em solo brasileiro”.18 Contudo, a pesquisa expôs que os 
números poderiam ser mais expressivospodendo chegar a quase 2 milhões 
de escravos, mas que esses vinham a óbito em grande massa, em virtudedas 
condições em que sobreviviam e as doenças da época (que por vezes eram 
ligadas as condições submetidas). No mesmo sentido, “havia-se expressivo 
déficit da taxa de natalidade em relação a de mortalidade dos escravos”19, 

14. POMBO. Rocha. HISTÓRIA DO BRASIL. Vol. I. São Paulo: ed. Brasileira Ltda, 1959. p. 97.
15. MENDES JR. Antônio; MARANHÃO. Ricardo. BRASIL HISTÓRIATEXTO E CONSULTA: RE-

PÚBLICA VELHA. 3. Vol. São Paulo: ed. Brasiliense. 1979. p. 70.
16. POMBO, Rocha. História do Brasil. p. 98.
17. FIGUEIREDO, Luciano. HISTÓRIA DO BRASIL PARA OCUPADOS. 2013. Disponível em:http://

lelivros.love/book/download-historia-do-brasil-para-ocupados-luciano-figueiredo-em-epub-mobi-e-p-
df/. Acesso em: 24.09.2018. p. 32.

18. MENDES JR., Antônio; MARANHÃO, Ricardo. BRASIL HISTÓRIATEXTO E CONSULTA: RE-
PÚBLICA VELHA. 3. Vol. São Paulo: ed. Brasiliense. 1979. p. 70.

19. MENDES JR., Antônio; MARANHÃO, Ricardo. BRASIL HISTÓRIATEXTO E CONSULTA: RE-
PÚBLICA VELHA. p. 70.
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ou seja, ainda que, com a vigência da Lei nº 581, de 1850 que visava a 
repreensão do tráfico de Africanos; o número de africanos escravizados era 
alarmante. Dado que, o elevado índice de mortalidade dessesfomentava o 
mercado escravo, e se fazia a manutençãoconstante de escravos por meio do 
tráfico (ainda que ilícito à altura).Em consequência, de não ser mais lícito 
escravizar os filhos dos escravos, segundo a Lei nº 2.040, de 28 de setembro 
de 1871(Lei do Ventre Livre), que a partir da data de sua promulgação 
os filhos de escravos nasceriam livres . No mais, trata-se de um período 
que a nação tinha dimensões de um Brasil colônia.

Visto isso, para que se possa visualizar em dimensões do impacto 
do tráfico negreiro no Brasil, observou-se dados da população em geral 
de uma das grandes metrópoles do Brasil, qual seja, o Rio de Janeiro, que 
no ano de 2010 a população era de 6.320.446 (seis milhões e trezentos 
e vinte mil e quatrocentos e quarenta e seis) pessoas20.Sendo assim, a 
época se tinha distribuído em todo o país o montante de¼ da cidade do 
Rio de Janeiro (hoje) em escravos, isto é, em apenas um período identi-
ficou-se uma vastidão de pessoas que tiveram todos os seus fundamentais 
direitos cerceados.

Após séculos de escravidão, foi só no dia 13 de maio de 1888 que a 
escravidão foi declarada extinta, por meio da Lei Áurea. Sendo assim:

A dependência do tráfico negreiro e da escravidão também deixou efeitos 
perversos entre nós. O fato de pilhar durante três séculos a mão de obra 
das aldeias africanas facilitou o extermínio das aldeias indígenas, tornadas 
desnecessárias, e gerou entre os senhores de engenho, os fazendeiros e o 
próprio governo uma brutalidade e um descompromisso social e político 
que até hoje caracterizam as classes dominantes brasileiras.21

Ressalta-se que “a escravidão no Brasil durou cerca de trezentos anos, 
período que foi de 1550 a 1850, e expõe-se que esse foi o maior ciclo da 
economia brasileira, ao modo que os outros ciclos derivam da escravidão, 
ao exemplo do açúcar, do tabaco, do ouro, e do café”.22 Logo, é possí-
vel aduzir que sem os negros traficados e escravizados, possivelmente não 
teríamos a construção do país e ascensão econômica, sem que esses aqui 
trabalhassem.

20. IBGE. IBGE CIDADES. 2010. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/rio-de-janeiro/pa-
norama. Acesso em: 20.08.2018.

21. FIGUEIREDO. Luciano. História do Brasil para ocupados. p. 34.
22. FIGUEIREDO. Luciano. História do Brasil para ocupados. p. 34.

3. A ASCENDÊNCIA DOS DIREITOS HUMANOS NOS 
DEMAIS CONSTITUCIONALISMOS

Como demonstrado anteriormente, o Constitucionalismo pode 
sofrer influências como no caso do Brasil e Portugal na concepção de suas 
primeiras cartas. Mas, segundo Law e Versteeg (2012), não é correto aduzir 
que esse ou aquele é exclusivamente modelo de Constitucionalismo, sendo 
que os respectivos expõem:

The notion that certain prominent constitutions influence the adoption and 
revision of constitutions elsewhere presupposes that there are, in fact, discer-
nible patterns to the content of the world’s constitutions. If constitutional 
content varies at random, it becomes difficult to argue that there exist wi-
despread constitutional practices, much less that any particular constitution 
is responsible for shaping those practices23.

Consequentemente, não faz se lógica a existência de “um modelo de-
Constitucionalismo de Língua Portuguesa”24, ou seja, em análise pode-se 
afirmar que no Mundo as constituições não seguem um modelo específico 
de Constitucionalismo. Nesse modelo de Constitucionalismo português, 
ao qual arguiu Gouveia, denota-se que um dos elementos é “a existência 
de Constituições escritas”25, e novamente um equívoco, visto que a pri-
meira constituição escrita foi a dos Estados Unidos da América de 17 de 
setembro de 1787(talvez o que queira expor o autor, é que a Constituição 
de 1822 de Portugal foi a primeira de matriz lusófono a ser escrita, nesse 
sentido estaria correto). Portanto, hipoteticamente se existe um modelo 
de Constitucionalismo e que elenque a escrita como elemento, esse feito 
deve-se ao Americano e não ao Português, visto que o último foi posterior, 
e não foi constituído logo em seguida da americana. Houve outros eventos 
constitucionais que também foram escritos, antes do desentranhar de 1822, 
ao exemplo da Constituição Francesa, de Cádiz, etc.

Law e Versteegexpõem que, historicamente, antes do término da 

23. S. LAW. David; VERSTEEG. Mila. The declining influence of the united states constitution. 2012. 
Disponível em: http://www.nyulawreview.org/sites/default/files/pdf/NYULawReview-87-3-Law-
-Versteeg_0.pdf. Acesso em: 01.08.2018. p. 772. Tradução de Thainara Nascimento dos Santos. “A 
noção de que certas constituições proeminentes influenciam a adoção e revisão de constituições em 
outros lugares pressupõe que há, de fato, padrões discerníveis para o conteúdo das constituições do 
mundo. Se o conteúdo constitucional varia aleatoriamente, torna-se difícil argumentar que existem 
práticas constitucionais generalizadas, muito menos que qualquer constituição particular seja respon-
sável por moldar essas práticas.”

24. GOUVEIA. Jorge Bacelar. As Constituições dos Estados de Língua Portuguesa. 4º ed. Coimbra: 
Almedina, 2014, p.51.

25. GOUVEIA. Jorge Bacelar. As Constituições dos Estados de Língua Portuguesa. p.51.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lim 2.040-1871?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lim 2.040-1871?OpenDocument
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/rio-de-janeiro/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/rio-de-janeiro/panorama
http://www.nyulawreview.org/sites/default/files/pdf/NYULawReview-87-3-Law-Versteeg_0.pdf
http://www.nyulawreview.org/sites/default/files/pdf/NYULawReview-87-3-Law-Versteeg_0.pdf
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Segunda Guerra Mundial, os direitos humanos internacionalmente eram 
totalmente ausentes. Então,“em 1948, com a adoção da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, notava-se apenas uma porção de tratados interna-
cionais de direitos humanos, mas que eram soluções ad hoc, isto é, específico 
para o caso”.26À época, políticas de colonialismo impediam que se desse a 
propagação dos direitos humanos em âmbito internacional, não obstante, 
outra vertente importante, entretanto,não havia pacificação clara sobre a 
noção universal dos direitos humanos, pois esse, foi frustrado pelo domínio 
colonial. O mundo estava horrorizado com asatrocidades da Segunda Guerra 
Mundial. Então, nesse período, foi estabelecida uma espécie de regime in-
ternacional de direitos humanos. “Em 1945, houve o estabelecimento da 
Nações Unidas, que elaborou a Convenção sobre a Prevenção e Punição do 
Crime de Genocídio em 1948. Após esse marco, expandiu significativamente 
o número de tratados internacionais de direitos humanos”.27

Law e Versteegmencionam, ainda, que existe um rol de “direitos ge-
néricos” que aparecem em mais de 70% das constituições, e que esses 
direitos são ligados aos direitos fundamentais e humanos, como, por exem-
plo, liberdade religiosa, liberdade de imprensa e/ou expressão, garantia de 
igualdade, direito à propriedade privada, direito à privacidade, proibição 
de prisão arbitrária e detenção, direito de reunião, direito de associação, 
direitos das mulheres, entre outros. Sobre os direitos constitucionais gené-
ricos, expressam os autores:

A. GenericConstitutionalRights

A significant number of constitutional provisions are so ubiquitous that 
they might fairly be called generic. This fact is immediately evident from 
Table 1, which ranks the components of the rights index according to their 
global popularity in 2006 and documents the growth in their popularity 
over the last six decades. The most popular, or generic, rights in the world 
are freedom of religion, freedom of expression, the right to private property, 
and equality guarantees. Each of these rights can be found in no less than 
97% of all constitutions in force as of 2006. In addition, privacy rights, 
the prohibition of arbitrary arrest and detention, the rights to assembly and 
association, and women’s rights are all found in over 90% of the world’s 
constitutions. Nor are these the only rights that might fairly be described 
as generic: Each of the twenty-five most popular constitutional provisions 
appears in over 70% of all constitutions. The existence of a corpus of 

26. LAW; VERSTEEG. The declining influence of the united states constitution. p. 833.
27. LAW; VERSTEEG. The declining influence of the united states constitution. p. 834.

constitutional provisions that are shared by a wide majority of the world’s 
constitutions can fairly be said to define a shared, or generic, global practice 
of rights constitutionalism. In other words, over 40% of the components 
of our rights index are relatively generic.28

Identifica-se então que possivelmente esse seja um modelo de Constitu-
cionalismo que possa ser seguido, ou talvez a existência de um meio norteador 
para as demais constituições, a partir dos tratados de direitos humanos, da 
Declaração Universal de Direitos Humanos, e outros do seguimento que não 
só defendem os direitos humanos, mas que são resultados da incivilidade 
humana que foi o fator gerador para que houvesse algo que resguardasse a 
humanidade de seus próprios atos, como já dizia Thomas Hobbes “o homem 
é o lobo do homem”. Hoje, as barreiras do passado quanto aos direitos huma-
nos foram superadas, com a criação de institutos que fiscalizam e protegem 
esses direitos. Veja-se um exemplo:

Today, there exist over one hundred multilateral treaties on human rights, 
which are in turn supplemented by a host of international declarations, 
comments, interpretations, decisions, and pronouncements that enjoy “soft 
law” status and further specify treaty norms. The prospects for monitoring 
compliance and enforcing this expanding corpus of law, meanwhile, have 
brightened thanks to the proliferation of such mechanisms as human rights 
committees, optional protocols, individual complaint procedures, and special 
rapporteurs. These efforts at the global level have also been paralleled at the 
regional level, in the form of detailed rights regimes specific to Europe, the 
Americas, Africa, and the Caribbean.29

28. LAW; VERSTEEG. The declining influence of the united states constitution. p. 773.Tradução de 
Thainara Nascimento dos Santos. “Um número significativo de dispositivos constitucionais é tão oni-
presente que pode ser chamado de genérico. Esse fato é imediatamente evidente na Tabela 1, que classi-
fica os componentes do índice de direitos de acordo com sua popularidade global em 2006 e documenta 
o crescimento de sua popularidade nas últimas seis décadas. Os direitos mais populares ou genéricos 
do mundo são a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, o direito à propriedade privada e as ga-
rantias de igualdade. Cada um desses direitos pode ser encontrado em nada menos que 97% de todas 
as constituições em vigor a partir de 2006. Além disso, os direitos de privacidade, a proibição de prisão 
e detenção arbitrárias, os direitos de reunião e associação e os direitos das mulheres mais de 90% das 
constituições do mundo. Esses não são os únicos direitos que podem ser descritos como genéricos: cada 
uma das vinte e cinco disposições constitucionais mais populares aparece em mais de 70% de todas as 
constituições. A existência de um conjunto de disposições constitucionais que são compartilhadas por 
uma ampla maioria das constituições do mundo pode ser razoavelmente definida como uma prática 
global compartilhada ou genérica de constitucionalismo de direitos. Em outras palavras, mais de 40% 
dos componentes do nosso índice de direitos são relativamente genéricos”.

29. LAW; VERSTEEG. The declining influence of the united states constitution. p. 834.Tradução de 
Thainara Nascimento dos Santos.“Hoje, existem mais de cem tratados multilaterais sobre direitos huma-
nos, que por sua vez são complementados por uma série de declarações internacionais, comentários, in-
terpretações, decisões e pronunciamentos que desfrutam do status de “soft law” e especificam as normas 
do tratado. As perspectivas de monitorar o cumprimento e aplicar este corpus de lei em expansão, por 
sua vez, foram intensificadas graças à proliferação de mecanismos como comitês de direitos humanos, 
protocolos opcionais, procedimentos de reclamação individuais e relatores especiais. Esses esforços 
em nível global também foram acompanhados em nível regional, na forma de regimes detalhados de 
direitos específicos para a Europa, as Américas, a África e o Caribe”.
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Tendo em vista que a partir de 1948, com o surgimento da Decla-
ração Universal dos Direitos Humanos, houve um movimento da maioria 
das constituições no mundo em empenhar-se com a garantia desses direi-
tos, observado a tragédia da Segunda Guerra Mundial e o horror que foi o 
holocausto. Isto posto, é quase que seguramente afirmar que existe um movi-
mento constitucional in the world(no mundo)que segue os direitos humanos 
internacionalmente para que no presente ou no futuro, a humanidade volte 
a cometer os erros do passado.

Contudo, a simples existência de normas garantidoras de direitos fun-
damentais não impede que os direitos humanos possam ser violados, embora 
a sua violação implique em punição ao infrator. No mais,a certeza do res-
guardado dos direitos humanos intrínsecos a cada cidadão daquele pacto 
contratual confere a ele uma sensação de segurança e liberdade.

Alegam os autores que alguns países são mais suscetíveis ou nãoa in-
fluências internacionais advinda dos Direitos Humanos, mas que isso vai se 
delineando segundo a democracia de cada país.

For example, a country that revises its constitution frequently might be ex-
pected to have a constitution that is more in sync with the latest human rights 
treaties. Likewise, there are several reasons why a country that has actually 
ratified a treaty might be more inclined to incorporate the provisions of that 
treaty into its constitution than a country that has not ratified the treaty. The 
constitutional impact of human rights instruments may also depend upon 
deeply rooted characteristics of a country’s legal and political system. Scholars 
have suggested, for example, that democracies may be more likely to incorpo-
rate their treaty commitments into their constitutions than non-democratic 
countries. Similarly, whether a country possesses a common law system may 
affect its susceptibility to the influence of human rights treaties.30

Para encerrar, em diagnóstico desse tópico, percebe-se, no geral, que 
as constituições foram se moldando através da “Carta Internacional dos Di-
reitos Humanos” que é composta pela Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, e o Pacto 

30. LAW; VERSTEEG. The declining influence of the united states constitution. p. 840.Tradução de 
Thainara Nascimento dos Santos.“Por exemplo, pode-se esperar que um país que revise sua constituição 
frequentemente tenha uma constituição que esteja mais em sintonia com os mais recentes tratados de 
direitos humanos. Da mesma forma, existem várias razões pelas quais um país que realmente ratificou 
um tratado pode estar mais inclinado a incorporar as disposições desse tratado em sua constituição do 
que um país que não ratificou o tratado. O impacto constitucional dos instrumentos de direitos humanos 
também pode depender de características profundamente enraizadas do sistema legal e político de um 
país. Os estudiosos sugeriram, por exemplo, que as democracias podem ser mais propensas a incorporar 
seus compromissos de tratado em suas constituições do que os países não democráticos. Da mesma 
forma, se um país possui um sistema de direito comum pode afetar sua suscetibilidade à influência dos 
tratados de direitos humanos”.

Internacional sobre Direitos Sociais e Culturais, também pelos tratados de 
direitos humanos, e outras garantias que versem sobre o tema.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Da análise obtida pela leitura dos autores do qual foi possível a 

idealização desse trabalho, é notável que embora historicamente uma cons-
tituição tenha influenciado na outra em vários momentos. Na atualidade 
é difícil que ocorra, ao modo que no primórdio das constituições não se 
tinha noção do que seguir e como essa se daria, não havia entendimento 
de direitos que hoje são pacificadas, por isso a existência de influências, ou 
até mesmo o que chamamos hoje de ipsis litteris, é o caso da constituição 
do Brasil de 1824 que foi levada para Portugal para que fosse copiada no 
ano de 1826, como exposto no item 1.

Ressalta-se que sãonotórios os argumentos expostos por Gouveia em 
relação aos pontos de convergência do constitucionalismo de língua por-
tuguesa, que são:“o procedimento constituinte, a hiper-rígidez do texto 
constitucional, a proteção dos direitos fundamentais e o funcionamento 
da economia social de mercado”31. Todavia, pode-se afirmar que outros 
documentos influenciaram as constituições, como as Declarações de Direi-
tos Humanos, bem como o Brasil adotou diferente forma de governo e de 
Estado, oque inviabiliza que siga um‘modelo’ distinto.

Analisou-se ainda que, em todos os momentos, sempre houve em 
algum tipo de conflito, seja no absolutismo da época de D. Pedro I, no 
obscuro período escravocrata, ou na Segunda Guerra Mundial, os quais-
se atenta que esses foram apenas três momentos. Portanto, neste breve 
artigo não se consegue pesquisar demais constituições, mas averiguou-se 
que diversas constituições do mundo são influenciadas pelas Declara-
ções de direitos humanos e o que dela deriva. No Brasil, por exemplo, 
a Constituição promulgada em 1988 foi uma carta criada após mais de 
duas décadas vividas sob o regime militar, que dentre outros fatores gerou 
supressão de direitos fundamentais, cenários de torturas, perseguições po-
líticas, entre outros fatores lastimáveis que, mesmo após anos da cessação 
têm-se repercussões negativas. Logo, no início dos ensaios da criação da 
atual Constituição brasileira, relembrou-se o período sombrio da ditadura, 
e o então texto Constitucional foi elaborado sob a democracia, em que a 

31. GOUVEIA. Jorge Bacelar. As Constituições dos Estados de Língua Portuguesa. p. 48.
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carta magnase atentou a todo histórico vivido há poucos anos antes de sua 
promulgação, bem como o período escravocrata, e através do seu conteúdo 
ficou conhecida como Constituição cidadã.Sendo assim,utilizou-se desses 
mecanismos (Direitos Humanos) para que não ocorram erros como do 
passado, e assim zelando pelos direitos de cada cidadão contra ação arbi-
trária do Estado.

Por fim, as cartas brasileiras (1924 – 1988) possuem aspectosseme-
lhantes de constitucionalismo com o português como expõe Jorge Bacelar 
de Gouveia, contudo, não se molda apenas na influência constitucional de 
Portugal, bem como, unicamentesob a influência dos Direitos Humanos. 
Sendo assim, ainda que observado a influência de ambos, aConstituição 
cidadã de 1988 inclina-se para os Direitos Humanos, visto todo o histórico 
do país e do mundo.

TRANSCONSTITUCIONALISMO E OS DIREITOS 
HUMANOS: SUA APLICAÇÃO NO ESTADO 
BRASILEIRO PÓS CONSTITUIÇÃO DE 1988

Camila Bertelli Kodric1

Carolina Calzolari Antonio2

INTRODUÇÃO
O presente artigo instiga uma proposta de estudo interdisciplinar dos 

ramos do Direito Internacional Público e do Direito Constitucional. Por 
muito tempo, os dois segmentos foram vistos como dois ramos opostos, 
em que o Direito Internacional regia as relações externas dentre os Estados 
enquanto o Direito Constitucional costumava a regular somente às normas 
em respeito a sua soberania sem haver um encontro entre os dois.

Em razão do processo de internacionalização dos direitos humanos 
iniciado no século XX, com uma aproximação dos Estados por meio das 
Organizações Internacionais e um relativo enfraquecimento da concepção 
de soberania, fatores externos ao direito como a globalização econômica, 
incidiram em uma aproximação entre o direito doméstico e o internacional.

O problema da pesquisa concentra-se em verificar se existe diálogo 
transconstitucional entre a Corte Interamericana de Direitos Humanos e 
o Brasil por meio da análise de casos emblemáticos no Supremo Tribunal 
Federal e a doutrina nacional.

1. DIÁLOGO ENTRE O DIREITO CONSTITUCIONAL E O 
DIREITO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS

O processo de internacionalização do Direito Constitucional se deu 
início após criação das Nações Unidas em 1945 por meia da Carta da ONU, 

1. Graduanda em Direito pelo Centro Universitário Católica de Santa Catarina, Joinville/SC. Contato: 
camila.kodric@catolicasc.org.br

2. Graduanda em Direito pelo Centro Universitário Católica de Santa Catarina, Joinville/SC. Contato: 
carolinacalzolari@gmail.com
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documento que inaugurou a Organização e regulamentou seu funcionamen-
to e seus princípios baseados na proteção dos direitos humanos, do progresso 
econômico e social e do mantimento da paz e da segurança internacional.

A ONU surgiu e instituiu então, uma espécie de união entre os Es-
tados que reconhecem a sua natureza jurídica como um mecanismo de 
confederação entre eles, resultante de acordo entre os Estados-membros 
celebrando no molde de um tratado, conservando a sua soberania, mas ao 
mesmo tempo, à flexibilizando3.

Em 1948, foi adotada e proclamada a Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos, pela resolução 217 (III) da Assembléia Geral das Nações 
Unidas. A Declaração Universal foi o primeiro documento internacional 
a definir o que eram os direitos humanos. Apesar da Declaração Universal 
não ser formalmente considerado um tratado por possuir caráter de soft law, 
e sim uma referência básica para garantia dos direitos humanos ao redor do 
mundo, ela possui uma grande importância dentro do seu contexto histó-
rico considerando a influência que incidiu perante Constituições nacionais 
ao redor do mundo e a criação massiva de demais documentos internacio-
nais em defesa dos direitos humanos no plano global posteriormente4.

A falta da força vinculante e coercitiva da Declaração Universal de 
Direitos Humanos resultou na época uma série de críticas alegando a sua 
ineficácia e falta de juridicidade. Desta forma, a Comissão de Direitos 
Humanos no ano de 1949 iniciou a elaboração de dois tratados distintos 
chamados de Pacto dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais que foram finalizados apenas em 1966. 
Enquanto o primeiro Pacto foi pleiteado diplomaticamente por potências 
ocidentais que buscavam a proteção das liberdades individuais inspiradas 
nos valores do Estado Liberal do século XIX, o segundo foi demandado por 
bloco de países jovens em desenvolvimento tendo como referências prin-
cipais a Constituição do México (1917) e de Weimar (1919) que visavam 
a proteção e afirmação dos direitos sociais.

A distinção dos dois textos internacionais estava, na verdade, na concepção 
estatal que os fundamentava. De um lado, havia o modelo liberal que pre-
valeceu no período de surgimento e consolidação dos Estados Nacionais dos 

3. DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 29.ed. São Paulo: Editora Sarai-
va, 2010

4. GARCIA; LAZARI, Bruna Pinotti, Rafael de. Manual de Direitos Humanos. 2.ed. Salvador: JusPo-
divm, 2015

séculos XVII e XVIII, impondo a doutrina do “Laissez-faire, laissez-passer” 
e do “État Gendarme” – Estado Polícia, em que a atuação estatal é bastante 
reduzida e a ênfase é dada ao individualismo, em detrimento da sociedade. 
O modelo liberal estabelecia em sua concepção teórica que as próprias forças 
atuantes na sociedade realizariam os fins por ela determinados, com a inter-
venção do Estado apenas em caso de conflito. Na prática, os direitos eram 
assegurados pela formalização de sua declaração em norma jurídica, sendo 
que a constitucionalização dos direitos deu-se ao longo dos séculos XVIII e 
XIX (FRIEDRICH, 2008, p. 5).

A distinção entre os dois tratados, de acordo com Piovesan5, incide 
em que enquanto os direitos políticos e sociais são considerados como 
auto aplicáveis, que devem ser assegurados no plano Estatal sem escusa ou 
demora, os direitos sociais elencados pelo Pacto dos Direitos Econômi-
cos, Sociais e Culturais possuem uma aplicação progressiva condicionada 
ao esforço e assistência do Poder Público, com a finalidade de alcançar a 
completa realização desses direitos.

O Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais interferem mais 
ainda no ramo do Direito Constitucional em razão de englobar essas pres-
tações positivas em relação aos direitos com saúde e educação, pois segundo 
Friedrich6 esses direitos englobam os deveres do Estado como agente pro-
motor e intervencionista, entendendo o indivíduo não mais apenas como um 
sujeito de direitos mas como um beneficiário da efetivação dessas garantias.

Ao decorrer das décadas, a codificação dos direitos humanos por meio 
dos tratados internacionais se intensificou tanto no âmbito da proteção dos 
direitos humanos no âmbito global, por meio das Nações Unidas e a Organi-
zação Mundial do Trabalho, quanto nos sistemas regionais, sendo positivados 
as mais variáveis categorias de direitos referentes aos direitos migratórios, de 
refúgio, das crianças e adolescentes, das mulheres, dos trabalhadores, relativos 
aos crimes de guerra, tortura, dentre outros.

Essa série de tratados acordados e depois ratificados por Estados-mem-
bros incidiu diretamente na formulação de Constituições promulgadas 
durante e após esse processo de internacionalização dos direitos humanos, e 
em reformas constitucionais. O compromisso da comunidade internacional 

5. PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 15.ed. São 
Paulo: 2015.

6. FRIEDRICH, Tatyana Scheila. Proteção dos Direitos Humanos: Constitucionalização do Direito 
Internacional ou Internacionalização do Direito Constitucional? Disponível em: <https://revistas.
ufpr.br/dint/article/view/16128/10846> Acesso em: 22.set.2018

https://revistas.ufpr.br/dint/article/view/16128/10846
https://revistas.ufpr.br/dint/article/view/16128/10846
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de defesa e garantia da dignidade da pessoa humana, afetou a refundação 
do Estado pressupõe um constitucionalismo de um novo tipo, diferente 
do constitucionalismo moderno que foi criado pelas elites políticas com 
objetivo de constituir um estado com características as quais as diferenças 
étnicas, culturais, religiosas ou regionais não são suprimidas7.

Enquanto a perspectiva de uma Constituição formal escrita é espe-
cificar quais são os responsáveis em governar e editar normas para evitar 
o excesso de poder do Estado, Marques8 afirma que a sociedade interna-
cional por meio das regras convencionais de direito apresentam questões 
sobre a eficácia dessas mesmas normas.

De acordo com Trindade9 os fundamentos dos direitos humanos 
transcendem o direito estatal e o consenso geral formado hoje em torno da 
necessidade da internacionalização de sua proteção corresponde a uma manifes-
tação cultural de nossos tempos, juridicamente viabilizada pela coincidência de 
objetivos entre o direito internacional e o direito interno quanto à proteção da 
pessoa humana. Ainda afirma o autor, que o Estado também não pode deixar 
de cumprir suas obrigações convencionais sob o pretexto de supostas dificul-
dades de ordem constitucional ou interna, em virtude de princípios basilares 
do sistema internacional público como Pacta Sunt Servanda.

Sobre o encontro entre o Direito Internacional e o Constitucional, 
Campos10 alega que os dois ramos incidem na influência um do outro, 
como institutos e categorias constitucionais assimilados ao Direito Interna-
cional, e a incorporação do direito internacional na ordem jurídica interna, 
a “irradiação” das normas e obrigações internacionais nas Constituições do-
mésticas, chamadas como a constitucionalização do Direito Internacional.

Mazzuoli11 afirma que na perspectiva contemporânea, o direito inter-

7. FREITAS; MARÇAL, Riva Sobrado de, Julia Dambrós. O transconstitucionalismo no Sistema In-
teramericano de Direitos Humanos e a necessidade de re(pensar) a América Latina. Disponível 
em: <https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/cd/article/view/2020/0> Acesso em 
23.set.2018.

8. MARQUES, Marcelo Henrique Pereira. Constitucionalismo Global: Novas tendências para Cul-
tura, Soberania e o Direito frente a formação de uma aristocracia internacional. Disponível em: 
<https://revistas.ufpr.br/dint/article/view/5652> Acesso em: 22.set.2018.

9. TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direito Internacional e Direito Interno: sua interação na 
proteção dos Direitos Humanos. Disponível em: <http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/
22361-22363-1-PB.pdf> Acesso em: 22.set. 2018.

10. CAMPOS, Bárbara Pincowsca Cardoso. Controle de Convencionalidade: aproximação entre o di-
reito internacional e o constitucionalismo? Disponível em: < http://centrodireitointernacional.com.br/
static/revistaeletronica/volume12/arquivos_pdf/sumario/Artigo_Barbara_Campos.pdf> Acesso em: 
22.set.2018

11. MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso Internacional de Direito Internacional Público. 8.ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.

nacional público, em razão dos direitos humanos e do direito ambiental, não 
pode ser visto como um direito completamente apartado do direito interno, 
segundo uma perspectiva tradicional puramente dualista. Ainda segundo o 
autor, direito internacional nos dias de hoje, refere-se às normas de regência, 
que perfeitamente interferem em matérias de alcance doméstico.

Contudo, o ramo do direito internacional e do direito constitucional 
se complementam e se conectam diretamente em matérias relacionadas aos 
direitos humanos, desta forma, os dois segmentos não podem ser vistos como 
contrapostos ou contraditórios, eles devem ser complementares nos seus 
mecanismos de defesa e proteção à dignidade da pessoa humana.

2. A TEORIA DO TRANSCONSTITUCIONALISMO
A globalização é vista por Bauman12, como processo irreversível que 

afeta a população diretamente, tanto para dividi-la quando uni-la. Tendo em 
vista esse conceito, os Estados passam a sofrer interferências diretas e mais 
intensas de outros espaços nacionais.

No passado, tinha-se a visão que o direito constitucional originário 
era o interno, no entanto, após o fim do século passado com a entrada da 
contemporaneidade, a preocupação com os direitos humanos fez com que 
o âmbito jurídico também se voltasse para a comunidade internacional13.

Com a maior integração da sociedade em níveis mundiais, problemas 
relacionados a direitos humanos passam a assumir relevância internacional, 
exigindo dos Estados respostas para solucionar os problemas de forma trans-
versal entre as ordens jurídicas.

É dentro dessa perspectiva de inclusão e diálogo entre as cortes cons-
titucionais que Neves14 introduz o conceito de transconstitucionalismo 
como aquilo que aponta exatamente para o desenvolvimento de proble-
mas jurídicos que perpassam os diversos tipos de ordens jurídicas, uma 
vez que surgem cada vez mais questões que poderão envolver instâncias 
estatais, internacionais, supranacionais e transnacionais (arbitrais), assim 
como instituições jurídicas locais nativas, na busca da solução de problemas 

12. BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Tradução de Marcus Penchel. Rio 
de Janeiro: Zahar, 1999

13. ESCALANTE, R. P. El valor del Derecho y la Jurisprudencia Internacionales de Derechos Humanos. 
In: FIX-ZAMUDIO. H. Liber Amicorum. v. 1. San José: Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos, 1998.

14. NEVES, Marcelo. Do Diálogo entre as cortes supremas e a Corte Interamericana de Direitos Hu-
manos ao transconstitucionalismo na America Latina. Revista de Informação Legislativa. 2014.

https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/cd/article/view/2020/0
https://revistas.ufpr.br/dint/article/view/5652
http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/22361-22363-1-PB.pdf
http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/22361-22363-1-PB.pdf
http://centrodireitointernacional.com.br/static/revistaeletronica/volume12/arquivos_pdf/sumario/Artigo_Barbara_Campos.pdf
http://centrodireitointernacional.com.br/static/revistaeletronica/volume12/arquivos_pdf/sumario/Artigo_Barbara_Campos.pdf
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tipicamente constitucionais.

A partir do diálogo transconstitucional, os Supremos Tribunais/
Cortes Constitucionais invocam decisões, não somente de Cortes de outros 
Estados, mas também de Tribunais Internacionais. Contudo, este entrela-
çamento não será concretizado se as ordens jurídicas (sobretudo as estatais) 
não estiverem dispostas a abrir-se para outras ordens a fim de que possam 
surpreender-se com a experiência do outro em sua auto compreensão acerca 
da abrangência e significado dos direitos e problemas constitucionais que 
estão sendo analisados no caso concreto15.

O autor ainda afirma que utilizando-se desse diálogo entre as Cortes, 
o enriquecimento é mútuo, uma vez que é possível analisar e dar maior 
garantia a proteção dos direitos humanos incorporando jurisprudências e 
princípios de outros Estados soberanos aplicado no direito interno demons-
trando que o diálogo e o aprendizado recíprocos podem ser vistos como 
uma saída para a resolução de problemas constitucionais comuns que são 
enfrentados pelos Estados.

O diálogo entre os sistemas constitucionais permite que os Estados 
identifiquem seus potenciais assim como suas debilidades, ao passo que os 
processos de intercâmbio constitucional não consistem simplesmente em 
uma “cópia” ou “duplicação” de conteúdo. Embora, em algumas ocasiões, 
exista uma mera reprodução, em muitas outras se apresentam processos de 
adequação e contextualização, alteração e modificação16.

Ordens normativas dessa espécie exigem, quando entram em colisão 
com as instituições da ordem jurídica constitucional de um Estado, um 
“transconstitucionalismo unilateral” de tolerância e, em certa medida, de 
aprendizado. Essa forma de transconstitucionalismo impõe-se, porque – 
embora as referidas ordens jurídicas, em muitas de suas normas e práticas, 
se afastem sensivelmente do modelo de direitos humanos e de limitação 
jurídica do poder nos termos do sistema jurídico da sociedade mundial 
– a simples outorga unilateral de “direitos humanos” aos seus membros é 
contrária ao transconstitucionalismo, explica Neves17

15. NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009.
16. GARCÍA, C. E. Entre identidad e intercambio jurídico. El nuevo modelo de justicia y control consti-

tucional en el Ecuador. In: BOGDANDY, A. von; FERRER MAC-GREGOR, E.; MORALES ANTO-
NIAZZI, M. (Coords.). La justicia constitucional y su internacionalización. ¿Hacia un lus constitu-
cional commune en América Latina? Distrito Federal: Universidad Autónoma de México, 2010

17. NEVES, Marcelo. Do Diálogo entre as cortes supremas e a Corte Interamericana de Direitos Hu-
manos ao transconstitucionalismo na América Latina. Revista de Informação Legislativa. 2014.

3. O TRANSCONSTITUCIONALISMO NO SISTEMA INTE-
RAMERICANO

O transconstitucionalismo não se restringe a relações entre duas 
ordens jurídicas, podendo envolver entrelaçamentos triangulares ou 
multiangulares entre ordens jurídicas em torno de um mesmo problema 
constitucional. Especialmente no tocante aos direitos humanos, verifica-se 
um transconstitucionalismo pluridimensional envolvendo diversas ordens 
jurídicas, que se desenvolve, igualmente, de formas as mais diferentes, na 
América Latina18.

O sistema interamericano teve início com a aprovação da Declaração 
de Direitos Humanos em 1948. Posteriormente, os Estados Americanos 
ratificaram uma série de tratados internacionais com base na proteção dos 
direitos humanos.

O sistema Interamericano é composto por dois órgãos: a Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, instituída pela Carta da Organização 
dos Estados Americanos (OEA) no ano 1959, e a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos criada pela Convenção Americana de Direitos Humanos 
(CADH) em 1969.

Uma experiência relevante de transconstitucionalismo desenvolve-
-se na relação entre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos e as 
ordens constitucionais dos respectivos Estados que ratificaram a Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos. Não se trata somente da imposição 
das decisões da Corte aos tribunais nacionais com competências consti-
tucionais, mas também porque estes revisam sua jurisprudência à luz das 
decisões da Corte19.

O Brasil aderiu ao sistema regional de proteção de direitos humanos, 
fundado pelo pacto de San José da Costa Rica. Esse órgão tem competência 
para julgar casos de violações de direitos humanos, ocorridos em Estados 
signatários do tratado. Portanto, é importante que o sistema judicial bra-
sileiro considera as decisões desta corte internacional, para que possam ser 
operadas mudanças hermenêuticas na constituição em prol de uma maior 
efetividade dos direitos humanos, argumenta Santos20.

18. Id.
19. NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009.
20. SANTOS, Hugo Leonardo Rodrigues. Transconstitucionalismo E Sistema Interamericano De Pro-

teção De Direitos Humanos: Necessidade De Abertura Cognitiva Para Uma Razão Transversal 
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O autor também afirma que nos casos em que as decisões da Corte 
Interamericana conflitem com interesses nacionais, importa tentar modi-
ficar legitimamente a jurisprudência deste órgão supranacional, por meio 
de representações de magistrados na composição da corte, esforços técni-
cos para modificação de uma decisão, discussões políticas e jurídicas em 
veículos autorizados. O que não é possível é solenemente ignorar a juris-
prudência da Corte, sob pena de incorrer em uma indevida supressão de 
direitos humanos e garantias fundamentais.

Ora, se as normas jurídicas apresentam interpretações plurais, 
cumpre-se adotar aquela que melhor concorda na proteção dos direitos 
humanos sendo compatível e coerente com a teoria do transconstitucio-
nalismo aplicada pelas cortes no âmbito interno. Nesse sentido, Silva21 
afirma que a construção de um novo significado da norma constitucional 
pressupõe o estabelecimento de uma vontade normativa revelada em face 
de uma situação concreta, considerando-se indispensável a atualização do 
texto constitucional em face de novas e inesperadas realidades

4. TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMA-
NOS E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

A proteção aos direitos fundamentais vem sendo ampliada tanto no 
âmbito interno como no âmbito externo. Com a promulgação da CF/88 
juntamente com seu caráter protecionista e garantista no âmbito de direitos 
ao homem, em virtude do inúmero rol de direitos fundamentais e sociais.

A Carta Magna trouxe essa abertura ao direito internacional ao assegu-
rar, por meio do artigo 5°, § 2º, a abertura à direitos e garantias decorrentes 
dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

Flávia Piovesan22 afirma que os direitos e garantias expressos na Cons-
tituição não excluem outros direitos decorrentes dos tratados internacionais, 
incluído no rol dos direitos constitucionais já garantidos.

Com a aprovação da emenda constitucional nº 45/2004, os tratados 

No Sistema Constitucional Brasileiro Revista Thesis Juris. 2016. Disponível em: <http://www.revis-
tartj.org.br/ojs/index.php/rtj/article/view/490/pdf>. Acesso em: 24. Set.2018.

21. SILVA, Guilherme Amorim Campos da. A Internacionalização dos direitos humanos na fundação 
de um novo direito constitucional material. In: PAGLIARINI, Alexandre Coutinho; DIMOULIS, 
Dimitri (coord.). Direito constitucional internacional dos direitos humanos. Belo Horizonte: Fórum, 
2012. p. 89.

22. PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 15.ed. São Paulo: 
2015.

e convenções internacionais que versassem sobre direitos humanos, desde 
que aprovados por três quintos dos votos em dois turnos em cada casa do 
Congresso, seriam equivalentes a emendas constitucionais (CF, art. 5º §3º).

De acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), no 
julgamento do RE 466.343-1/ SP, os tratados internacionais sobre direitos 
humanos que não sigam a EC 45/2004 teriam status supralegal: abaixo da 
Constituição, mas acima de toda a legislação infraconstitucional.

Com a nova posição do Supremo, a configuração da pirâmide jurídica 
do ordenamento brasileiro foi modificada: na parte inferior encontra-se a 
lei ordinária; na parte intermediária encontram os tratados de direitos hu-
manos – aprovados sem o quórum qualificado do artigo 5º, parágrafo 3º da 
CF – e no topo encontra-se a Constituição, juntamente com as emendas e 
os tratados aprovados nos termos do artigo 5, parágrafo 3º.

Em 2008, a mesma decisão do Supremo Tribunal Federal que incidiu 
na definição da força normativa dos tratados internacionais relacionados 
aos direitos humanos no Brasil, foi também histórica na utilização de 
tratado internacional para o afastamento de uma regra interna. Os RE 
466.343-SP e HC 87.585-TO que discutiam sobre a inconstitucionalidade 
da prisão de depositário infiel, na hipótese de alienação fiduciária, em vir-
tude do Brasil ter ratificado a Convenção Americana de Direitos Humanos 
que explicitamente veda prisão por dívida, permitindo apenas em razão de 
alimentos expedida devidamente pela jurisdição competente para tanto. A 
decisão do Supremo incidiu na inconstitucionalidade da prisão por dívida, 
o que motivou a anulação da Súmula n. 619 do Tribunal.

Tal decisão repercutiu no âmbito do direito interno, em razão da Su-
prema Corte brasileira se demonstrar geralmente relutante na aplicação de 
jurisprudências e tratados internacionais, vindo aleatoriamente a mencionar-
-las quando convém ao seu posicionamento. Um exemplo muito evidente 
do referido comportamento do Supremo Tribunal Federal foi em sua decisão 
do RE 511.961/SP em 2009 em que a Corte decidiu sobre a exigencia de 
diploma universitário para o exercício da profissão de jornalista embasando 
a sua decisao em uma sentença emitida pela Corte Interamericana em 1985, 
muito antes da aceitaçao do Estado brasileiro a jurisdiçao desta Corte, que 
só veio a ser realizada em 1992 por meio do Decreto n. 678/92.

No ano de 2008, a Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental n. 153 (ADPF 153) interposta pelo Conselho Federal da 
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Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), requereu ao Supremo Tribunal 
Federal a interpretação do §1° do art. 1° da Lei 6.683 de 1979/50(Lei da 
Anistia) à luz dos preceitos da Constituição Federal de 1988. A referida Lei 
concedia anistia aos crimes políticos e conexos cometidas por agentes civis 
e militares contra os opositores políticos durante o regime militar brasileiro.

No mesmo período, o caso Gomes Lund e outros (“Guerrilha do Ara-
guaia) vs Brasil, tramitava na Corte Interamericana de Direitos Humanos 
que dizia respeito a tortura, detenção arbitrária e desaparecimento forçado 
de 70 pessoas, entre membros do Partido Comunista e consequentemente 
questionava a legalidade da anistia concedida pelo Estado brasileiro em 
razão da Convenção Americana de Direitos Humanos e a interpretação da 
corte vedar leis de anistia.

Em abril de 2010, o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a Consti-
tucionalidade da Lei da Anistia, por 7 votos a 2, em que o Relator Ministros 
Eros Grau alegou que caberia ao Poder Legislativo a revisão da Lei da Anis-
tia e não a Suprema Corte. No final do mesmo ano, novembro de 2010, o 
Estado brasileiro foi condenado pela Corte da Costa Rica por responsabili-
dade na investigação dos crimes ocorridos no período da ditadura.

A Corte Interamericana considera que a forma na qual foi interpretada e apli-
cada a Lei de Anistia aprovada pelo Brasil (pars. 87, 135 e 136 supra) afetou 
o dever internacional do Estado de investigar e punir as graves violações de 
direitos humanos, ao impedir que os familiares das vítimas no presente caso 
fossem ouvidos por um juiz, conforme estabelece o artigo 8.1 da Convenção 
Americana, e violou o direito à proteção judicial consagrado no artigo 25 
do mesmo instrumento, precisamente pela falta de investigação, persecução, 
captura, julgamento e punição dos responsáveis pelos fatos, descumprindo 
também o artigo 1.1 da Convenção. Adicionalmente, ao aplicar a Lei de 
Anistia impedindo a investigação dos fatos e a identificação, julgamento e 
eventual sanção dos possíveis responsáveis por violações continuadas e per-
manentes, como os desaparecimentos forçados, o Estado descumpriu sua 
obrigação de adequar seu direito interno, consagrada no artigo 2 da Con-
venção Americana. (CorteIDH, 2010, p. 64)

O Estado brasileiro em sua defesa alegou que não possuía compro-
missos com tratados internacionais nesta matéria na época da publicação da 
Lei da Anistia, assim como também não estava submetido à jurisdição da 
Corte Interamericana. Lima23 alega que mesmo a Corte Interamericana re-

23. LIMA, George Marmelstein. Guerra de Gigantes: STF versus CIDH (Lei da Anistia). Disponível 
em: <https://direitosfundamentais.net/2011/02/17/guerra-de-gigantes-stf-versus-cidh-lei-de-anistia/> 

conhecendo a questão temporal, desenvolveu um inteligente argumento para 
justificar a sua competência ao caso. A Corte afirmou que a não apuração dos 
crimes cometidos de desaparecimento forçado pelo Estado brasileiro durante 
a Guerrilha do Araguaia, cujos os corpos continuam desaparecidos, possuem 
o caráter permanente, ou seja o crime continua sendo praticado já que os 
corpos não são encontrados e investigados por omissão do Estado brasileiro.

De acordo com Ramos24 era de conhecimento público que o objeto 
da ADPF 153 era totalmente abrangido pela ação de responsabilidade 
internacional por violação de direitos humanos, e mesmo assim os Minis-
tros do Supremo assumiram o risco de tomar uma decisão diante de um 
cenário que a sentença emitida pela Corte Interamericana seria supérflua 
se o repetisse, ou inócua se o contrariasse.

A referida hipótese poderia ter sido uma excelente oportunidade do 
Supremo Tribunal Federal “dialogar” com a Corte Interamericana a fim de se 
tomar uma decisão coerente com a jurisdição internacional que o Estado está 
submetido e ainda reafirmar o compromisso do Poder Judiciário nas relações 
internacionais assumidas pelo Brasil. Entretanto, a Corte brasileira optou em 
“fechar os ouvidos” e emitir uma decisão baseada apenas nas normas internas, 
limitando seu olhar sobre a questão apenas a uma análise formal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a internacionalização dos direitos humanos, os Estados deixaram 

de ser a primeira e última instância nas violações de direitos ocorridos em seu 
território, em razão de compromissos internacionais que eles mesmos aceita-
ram e ratificaram. A conexão interdisciplinar entre o direito constitucional e 
o direito internacional é inevitável para se garantir a eficácia da proteção dos 
direitos humanos no âmbito doméstico.

A teoria do transconstitucionalismo é baseada no diálogo entre os 
sistemas constitucionais e internacionais que permite um progresso nas le-
gislações e jurisprudências internas e externas, assim como o enriquecimento 
jurídico ao proferir sentenças utilizando conceitos e princípios de outros 
Estados soberanos e Cortes Internacionais no âmbito dos direitos humanos.

Na América Latina, o transconstitucionalismo se desenvolveu na 

Acesso em: 22.set.2018.
24. RAMOS, André de Carvalho. Processo Internacional de Direitos Humanos. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 

2016.

https://direitosfundamentais.net/2011/02/17/guerra-de-gigantes-stf-versus-cidh-lei-de-anistia/
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relação entre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos e as ordens 
constitucionais dos respectivos Estados que ratificaram a Convenção Ame-
ricana sobre Direitos Humanos, por meio das recomendações da Corte 
aos tribunais nacionais com competências constitucionais, e a revisão da 
jurisprudência interna à luz das decisões da Corte, uma vez que as normas 
jurídicas apresentam interpretações plurais, devendo ser aplicada aquela 
que mais favorece e protege os direitos humanos.

Conforme analisado nesta pesquisa, o Supremo Tribunal Federal se 
demonstra ainda relutante na utilização de jurisprudência e tratados inter-
nacionais no sentido se efetivamente se reformar o entendimento do direito 
brasileiro. O que ocorre geralmente é uma menção do direito internacional 
ou da jurisprudência de outras cortes constitucionais apenas como uma rea-
firmação de suas concepções sobre o direito interno, demonstrando assim 
um posicionamento fechado e nacionalista do Supremo, principalmente 
na análise da ADPF 153.

O transconstitucionalismo só tende a agregar ao direito brasileiro, 
principalmente em relação a interpretação e aplicação dos direitos hu-
manos no âmbito nacional. Entretanto, o diálogo entre Cortes e sistemas 
normativos não é possível enquanto a suprema corte não permitir a entra-
da de outras fontes jurídicas, ainda que internacionais, no ordenamento 
brasileiro.

GRUPO DE TRABALHO - DIREITO 
AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE



MELHORAMENTO GENÉTICO EUGÊNICO, À LUZ 
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À LIBERDADE E 
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INTRODUÇÃO
Quão distantes estão os ideais hitlerianos da realidade do século XXI? 

A constituição da raça ariana realmente deixou de ser um objetivo a ser 
alcançado? Se encontramo-nos defronte a esses questionamentos, normal-
mente negaríamos impetuosamente qualquer possibilidade de restituição 
de governos baseados em premissas que remetem à história nazista. No 
entanto, o estudo a respeito da reprodução humana, e, mais especificamen-
te, sobre a aplicação das técnicas de reprodução assistida, jogam luz sobre 
problemáticas que, aparentemente, teriam sido deixadas para trás com o 
fim das políticas de construção de uma sociedade ariana.

A pesquisa acerca do movimento eugênico – surgido décadas antes 
da segunda guerra mundial -, que propunha a restrição aos direitos de 
reprodução humana para a edificação de uma população baseada somen-
te em genes “saudáveis”, permite questionamentos mais do que atuais, 
que acompanham a evolução das técnicas de reprodução artificial e da 
engenharia genética.

Como se verá, a ciência eugenista defendia que aqueles dotados de uma 
genética mais “pura”, sem tendência a defeitos físicos, psicológicos e sociais, 
como o alcoolismo, deveriam ser privilegiados com o direito de reproduzir – e 

1. Acadêmica do Curso de Direito do Centro Universitário – Católica de Santa Catarina, campus Joinville/
SC. Nascida e residente na cidade de Joinville/SC – Brasil, atualmente exerce a função de Assistente em 
Administração na Universidade Federal de Santa Catarina. Endereço eletrônico para correspondência: 
isabel.silveira@catolicasc.org.br.

2. Professor do Centro Universitário – Católica de Santa Catarina, campus Joinville/SC (Orientador). Dou-
tor em Filosofia UFSC. Joinville, SC, Brasil, Professor. Servidão São Severino n.76, Saguaçu, Joinville 
Sc, CEP 89221597. Endereço eletrônico para correspondência: itamar.gelain@catolicasc.org.br.
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teriam na verdade mais que um direito, um dever para com o Estado de dar 
continuidade à sua linhagem, a fim de que se pudesse aos poucos povoar a 
sociedade apenas com os geneticamente mais evoluídos. Hoje, a aplicação dos 
conhecimentos da engenharia genética atende primordialmente a interesses 
privados: são os progenitores, e não mais o Estado, os mais preocupados com 
a constituição do código genético da sua prole, devido sobretudo à popula-
rização das técnicas de procriação artificial.

Diante dessa realidade, é importante questionar qual o limite moral e 
legalmente aceitável da sua intervenção nesse processo. Entre os objetivos 
deste artigo está entender, por exemplo, até onde se deve exigir a intoca-
bilidade da essência e da autonomia da criança, partindo do pressuposto 
que a Constituição Federal garante proteção aos chamados direitos de per-
sonalidade e de liberdade.

A prática das clínicas de reprodução assistida revela a realidade da 
busca pelo embrião perfeito através da fecundação de gametas provenientes 
de doadores com características que atendam as expectativas dos futuros 
pais. Diante desse fato, procurar-se-á entender como a utilização das téc-
nicas de reprodução assistida relaciona-se aos ideais eugênicos. Aqui se faz 
pertinente o questionamento de Sgreccia: “Até que ponto o ato médico, 
a intervenção do médico ou mesmo do biólogo tem um caráter de ajuda 
terapêutica ou se torna um ato substitutivo e manipulatório?”3.

Tem-se como ponto-chave da discussão proposta os aspectos morais 
e jurídicos envolvidos com as atuais descobertas da engenharia genética 
Constituiriam elas um empecilho na busca pela igualdade entre os seres 
humanos? Representariam um perigo às garantias de liberdade e de perso-
nalidade, previstas na Constituição brasileira? Serão averiguadas as possíveis 
implicações que a manipulação genética acarretaria para as concepções que 
o ser humano tem da vida, do que é justo, e do que é ético.

1. HISTÓRIA DO MOVIMENTO EUGENISTA
O movimento eugenista teve suas primeiras formatações no início 

do século XIX, a partir dos estudos de Francis Galton, primo de Charles 
Darwin, cuja teoria da pangênese, que postulava existência de uma unida-
de fisiológicaresponsável pela transmissão das características dos pais a seus 

3. SGRECCIA, Elio. Manual de Bioética: fundamentos e ética biomédica. 3. ed. São Paulo: Edições 
Loyola, 2009. p. 497.

filhos, foi fundamental para o desenvolvimento da ciência eugênica.Galton 
defendia que a prole, fruto do casamento entre determinadas pessoas, poderia 
ser não somente portadora de elementos físicos – cor do olho ou da pele -, 
mas também do talento e da capacidade intelectual advindos dos pais – bem 
como de características não desejáveis, como o alcoolismo e degenerações.

O pesquisador defendia a urgência da reprodução por parte dos 
indivíduos biologicamente mais abastados para suplantar o avanço po-
pulacional dos considerados degenerados, a fim de evitar a proliferação 
de distúrbios sociais, como a delinquência, a prostituição e o alcoolismo. 
A reprodução humana pensada e organizada com base nas características 
hereditárias de cada indivíduo, antes mesmo da adoção de melhores con-
dições de higiene, educação e de meio ambiente, implicaria uma melhora 
generalizada das condições sociais.

Para garantir que as características das melhores linhagens prevaleces-
sem, Galton acreditava que

da mesma forma que os criadores de animais selecionavam os melhores 
de um rebanho, favorecendo-lhes as condições reprodutivas e, com isso, 
melhorando o plantel, os seres humanos também poderiam ser selecionados 
por intermédio de um controle reprodutivo eugenicamente orientado; o 
que significava favorecer casamentos entre pessoas de uma linhagem consi-
derada eugenicamente qualificada e criar restrições para que os indivíduos 
considerados eugenicamente inaptos não se reproduzissem; com essas me-
didas visava-se proporcionar que a média populacional inclinasse em favor 
das melhores características hereditárias.4

Caberia então ao Estado, na concepção dos eugenistas, determinar os 
rumos e a qualidade de sua população, pois haveria, no final, uma estreita 
sintonia entre os interesses individuais e os coletivos na busca de uma 
sociedade “saudável”.

As sugestões de Galton para proliferar as características que acredi-
tava serem as melhores para os seres humanos constituíam uma mistura 
do que a doutrina mais atual denomina “eugenia negativa” e “eugenia 
positiva”: a primeira busca evitar a transmissão de caracteres considerados 
de menor valor, enquanto a última favorece a transmissão dos caracteres 
considerados desejáveis.

4. DEL CONT, Valdeir. Francis Galton: eugenia e hereditariedade. Scientiae Studia, v. 6, 201-218, 2008, 
p. 202. Disponível em:<http://www.revistas.usp.br/ss/article/view/11129>. Acesso em: 06 out. 2017.

http://www.revistas.usp.br/ss/article/view/11129
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Para explicar a eugenia negativa, Azevedo5faz alusão às práticas nazistas 
de extermínio em massa. Por outro lado, nos dias atuais, a prática da eugenia 
positiva é mais facilmente observável, já que, de fato, não há necessidade de 
intervenções estatais para forçar casamentos arranjados visando o aumento 
da taxa de reprodução dos geneticamente aprimorados: basta reparar-se no 
incentivo, tão comum nas clínicas de fertilização, da utilização de gametas 
coletados de pessoas com determinados traços físicos ou intelectuais para a 
realização da fecundação artificial.

2. A FECUNDAÇÃO HUMANA ARTIFICIAL
A fecundação artificial lança mão de um procedimento que pode ser 

classificado conforme a utilização de gametas do próprio casal (fecundação 
artificial homóloga), ou de gametas provenientes de ao menos um doador 
que não faça parte do casal (fecundação artificial heteróloga).

As técnicas de reprodução humana artificial também podem ser di-
vididas em extracorpóreas e intracorpóreas6, de acordo com o lugar onde 
se dará a fecundação. No primeiro grupo temos a fecundação in vitro e a 
fecundação in vitro com embryo-transfer; no segundo, há a inseminação 
artificial (o esperma é depositado nas vias genitais femininas) e a técnica de 
retirada de gametas e posterior transferência para o interior da trompa de 
falópio. Nas técnicas intracorpóreas a artificialidade se restringe na retirada e 
na introdução do sêmen, enquanto que no primeiro grupo, a artificialidade 
abrange o próprio momento da fecundação.

Partindo desse brevíssimo resumo acerca dos procedimentos científicos 
aplicados,parece sensato fazer remissão à Sgreccia7, que considerava estar 
a humanidade “num ponto crucial das aplicações científica e técnicas do 
homem, onde é mais do que nunca necessário fazer a distinção entre o que é 
tecnicamente possível – e também útil – e o que é moralmente lícito”. Hoje, 
a fecundação artificial já é tecnicamente possível, mas, no seu processo, é fácil 
capturar indícios de eugenia: no momento em que os pais indicam as carac-
terísticas e qualidades do doador dos gametas, por exemplo, o procedimento 
passa a conter finalidade outra além da terapia da infertilidade.

Destaque-se que a Resolução nº 1.957/2010 do Conselho Federal de 

5. AZEVEDO, Marco Antônio Oliveira. Eugenia e melhoramento humano. In: TORRES, João Carlos 
Brum (Org.). Manual de ética: questões de ética teórica e aplicada. Petrópolis: Vozes, 2014. p. 696

6. JUNGES, José Roque. Bioética: perspectivas e desafios. São Leopoldo: Unisinos, 2005.
7. SGRECCIA, Elio. Manual de Bioética: fundamentos e ética biomédica, p. 498.

Medicina prevê que “as técnicas de RA [reprodução assistida] não devem 
ser aplicadas com a intenção de selecionar o sexo (sexagem) ou qualquer 
outra característica biológica do futuro filho, exceto quando se trate de 
evitar doenças ligadas ao sexo do filho que venha a nascer”8. Portanto, no 
Brasil, não cabe aos futuros genitores a definição do sexo do bebê apenas 
por simples caprichos.

2.1. O EXAME GENÉTICO DO EMBRIÃO
O exame genético pré-natal é realizado num período determinado do 

desenvolvimento embrio-fetal com a finalidade de confirmar se o nascituro 
está afetado por malformações ou defeitos que possam influir em sua vida 
futura9. A avaliação sobre o embrião, no caso da fecundação artificial, pode 
se dar antes ou depois da implantação do embrião no útero. A partir da fi-
nalização do Projeto Genoma Humano, o exame genético foi aperfeiçoado, 
assim como sua finalidade eugênica tornou-se mais factível.

O chamado diagnóstico pré-natal consisteem uma análise do feto que 
se encontra no útero materno, o qual poderá sofrer intervenção cirúrgica para 
tratar de eventual enfermidade, – mas não poderá ser descartado, pois nesse 
caso configurar-se-ia prática de aborto.

Quanto ao diagnóstico pré-implantatório, o item VI da Resolução nº 
1.957/2010 do CFM prevê que

as técnicas de RA [reprodução assistida] também podem ser utilizadas na 
preservação e tratamento de doenças genéticas ou hereditárias, quando per-
feitamente indicadas e com suficientes garantias de diagnóstico e terapêutica.

1 – Toda intervenção sobre embriões ‘in vitro’, com fins diagnósticos, não 
poderá ter outra finalidade que não a de avaliar sua viabilidade ou detectar 
doenças hereditárias, sendo obrigatório o consentimento informado do casal;

2 – Toda intervenção com fins terapêuticos sobre embriões ‘in vitro’ não 
terá outra finalidade que não a de tratar uma doença ou impedir sua trans-
missão, com garantias reais de sucesso, sendo obrigatório o consentimento 
informado do casal.10

Esse procedimento tem o escopo de investigar doenças genéticas ou 
hereditárias presentes em embrião ainda não implantado no útero materno, 

8. BRASIL. Conselho Federal de Medicina. Resolução nº 1.957/2010. Disponível em:<http://www.por-
talmedico.org.br/resolucoes/CFM/2010/1957_2010.htm>. Acesso em: 06 out. 2017.

9. SGRECCIA, Elio. Manual de Bioética: fundamentos e ética biomédica. p. 345.
10. BRASIL. Conselho Federal de Medicina. Resolução nº 1.957/2010. Disponível em:<http://www.por-

talmedico.org.br/resolucoes/CFM/2010/1957_2010.htm>. Acesso em: 06 out. 2017.

http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2010/1957_2010.htm
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2010/1957_2010.htm
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2010/1957_2010.htm
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2010/1957_2010.htm
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que poderá ser descartado pelos pais caso apresente determinado gene que 
possa lhe causar algum tipo de enfermidade ou deficiência.

2.2. MANIPULAÇÃO GENÉTICA DOS EMBRIÕES
A adoção da procriação artificial, sobretudo a procriação in vitro, bem 

como as descobertas realizadas durante o Projeto Genoma Humano – pro-
grama que objetivou sequenciar todo o material referente aos genes humanos, 
para, entre outros objetivos,identificar os genes responsáveis pelas doenças 
hereditárias e proceder sucessivamente à geneterapia11- tornam propícias in-
tervenções sobre o código genético do embrião e dos gametas. A essa prática 
se dá o nome de engenharia genética, que engloba um conjunto de técnicas 
que tendem a transferir para a estrutura da célula algumas informações ge-
néticas que de modo natural não seriam obtidas.

Para aqueles que a criticam, a engenharia genética não passaria de uma 
eugenia privatizada, acessível apenas àqueles que podem arcar com seus 
custos. Na opinião de Sandel,“mesmo quando não há coerção envolvida, 
existe algo de errado com a ambição, seja ela individual ou coletiva, de de-
terminar as características genéticas de nossos filhos de modo deliberado”.12

Atualmente, uma das vertentes da política eugenista, a denomina-
da eugenia liberal, ainda defende o melhoramento genético, desde que 
este não restrinja a autonomia da criança, no sentido de que ela não seja 
direcionada para uma ou outra carreira, por exemplo;esse movimento é 
rejeitado por Sandel, que o define como “uma forma de pais privilegiados 
terem o tipo de filho que desejam e armá-los para o sucesso numa sociedade 
competitiva”.13 O agravante não estaria nem no fato dos pais usurparem 
a autonomia do filho que projetam – afinal, a criança não poderia mesmo 
escolher suas características genéticas:

O problema reside na hybris dos pais projetistas, no seu impulso de controlar 
o mistério do nascimento. Ainda que tal disposição não transforme os pais 
em tiranos em relação a seus filhos, ela desfigura a relação entre ambos e priva 
os pais da humildade e do aumento de empatia humana que a abertura ao 
inesperado é capaz de promover.14

Ao assegurar que o embrião implantado seja saudável, os progenitores 

11. SGRECCIA, Elio. Manual de Bioética: fundamentos e ética biomédica. p. 328.
12. SANDEL, Michael J. Contra a perfeição: ética na era da engenharia genética. 1. ed. Tradução de Ana 

Carolina Mesquita. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2013. p. 53.
13. SANDEL, Michael J. Contra a perfeição: ética na era da engenharia genética. p. 57.
14. SANDEL, Michael J. Contra a perfeição: ética na era da engenharia genética. p. 38.

estão exercendo, de fato, a sua autodeterminação15; o problema é que eles a 
estão exercendo sobre um ser que não lhes pertence.

Todavia, quando contemplado o raciocínio de Habermas, a resposta 
às dúvidas sobre os limites que devem ser impostos à intervenção dos pais 
torna-se mais simples. Questiona o filósofo: para que a pessoa se entenda 
como origem de suas próprias ações, “ela precisa fazer com que sua própria 
procedência remonte a um início indisponível – ou seja, a um início que só 
não prejulga sua liberdade se – como Deus ou a natureza – escapar à dispo-
sição de outras pessoas?”16. Para o pensador, a resposta é clara: a naturalidade 
do nascimento já “cumpre o papel conceitualmente necessário desse início 
indisponível”. Por isso, a eugenia liberal, ainda que não prejudique a criança 
ou reduza sua autonomia, é censurável na medida em que estabelece uma 
“atitude de dominação, que não valoriza o caráter de dádiva das potências e 
conquistas humanas e desconsidera aquela parcela da liberdade que consiste 
em uma persistente negociação com aquilo que nos é dado”.17

3. ASPECTOS JURÍDICO-CONSTITUCIONAIS APLICA-
DOS À MANIPULAÇÃO GENÉTICA

A despeito das concepções idílicas que envolvem a paternidade e a 
maternidade, o compromisso de gerar um novo indivíduo é também cer-
cado de implicações jurídicas. Como bem se sabe, o direito à vida detém 
status de direito fundamental, constando no caput do art. 5º, e implici-
tamente no inciso III do art. 1º, que faz referência à dignidade da pessoa 
humana como um dos fundamentos da República. Dessa forma, qualquer 
discussão que a tome como temática precisa ser desenvolvida com cautela, 
tanto pelos aspectos morais e religiosos, quanto pelos aspectos jurídicos 
que circundam o assunto.

Considera-se que a engenharia genética deve ser primordialmente 
fundamentada juridicamente sob dois direitos fundamentais: o direito à li-
berdade e o direito à personalidade.

Para Silva, a liberdade-base, entre todas as liberdades constantes da 
nossa Constituição (liberdade de locomoção, liberdade de pensamento, etc.), 

15. GOZZO, Débora. Diagnóstico pré-implantatório e responsabilidade civil à luz dos direitos fundamen-
tais. In: MARTINS-COSTA, Judith (Org.); MÖLLER, Letícia Ludwig (Org.). Bioética e responsabili-
dade. 1.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 405

16. HABERMAS, Jürgen. O futuro da natureza humana. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p 81, grifos 
do autor.

17. SANDEL, Michael J. Contra a perfeição: ética na era da engenharia genética. p. 59.
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é aquela que consta no inciso II do art. 5º do texto constitucional:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabi-
lidade 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;18

Se todos dispõem de liberdade para fazer o que bem-entender, de 
guiar a sua vida conforme os princípios que melhor lhe aprouverem – salvo 
quando a lei determinar em sentido contrário-, não se pode concordar que 
os progenitores possam determinar as características de seus filhos con-
forme as suas próprias preferências, pois tal atitude significaria cercear o 
direito de escolha da sua prole, que deve poder guiar a sua vida conforme 
suas próprias concepções.

José Afonso da Silva entende que “o conceito de liberdade humana 
deve ser expresso no sentido de um poder de atuação do homem em busca de 
sua realização pessoal, de sua felicidade”. 19Na mesma linha, Rivero, citado 
por Silva20, define liberdade como “um poder de autodeterminação, em 
virtude do qual o homem escolhe por si mesmo seu comportamento pes-
soal”. Defende-se que essa liberdade do indivíduo lhe é conferida desde o 
momento de seu nascimento – constituindo o “início indisponível”, como 
outrora denominado por Habermas.

O outro direito fundamental afeto à manipulação genética dos em-
briões, o direito à personalidade, deve ser examinadoà luz da concepção 
de dignidade da pessoa humana – a qual é adotada como fundamento da 
República pela Constituição brasileira (inciso III do art. 1º). Fachin apre-
senta o conceito kantiano de dignidade como a “liberdade de que dispõe 
a pessoa humana de optar de acordo com a razão e de agir conforme o seu 
entendimento e opção”.21

18. BRASIL. Constituição Federal. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/
Constituicao.htm>. Acesso em: 11 set. 2018.

19. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 33.ed. São Paulo: Malheiros Edi-
tores, 2010. p. 233, grifos do autor.

20. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. p. 233.
21. FACHIN, Luiz Edson. Fundamentos, limites e transmissibilidade: anotações para uma leitura crítica, 

construtiva e de índole constitucional da disciplina dos direitos da personalidade no Código Civil bra-
sileiro. In: CORRÊA, Elídia Aparecida de Andrade (coord.). Biodiversidade e Dignidade da Pessoa 
Humana: diálogo entre a Ciência e o Direito. 3. ed. Curitiba: Juruá, 2012. p. 191.

O atual Ministro do Supremo Tribunal Federal explica que, para 
Kant, a dignidade da pessoa humana “deve afastar e mitigar tudo aquilo 
que puder reduzir a pessoa à condição de um objeto direcionado a um 
fim”.22Retornando ao princípio da liberdade, reafirma-se que o ser humano 
deve dispor de autonomia para gerenciar suas decisões – é inaceitável, 
partindo dessa premissa, que o ser humano seja “coisificado” através da 
manipulação de seus genes.

Os direitos à personalidade estão protegidos pela Constituição – cons-
tando do inciso X do art. 5º, por exemplo -, mas encontram-se de forma 
mais destacada no Código Civil: a eles foi destinado capítulo próprio, 
dentro do Título I do Livro I da referida legislação. Já no início do Código, 
precisamente no art. 2º, asseguram-se aos nascituros os seus direitos desde 
o momento da concepção

Entre os bens protegidos pelos direitos de personalidade – bem como 
pelo fundamento da dignidade da pessoa humana – está a integridade 
psicofísica do sujeito, “concebido como ser que se autodetermina, que 
decide livremente sobre a sua vida, com vistas ao autodesenvolvimento da 
personalidade, já que este possui capacidade de dominar a si e a natureza 
através da razão”. 23

Dessa forma a questão da manipulação genética de embriõesdeve ser 
sempre analisada à luz da Constituição, especialmente porque a integrida-
de físico-corporal constitui “um bem vital e revela um direito fundamental 
do indivíduo”24 – considerando-se aqui a integridade físico-corporal como 
abrangente da integridade do material genético do sujeito.

Ademais, o que já se tem hoje consolidado é que, conforme disposto 
no art. 16 do Código de Ética Médica, ao médico é vedado “intervir sobre 
o genoma humano com vista à sua modificação, exceto na terapia gênica, 
excluindo-se qualquer ação em células germinativas que resulte na modifi-
cação genética da descendência”25. As demais legislações específicas, como a 

22. FACHIN, Luiz Edson. Fundamentos, limites e transmissibilidade: anotações para uma leitura crítica, 
construtiva e de índole constitucional da disciplina dos direitos da personalidade no Código Civil bra-
sileiro. In: CORRÊA, Elídia Aparecida de Andrade (coord.). Biodiversidade e Dignidade da Pessoa 
Humana: diálogo entre a Ciência e o Direito. p. 195.

23. FACHIN, Luiz Edson. Fundamentos, limites e transmissibilidade: anotações para uma leitura crítica, 
construtiva e de índole constitucional da disciplina dos direitos da personalidade no Código Civil bra-
sileiro. In: CORRÊA, Elídia Aparecida de Andrade (coord.). Biodiversidade e Dignidade da Pessoa 
Humana: diálogo entre a Ciência e o Direito. p. 196.

24. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. p. 199.
25. BRASIL. Conselho Federal de Medicina. Resolução nº 1931/2009. Disponível em:<http://www.portal-

medico.org.br/novocodigo/campanha.asp>. Acesso em: 10 out. 2017.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm
http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/campanha.asp
http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/campanha.asp


isabeL Cristina siLveira  -  itaMar Luís geLain 191190 ANAIS DO I CONGRESSO ACADÊMICO DE DIREITO DA UNIVALI:

Resolução nº 1.957/2010 do CFM, permitem a realização de procedimentos 
de intervenção genética nos embriões artificialmente fecundados, mas extre-
mamente restrita a aplicações terapêuticas.

Aliás, seguindo a linha de raciocínio de José Afonso da Silva26, para 
quem “todo ser dotado de vida é indivíduo, isto é: algo que não se pode 
dividir, sob pena de deixar de ser”, e ampliando o significado da palavra 
“dividir”, poder-se-ia concluir que a interferência no sujeito, especificamente 
em seu código genético, para quaisquer outros fins que não a terapia gênica, 
significaria a perda da sua individualidade.

Esse posicionamento baseia-se também no artigo 11 do Código Civil: 
pois, se “com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalida-
de são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer 
limitação voluntária”27, a legitimidade parental para interferir nos caracteres 
do indivíduo constituiria nada mais do que uma limitação involuntária do 
exercício da personalidade do indivíduo, não estando, portanto, permitida 
pela legislação infraconstitucional.

4. MELHORAMENTO HUMANO OU MELHORAMENTO 
EUGÊNICO?

Para iniciar o debate acerca das finalidades a que se voltam as interferên-
cias genéticas, importante trazer à tona as considerações feitas por Martinez 
e Mucheroni acerca da natureza humana:

Voltados a essa razão que a tudo e a todos emprega em torno de si mesma, 
como razão instrumental, fomos transformados em seres humanos abso-
lutamente insatisfeitos com a natureza. [...] O ser humano é hoje um ser 
imbricado à tecnologia, que só consegue ver na razão um exponencial capaz 
de transformar o interesse desejável na realidade possível – sem muita conside-
ração com os meios empregados”.28

O movimento eugênico – ou os resquícios que dele ainda encontramos 
– é a afirmação da crença na capacidade do ser humano, através da razão, 
de interferir na natural estruturação da vida. Nas palavras de Junges, “o 
eugenismo é a própria expressão desta fé secular no progresso contínuo e na 

26. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. p. 197, grifos do autor.
27. BRASIL. Código Civil. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.

htm>. Acesso em: 02 out. 2017.
28. MARTINEZ, Vinício C.; MUCHERONI, Marcos Luiz. Estado-ciência e biossegurança. In: CORRÊA, 

Elídia Aparecida de Andrade (coord.). Biodiversidade e Dignidade da Pessoa Humana: diálogo entre 
a Ciência e o Direito. 3. ed. Curitiba: Juruá, 2012. p. 320, grifos dos autores.

possibilidade de criar o ser humano perfeito”.29

Seria errado enfrentar aquilo que a natureza nos propõe como vida?

Para José Afonso da Silva, a riqueza da vida
é de difícil apreensão porque é algo dinâmico, que se transforma incessante-
mente sem perder sua própria identidade. [...]Tudo que interfere em prejuízo 
deste fluir espontâneo e incessante contraria a vida”.30

Conforme abordado anteriormente, considera-se que a aplicação dos 
conhecimentos da engenharia genética deve levar em conta, primordialmente, 
dois direitos fundamentais: o direito à liberdade e o direito à personalidade. 
No que diz respeito à liberdade, Silva entende que

o homem se liberta no correr da história pelo conhecimento e consequente 
domínio das leis da natureza, na medida em que, conhecendo as leis da ne-
cessidade, atua sobre a natureza real e social para transformá-la no interesse 
da expansão de sua personalidade.31

O ser humano, portanto, torna-se livre à medida que pode trans-
formar a realidade em que está inserido, conforme a predisposição da sua 
personalidade.

Nesse sentido, levando ainda em conta a diferenciação que o autor su-
pracitado faz entre liberdade interna e externa32 – conceituando a primeira 
como o poder de escolha do indivíduo, e a última como a possibilidade 
desse indivíduo de determinar-se de acordo com a escolha feita, agindo livre 
de coações e obstáculos – não há como defender que o indivíduo disponha 
de total autonomia para expressar-se no mundo, se as características que 
constituem a sua personalidade forem definidas conforme a vontade de seus 
progenitores. Essa interferência genética constitui por si só um obstáculo 
à liberdade interna do indivíduo.

Na opinião de Sandel33, a manipulação genética, para fins de melhora-
mento eugênico, resultará no fim do apreço que o seres humanos têm pelos 
atributos que recebem gratuitamente ao nascer. Perder-se-ia o senso de hu-
mildade, e “uma vez que a nossa humildade está relacionada à solidariedade, 
a consequência seria um mundo ainda mais individualista que o mundo em 

29. JUNGES, José Roque. Bioética: perspectivas e desafios. p. 237.
30. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. p. 197, grifo nosso.
31. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. p. 231.
32. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 2009.
33. SANDEL, Michael J. Contra a perfeição: ética na era da engenharia genética. p. 40.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm
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que vivemos hoje”.34

O filósofo acredita que o melhoramento genético acarretaria uma “ex-
plosão de responsabilidade”35: aquilo que seria normalmente tomado como 
obra do acaso, imputar-se-ia ao homem, às suas escolhas. Como consequên-
cia, a meritocracia responderia pela maior parte das situações da vida.

Apesar das características genéticas já serempor si só uma loteria, o 
fato da vida ter aspectos de injustiça natural não justifica a adoção de atitu-
des para artificialmente aprofundá-las.De fato, uma vez que a possibilidade 
de aplicação de melhoramentos genéticos fosse permitida, ela deveria ser 
garantidamente estendida a todos os seres humanos; caso contrário, a prá-
tica só contribuiria para a intensificação das desigualdades sociais e para a 
facilitação de acesso ao poder por parte daqueles que tiveram a oportuni-
dade de serem aprimorados.

O uso indiscriminado do melhoramento genético pode acarretar o 
enfraquecimentoda autonomia da sociedade como um todo, na medida em 
que emprega seus novos conhecimentos para endireitar “a madeira torta da 
humanidade”36, ao invés de fazer o possível para criar arranjos políticos e 
sociais mais tolerantes com as dádivas e limitações dos seres humanos imper-
feitos. Aliás, desde o início da concepção do ideal eugênico, observa-se que a 
meta nunca foi contribuir para a formação de uma sociedade mais justa que 
auxilie e facilite a ascensão dos desfavorecidos, mas culpá-los pela sociedade 
desenvolvida que poderíamos supostamente ser e nunca nos tornamos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar da retórica do movimento eugenista datar do início do século 

XIX, os estudos realizados demonstraram que seus fundamentos incidem 
sobre a organização social atual, e mais por força da iniciativa privada do 
que propriamente pelo Estado – que na verdade tem tentado coibi-lo. No 
mundo todo e até no Brasil, não obstante nossas leis proibirem a seleção 
das características de embriões por meros caprichos, sabe-se que essa é 
prática recorrente nas clínicas de fertilização, o que claramente caracteriza 
a aplicação de fundamentos da eugenia positiva, ou da eugenia negativa, 
no caso do descarte de embriões.

34. AZEVEDO, Marco Antônio Oliveira. Eugenia e melhoramento humano. In: TORRES, João Carlos 
Brum (Org.). Manual de ética: questões de ética teórica e aplicada. p. 699.

35. SANDEL, Michael J. Contra a perfeição: ética na era da engenharia genética. p. 62.
36. SANDEL, Michael J. Contra a perfeição: ética na era da engenharia genética. p. 67.

A maior parte dos doutrinadores estudados defende a proteção ao di-
reito de todo ser humano dispor de autonomia para desenhar seu futuro de 
acordo com as suas concepções. Nesse diapasão, os princípios da liberdade e 
da personalidade, abrigados pela Carta Magna, devem servir de guia para a 
aplicação dos conhecimentos relativos à engenharia genética.

Apesar das críticas à forma como os conhecimentos genéticos estão 
sendo aplicados no processo de reprodução artificial, os avanços no campo 
da engenharia genética são uma realidade, e devem -se, em grande parte, à 
concepção do Projeto Genoma Humano, que, como visto, teve por objetivo 
principal identificar o material que compõe o genoma humano. Sua finali-
dade seria permitir estudar os genes responsáveis pelas doenças hereditárias, 
para enfim dispensar a elas tratamento adequado.

Apresentada a hipótese de um mundo em que o melhoramento 
humano fosse uma realidade, concluiu-se que as intervenções genéticas 
acarretariam uma provável diminuição da empatia e da solidariedade, e, ao 
mesmo tempo, um aumento da carga de responsabilidade a ser suportada. 
Em um cenário como este, o inesperado da vida não seria mais explicação 
plausível para as nossas falhas.

Desse modo, tomando por base a filosofia de Habermas, é difícil visua-
lizar como se vivenciaria a liberdade numa realidade em que tudo, inclusive 
a “confecção” de um novo ser, estaria à nossa completa disposição. Os seres 
humanos precisam, na verdade, exercer a capacidade de moldar a sua so-
brevivência àquilo que a natureza lhes dá, como fizeram durante milhares 
de anos, pois será deveras mais difícil estruturar uma política de acesso ao 
melhoramento genético a todos os habitantes deste planeta, do que adaptá-lo 
às necessidades daqueles poucos que têm algum tipo de limitação.

É sabido que viver já se tornou sinônimo de competir; o ser humano 
é cada vez mais pressionado para que tenha um projeto de vida organizado 
e bem estruturado. Tal imposição, contudo, não pode ser aplicada aos que 
ainda estão sendo apenas concebidos; suas futuras decisões não devem ser 
suplantadas pela vontade de seus genitores, que desejam projetar de ante-
mão seu papel nesta competição. Que possamos conceder aos que ainda não 
sabem do que este mundo se trata, a liberdade de vir, e simplesmente ser.
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INTRODUÇÃO
No cenário de crise econômica, tempo onde fica muito mais viável as 

desculpas para governos e empresas deixarem as questões que frisam o meio 
ambiente de lado. Não há momento mais propício para encontrar uma so-
lução para o paradigma do desenvolvimento econômico e sustentabilidade, 
como encontrar uma economia menos abusiva em relação aos problemas 
sócio ambientais e obtenção de energia. Em meio ao sistema econômico 
atual, as discussões se fomentem em como abrir espaço para não frear os 
avanços na economia, mas sim, equilibrar os danos de seus investimentos, 
levando em conta o coletivo e a preservação do território, recursos naturais 
e gerações futuras.

Perante as dificuldades de encontrar meios para solucionar algumas 
questões relacionadas aos problemas sócio ambientais e a economia, neces-
sita-se encontrar um modelo para amenizar os riscos ao meio ambiente sem 
deixar o tão almejado crescimento econômico e desenvolvimento de lado. 
Sendo assim, surgem alguns entraves, mas também novos conceitos que se 
encaixam melhor a realidade que enfrentamos e que podem levar a cami-
nhos de equilíbrio entre desenvolvimento social e econômico, sendo que o 
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desenvolvimento sustentável uma possível resposta. Frente a esta realidade 
se apresenta o tema Economia verde.

Na busca por um ideal que caminhe na direção de trabalhar certos 
dilemas como desigualdades sociais e danos irreversíveis ao meio ambiente, 
necessita-se com urgência discutir uma nova política econômica acessível para 
o sistema capitalista vigente, que resulteem um futuro de desenvolvimento 
sustentável. A economia verde visa amenizar através de suas ferramentas os 
desequilíbrios entre como tornar um meio social mais adequado ambiental-
mente sem esquecer-se do ideal de uma economia bem estruturada.

Neste sentido, o presente trabalho busca fomentar a discussão sobre o 
tema, abordando pontos importantes na busca de criar uma ponte do con-
ceito à prática, elucidando aspectos gerais, problemáticas e benefícios. Além 
disso, com ênfase no processo revolucionário do modo de viver, discute-se 
sobre o sistema vigente e o dilema em questão, trazendo para uma perspectiva 
de solidariedade na responsabilização das consequências contemporâneas 
acerca da economia e problemas sócios ambientais.

Para que o objetivo seja alcançado fora necessário discutir inicialmente 
a economia verde e seu desenvolvimento, os agentes e políticas envolvidas no 
seu desenvolvimento. Por fim demonstrar os avanços já alcançados por este 
processo e quais os passos que ainda podem ser efetuados para sua efetivação.

No que pese a metodologia, o método de investigação é o dedutivo, 
aplicando na fase de Tratamento dos Dados o método cartesiano, já no to-
cante as técnicas, serão utilizadas as técnicas do Referente4, da Categoria5, 
do Conceito Operacional6 e da Pesquisa Bibliográfica7.

1. A ECONOMIA VERDE E SUA PROPOSTA DE ATUAÇÃO
O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) 

define a “Economia Verde como aquela que resulta em melhoria do 
bem-estar humano e da igualdade social ao mesmo tempo em que reduz 

4. REFERENTE: “explicitação prévia do motivo, objetivo e produto desejado, delimitando o alcance 
temático e de abordagem para uma atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa”. PASOLD, 
Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 2015. p. 209;

5. CATEGORIA: “palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma ideia (sic)”. 
PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 13 ed. Florianópolis: Con-
ceito Editorial. p. 197;

6. CONCEITO OPERACIONAL [COP]: “definição estabelecida ou proposta para uma palavra ou ex-
pressão, com o propósito de que tal definição seja aceita para os efeitos das ideias (sic) expostas”. 
PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. p. 198;

7. PESQUISA BIBLIOGRÁFICA: “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e 
coletâneas legais”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. p. 207;

significativamente os riscos ambientais e escassez ecológica”8.

O conceito traz uma em seu conteúdo uma abordagem positiva, vi-
sando encontrar uma maneira viável hoje para alcançar soluções em todas 
as áreas que encontram desafios a serem vencidos. Assim trazendo todos os 
elementos que compõem o conceito de sustentabilidade é possível construir 
um caminho dentro da economia verde tratando-se de energia.

Neste sentido é válido aprofundar, a economia verde “é aquela apoiada 
em três estratégias principais: a redução das emissões de carbono, uma maior 
eficiência energética e no uso de recursos e a prevenção da perda da biodi-
versidade e dos serviços ecossistêmicos”9.

De acordo com a ONU, a Economia Verde pode ser definida como aquela 
que resulta em melhoria do bem-estar das pessoas devido a uma maior preo-
cupação com a equidade social, com os riscos ambientais e com a escassez 
dos recursos naturais. Muito se discute sobre essa nova economia, e muitos 
pesquisadores acreditam que a economia verde requer um novo marco teó-
rico. [...] Os instrumentos da economia neoclássica tradicional podem – e 
devem – ser utilizados para orientar os formuladores de políticas públicas 
com vistas ao desenvolvimento da economia verde10.

A economia verde foi trazida em diversas discussões ainda na década 
de setenta, quando em meio a vários eventos que aconteceram pelo mundo 
discutiam o tema e buscavam diversas políticas e mecanismos para alcan-
çar meios mais viáveis de sustentabilidade. Em seguidasurge o Relatório 
Brundtland de 1987, do qual deriva diretamente o conceito dos três pilares 
do desenvolvimento sustentável: desenvolvimento econômico, equidade 
social e proteção ambiental, e por fim é oficialmente reconhecida pela 
comunidade internacional na Rio-92 a importância da sustentabilidade e 
os itens a ela atrelados11.

Dentro do conceito da economia verde, são elaborados caminhos para 

8. UNEP, 2011, TOWARDS A GREEN ECONOMY: PATHWAYS TO SUSTAINABLE DEVELOP-
MENT AND POVERTY ERADICATION. Rumo a uma economia verde – caminhos para o desen-
volvimento sustentável e erradicação da pobreza. Disponível em: <http://web.unep.org/greeneconomy/
sites/unep.org.greeneconomy/files/field/image/green_economy_full_report_pt.pdf>. Acesso em: 15 
ago. 2018;

9. 12 GRAMKOW, Camila L. PRADO, Paulo Gustavo; Delineamentos de uma economia verde. Polí-
tica Ambiental / Conservação Internacional, Belo Horizonte, junho 2008. Disponível em:http://www.
mebbrasil.org.br/download/Politica_Ambiental_08_-_portugues.pdf. Acesso em: 15 ago. 2018;

10. MENEGUIM, Fernando B. BRASIL, ECONOMIA E GOVERNO. O que é economia verde e qual 
o papel do governo para sua implementação?. Disponível em: <http://www.brasil-economia-gover-
no.org.br/2011/08/08/o-que-e-economia-verde-e-qual-o-papel-do-governo-para-sua-implementacao/>. 
Acesso em: 16 ago. 2018;

11. RADAR RIO + 20. O que é economia verde. Disponível em: <http://www.radarrio20.org.br/index.
php?r=conteudo/view&id=12&idmenu=20#panorama histórico>. Acesso em: 16ago. 2018;

http://www.mebbrasil.org.br/download/Politica_Ambiental_08_-_portugues.pdf
http://www.mebbrasil.org.br/download/Politica_Ambiental_08_-_portugues.pdf
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o seu funcionamento, que são: oferta de empregos, consumo consciente, 
reciclagem, reutilização de bens, uso de energia limpa e valoração da biodi-
versidade, uso de energia limpa e valoração da biodiversidade.

Com referência ao sistema econômico atual e suas implicações sobre 
produtos e pessoas, é evidente a resistência em novas propostas para solucio-
nar ou amenizar os danos e restabelecer o vínculo perdido de territorialidade 
com o meio ambiente. Assim, como alternativa ao comportamento da eco-
nomia atual, a economia verde surge como oposição e esperança, assim como 
expresso na Declaração Final da Conferência das Nações Unidas sobre De-
senvolvimento Sustentável (Rio + 20) – O Futuro que queremos.12E ainda 
na declaração podemos enxergar o sentido, e quais são ao menos na teoria as 
reais intenções desde novo processo econômico sócio ambiental.

Neste sentido, consideramos a economia verde, no contexto do desenvolvi-
mento sustentável e da erradicação da pobreza, como uma das importantes 
ferramentas, disponíveis para alcançar o desenvolvimento sustentável, que 
poderia oferecer opções para decisão política, sem ser um conjunto rígido 
de regras. Ressaltamos que a economia verde deve contribuir para a erra-
dicação da pobreza e para o crescimento econômico sustentável, reforçar a 
inclusão social, melhorando o bem estar humano, e criar oportunidades de 
emprego e trabalho digno para todos, mantendo o funcionamento saudável 
dos ecossistemas da Terra13.

Partindo da premissa que a economia e o desenvolvimento fazem parte 
de um organismo, criado e gerenciado pelo homem, é preciso inteligência. 
Mas não somente isso, a aplicação desta, com responsabilidade zelo e cui-
dados para reinventar o atual modelo e promover através de novas técnicas 
e ferramentas para promover o desenvolvimento e almejar construir uma 
economia mais sustentável, sendo que “as boas práticas, num planeta urbano 
e globalizado, replicam-se rapidamente”14.

2. POLÍTICAS, OS AGENTES E SUAS RESPONSABILIDADES
No cenário atual, onde a discussão encontra-se fomentada não somente 

na política, é evidente que nãorecais apenassobre o Estado a regulamentação 

12. DECLARAÇÃO FINAL DA CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE DESENVOLVI-
MENTO SUSTENTÁVEL (RIO + 20). O futuro que queremos. Disponível em: <http://www.mma.
gov.br/port/conama/processos/61aa3835/o-futuro-que-queremos1.pdf>. Acesso em: 17 ago. 2018;

13. DECLARAÇÃO FINAL DA CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE DESENVOLVI-
MENTO SUSTENTÁVEL (RIO + 20). O futuro que queremos. Disponível em: <http://www.mma.
gov.br/port/conama/processos/61aa3835/o-futuro-que-queremos1.pdf>. Acesso em: 18 ago. 2018;

14. LEITE, Carlos. Cidades sustentáveis, cidades inteligentes: desenvolvimento sustentável num planeta 
urbano / Carlos Leite, Juliana Di Cesare marques Awad. – Porto Alegre: Bookman, 2012. p. 138;

e aplicação de novas práticas, mas solidárias, sendo dividida entre este e as 
empresas e sociedade em geral tal dever. Em relação aos desafios para implan-
tação de novas políticas e normas que deem outro rumo à questão econômica, 
desenvolvimento e meio ambientenecessitam romper os muros que dividem 
estes personagens que visam um objetivo em comum, desta forma a Econo-
mia verde convida a todos a examinar a norma já existente com olhos aos 
benefícios de maneira coletiva, e quem sabe na criação de novos diálogos e 
leis que incentivem justamente este objetivo, o crescimento econômico de 
mãos dadas com um meio ambiente preservado.

Pensando na divisão destas responsabilidades, o Brasil na Constituição 
da República Federativa do Brasil, normatizou em seu art. 225, que expressa:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impon-
do-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preserva-lo 
para as presentes e futuras gerações (...)15

A norma mesmo deixando claro o dever do Estado como também de 
seus cidadãos, só começa um processo de conscientização e criação de outra 
realidade mediante os conflitos enfrentados para sua implantação. Neste 
sentido deve estar acompanhada de uma educação ambiental munida de 
agentes que deixem claro o objetivo social em primeiro plano, e também 
quaisquer esforços de novas políticas proposta se tratando de sustentabi-
lidade, assim como a economia verde ou qualquer outra que progrida o 
atual paradigma.Sachs ainda descreve:

Uma ação global é necessária para restituir um mínimo de ordem aos merca-
dos mundiais, para dotar o sistema internacional de instituições capazes de 
garantir uma sinergia entre os esforços de uns e outros, enfim, para estabele-
cer um sistema de gestão racional do que constitui o patrimônio comum da 
humanidade: os oceanos, os climas, a biodiversidade, e, por que não, uma 
parte importante da ciência e da técnica16.

A busca por políticas para promover a execução de modelos mais 
sustentáveis,gerindo o desenvolvimento em suas práticas deve ter início na 
população cobrando de seus gestores uma atuação que visa o modelo mais 
favorável ao crescimento sustentável, sendo ele na esfera pública, corporativa 

15. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Sena-
do, 1988;

16. SACHS Ignacy. Qual desenvolvimento para o século XXI? In: BARRÈRE, Martine (coordenação), 
Terra patrimônio comum: A ciência a serviço do meio ambiente e do desenvolvimento. São Paulo: No-
bel, 1992. p. 127;
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e social, superando o modelo atual e visando o conceito de uma economia 
de desenvolvimento contemporânea17.

Diante o presente que estamos vivenciando, onde o estado às empresas 
e a própria população ainda caminha a passos lentos para uma transforma-
ção significativa de seu estilo de vida, de forma geral, além dos alertas que 
o meio ambiente já está emanando e os estudos publicados sobre o tema, 
é preciso além de almejar um futuro melhor construir caminhos para isso. 
Além disto, tratando-se da atual economia e o modo como os recursos são 
tratando, sendo ainda o norte como posso ganhar mais, ninguém hoje de-
fende a preservação a qualquer custo’’, mas é necessário que haja critérios 
que norteiem o uso racional dos recursos naturais de modo sustentável18.

Mesmo que pareça difícil modificar o modus operandido atual sistema 
sempre há o que se fazer para evolução e amparar os equívocos até aqui 
cometidos. O próprio meio ambiente se mostrar sempre proativo quando a 
questão é restauração e conservação, mas é preciso que se aja em seu bene-
fício. Assim, nota-seque é quase uma questão de regra a solidariedade para 
a preservação e melhoramento de todos os aspectos ambientais, parte-se de 
relações gerais de Ecologia e ganhos econômicos, para uma construção equi-
librada, que gera como o resultado um ambiente mais enriquecedor tanto 
para o sistema como para todo o globo.

O setor público é crucial na construção deste novo modelo de econo-
mia, podendo começar por:

I – Privilegiar os setores mais “verdes” mediante subsídios e incentivos fiscais 
de modo que os investimentos privados sejam dirigidos a eles.

II- Estabelecer regras que proíbam o exercício de determinadas práticas ou 
atividades nocivas ao meio ambiente;

III- Aprovar regulamentação para determinadas ferramentas de mercado que 
ajudem na conservação do meio natural, entre os quais os impostos e direito 
de emissão;19

17. LEITE, Carlos. Cidades sustentáveis, cidades inteligentes: desenvolvimento sustentável num planeta 
urbano. p. 138;

18. DINIZ, M. Eliezer e BERMANN, Celio – Economia verde e sustentabilidade, Estudos avançados, 
2012. p. 328. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/ea/v26n74/a24v26n74.pdf>. Acesso em: 19 
ago. 2018.

19. MANCILLA, Alfredo Serrano. CARRILLO, Sergio Martín, La Economia Verde desde una pers-
pectiva de América Latina, Fundación Friedrich Ebert, FES-ILDIS, Proyecto Regional de Energia y 
Clima, julho, 2011, Disponível em http://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/08252.pdf. Acesso em 20 
ago. 2018;

Desta forma pode-se visualizar um caminho inicial, onde os atores 
responsáveis para a transformação têm seu papel regulado pelo Estado, e 
seguem de forma honesta, com intuito de modificar o paradigma atual, 
mecanismos reais para gerar mudanças na perspectiva atual dos problemas 
sócios ambientais e crescimento econômico.

Neste sentido, a economia verde apresenta-se como inevitável forma 
para se chegar no futuro almejado, perto de um modelo mais próximo da 
sustentabilidade, exercendo características essenciais para uma melhoria ime-
diata nos diversos setores. Com a união do público e o privado, aonde são 
criadas políticaspúblicas com conteúdo de conscientização para as empresas 
exercerem suas atividades e trazerem benefícios que superem o dilema do 
desenvolvimento econômico e sustentabilidade, um modo mais verde e por 
consequência, ecológico de se agir, é importantíssimo e imediato.

Os Governos regionais e locais podem promover diretamente a procura de 
produtos verdes e serviços através da contratação e investimentos públicos. 
Exemplos de investimentos intensivos em emprego incluem infraestruturas 
como a rede de suporte para o transporte de gás natural ou biodiesel; a pro-
moção de redes que apoiem a geração de energia renovável e alteração modal 
ao nível dos transportes públicos em áreas e regiões urbanas. Os Governos 
locais, particularmente nas cidades, podem também usar o seu poder de 
compra para trazer novas tecnologias para o mercado e introduzir critérios 
de impacto ambiental nas suas modalidades de contratação pública20.

Nesta direção, é possível vislumbrar uma melhora significativa na qua-
lidade de vida, exercer atividades com menos dano ao meio ambiente e, 
contudo, não correr o risco de uma queda no desenvolvimento econômico. 
Esses paradigmas devem ser enfrentando em ampla escala de responsabilidade 
pelos agentes diretamente responsáveis por atingir esse estágio.

3. A ECONOMIA VERDE COMO FERRAMENTA, NÃO 
COMO IDEAL

A economia verde desde que foi apresentada sofre diversas críticas em 
relação ao seu real propósito e suas intenções. Mesmo com aspectos positivos, 
ainda existe uma forte resistência na sua confirmação de atuação e pouco 
se fala em reconhecimento dos objetivos já alcançados com suas técnicas. 
Além de não se deixarlevar por uma mínima reflexão sobre o tema e aceitar 

20. MARTINS, Joaquim Oliveira. O papel das regiões numa estratégia de crescimento verde. Qrenoje, 
União Europeia, setembro, 2010;

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/08252.pdf
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qualquer proposta com a faixada de economia verde, o cuidado diante de 
uma ótica realista, é possível crer em seu funcionamento, pode-se levar ao 
menos um passo à frente, no sentido de progresso de onde estamos. Menos 
assim, ainda vale as ressalvas e alertas, como descreve Leonardo Boff21:

Mesmo assim não devemos nos iludir e perder o sentido crítico. Fala-se de 
economia verde para evitar a questão da sustentabilidade que se encontra 
em oposição ao atual modo de produção e consumo. Mas no fundo, trata-se 
de medidas dentro do mesmo paradigma de dominação da natureza. Não 
existe o verde e o não verde. Todos os produtos contem nas várias fases de 
sua produção, elementos tóxicos, danosos à saúde da Terra e da sociedade. 
Hoje pelo método da Análise do Ciclo de Vida podemos exibir e monitorar 
as complexas inter-relações entre as várias etapas, da extração, do trans-
porte, da produção, do uso e do descarte de cada produto e seus impactos 
ambientais. Ai fica claro que o pretendido verde não é tão verde assim. O 
verde representa apenas uma etapa de todo um processo. A produção nunca 
é de todo ecoamigável.

Mas fica clara nesta abordagem crítica, onde possivelmente pode estar 
o erro que impede a economia verde ganhar força, e o motivo de suas tantas 
críticas. Pois é justamente um equívoco apresenta-la como ideal ou como for-
mula para extinguir os problemas que o atual modo de economia, o consumo 
e suas consequências, e ainda o paradigma comportamental de todos. Assim, 
é legitima de maneira construtiva que é precisa uma reflexão com maior pro-
fundidade, reconhecendo que há um longo caminho a percorrer, mas que que 
a proposta de uma economia verde é somente uma etapa para nos mover, e sair 
da inercia em relação ao meio ambiente, e quem sabe nos lembrar que ao final 
de todo o processo de desenvolvimento, ainda existem em grau de importância 
maior, as questões essenciais para a manutenção da vida, que são elementos 
que somente o cuidado com a natureza pode nos oferecer.

Apesar de que no conceito sabemos muito mais do que praticamos, é 
com ações que vemos como os frutos de diferentes maneiras e abordagens 
pode almejar uma transformação, e ver como ferramenta a economia verde 
funcionando, sendo um meio para quem sabe um final mais sustentável. Dos 
diversos exemplos que podemos encontrar, vale ressaltar que sendo um dos 
pilares de uma economia mais verde, a educação ambiental, a instalação e 
incentivos do governo e órgãos responsáveis pelo aprendizado como as Salas 
verdes, que apresenta uma proposta para atingir e transformar em grande 

21. LEONARDOBOFF.COM. A ilusão de uma economia verde. Disponível em: <https://leonardoboff.
wordpress.com/2011/10/16/a-ilusao-de-uma-economia-verde/>. Acesso em: 21 ago. 2018;

escala, podemos observar em seu projeto:
Sala Verde é um espaço definido, vinculado a uma instituição pública ou 
privada, que poderá se dedicar a projetos, ações e programas educacionais 
voltados à questão ambiental. Deve cumprir um papel dinamizador, numa 
perspectiva articuladora e integradora, viabilizando iniciativas que propiciem 
uma efetiva participação dos diversos segmentos da sociedade na gestão am-
biental, seguindo uma pauta de atuação permeada por ações educacionais, 
que caminhem em direção à sustentabilidade.22

É incalculável à proporção que uma educação de qualidade, com in-
centivo e mediante projetos que visão transformar grandes núcleos sociais, e 
ainda contribuir para futuras gerações outra maneira de se aprender e viver, 
ou outras inúmeras atribuições que valem a tentativa de utilizar como meio 
em suas propostas. Além da educação é possível visualizar em esfera ainda 
mais positiva, no sentido de transformação efetiva de outros paradigmas en-
frentados totalmente ligados ao tema, economia e energia, a revolucionária 
mudança que os empregos limpos podem proporcionar. Como se pode ver 
nos Estados Unidos, algumas das promessas do Green Deal (negócio verde) já 
estão se mostrando viável, com a geração de empregos pela economia limpa, 
que neste caso, “A indústria de energia eólica nos Estados Unidos acaba de ul-
trapassar a poderosa indústria do carvão em número de empregos gerados.“23

Desta forma, ainda é possível apontar outras maneiras de aplicação que 
incentivados por uma economia mais verde, que leve a enfrentar diversas 
questões que hoje com dificuldades são solucionadas, mas, além disto, traz 
principalmente para outra dimensão de abordagem e atitude. Faz com que 
seja repensado 0 modelo econômico com práticas voltadas ao meio ambiente.

Tratando do tema coma perspectiva nas cidades, podemos elaborar um 
começo e um caminho para obtenção de resultados positivos para os desafios 
de crescimento econômico e equilíbrio com o meio ambiente, isso se aplica em 
metrópoles e pequenas cidades, pois cada um destes casos tem suas demandas 
de mudanças a serem definidas para melhorar o aspecto ecológico/econômico. 
Para Cláudio Leite, Rem Koolhaas e Richard Rogers, está nas cidades o ponto 
de partida para um mundo mais justo, democrático e sustentável.24

22. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Projetos salas verdes. Disponível em: <http://www.mma.gov.
br/educacao-ambiental/educomunicacao/salas-verdes#oprojeto>. Acesso em: 21 ago. 2018;

23. REVISTA ÉPOCA – BLOG DO PLANETA. Empregos limpos nos estados unidos são exemplos 
para o brasil. Disponível em: <http://colunas.revistaepoca.globo.com/planeta/2009/04/10/empregos-
-limpos-nos-eua-sao-exemplo-para-o-brasil/>. Acesso em: 22 ago. 2018;

24. LEITE, Claudio. Cidades sustentáveis, cidade inteligentes: desenvolvimento sustentável num planeta 
urbano, 2012. p. 132;
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Estes autores ainda acrescentam em suas obras diversas premissas a 
serem consideradas para alcançar tais objetivos, sendo uma delas “Uma 
cidade sustentável é muito mais do que um desejável conjunto de constru-
ções sustentáveis. Ela deve incorporar parâmetros de sustentabilidade no 
desenvolvimento urbano público e privado”25.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desde a década de 70 começaram os debates que abriram os ques-

tionamentos sobre o modelo econômico que vigora até o presente, e ainda 
não se encontrou respostas para os dilemas, que irão continuar até que não 
seja tratado com outras perspectivas os paradigmas sobre economia e de-
senvolvimento sustentável. Além disto, existem consequências queseguem 
acontecendo, pois de imediato, ainda está distante da prática uma economia 
mais compassiva em relação ao meio ambiente, pelo contrário, o modelo 
econômico atual, e a forma com que os atores sociais tratam os recursos 
naturais,tornarão o modelo de vida insustentável, e correndo o risco das 
desigualdades sociais e depredação do meio ambiente serem irreversíveis.

Portanto, além das discussões sobre tema e demaisabordagens, há ne-
cessidade de praticar novas tentativas para encontrar caminhos contribuam 
para a sustentabilidade, que seria o modelo ideal a ser almejado. Mas en-
frentando o cenário atual com realidade, ainda estamos muito distantes de 
caminhar para esta direção, mas ainda há tempo. Desta forma a economia 
verde se apresenta como uma ferramenta, ou como um remédio, que pode 
melhorar a situação presente até que novos rumos por consequência de suas 
propostas aconteçam com naturalidade.

Assim, a economia verde após longa reflexão e pela significativa ne-
cessidade do momento, pode ser o marco inicial para diminuir as distancias 
que foram criadas até hoje, sendo impossível erradicar o capitalismo ou o 
mercado, é através da adaptação e criação de uma nova forma de viver em 
meio a esse sistema, assim os princípios da economia podem nos auxiliar no 
processo de restauração de identidade com o território mundial, recuperar o 
sentimento e a importância para com a natural, vencer o paradigma interior 
e ter a consciência que cada um é responsávelpela realidade vivenciada,e age 
em prol de um mundo melhor.

25. LEITE, Claudio. Cidades sustentáveis, cidade inteligentes: desenvolvimento sustentável num planeta 
urbano, 2012. p. 132;

ALGUMAS APROXIMAÇÕES ENTRE 
A VISÃO JURÍDICO-ECOLÓGICA DO 

CONSTITUCIONALISMO AMBIENTAL 
BRASILEIRO E A CONSCIÊNCIA ORIENTAL

Filipe Bellincanta de Souza1

INTRODUÇÃO
O presente estudo considera a importância da reflexão tocante ao con-

teúdo disposto pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
– CRFB/88, a qual dispõe que a interação humana não está dissociada das 
outras formas de vida em nível transgeracional com o meio ambiente ecolo-
gicamente protegido.

Assim sendo, tratar-se-á que todos os cidadãos precisam discernir as 
suas ações e os efeitos dessa interação, especificamente, sobre a sustentabili-
dade vir a ser reconhecida como uma das liberdades públicas pela cidadania.

Por isso, é importante salientar queserá preciso aperfeiçoar envolvi-
mentos em prol do equilíbrio da consciência humana na influência mútua 
com os ecossistemas. Assim, demonstrando que ao abranger o exercício da 
cidadania pela consciência ecológica das liberdades públicas conquistadas, 
será preciso evoluir o modus vivendi por umasociedade coesa e justa em busca 
da sobrevivência ecologicamente sustentável.

Com isso, será averiguadose com a inserção da sustentabilidade como 
uma estratégia de consolidação da cidadania, é possível oferecer o enfrenta-
mento de múltiplas ameaças que a democracia brasileira tem recebido diante 
do constitucionalismo pós-1988.

Sendo integrante do mundo empromover a livre consciência importa 
em demonstrar a busca de uma sociedade apropriada frente à pluralidade de 

1. Pós-graduando em Gestão Sustentável e Meio ambiente pela Pontifícia Universidade Católica do Pa-
raná – PUC/PR. Graduando em Administração Pública pela Universidade do Estado de Santa Catarina 
– UDESC. Bacharel em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, Campus Balneário 
Camboriú. Email: filipeebs@gmail.com
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crises encontrada na dimensão humana, a direção dos riscos a serem enfren-
tados e as orientações que podem ser aplicadas, principalmente, em oferecer 
o conhecimento oriental como consciência ecológica, cuja compreensão é 
muito relevante para a constituição da estabilidade ante as alteridades da 
sociobiodiversidade.

1. ALGUNS ASPECTOS SOBRE A ECOLOGIZAÇÃO DIS-
POSTA PELO CONSTITUCIONALISMO AMBIENTAL BRA-
SILEIRO

Neste estudo há a abordagem sobre os atores2 que buscam satisfazer 
suas necessidades gerais e individuais atualmente, expondo a necessidade de 
promoção do respeito à sociobiodiversidade. O comportamento humano se 
desdobra aos direitos e aos problemas na constituição da responsabilidade 
pela solução das problemáticas relacionados a sua vivência, aos seus desem-
penhos no ambiente e aos reflexos dessa relação ao longo do crescimento do 
Estado Democrático de Direito.

Ao mesmo tempo, a espécie humana é a única que contém cons-
ciência cognitivaque tenta preencher o conhecimento pela preservação do 
ambiente, onde se encontra aquilo que ainda está intacto, implicando em 
proteger as formas de vida disponíveis na recuperação dos danos gerados 
na dimensão humana3.

Assim, demonstra-se que os homens em seu estado natural de ligação 
do mundo físico com a natureza, por meio de interação recíproca, não se 
desvinculam do meio em que vivem4.

Desse modo, é preciso que o direito ao meio ambiente seja esclarecido 
como um direito coletivo, visando melhorar os comportamentos setoriais 
dispostos nas sociedades contemporâneas, favorecendo o amadurecimento 
da consciência ecológica como instrumento de asseveração da democracia5, 

2. DUPAS, Gilberto. Atores e poderes na nova ordem global: Assimetrias, instabilidades e imperativos 
de legitimação. .“(...) corporações, sistema financeiro, associações empresariais, acionistas (...) organi-
zações sociais não governamentais, (...) Executivo, Legislativo, Judiciário, partidos políticos, institui-
ções internacionais (...) indivíduos”. Editora UNESP: São Paulo. 2005. P. 27

3. DIAS, Genebaldo Freire. Pegada Ecológica e sustentabilidade humana.“As condições sociais (organi-
zação e estrutura da sociedade humana e seu ambiente artificial) afetam tanto o ambiente natural quando 
a qualidade da experiência humana (condições de vida e estado biopsíquico, como o ambiente natural 
também afeta as condições sociais e a qualidade de experiência humana).São Paulo: Gaia, 2002, p. 55.

4. PONTES DE MIRANDA. Sistema de Ciência Positiva do Direito. Investigação cientifica Política 
Jurídica. 2ª ed. Rio de Janeiro. Editor Borsoi, 1972, Tomo III.

5. ....CARVALHO, Edson Ferreira de. Meio ambiente e direitos humanos.2ª ed., Curitiba: Juruá, 2011. 
P.521.

porque “no direito brasileiro, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é 
o bem jurídico autônomo, unitário, indivisível, abstrato, imaterial, distinto 
dos elementos que o compõe, os recursos ambientais, ou microambientais6.”

Desta forma, é possível descrever que a dimensão do conteúdo do 
artigo 225 da CRFB/88 ao contexto vital humano évasto, variável e fértil, 
sendo ampliado em dois grandes grupos: O primeiro agrupa os fatores 
bióticos e abióticos e compreende o conjunto de suportes naturais da vida. 
Ele é constituído pelo meio ambiente físico ou natural, integrado pela 
biosfera, atmosfera, hidrosfera, pedosfera e os ecossistemas, produtos da 
interação entre os seres vivos e o meio físico. O segundo é o meio artificial 
ou sociocultural, que foi construído pelo homem para realizar sua vida, sa-
tisfazendo seu sistema de necessidades. Dele faz parte as áreas urbanizadas, 
o patrimônio histórico, natural, artístico e cultural7.

Neste sentido, com a intenção de prevalecer à evolução da consciência 
humana a celebração desse modelo de regulamentação, pelo respeito e impor-
tância da sua existência para aperfeiçoar normas e a própria continuidade da 
vida humana na Terra, a concepção de cidadania precisaria ser alargada8 aos 
espaços remotos e aos vulneráveis, pois “bem merece ela que se faça a respeito 
de sua importância”9 pela livre consciência da obtenção e da percepção dos 
riscos decorrentes dos impactos à dimensão humana.

Para tanto, insere-se que a abordagem do princípio do não retroces-
so ambiental não interromperá esses aperfeiçoamentos, mas conduz a uma 
postura mais convergente à proteção do direito ao meio ambiente, configu-
rando-se como contribuição à segurança jurídica intergeracional10.

Assim, “águas, energia nuclear, jazidas, proteção à saúde humana foram 
objeto das disposições constitucionais”11, anunciando quea CRFB/88 reco-
nhece a abordagem jurídico-holística à Nação brasileira:

Os avanços éticos-jurídicos nela estatuídos, ao proteger a natureza, são nume-
rosos e inegáveis. Sem pretender sumariá-los, chama a atenção a automização 
jurídica do meio ambiente, o tratamento jurídico-holístico da natureza, o 

6. YOSHIDA, Consuelo Y. M. O juiz e a Constituição Ecológica. P. 176 Apud YOSHIDA,Consuelo Y. 
M.; RAMPAZZO, Lino. O direito e a dignidade humana.Alínea Editora: Campinas. 2012.

7. CARVALHO, Edson Ferreira de. Meio ambiente e direitos humanos. P. 260-261.
8. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 30ªed., Malheiros: São Paulo. 2015. P. 589.
9. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. P. 589.
10. PRIEUR, Michel. O princípio da “não regressão” no coração do direito do homem e do meio 

ambiente. P.40. Apud SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes de Souza; VIEIRA, Ricardo Stanziola. 
Constitucionalismo ambiental e sustentabilidade. UNIVALI. 2015.

11. ..MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 12ªed. Malheiros: São Paulo. 2004. P.08.
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reconhecimento, ao lado da dimensão intergeracional, de valor intrínseco 
aos outros seres vivos e ao equilíbrio ecológico, a ecologização do direito de 
propriedade e a instituição de princípios da primariedade do meio ambiente 
e da exporabilidade limitada dos recursos naturais12.

Porém, considerando que o país latino-americano, especificamente o 
Brasil, ainda possuifragilidades sob a égide da Constituição Cidadã, cujos 
riscos se cultivam quanto aoformatoem que a sociedade brasileira se organiza 
na era atual, pois o direito à democracia:

[...] compõe o pedestal supremo de um valor jurídico posto em quarta di-
mensão. A verdade fática nos ensina, todavia que nos sobreditos países – e este 
é, também, o caso do Brasil – a democracia, enquanto forma participativa, 
quase naufragada, ainda permanece direito da primeira geração, ou forma 
de governo em estado rudimentar, rodeada de escolhos, de transgressões, 
distante, muito distante, por conseguinte, de lograr, na contextura social, 
a concreção das expectativas políticas e jurídicas do regime democrático13.

A participação cívica e a aceitação da democracia como um caminho 
sustentável pela cidadania ainda vem a ser a fragilidade de perceber e consolidar 
o exercício democrático após o totalitarismo, cujas ideias democráticas estão em 
conflito com o nacionalismo e o despotismo versus civilização democrática14.

Para essa situação, associa-se, de forma orgânica e planetária, que a 
vivência humana ainda possui evidências da autonomia dos povos coloniza-
dos, os quais hoje passam a repetir as posturas que lhes foram praticadas15.

Então, o baixo sentimento de pertencimento ainda presente no 
Brasil como ameaças à democracia brasileira aponta que, diante do modo 
que os conceitos, as práticas, as estratégias de solidariedade que têm sido 
elaborados, pode-se firmar que os aspectos políticos, étnicos, religiosos, 
econômicos, históricos, civilizacionais e da globalização não tem contem-
plado a amplitude da urgente capacidade de proteção de todas as formas 
de vida em caráter mútuo e coeso. (LUCAS, 2009, 08p).

Portanto, “elaborar a Constituição de 1988 foi uma festa de cidadania, 
um momento de celebração nacional, após anos de ditadura. Agora, com 

12. BENJAMIN, Antonio Herman. Constitucionalização do ambiente e ecologização da Constituição 
brasileira. Apud CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato. Direito Constitu-
cional ambiental brasileiro. 4ªed. Saraiva: São Paulo. 2011.P.150.

13. .BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia Participativa. Malheiros: São Paulo. 
3ªed., 2008. P.59

14. .MORIN, Edgar. Terra-Pátria. Tradução: Paulo Azevedo Neves da Silva, Porto Alegre: Sulina, 2003. 
P.113.

15. MORIN, Edgar. Terra-Pátria. P.116.

seu texto na mão, é hora de aplicá-la”16.Apostando que o desenvolvimento 
social, econômico e cultural vem a estar vinculado à satisfação das necessi-
dades básicas de vida e à consolidação demorática sustentável, considera-se 
o respeito como um marcoem promover o empoderamento humano, para 
assim poder enxergar a cidadania como base da liberdade e da integridade 
dos seus cidadãos, na justiça e na decência dos atores e das instituições, onde 
a igualdade precisa ser recíproca e compatível a esses contextos17.

Nessa extensão, ainda há dificuldades quanto à adaptação às qualidades 
e às condições de vida pelo desenvolvimento, vindo a desintegrar a evolução 
socioambiental dos povos na atualidade18.

Então,esse descompasso pode remeter a espécie humana a uma crise 
transgeracional, cuja tomada de decisão ainda tem sido conduzidas por carac-
terísticas antropocêntricas (MORIN, 2003, 94p),distanciandoa capacidade 
humana de empatia e da realização da democracia participativa por todos 
de forma responsável e justa que, até então, tem recebido à consciência o 
cerceamento pelo constitucionalismo constituído.

2. TRANSIÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE: A IN-
FLUÊNCIA DO PENSAMENTO YIN-YANG NA CONSTRU-
ÇÃO DA CIDADANIA

Ao longo da formação da civilização humana houve conexões e des-
caminhos entre os grupos sociais, cujos hábitos de sobrevivência eram 
compreensíveis por questões meramente predatórias e de poder. Dentre essas 
ocorrências, a cultura global fragmentou-se entre o Ocidente e o Oriente, 
passando a dividir os povos, dispersando suas identidades e a sua própria 
história19, especificando que:

A democracia nasceu marginalmente na história, ao lado dos impérios despó-
ticos das teocracias, das tiranias, das aristrocacias, dos sistemas de castas. Ela 
permanece marginal, a despeito da universalização da aspiração democrática. 
Mas é o sistema político mais civilizado20.

Em razão disso, o sistema patriarcal predominante dos últimos sé-
culos implicou em um desequilíbrio consolidado nas múltiplas dimensões 

16. BENJAMIN, Antonio Herman. Constitucionalização do ambiente e ecologização da Constituição 
brasileira. P.150.

17. RAWLS, John. O direito dos povos.Tradução: Luís Carlos Borges, Revisão técnica: Sérgio Sérvulo da 
Cunha, São Paulo: Martins Fontes. 2001. P.61

18. MORIN, Edgar. Terra-Pátria.P.82.
19. MORIN, Edgar. Terra-Pátria.P.110.
20. MORIN, Edgar. Terra-Pátria. P.111
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humanas evidenciadas, cujas manifestações ameaçam a saúde individual dos 
atores,dos ecossistemas e dos povos21.

Diante disso, uma via de comunicação universal atualmente pode ser 
traduzida em compreender as mudanças e desafios decorrentes dentre esses 
espaços divididos.Então, sugere-se que a superação desse quadro se inicie 
transformando os riscos domodusvivendi da HumanidadenaTerra e o seu 
modus operandi nos processos de desenvolvimentos, onde os riscos ecoló-
gicos vem a surgir, em habilidades e em oportunidades de transformá-los 
em resiliência pela ética.

Assim, pode haver uma ressignificaçã da consciência em prol de uma 
sobrevivência sustentável a ser direcionada primeiramente aos vulneráveis, 
a fim de mudar a direção dos riscos democráticos que tendem a surgir pela 
anêmica vivência das liberdades públicas.

A vinculação entre a liberdade consciente e o equilíbrio vem ser o re-
flexo da interação humana no meio ambiente, podendo a efetivar o respeito 
entre os povos porque a cultura está em desenvolvimento. Em razão disso, 
percebendo as formas de pensamento nas origens da Humanidade, é possí-
vel resgatar que a consciência e o equilíbrio na ótica de Yin-Yang se tornam 
viáveis em percebê-los como propostas sustentáveis do exercício da cidadania 
nos tempos correntes para a evolução da consciência, conforme a estrutura 
disposta pela Tabela 1 a seguir:

Tabela 1: “Valores e atitudes culturais como propósitos”:

YIN YANG

Feminino Masculino

Contrátil Expansivo

Conservador Exigente

Receptivo Agressivo

Cooperativo Competitivo

Intuitivo Racional

Sintético Analítico

Fonte: CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação: a Ciência, a Sociedade 
e a cultura emergente. Cultrix: São Paulo. 2006.P.36.

21. CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação: A ciência, a sociedade e a cultura emergente.Cultrix: São Paulo. 
2006. P.36.

Com observância à Tabela 1, expõe-se que na cultura chinesa, o yin 
e o yang não equivalem a valores morais, mas sim em desmistificar o que é 
nocivo ou bom para ponderar em um equilíbrio executável, onde:

[...] o racional e o intuitivo são modos complementares de funcionamento 
da mente humana. O pensamento racional é linear, concentrado, analítico. 
Pertence ao domínio do intelecto, cuja função é discriminar, medir e classi-
ficar. O conhecimento intuitivo, por outro lado, baseia-se numa experiência 
direta, não intelectual, da realidade, em decorrência de um estado ampliado 
de percepção consciente. Tende a ser sintetizador, holístico e não linear. Dai 
ser evidente que o conhecimento racional é suscetível de gerar a atividade 
egocêntrica, ou yang, ao passo que a sabedoria intuitiva constitui a base da 
atividade ecológica, ou yin22.

Com essa percepção, pode-se falar que os ecossistemas interagem de 
forma dinâmica, cíclica, em processos não lineares23, onde a democracia e 
a sociobiodiversidade sustentam-se entre si, em que os bens da natureza não 
possuem a capacidade de emitir posições semelhantes à dos homens, cujos con-
flitos e benefícios da vitalidade também oferecem diferentes ideais e debates24.

Portanto, a consciência ecológica somente surgirá quando se alinhar 
o conhecimento racional a uma intuição da natureza não linear do meio 
ambiente25, tornando evidente que ao conhecer a sabedoria chinesa:

[...] reconhece-se a polaridade dos sistemas vivos, onde aautoafirmação é 
conseguida através do comportamento yang: exigente, agressivo, competi-
tivo, expansivo, e – no tocante ao comportamento humano – através do 
pensamento linear analítico. A integração é proporcionada pelo pensamento 
yin: receptivo, cooperativo, intuitivo e consciente do meio ambiente. As 
tendências Yin e Yang, integrativas e auto afirmativas, são ambas necessárias 
à obtenção de relações sociais e ecológicas harmoniosas26.

Isso se sustenta, pois, na área científica, torna-se mais fácil o acesso 
a mudanças fundamentais dando apoio aos argumentos em base que con-
tribuemna aproximação do entendimento humano ao meio em que está 
inserido, não se limitando ao reducionismo e ao mecanicismo, apontando 
que as concepções holísticas e ecológicas também são válidas27.

Esta ideia se confirma quando o indivíduo tem o poder de determinar 

22. CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação. P.35.
23. CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação.P.38
24. EDGAR, Morin. Terra-pátria. P.112.
25. CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação. P.39
26. CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação. P. 41.
27. CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação. Indireta p.45
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a integridade, o respeito, a decência e a justiça no âmbito da sociobiodiver-
sidade. Através dessa superação, ter-se-á o encaminhamento dos sujeitos de 
direitos como cidadãos globais, de modo a estarem aptos a enfrentar quais-
quer barreiras e anseios multidimensionais28.

Essa sinergia torna possível os envolvimentos humanos gerarem 
aconscientização em relação à proteção do meio ambiente em caráter sine 
qua non à sua existência, cujo equilíbrio Yin-Yang oferece a compreensão 
ecológica da interação humana, refletindo em consequências nos espaços 
sociais, corroborando:

[...] o direito de o individuo ser conscientizado da relevância dos temas re-
lacionados à proteção do meio ambiente, e, enfim, como o direito subjetivo 
de participar nas decisões político-administrativas do Estado sob o qual se 
encontra jurisdicionado29.

Por isso, firma-se que o acesso à informação, pautado na educação dos 
povos quanto à proteção do meio ambiente e à consequente promoção da 
vida humana com os ecossistemasintegrados, oferece-se a compreensão do 
curso elástico da dimensão humana30.

Para tanto, percebe-se que a equidade, a expressão, a positivação e a 
realização frente aos assuntos expostos demonstram um problema comum e 
global, que exigem respostas em mesmo nível, pois as soluções precisariam 
superar o cosmopolitismo e a cidadania planetária, com Estados abertos a 
encarar os desafios ecológicos contemporâneos, especialmente, entre as rela-
ções sociais e o meio ambiente31.

Compreendendo essa conjuntura,torna-se possível alcançar uma cons-
ciência ecológica, a qual, “é um fenômeno social recente, tendo alcançado 
dimensão planetária nas ultimas décadas, em razão dos efeitos negativos do 
modelo de desenvolvimento adotado pela sociedade moderna32.”

Essa compreensão ainda precisa ser difundida como uma percepção da 
realidade, que transcende cada unidade da vida disponível e em seus ciclos 
de transformação, pelos quais se dá em oferecer o entendimento de onde o 
ser humano está situado, qual é o seu vínculo num todo e o seu propósito 

28. RAWLS, John. O direito dos povos. P.61.
29. .BULOS, UadiLamêgo.Curso de Direito Constitucional. 7ª ed., São Paulo: Saraiva. 2012. P.601.
30. BULOS, UadiLamêgo. Curso de Direito Constitucional. P. 600.
31. .LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Direito Ambiental na sociedadederisco. 2ª 

ed., Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. P. XII-XIII.
32. CARVALHO, Edson Ferreira de. Meio ambiente e direitos humanos.p. 152.

como ser vivo e não meramente como se fosse superior às demais espécies.

O Yin-Yang são estruturas de como reviver a consciência de forma 
histórica, cultural e ecológica em nível planetário33, a fim de reforçar a im-
portância das liberdades para abrir novos entendimentos, reatar laços sobre 
o conhecimento exposto que está disperso à compreensão humanahoje em 
dia e desempenhar novos papéis em uma teia pela vida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo teve como objetivo identificar algumas dimensões 

da afetação da democracia brasileira, percorrendo o reconhecimento do 
meio ambiente ecologicamente equilibrado até a disposição de um novo 
viés de enxergar a consciência ecológica, como configuração de uma liber-
dade pública sustentável.

Neste sentido, a evolução do pensamento disposto pelo constitucio-
nalismo ambiental brasileiro não promove uma nova consciência, apenas 
estampou e positivou a interação humana com os ecossistemas de forma 
transgeracional de forma protegida.

Registra-se que houve o avanço do legislador constituinte ao acolher e 
elevar o tema ambiental à categoria constitucional, além da forma ordinária 
e da abrangência da dignidade da pessoa humana. No entanto, a Constitui-
ção não é o diploma legal apropriado para testes de políticas, de governos 
transgressores da constitucionalidade e irresponsáveis, tampouco para que 
os atores envolvidos queiram exercer sua supremacia, mas que constituam 
um novo eixo à vida de todos os integrantes desde que tenha sido superada 
a compreensão sobre Estado-Nação.

Mais além, efetivamente, para garantia plena e segura do direito à vida 
– de modo a evitar as ameaças de riscos de origem ambientais, sociais, econô-
micos,políticos, humanas e sentimentais, a transição para a sustentabilidade 
pela propagação da consciência ecológica equilibrada na ótica de Yin-Yang 
oferece um caminho mais assertivo ao invés do enfrentamento estático entre 
o modus vivendi e modus operandidos povos.

Isto posto, e mesmo com a Constituição cidadã, a democracia brasi-
leira não está consolidada, oferecendo ameaças quanto ao cumprimento das 
normas, cujas estruturas ainda estão sendo aplicadas de forma antropocêntrica.

33. CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação. P.403.



214 ANAIS DO I CONGRESSO ACADÊMICO DE DIREITO DA UNIVALI:

Assim, afasta-se a capacidade de todos enxergar a esperança democrá-
tica com a livre consciência ecológica faticamente assegurada e protegida.
Enquanto se persistir na órbita egocêntrica, sem haver uma libertação para 
se alcançar as atividades ecológicas, a mera elaboração de leis, normas eins-
trumentos de desenvolvimento em geral não garantem e não asseguram 
nenhuma sobrevivência.

Havendo a inércia quanto ao exercício da cidadania pela consciência 
ecológica, a sustentabilidade reflexiva ora demonstrada tende a ficar aquém 
dos ideais e dos envolvimentos dos processos ecológicos, camuflando os 
riscos gerados por essa situação e tendo os direitos comprometidos quando 
não realizáveis por todos, rompendo o caráter intrínseco ao equilíbrio eco-
logicamente protegido, limitando a dignidade da pessoa humana como 
ponto central para a tomada de decisão em virtude dos riscos democráticos 
doconstitucionalismo ambiental contemporâneo.

Por fim, a compreensão chinesa sobre os envolvimentos ecológicos, 
egocêntricos nas sociedades contemporâneaspode surgir, basta a Huma-
nidade sair do paroquialismo e começar a exercer a livre consciência, em 
busca de um bem-estar técnico em prol da sua própria vida em compasso 
à sociobiodiversidade.

A ESSENCIALIDADE DA RELAÇÃO SISTÊMICA 
ENTRE EMPRESA E MEIO AMBIENTE: DIALÓGOS 
ACERCA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

SUSTENTÁVEL
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Maykon Fagundes Machado2
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INTRODUÇÃO
Adentra-se a Pós-Modernidade4 com uma elevada preocupação, in-

daga-se como estaremos daqui há 50 (cinquenta) anos se continuarmos no 
mesmo ritmo desenfreado de crescimento econômico, sem considerar os 
potenciais riscos que emergirão a médio-longo prazo. Para solucionar tal 
equação, aposta-se em um crescimento que adote medidas compensadoras 
de riscos, sobretudo sustentáveis.
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desenvolvendo pesquisas relacionadas à temática: Direito Ambiental e Urbano, Sustentabilidade, Polí-
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mailto:jaquelinisdrigotti@outlook.com
mailto:maykonfm2010@hotmail.com


JaqueLini sdrigotti  -  MayKon Fagundes MaChado  -  Maria CLáudia da siLva antunes de souza 217216 ANAIS DO I CONGRESSO ACADÊMICO DE DIREITO DA UNIVALI:

Nesta concepção, destaca-se a fundamental atuação do ator econômico 
na concretização do almejado paradigma da Sustentabilidade5. Desde a re-
volução industrial, o crescimento econômico e tecnológico tem sido debate 
nas maiores pautas de âmbito nacional e inclusive internacional que discutem 
os temas de cunho social, ambiental e econômico.

A tríade supra: social, ambiental e econômico, converge-se nos pi-
lares da Sustentabilidade, e ganha força principalmente após a elaboração 
do Relatório Bruntdland (1987) que cunhou a categoria Desenvolvimento 
Sustentável como sendo: o desenvolvimento que proporcione o crescimento 
econômico sem afetar as presentes e futuras gerações6.

Destaca-se que atualmente torna-se absolutamente insano agir de 
forma antropocêntrica, a ponto de degradar e negociar o Meio Ambiente 
e a Natureza a troco de obter vantagens econômico-financeiras, o risco é 
real. Fomentar ideias econômico-sustentáveis, através de uma Governança 
Sustentável7 e imprescindivelmente contando com a participação popular 
verifica-se como um grande avanço a ser conquistado, ressaltando contudo 
que, a Educação Ambiental para promoção de ideias concisas e úteis deve 
ser precisa e fundamental.

1. DO DESENVOLVIMENTO AO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

O desenvolvimento pode ser compreendido como sendo um processo 
em que se almeja conquistar um objetivo que ofereça bem-estar, conforto 
e satisfação pessoal. Sendo este processo de conquista, norteado pela busca 
desenfreada do alcance ao objetivo que é mais lucrativo economicamente, 
que mais se aproxime e/ou propicie o domínio comercial e traga poder ao 

5. [...] ‘’O passivo diz que ‘’sustentar’’ significa equilibrar-se, manter-se, conservar-se sempre a mesma 
altura, conservar-se sempre bem. Neste sentido ‘’sustentabilidade’’ é, em termos ecológicos, tudo o que 
a Terra faz para que um ecossistema não decaia e se arruíne.’’ BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o 
que é – o que não é. 4° ed. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2015. p. 31.

6. […] Conferência do Rio (Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
1992) foi convocada dois anos após a publicação do Relatório Brundtland (elaborado pela Comissão 
Mundial. O relatório introduziu, igualmente, novos enfoques e cunhou o conceito de desenvolvimento 
sustentável, objetivo que exige equilíbrio entre “três pilares”: as dimensões econômica, social e am-
biental. [Grifo Nosso]. ARANHA, André Correa do Lago. ESTOCOLMO, RIO, JOANESBURGO. O 
Brasil e as três conferências ambientais das Nações Unidas. Brasília: FUNAG, 2006, p. 18.

7. ‘’a governança refere-se ao modo pelo qual os governos articulam e coordenam suas ações, em co-
operação com os diversos atores sociais e políticos e sua forma de organização institucional. Uma 
boa governança é requisito essencial para o desenvolvimento sustentável, o crescimento econômico, 
a equidade social e direitos humanos sob o prisma da igualdade’’. SANTOS, Maria Helena de Castro. 
(1997). Governabilidade, Governança e Democracia: Criação de capacidade governativa e relações 
Executivo-Legislativo no Brasil pós-constituinte. V. 40, nº 3. Rio de Janeiro, RJ.

indivíduo. Independentemente se, para que ocorra o alcance desse objetivo, 
seja necessário trilhar rotas e tomar decisões que impactem negativamente 
o meio ambiente e desfavoreçam os indivíduos ausentes neste processo.8

Em face deste conceito, Sen critica o atual modelo de desenvolvimen-
to econômico, catalogando-o como uma política cruel de desenvolvimento. 
Na medida em que tende a esgotar a base de recursos naturais, além de 
ampliar as distorções sociais. Por isso, de acordo com o autor, a base de 
desenvolvimento de uma região não deve estar apenas na busca pela di-
mensão econômica, mas sim, na dimensão sociocultural, em cujo contexto 
os valores e as instituições são fundamentais.9

Ressalta-se que, não considera-se adequada e benéfica a estagnação 
econômica ou a possível paralisação do desenvolvimento social, entretanto, 
defende-se a necessidade de que este Desenvolvimento ocorra dentre de pa-
râmetros Sustentáveis.No contexto, Brasileiro10sintetiza que:

[...] os resultados alcançados com a implantação do modelo de desenvolvi-
mento vigente, baseado na otimização dos lucros, na industrialização como 
única via de desenvolvimento, no uso indiscriminado dos recursos naturais, 
no crescimento econômico como fator antecedente ao desenvolvimento, 
propiciaram a emergência de novas formas de pensar o desenvolvimento, 
procurando atender ou mesmo explicar, a questões até então negligen-
ciadas, tais como: a distribuição desigual das riquezas; o agravamento da 
pobreza e exclusão social; a precarização das relações de trabalho; e o esgo-
tamento dos recursos naturais.

Neste prisma, é possível concluir que o desenvolvimento econômico 
não figura meramente como uma consequência da inovação ou do progresso 
tecnológico, pois o mesmo também resulta-se de um terceiro fator de produ-
ção: os recursos humanos e a acumulação de capital social.11

Em contrapartida, sob uma ótica divergente acerca de como deve ser 
o desenvolvimento, cunhou-se no ano de 1987, por meio doRelatório de 
Brundtland, o conceito basilar de Desenvolvimento Sustentável,sustentando 
que: “o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as 

8. LEITE, Jose Rubens Morato; FERREIRA, HeliniSivini; CAETANO, Matheus Almeida (Org.). Repen-
sando o Estado de Direito Ambiental.Florianópolis: Gráfica e Editora Copiart Ltda, 2012, p.122.

9. SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia de Letras, 2000.
10. BRASILEIRO, Maria Helena Martins. A organização social e produtiva como estratégia e fortalecimen-

to do capital social em destinos turísticos. In Cadernos de análise regional. Programa de pós-gradua-
ção em desenvolvimento regional e urbano da Universidade de Salvador. Ano 9, v.5, nº1. Salvador: 
Universidade Salvador – UNIFACS, 2006, p.88.

11. SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia de Letras, 2000, 
p.25.
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necessidades da geraçãopresente sem comprometer a capacidade das gerações 
futuras para satisfazer suas próprias necessidades”.12

Todavia, no ano de 2002, com o acontecimento da Rio+10, foram 
abordadas de forma conjunta, além da dimensão global dos danos, as con-
cepções ecológicas, sociais e econômicas como temáticas fundamentais para 
que, ocorra o desenvolvimento.Passando a ter maior adequação o termo“-
Sustentabilidade”, fundado a partir de uma tríplice dimensão: ambiental, 
social e econômica.13

Adequando-se em razão de ter consolidado o posicionamento de que 
nenhum dos elementos (ambiental, social e econômico) é hierarquicamen-
te superior ou inferior a outro, embora o mercado econômico busque 
a procedência da tese inversa, qual seja, fornecer emprego e renda em 
razão do crescimento desenfreado, causando o que comumente se afirma, 
‘’ganhou-se no 2X1 em relação às dimensões da Sustentabilidade’’. Todos 
são complementares, dependentes e só poderão garantir um futuro mais 
promissor se implementados sinergicamente.14

Entretanto, com o avanço social e tecnológico, se fez imprescindível 
adicionar a dimensão tecnológica, pois conforme sustenta Bodnar “é a 
inteligência humana individual e coletiva acumulada e multiplicada que 
poderá garantir um futuro mais sustentável.”15

É notório que alguns autores discorrem sobre a Sustentabilidade e o 
Desenvolvimento Sustentável como se fossem sinônimos16, todavia, são 
termos que não se confundem.O Desenvolvimento Sustentável difere da 
Sustentabilidade, porquanto corresponde na visão de Leonardo Boff17 é 
um “ ideal a ser atingido ou então como um qualificativo de um processo 
de produção ou de um produto, feito pretensamente dentro de critérios de 

12. SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes de; GARCIA, Denise Schmitt Siqueira (orgs.). Direito Am-
biental, Transnacionalidade e Sustentabilidade. 1 ed, Itajaí: UNIVALI, 2013, p.154.

13. ROSA, Alexandre Morais da; STAFFEN, Márcio Ricardo. Ensaios sobre o discurso Constitucional e 
da Sustentabilidade.Itajaí: UNIVALI, 2012, p.50.

14. BODNAR, Zenildo. A sustentabilidade por meio do direito e da jurisdição. Revista Jurídica Cesumar 
– Mestrado, v. 11, p. 329-330. Disponível em: http://www.cesumar.br/pesquisa/periodicos/index.php/
revjuridica. Acesso em 14/10/2017.

15. BODNAR, Zenildo. O cidadão consumidor e a construção jurídica da sustentabilidade. In: PILAU 
SOBRINHO, Liton Lanes; SILVA, Rogério. Consumo e sustentabilidade. Passo Fundo: EdUPF, 2012, 
p.18.

16. Tem-se como exemplo Juarez Freitas, que em uma de suas obras escreveu: “[...] o princípio do desen-
volvimento sustentável (ou da sustentabilidade, como se prefere) [...]”. FREITAS, Juarez. Sustentabili-
dade: direito ao futuro. 2ed, Belo Horizonte: Fórum, 2012, p.31.

17. BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é – o que não é. 2. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2012, p. 
36- 37.

sustentabilidade o que, na maioria dos casos, não corresponde à verdade.”

Em relação a esta distinção, Silva e Mendes18discorremque Sustenta-
bilidade e Desenvolvimento Sustentável, respectivamente, se diferenciam:

[...] como um processo em que o primeiro se relaciona com o fim, ou obje-
tivo maior, e o segundo como meio. Todavia, esta distinção esta imersa em 
uma discussão ideológica que se insere em pensar algo para o futuro ou em 
se preocupar com ações presentes e impactos no futuro.

Pelo exposto, torna-se visível que a Sustentabilidade e o desenvolvi-
mento são institutos que não se confundem entre si. No sentido que de a 
Sustentabilidade traz sentido finalístico, transdisciplinar e global, enquanto 
o Desenvolvimento Sustentável se perfaz em ferramenta, funcionando como 
processo que pensa em aplicar algumas dimensões da Sustentabilidade, em 
outras palavras, é a tentativa de adequar o sistema capitalista globalizado nos 
padrões dos novos anseios sustentáveis.

2. MODERNIDADE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ-
VEL: O DIAGNÓSTICO DA SOCIEDADE DE RISCO

O progresso, composto pela tríade: ciência, técnica e indústria, se figu-
rou como pilar de sustentação para o sistema econômico. Assim, passou-se 
a crer que este progresso, por ser fundando na Ciência, era uma fórmula 
infalível de avanço tecnológico e econômico. 19

Entretanto, diversos estudos posteriores a esta concepção, passaram a 
discordar desta assertiva. Analisou-se que, embora tenha sido responsável por 
uma avanço tecnológico, sem precedentes, o desenvolvimento trouxe também 
situações de risco previamente desconhecidas e potencialmente catastróficas a 
sociedade.Dissociando a relação natural entre seres humanos (sujeito cognos-
cendi do conhecimento) e o meio ambiente (objeto estudado).20Resultando 
desta dissociação o paradigma da sociedade atual, conforme defendem Leite e 
Caetano21 “é o paradigma da modernidade, este que vem guiado pelo dogma 
da neutralidade do sujeito cognoscendi que se mitiga apenas para atender aos 
interesses do sistema produtivo”.

18. SILVA, Christian Luiz da; MENDES, Judas Tadeu Grassi (Org.). Reflexões sobre o desenvolvimento 
sustentável: agentes e interações sob a ótica multidisciplinar. Petrópolis: Vozes, 2005, p.13.

19. LEITE, Jose Rubens Morato; FERREIRA, HeliniSivini; CAETANO, Matheus Almeida (Org.). Repen-
sando o Estado de Direito Ambiental. Florianópolis: Gráfica e Editora Copiart Ltda, 2012, p.158.

20. LEITE, Jose Rubens Morato; FERREIRA, HeliniSivini; CAETANO, Matheus Almeida (Org.). Repen-
sando o Estado de Direito Ambiental. Florianópolis: Gráfica e Editora Copiart Ltda, 2012, p.158..

21. LEITE, Jose Rubens Morato; FERREIRA, HeliniSivini; CAETANO, Matheus Almeida (Org.). Repen-
sando o Estado de Direito Ambiental. Florianópolis: Gráfica e Editora Copiart Ltda, 2012, p.122.
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esta forma, o atual sistema econômico, visando produzir e lucrar 
sempre mais, faz com que os indivíduos depositem na compra e obtenção 
de objetos a responsabilidade de nutrir seus sentimentos de felicidade e sa-
tisfação.22Delegando ao comércio e a mídia a função de idealizar diversos 
padrões estéticos e de vivência, ao ponto de que o fracasso na conquista destes 
objetos que lhes propicia o encaixe nos padrões sociais impostos, causem 
angústia, infelicidade e estresse.

Assim, o desenvolvimento ao invés de promover benefícios para a prá-
tica da vida humana e a convivência social, cria novas problemáticas sociais, 
restringindo a verdadeira liberdade do indivíduo aos padrões impostos e ainda 
criando diversas problemáticas (que originam riscos) na esfera ambiental. 
Neste sentido, torna-se fundamental que haja a análise da relativação entre 
a vinculação do acúmulo de riquezas, desnecessário e maléfico ao contexto 
social, e a existente desconsideração das abordagens de ordem ambiental.

Leite e Ayala entendem que os riscos criados pela modernidade, se 
dividem em dois grupos de riscos: o risco concreto ou potencial (visível e 
previsível pelo conhecimento) e o risco abstrato (invisível e imprevisível 
pelo conhecimento humano). No risco concreto, se visa inibir o perigo do 
dano, ou seja, sabe-se que a ação que será realizada constitui perigo, entre-
tanto, há a tentativa de agir de forma com que seu possível efeito negativo 
não realize-se, crendo que único perigo potencial desta situação, é somente 
o de que o dano ocorra23.

Em contrapartida, nos acontecimentos e/ou ações de perigo abstrato 
o que se quer inibir é o próprio desenvolvimento da ação, pois não há co-
nhecimento se é perigosa ou não, de modo que o perigo que visa-se evitar 
é adstrito a própria qualidade da atividade, pois não se conhece o perigo 
em razão de não saber-se com segurança, se existe alguma hipotética ofen-
sividade na ação, ou seja a ofensividade da atividade é abstrata em face do 
seu não conhecimento.24

De acordo especificamente aos perigos de riscos abstratos, sustenta-se 
que o princípio da precaução é de grande importância como instrumento 
da gestão dos riscos ambientais. O princípio da precaução possui dois requi-
sitos para ser aplicado: a ameaça de danos e a ausência de certeza cientifica. 

22. BECK, Ulrich. Sociedade de Risco: Rumo a uma outra modernidade. São Paulo: Editora 34 Ltda, 
2010, p.235.

23. LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 2010, p.95.
24. LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 2010, p.95.

Constituindo um dos elementos do conceito material de Sustentabilidade, 
pois em razão dos seus requisitos de aplicação apenas é invocado como forma 
de antecipação dos riscos ambientais, diante da incerteza científica em relação 
aos danos de determinadas ações.25 No contexto, complementa Machado26:

Ao se perceber que o meio ambiente não pode ser reconstituído, pois a perda 
de uma espécie, um habitat ou um bioma, jamais poderá ser compensado 
com indenizações, desenvolvimentos industrial, econômico ou social, vol-
tam-se os olhos para uma cultura de antecipação de riscos ambientais.

Neste sentido, é possível considerar o progresso (econômico, tecnoló-
gico) como parte do Desenvolvimento Sustentável quando este contribuir 
efetivamente para a manutenção do “estado sustentável”. Neste paradigma, 
o referido autor defende que a degradação do capital natural deve ser per-
mitida, desde que, haja como suporte da ação maléfica a ideia de justiça 
intergeracional, produzindo o capital artificial na mesma proporção27.

Em sentido contrário, Winter alerta que o conceito de Desenvolvi-
mento Sustentável, baseado em seus pilares econômico, social, ambiental e 
tecnológico, não deve ser distorcido facilitando ações “imprudentes” sob o 
argumento de que suplícios ambientais são necessários para garantir o cres-
cimento econômico e atender a interesses sociais.28

Torna-se visível aqui, o grande problema em se estabelecer limites justos 
entre a necessidade de haver o desenvolvimento econômico (pautado na 
crença da ciência como viés confiável e absoluto), e a necessidade de preve-
nir as ofensas ao meio ambiente, pois sabe-se que os recursos naturais são 
esgotáveis e necessita-se deles para que se possa garantir a qualidade de vida 
as presentes e futuras gerações.

Faz-se necessário, portanto, superar a idéia do conceito simples de 
desenvolvimento abordada no item 1 desta pesquisa, superando a visão 
retrograda que enxerga apenas os lucros trazidos pelo desenvolvimento 

25. LEITE, Jose Rubens Morato; FERREIRA, HelineSivini. In: LEITE, Jose Rubens Morato; FERREIRA, 
HelineSivini; CAETANO, Matheus Almeida. Repensando o Estado de Direito Ambiental. Florianó-
polis: Gráfica e Editora Copiart Ltda, 2012, p.169.

26. MACHADO, Paulo Affonso Leme. Princípio da precaução no direito brasileiro e no direito interna-
cional e comparado. In: VARELLA, Marcelo Dias; PLATIAU, Ana Flávia Barros (Org.). Princípio da 
Precaução. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p.351.

27. OTT, Konrad. The case for Strong sustainability. LEITE, Jose Rubens Morato; FERREIRA, HeliniSivi-
ni; CAETANO, Matheus Almeida (Org.). Repensando o Estado de Direito Ambiental. Florianópolis: 
Gráfica e Editora Copiart Ltda, 2012, p.138.

SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia de Letras, 2000, p.25.
28. WINTER, Gerd. Desenvolvimento sustentável, OGM e responsabilidade civil na União Europeia. 

Campinas, São Paulo: Milennium, 2009, p.122.
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econômico, de modo a romper a idéia de progresso como certeza histórica.

3. A FULCRALIDADE DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE IN-
TERGERACIONAL ATRELADA A CONCEPÇÃO DE DIREI-
TOS FUNDAMENTAIS DA NATUREZA

Do mesmo modo que o já exposto princípio da precaução, exsurge 
visando a proteção do meio ambiente, o denominado princípio da Equidade 
Intergeracional. No entanto, este princípio visa alertar sobre a possibilida-
de dos problemas ambientais causados pelo desenvolvimento econômico 
interferiremde maneira significativa na qualidade de vida humana, como 
consequência de sucessivas decisões errôneas. Nesta linha de pensamento, 
sintetiza Canotilho29 que “se as gerações atuais continuarem a utilizar o meio 
ambiente sem a adoção de medidas restritivas, acabarão por comprometer, de 
forma irreversível, os interesses ambientais das gerações vindouras”.

Em face deste risco, a equidade possui duas vertentes, almejando pre-
servar o meio ambiente tanto para as gerações futuras (intergeracional), como 
para as gerações atuais (intrageracional). Todavia, abordar-se-á no presente 
trabalho apenas a primeira vertente da equidade.

Iniciando-se a construção deste novo modo de pensar antropologi-
camente, através de uma mensagem postulada por Seatle30 que diz “nós 
nãoherdamos a terra dos nossos pais, nós atomamos emprestada dos nossos 
filhos”. Estabelecendo-se o raciocínio de que a terra que temos e da qual 
extraímos diversos recursos naturais, deve ser devolvida as futuras gerações 
em boas condições.

Neste sentido, prevê o Art. 225 da Carta Magna31 o direito que todos 
têm ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Pois nãoexiste apenas 
um dever moral de preservar, bem como um dever jurídico e de natureza 
constitucional para as gerações atuais, de transmitir esse ‘patrimônio’am-
biental às geraçõesque nos sucederem e nas melhorescondições do ponto 
de vista doequilíbrio ecológico.32

29. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. (Org.). Direito constitucional ambiental brasileiro. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2008, p.15.

30. Carta enviada pelo cacique Seattle em 1855, da tribo Suquamish, do Estado de Washington, ao presi-
dente dos Estados Unidos (Francis Pierce), depois de o Governo haver dado a entender que pretendia 
comprar o território ocupado por aqueles índios. Disponível em: <http://www.culturabrasil.org/seattle1.
htm> Acesso em: 22/10/2017.

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

32. MIRRA, Á. L. V. Fundamentos do Direito Ambiental no Brasil. Revista dos Tribunais, São Paulo, 

Não atrelando o referido dispostolegal, a exclusividade de exercer esta 
função a coletividade, mas também ao poder público. Deste modo, a valo-
rização da participação popular nos conflitos e acontecimentos relacionados 
ao meio ambiente apresenta-se como instrumento de auxílio na expansão 
da cidadania, pois a participação cidadã nas esferas da estrutura social 
produz efeitos na ideia tradicional do Estado como detentor da iminência 
absoluta e exclusiva de poder. Desta forma, o Estado exerce seu papel de 
fomentador de espaços democráticos de entradapopular.33 E a partir daí, 
este novo modelo de cidadania, intitula-se de “Cidadania Ambiental”.34

Compreende-se a Cidadania Ambiental, como sendo a postura do cida-
dão em agir estabelecendo uma relação sistêmica com a natureza. Exercitando 
esta postura nas atitudes rotineiras do dia-dia, direcionando cada uma de suas 
ações para a finalidade mais ecológica possível.35

Conquanto, mesmo que valorize-se a participação popular para que 
exista a cidadania Ambiental, faz-se necessário que o cidadão possua acesso 
a chamada Educação Ambiental. Esta variação do conceito de Educação, é 
um novo enfoque que busca a formação da consciência crítica relacionada a 
área ambiental para o cidadão, permitindo através desta consciência que ele, 
entendendo a dimensão dos problemas que o “imprudente” desenvolvimento 
econômico pode provocar, intervenha e efetivamente exerça sua cidadania 
nos setores sociais, para auxiliar na conservação dos recursos naturais, favo-
recendo a estabilidade ao meio ambiente. 36

Tornando-se possível, que o cidadão entenda que a proteção do Meio 
Ambientenão é matéria reservada ao domínio exclusivo do Estados, mas sim 
é um dever de toda a comunidade internacional. Pois a equidade intergera-
cional deve, envolver todos os seres que residem na Terra em uma corrente 
homogênea, que haja em favor da manutenção e da qualidade de vida para 
todas as gerações.37

1994, p.25.
33. ABREU, Pedro Manuel. O processo jurisdicional como um locus da democracia partici-

pativa e da cidadania inclusiva. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/hand-
le/123456789/91342/2637 71.pdf?sequence=1> Acesso em: 22/10/2017.

34. LEITE, Jose Rubens Morato; FERREIRA, HeliniSivini; CAETANO, Matheus Almeida (Org.). Repen-
sando o Estado de Direito Ambiental. Florianópolis: Gráfica e Editora Copiart Ltda, 2012, p.140.

35. WALMAN, Maurício. Natureza e sociedade como espaço de cidadania. In: PINSKY, Jaime. PINSKY, 
Carla Bassanezi (Org.). História da Cidadania. p. 557.

36. ABÍLIO, F.J. P. Ética, Cidadania e Educação Ambiental. In: Andrade, M.O. (org.). Meio Ambiente e 
Desenvolvimento: bases para uma formação interdisciplinar. João Pessoa, PB: Editora Universitária da 
UFPB, 2008, p.24.

37. SAMPAIO, J. A. L. Constituição e Meio Ambiente na Perspectiva do Direito Constitucional Compara-

http://www.culturabrasil.org/seattle1.htm
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Verifica-se através da presente pesquisa, esta que por intermédio fun-

damental do objetivo geral e específico traçado, concluiu que, o primeiro 
passo para que haja o progresso em consonância com a devida proteção e 
tutela do meio ambiente é a desconstrução da idéia de progresso como cer-
teza histórica, constituindo uma visão antropocêntrica acerca da situação, 
para que se possa enxergar os riscos sociais que do progresso são advindos.

Na sequência, nota-se que a Educação Ambiental faz-se pressuposto 
para que o cidadão constitua uma percepção fulcrada na solidariedade 
entre os seres vivos, lutando em face e preservando aquilo que foi deixado 
pelos seus ancestrais, para que as próximas gerações possam usufruir de um 
meio ambiente em que há vida seja digna, agindo em consonância com 
os fundamentais princípios da precaução e da equidade intergeracional.

Torna-se necessário, por fim, a compreensão de um Direito à Susten-
tabilidade que abarque sobretudo as suas minúcias, não havendo mais a 
diuturna colisão entre os pilares de sua base. Somente assim, em harmonia 
com o desenvolvimento, verifica-se possível a esperança em um futuro 
democrático e justo ecologicamente.

do. In: SAMPAIO, J. A. L.; WOLD, C.; NARDY, A. Princípios de Direito Ambiental: na dimensão 
internacional e comparada. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p.122.

PERSPECTIVAS CONSTITUCIONAIS 
EM TORNO DA CONCRETIZAÇÃO DA 

USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL: ANÁLISE 
ACERCA DA (IM)POSSIBILIDADE DE 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE 
IMÓVEIS RURAISINCOMPATÍVEIS COM O 

MÓDULORURALCOMO CUMPRIMENTO DE 
DIGNIDADE HUMANA

João Luiz Pereira1

Patrícia Elias Vieira2

Thayná Maristela Assunção de Sousa3

INTRODUÇÃO
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, daqui 

para frente intitulada simplesmente de CRFB/1988, determina que a pro-
priedade rural cumpra com a função social que lhe é determinada, sob o 

1. Acadêmico da Graduação em Ciências Jurídicas, atualmente está no 7° na Universidade do Vale do 
Itajaí – UNIVALI, campus de Balneário Camboriú. Estágio realizado no Instituto Geral de Perícias 
(2015 – 2016). Bolsista do Projeto de Pesquisa e Extensão Protejá: Violência Contra Criança e Ado-
lescente é Crime (2016 – 2017). Atualmente, estagiário da Fundação do Meio Ambiente de Camboriú 
– FUCAM, Departamento de Fiscalização, Licenciamento Ambiental e Direito Ambiental. Endereço 
eletrônico: joao.luiz.p@hotmail.com, Camboriú, Santa Catarina, Brasil. Plataforma lattes: <http://lattes.
cnpq.br/9631383843701677>.

2. Doutora em Ciência Jurídica pelo Curso de Doutorado em Ciência Jurídica pela Universidade do 
Vale do Itajaí – UNIVALI (2016). Doutorado Sanduíche no Exterior junto a Universidade do Mi-
nho (Portugal) com bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CA-
PES (2014). Mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI (2004). É 
professora titular da Universidade do Vale do Itajaí- UNIVALI. Advogada. Tem experiência na área 
de Direito, com ênfase em Teoria do Direito, especialmente nos seguintes temas: obrigações, res-
ponsabilidade civil, contratos, posse e propriedade, direito processual civil e prática jurídica civil. 
Pesquisador do Grupo de Estudos Jurisprudência Civil e Profissões Jurídicas, OAB e concursos, 
vinculado ao Grupo de Pesquisa e Extensão Paidéia de Balneário Camboriú – CEJURPS. Endereço 
eletrônico: patriciaelias@univali.br. Plataforma lattes: <http://lattes.cnpq.br/1299860977902627>.

3. Acadêmica da Graduação de Ciências Jurídicas, atualmente está do 10º período do Curso de Direito 
da Universidade do Vale do Itajaí, campus Balneário Camboriú/SC. Participante no período do 2º 
semestre de 2016 do grupo de estudos “A era da informação e o Direito Civil”. Estágio realizado no 
Instituto Geral de Perícias (2015); Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina (2016). Estagiária 
no Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Endereço eletrônico: thaaytha@hotmail.com. 
Camboriú, Santa Catarina, Brasil. Plataforma lattes: <http://lattes.cnpq.br/2317006022937950>.
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prisma de que a terra deva ser utilizada com o aproveitamento racional, 
a utilização adequada dos recursos naturais, bem como a exploração que 
favoreça o bem-estar dos possuidores ou proprietários. Todavia, levando 
em consideração a realidade fundiária destas propriedades, percebe-se que 
em maioria das vezes, muitas delas estão em desconformidade com a área 
preconizada pela legislação vigente.

Diante disso, perfaz-se o problema central, acerca da(im)possiblida-
de e viabilidade jurídicada regularização fundiária por meio da Usucapião 
Especial Rural destas propriedades rurais que cumprem a função social que 
lhe é determinada, apesar de estarem em desconformidade com o módulo 
rural, medida que será tratada à frente.Ora, em casos concretos, vislumbra-se 
que há possibilidade jurídica de regulariza-la por meio do procedimento em 
tela, observando-se os casos específicos de propriedades rurais, que apesar 
de estarem descompassas ao módulo rural,efetivamente cumprem a função 
social imposta pelo ordenamento jurídico.

Destarte, a pesquisa justifica-se na perspectiva da garantia do homem, 
quando é caracterizado a posse por meio do trabalho, a presença da boa-fé, 
a posse mansa da terra, e que nela cumpre-sea função social, onderestam 
elementos latentes para que se prestigie ao possuidor a aquisição do domí-
nio do imóvel rural e o converta ao direito real de propriedade por meio da 
Usucapião Especial Rural.

Utilizando-se do método indutivo, tomando forma à partir das pes-
quisas no ordenamento jurídico constitucional, infraconstitucional, aos 
enunciados, bem como julgados recentes, espera-se que o trabalho científico 
contribua para o debate jurídico em torno da efetividade da regularização 
fundiária das propriedades rurais,quando vislumbrado que nelas tenham-se 
cumprido a função social por intermédio da atividade agrícola familiar, cum-
prindo dessa forma dignidade aos possuidores.

1. A PROPRIEDADE COMO DIREITO FUNDAMENTAL 
FRENTE À CRFB/1988

Ao passo que os homens romperam com a dinâmica em torno da 
insegurança jurídica e a exacerbação dos poderes do Estado em períodos 
antidemocráticos, a figura estatal remodelou-se, consubstanciando-se na 
existência da democracia, o respeito aos homens e os deveres em torno 
do cumprimento da segurança jurídica, sendo taisparadigmas integrados 

àinserção de uma Lei Fundamental.

Assim, à medida que os Estados concretizaram dentro de seu âmbi-
to,a incorporação da constituição, além dos deveres fundamentais frente à 
figura estatal, os direitos fundamentais tambémse integrarama estas cons-
tituições. Dessa forma,compreende-se que o Direito de Propriedade é um 
dos principais neste encadeamento constitucional4.

Sendo assim, à partir do momento que o homem obtém, mediante o 
legítimo emprego da força e do seu trabalho, condições para adquirir a pro-
priedade, estes contextos são indiscutivelmente atrelados a ele. Terceirose o 
próprio Estado, não podem contrapor-sea esse direito, exceto nos casos pre-
vistos em lei, respeitado a legalidade e as demais garantias constitucionais.

Diante disto, vislumbra-se que o Direito de Propriedade nada mais 
é, do que o reconhecimento do indivíduo de possuir a propriedade, sendo 
esta a garantia da sua autonomia privada, bem como o desenvolvimento 
da sua personalidade e a de seus familiares, tendo em vista que,essa pers-
pectiva possibilita o cumprimento da garantia do proprietárioem torno 
da realização do domínio sobre a coisa, o seu uso, o gozo e a disposição.

A CRFB/1988, seguindo o caminho de diversos países europeus,a 
exemplo da Alemanha5 e da Suíça6 que solidificaram em seu ordena-
mento jurídico o direito à propriedade, através do constituinte de 1988, 
também incorporou ao seu ordenamento constitucional a Propriedade 
como Direito Fundamental, sendo tal perspectiva vislumbrada como a ga-
rantia do homem a ter o acesso à ela, o cumprimento da sua função social, 
bem como a inclusão dos seus princípios à ordem econômica.

Nesse ínterim, versa a CRFB/1988:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros [...]

XXII – é garantido o direito de propriedade;

XXIII – a propriedade atenderá a sua função social7;

4. BARROSO, Roberto Luís. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos funda-
mentais e a construção do novo modelo. 4. Edª. – São Paulo: Saraiva, 2013, pág. 269, 270, 271.

5. DEUTSCHLAND, Deutscher Bundestag. Alemanha – Lei Fundamental da República Federal da 
Alemanha, art. 14 art. 138. Disponível em: <https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80208000.pdf>. 
Acesso em: 22 jun. 2018.

6. SWITZERLAND, Federal Constitution of Switzerland. Switzerland´s Constitution of 1999 with 
Amendments throught 2002. Constituição Federal da Confederação da Suíça, art. 24. art. 26. Disponível 
em: <https://www.constituteproject.org/constitution/Switzerland_2002.pdf>. Acesso em: 22 jun. 2018.

7. BRASIL, Planalto. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Art. 5°. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 22 jun. 2018.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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Outrossim, percebe-se que, além de esculpido o direito de propriedade 
na Constituição brasileira, o ordenamento constitucional traz como pressu-
posto indispensável, a valorização do trabalho e a livre inciativa, tendo como 
requisito a conciliação da propriedade com a função social.

Assim conforma a CRFB/1988:
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano 
e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 
os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

II – propriedade privada;

III – função social da propriedade8;

Deste modo, sendo objeto do estudo apropriedade rural e a sua re-
gularização fundiáriaà luz do horizonte constitucional – civil, é possível 
vislumbrar que a CRFB/1988 acima de tudo, além deter cristalizado em 
seu corpoa legitimidade do homemdispor do direito à propriedade, além do 
que, determina o cumprimento da função social que lhe é determinada,seja 
qual for a propriedade, rural ou urbana, de modo que esteja compatível a 
garantir aos indivíduos que nela vivem, agarantia da sua autonomia privada.

2. A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE AGRÍCOLA FA-
MILIAR E O DESORDENADO ORDENAMENTO TERRITO-
RIAL DOS ESPAÇOS RURAIS

Enquanto noutro momento realizou-se uma abordagem em torno das 
perspectivas constitucionais acerca da Propriedade como Direito Funda-
mental, nesta conjuntura adentrar-se-á ao mérito da natureza jurídica da 
função social da propriedade rural familiar, a sua relevância para a concre-
tização da regularidade fundiária e os problemas em volta das formações 
de núcleos urbanos informais.

A CRFB/88 concebe tratamento diferenciado à propriedade rural fa-
miliar, neste ínterim, umas das principais características destas propriedades 
é a determinação de não penhora para pagamentos de débitos decorren-
tes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre meios de financiar o 
desenvolvimento9.

8. BRASIL, Planalto. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Art. 170. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 22 jun. 2018.

9. BRASIL, Planalto. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Art. 5°, xxv. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 22 jun. 2018.

Através dessa releitura constitucional, é possível vislumbrar que o 
constituinte efetivou uma abordagem que coaduna o texto constitucional 
à realidade social das famílias brasileiras, tendo em vista que muitas vivem 
da agricultura, e essa atividade lhes condiciona dignidade humana, de tal 
forma que favorecem o bem-estar dos trabalhadores destas propriedades, 
assim como o de seus familiares10.

À vista dessa realidade, o Estatuto da Terra, lei infraconstitucional que 
foi recepcionado pela CRFB/1988, estabelece como norte para o cumpri-
mento da função social da propriedade rural, a concretização do bem-estar 
social dos proprietários e trabalhadores, a manutenção dos níveis satisfatórios 
da produtividade, a conservação dos recursos naturais e o respeito as dispo-
sições que regulam as relações de trabalho11.

De tal forma, o ordenamento territorial rural deve conformar-se com 
as disposições previstas na legislação. Outrossim, colhe-se a jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. [...] CONTRATO DE ARRENDAMENTO 
RURAL. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. ATIVIDADE DE 
CRIAÇÃO DE GADO BOVINO. PECUÁRIA DE GRANDE PORTE. 
PRAZO DE DURAÇÃO. 1. A Constituição Federal de 1988 dispõe que a 
propriedade atenderá a sua função social (art . 5º, XXIII), revelando-se, 
pois, como instrumento de promoção da política de desenvolvimento 
urbano e rural [...] O arrendamento rural e a parceria agrícola, pecuária, 
agroindustrial e extrativista são os principais contratos agrários [...] Recurso 
especial provido12.

Assim, exposto o diagnóstico em torno do cumprimento desta função 
social,colhe-se a perspectiva de José Afonso da Silva13:

O regime jurídico da terra fundamenta-se na doutrina da função social da 
propriedade, pela qual toda riqueza produtiva tem uma finalidade social e 
econômica, e quem a detêm deve fazê-la frutificar, em benefício próprio e 
da comunidade em que vive. Essa doutrina, como observa Sodero, trouxe 
um novo conceito de direito de propriedade rural que informa que ela é 

10. BERENICE, Dias Maria. Manual de Direito das Famílias. 10. Edª. Ver., atual. E ampl. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2015 pág. 374.

11. BRASIL, Planalto. LEI Nº 4.504, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964. Estatuto da Terra. Art. 2° Dis-
ponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4504.htm>. Acesso em: 25 jun. 2018.

12. BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. REsp 1336293/RS. RECURSOS ESPECIAL. Rel. Min. João 
Otávio de Noronha. Órgão julgador: Terceira turma Julgado em: 24/05/2016. Disponível em: <http://
www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=fun%E7%E3o+da+propriedade+rural+estatuto+-
da+terra&&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true>. Acesso em: 25 jun. 2016.

13. SILVA, da. Afonso José. Curso de Direito Constitucional Positivo. – 40. ed., rev. e atual. até a Emenda 
Constitucional. 95, de 15.12.2016. – São Paulo: Malheiros, 2017, pág. 819-820.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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um bem de produção e não simplesmente um bem patrimonial; por isso, 
quem detém a posse ou a propriedade de um imóvel rural tem a obrigação 
de fazê-lo produzir, de acordo com o tipo de terra, com a sua localização e 
com os meios e condições propiciados pelo Poder Público, que também tem 
responsabilidade no cumprimento da função social da propriedade agrícola. 
Essa doutrina foi acolhida pela Constituição, que declara que toda proprie-
dade atenderá a sua função social (art. 5 º, XXIII), que é um princípio da 
ordem econômica (art. 170, III). [...].

Desta feita, é possível vislumbrar a real caracterização da função social 
da propriedade rural, quando respeita o rol taxativo disposto na própria Lei 
n° 4.504 de 1964 e a CRFB/1988. Contudo, resta lembrar que a realidade 
tem se contraposto à disposição legal, uma vez que minifúndios, inferiores 
a fração mínima de parcelamento e ao módulo rural,se firmam anualmen-
te nos perímetros rurais de forma desarmônica,vindo a descaracterizar a 
função social das propriedades, meramente para fins recreativos e de lazer, 
por cidadãos que buscam refugiar-se nas áreas rurais, e não percebem as 
consequências graves em face do espaço rural, ocasionando dessa forma, o 
desenvolvimento de núcleos urbanos informais.

Outrossim, é notório que o problema não está só aí, o crescimento 
urbano desordenado e a explosão demográfica, em breve espaço de tempo, 
ocasionam diversos déficits na estrutura das zonas rurais. Aliás, reflexos 
terríveis, como adesordenada mobilidade, danos ao meio ambiente, a au-
sência de saneamento básico, a falta de segurança pública e a dificuldade 
no acesso à saúde pública14.

Nesta premissa, as propriedades rurais são desmembradas e parceladas 
de modo incompatível com a legislação, resultando em uma desordenada e 
precoce urbanização destas áreas rurais.Sendo assim, tais minifúndios são 
inapropriados, pois não respeitam a medida legal, muitos destes acabam 
nãocumprindo a função social da propriedade epor consequências, ficam 
impossibilitados a regularizarem as propriedades, tendo em vista que não 
respeitam o módulo rural, e sequer a fração mínima de parcelamento dis-
posta na legislação.

Outrossim, resta realizar uma diferenciação entre as propriedades que 
cumprem a função social rural e os lotes irregulares, a exemplo de chácaras 

14. CAOMA, Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente. Assentamentos Urbanos Informais. Mi-
nistério Público do Estado de Goiás. Goiás. 18/09/2018. Disponível em:<http://www.mpgo.mp.br/
portal/news/assentamentos-urbanos-informais#.W6FE6tJKiM- >. Acesso em: 18 set. 2018.

recreativas mencionadas anteriormente.

Nessa esteira, socorrendo-se aos Princípios da Razoabilidade e Pro-
porcionalidade, na observância a cada caso concreto, existem propriedades 
adquiridas por tempo considerável, boa-fé, e que nelaexercem e cumprem a 
função social rural, mesmo não respeitando tal limitação disposta no Estatuto 
da Terra,ficam impossibilitadosde concretizarem a regularização fundiária, 
tendo em vista que o imóvel não se conforma com as previsões do módulo 
rural, contudo há possibilidades jurídicas, que serão traçadas adiante, que 
possivelmentesujeitam esses imóveis, em casos excepcionais,à regularização 
fundiária quando cumprem o requisitos relativos a função social.

Vale ressaltar que neste último modelo de propriedade, esta não é 
advinda de núcleo urbano informal, realizado a partir de assentamentos 
desconformes com a legislação, afim de proporcionar o lazer turístico rural 
a cidadãos que vivem em zonas urbanas, mas sim de propriedades que estão 
há tempo expressivo cumprindo a função social rural, oriundas muita das 
vezes da falta de oportunidade e ausência de conhecimento.

Sendo assim, passar-se-á no próximo ponto a análise da viabilidade e 
possibilidade da Usucapião Especial Rural aplicada a regularização das pro-
priedades elencadas a essa situação.

3. DA USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL
Para a concessão da Usucapião Especial Rural, é necessário preencher 

certos requisitos, os quais estão previstos em lei. Assim, analisa-se, sob o 
respaldo legal, cada uma das exigências para fazer jus à Usucapião, nesta 
modalidade especial.

Primeiramente, a Usucapião, de maneira genérica, é uma forma de 
aquisição da propriedade de forma originária. Isso se dá, em razão da posse de 
forma ininterrupta pelo tempo que a lei preconiza para cada modalidade15.

Sob esse prisma, fundamental mencionar que a Lei n°13.465, de 11 
de julho de 2017, que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, 
vem ao encontro da discussão jurídica, pois a mesma elenca que um dos 
seus principais instrumentos é a Usucapião Especial Rural, que visa legiti-
mar a posse, conferindo desta forma, um título por meio do qual, com o 
tempo da ocupação e da natureza da posse, nesse caso por intermédio da 

15. LÔBO, Paulo. Direito Civil: Coisas. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 134.
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atividade agrícola familiar, pode ser conversível em direito real de proprie-
dade. Por conseguinte, pode-se vislumbrar, que tal mecanismo é o gatilho 
para que famílias possam reestruturar-se e adquirir formalidade frente a 
CRFB/198816.

Do ponto de vista legal, insta salientar que o Código Civil privile-
gia a Usucapião Especial Rural, como uma perspectiva social com relação 
à propriedade, vertente constitucional, ao preconizar a possibilidade de 
aquisição da mesma por meio do uso eficaz da terra, ou seja, pela atividade 
agrícola17.

Além do mais, caracteriza-se como um aspecto do princípio da função 
social da posse, visto que ampara àqueles que se utilizam da propriedade 
para moradia, bem como trabalham nela, como se dono fossem18.

Por isso, percebe-se que nesta modalidade, a lei não se preocupa 
apenas com a verificação da posse. Há que se verificar, assim, se a terra 
está sendo fértil através das atividades desenvolvidas pelo usucapiente, e 
consequentemente garantindo a sua função social19.

Acerca dos demais requisitos para a usucapião especial rural, preconiza 
a CRFB/198820:

Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, 
possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, 
em zona rural, não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva 
por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á 
a propriedade.

Assim, veja-se que há requisitos com relação ao tamanho do imóvel, 
bem como a destinação que se dá ao mesmo e o tempo de uso como se dono 
fosse. Perfazendo tais requisitos, adquire-se a propriedade.

O Código Civil21, em seu artigo 1.239, segue a mesma linha, na qual 
preconiza os mesmos requisitos para a aquisição da propriedade por meio 

16. BRASIL, Planalto. LEI Nº 13.465, DE 11 DE JULHO DE 2017: REURB. Disponível em: < http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13465.htm>. Acesso em: 27 jun. 2018.

17. VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Direitos Reais. 15ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. V. 5. pág. 227.
18. FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Direitos Reais. 13ª ed. 

rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, 2017. pág. 428, 429.
19. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: Direitos Reais. 22ª ed. rev. e atual. Rio 

de Janeiro: Forense, 2014. V. 4. pág. 129.
20. BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em <http://www.

planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 25 de junho de 2018.
21. BRASIL, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em < http://www.

planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406compilada.htm>. Acesso em: 25 de junho de 2018.

da Usucapião Especial Rural.

Contudo, atendo-se ao requisito tamanho do imóvel, há que se ter 
no máximo cinquenta hectares. Percebe-se a omissão quanto ao tamanho 
mínimo para a satisfação da aquisição da propriedade.

Assim, com relação ao tamanho mínimo, tem-se no Estatuto da Terra22:
Art. 65. O imóvel rural não é divisível em áreas de dimensão inferior à cons-
titutiva do módulo de propriedade rural.

§ 1° Em caso de sucessão causa mortis e nas partilhas judiciais ou amigáveis, 
não se poderão dividir imóveis em áreas inferiores às da dimensão do módulo 
de propriedade rural.

§ 2º Os herdeiros ou os legatários, que adquirirem por sucessão o domínio 
de imóveis rurais, não poderão dividi-los em outros de dimensão inferior ao 
módulo de propriedade rural.

Ora, o presente Estatuto da Terra, proíbe a divisão do imóvel cujo 
resultado seria uma área inferior ao módulorural ou de fração da proprie-
dade rural. Apenas autoriza quando atende o referido módulo e assim, 
resta configurada, em tese, a irregularidade dos imóveis que não perfazem 
este requisito.

Isto significa dizer que o Estatuto da Terra condiciona essa limitação, 
por meio dos limites postos pelo INCRA – Instituto Nacional de Colo-
nização e Reforma Agrária23, objetivando justamente o não surgimento 
de minifúndios e urbanização desordenada das propriedades rurais. Do 
mesmo modo, importante mencionar que a realização destes parcelamentos 
irregulares e incompatíveis com a legislação poderão implicar a responsabi-
lização civil objetiva do parcelador, sujeitando-o as penas previstas na lei24.

Assim, conclui-se que a lei civil restou omissa quanto ao tama-
nho mínimo dosolo rural da propriedade, objeto da Usucapião Especial 
Rural. Por fim, por mais que o Estatuto da Terra determine a proibição de 

22. BRASIL, Lei 4.504, de 30 de novembro de 1964. Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá outras 
providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4504.htm>. Acesso em: 26 
de junho de 2018.

23. BRASIL, INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Sistema Nacional de Ca-
dastro Rural – Índice Básicos de 2013. Disponível em:< http://www.incra.gov.br/sites/default/files/
uploads/estrutura-fundiaria/regularizacao-fundiaria/indices-cadastrais/indices_basicos_2013_por_mu-
nicipio.pdf >. Acesso em: 26 jun. 2013.

24. Santa Catarina. Ministério Público. Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente. Guia de atuação 
no ordenamento territorial e meio ambiente/ Cordenado por Paulo Antonio Locatelli. – Florianópolis: 
MPSC, 2015, pág. 68. LOCATELLI, Antonio Paulo. MPSC, Ministério Público de Santa Catarina. 
Guia de Atuação do Ordenamento Territorial e Meio Ambiente. Florianópolis, MPSC, 2015, pág. 
68.
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parcelamentos menores que os permitidos, em casos concretos de proprie-
dades que concretizem a função social da propriedade rural e trabalhem 
com a atividade agrícola familiar, vislumbra-se a possibilidade de não haver 
impedimentos e contraposições à aquisição do imóvel que tenha medida 
inferior ao modulo previsto para a respectiva municipalidade.

4. PROBLEMAS EM TORNO DA REGULARIZAÇÃO DOS 
IMÓVEIS INCOMPATÍVEIS COM O MÓDULO RURAL

Como mencionado anteriormente,o Estatuto da Terra veda a divisão 
de áreas de dimensão inferior à constitutiva do módulo de proprieda-
de rural e da fração mínima de parcelamento. A justificativa é simples, 
a garantia do correto ordenamento territorial rural, ou melhor, impos-
sibilitar os parcelamentos e desmembramentos irregulares para que não 
descaracterizem a função social rural das propriedades e causem impactos 
sócios-ambientais25. Nesse interim, é fundamental diferenciar-se os con-
ceitos de módulo rural e fração mínima de parcelamento.

Por módulo rural, pode-se considerá-lo como uma área rural fixada, 
tendo a finalidade de que a família lhe explore, afim de garantir-lhe a 
subsistência e viabilizar a sua progressão socioeconômica. Ou seja, é a di-
mensão mínima de uma propriedade rural, sendo esta caracterizada como 
propriedade familiar.

Já em relação à fração mínima de parcelamento, este instrumento é 
considerado como a menor área em que um imóvel rural, num dado mu-
nicípio, pode ser desmembrado. Sendo assim, parcelamentos atuais devem 
ser feitos de forma que respeitem a legislação26.

Recentemente o Tribunal de Justiça do Estado de Santa se contrapôs a 
disposição legal contida no Estatuto da Terra, aplicando uma interpretação 
sistemática da norma constitucional demanda processual em que o imóvel 
não se compatibilizava as medidas preconizadas:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. 
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA 

25. BRASIL. Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal. Usucapião Extrajudicial versus Módulo 
Rural I – Marla Camilo. Disponível em: < http://www.notariado.org.br/index.php?pG=X19leGliZV9u-
b3RpY2lhcw==&in=NzY5MQ==>. Acesso em: 27 jun. 2018.

26. TEIXEIRA, Tadeu Roberto. A Mira – Agrimensura e Registros Públicos/Editora e Libraria Luana Ltda. 
Artigos: Imóvel Rural: conceitos de módulo fiscal, módulo rural, módulo de exploração indefinida e 
fração mínima de parcelamento. Revista: A Mira. Disponível em: <http://www.amiranet.com.br/artigo/
imovel-rural-conceitos-de-modulo-fiscal-modulo-rural-modulo-de-exploracao-indefinida-e-fracao-mi-
nima-de-parcelamento-83>. Acesso em 27 jun. 2018.

DA PARTE AUTORA. ÁREA INFERIOR AO MÓDULO RURAL 
QUE NÃO CONSTITUI ÓBICE À AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA 
PROPRIEDADE. ART. 65 DO ESTATUTO DA TERRA QUE DEVE 
SER APLICÁVEL TÃO SOMENTE COM RELAÇÃO ÀS HIPÓTESES 
DE TRANSMISSÃO DO IMÓVEL. PREVALÊNCIA DA FUNÇÃO 
SOCIAL DA PROPRIEDADE. “1. A impossibilidade de divisão do imóvel 
em área inferior ao módulo rural estipulado pelo INCRA, estabelecida no 
art. 65 do Estatuto da Terra, conversa com as hipóteses de transmissão da 
propriedade, e não com as formas de aquisição originária, como é o caso da 
usucapião. 2. Quanto à usucapião de imóveis rurais, a Constituição Federal 
(art. 191) estabelece apenas o limite máximo correspondente a 50 hectares, 
sendo, pois, incabível a restrição infraconstitucional relativa à área mínima 
representada pelo módulo rural. 3. Comprovados os rígidos requisitos da 
usucapião extraordinária, viável a aquisição da propriedade, ainda que a 
gleba de terra seja inferior ao módulo rural estipulado para a localidade, 
sobretudo em razão do princípio da função social da propriedade. [...]27.

Assim, percebe-se que, mesmo o imóvel sendo desconforme ao módulo 
rural e a fração mínima, se este cumprir a finalidade da função social da 
propriedade rural, admite-se a sua regularização frente ao procedimento da 
Usucapião Especial Rural.

Deste modo,vê-se uma coerente aplicação da lei ao caso concreto. Mas, 
em relação a futuras irregularidades, o Poder Público tem o dever e a legiti-
midade para combater os desmembramentos e parcelamentos irregulares e/
ou clandestinos, por intermédio de fiscalizações, principalmente nos espaços 
rurais, pois são nestas áreas que se encontramexpressiva recursos naturais, 
outrossim, para que não ocorra esse tipo de ilegalidade.

Não obstante, as propriedades de boa-fé,e que cumprem a função social 
rural, não podem estar à mercê de sua própria sorte, a regularização fundiária 
destas propriedades é medida indispensável para evitar a insegurança jurídica 
e garantir dignidade as famílias que a ocupam.

5. ANÁLISE ACERCA DA POSSIBILIDADE DA REGULARI-
ZAÇÃO DOS IMÓVEIS POR MEIO DA USUCAPIÃO ESPE-
CIAL RURAL

Como visto anteriormente, trata a lei da Usucapião Especial Rural, 
estabelecendo o tamanho máximo do imóvel em cinquenta hectares, porém 

27. SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Proces-
so:0301466-86.2016.8.24.0054 (Acórdão) Primeira Câmara de Direito Civil. Rel. André Carvalho. 
Julgado em: 10.05.2018. Disponível em: <http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/buscaForm.do#resul-
tado_ancora>. Acesso em: 18 set. 2018.
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restou omisso o tamanho mínimo. Com o intuito de regularizar a situação de 
posseiros que residem em imóveis rurais cujo o tamanho mínimo é incom-
patível com o módulo rural ou a fração mínima de parcelamento, analisa-se 
a possibilidade de usucapir tal propriedade rural.

Inicialmente, destaca-se o Enunciado 312 do Conselho da Justiça Fe-
deral28, o qual preconiza que: “Observado o teto constitucional, a fixação 
da área máxima para fins de usucapião especial rural levará em consideração 
o módulo rural e a atividade agrária regionalizada”.

Percebe-se que tal enunciado busca privilegiar a efetividade do uso 
do imóvel ao preconizar tal aplicação no presente enunciado, fazendo uma 
espécie de ligação com as disposições aplicáveis no âmbito do direito agrário, 
e de tal forma coibindo os parcelamentos e desmembramentos irregulares.

Neste sentido, para corroborar a temática, vislumbra-seo julgamen-
to da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que em decisão história, 
por unanimidade decidiu em caso concreto a cristalização da Usucapião 
Especial Rural de área inferior ao módulo rural. O julgado é pertinente ao 
Recurso Especial 1.040.296, conflitando-se ao recurso improvido doTJ/
ES, que não concedeu provimento, tendo em vista que a perspectiva de 
queEstatuto da Terra (Lei 4.504/64) não concebe parcelamentos rurais em 
áreas inferiores ao módulo rural29.

A respectiva Turma que apreciou o REsp. 1.040.296, ponderou que 
não há impedimentos para que um imóvel que tenha a área inferior ao 
módulo rural, possa ser objeto de regularização por meio da Usucapião Es-
pecial Rural, pois o respectivo procedimento é instrumento fundamental 
dentro do Estado de Direito para concretizar o aperfeiçoamento da política 
agrícola do país, tendo como fundamento a concretização da função social 
e o incentivo a produtividade das terras. Outrossim, tal instrumento proces-
sual – constitucional, segundo a 4° Turma é mecanismo fundamental para 
combater a insegurança jurídica em face dos agricultores.

Assim, nota-se que a concessão da Usucapião Especial Rural em casos 

28. BRASIL, Conselho da Justiça Federal. CFJ – ENUNCIADOS: n° 312 – Observado o teto constitucio-
nal, a fixação da área máxima para fins de usucapião especial rural levará em consideração o módulo 
rural e a atividade agrária regionalizada. Disponível em:< http://www.cjf.jus.br/enunciados/enuncia-
do/319>. Acesso em 27 jun. 2018.

29. BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. REsp 1040296 (2008/0059216-70). Rel. Min. Marco Buzzi. 
Órgão julgador: 4° Turma. Julgado em: 02 jun. 2015. Disponível em: < https://ww2.stj.jus.br/processo/
pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=200800592167&totalRegistrosPorPagi-
na=40&aplicacao=processos.ea>. Acesso em: 27. jun. 2018.

concretos, se efetiva quando se caracteriza a função social da propriedade e a 
consequente satisfação dos requisitos previstos nas perspectivas constitucio-
nais e processuais, principalmente ao cumprimento da utilização dos recursos 
naturais disponíveis, o aproveitamento racional e apropriado da atividade 
rural e a dignidade da pessoa humana.

Ainda neste mesmo sentido, o enunciado 594 da VII Jornada de Di-
reito Civil30 dispôs que: “É possível adquirir a propriedade da área menor 
do que o módulo rural estabelecido para a região, por meio da usucapião 
especial rural.”

Destarte, pondo fim à controvérsia, o entendimento que vem pre-
valecendo é acerca da possibilidade da regularização dos imóveis com área 
incompatível, ou até mesmo inferior ao módulo rural, desde que estes 
imóveis cumpram a função social da propriedade rural, ou seja, o imóvel 
deve possuir área capaz de concretizar a subsistência e progresso social, eco-
nômico do agricultor e de sua família, mediante exploração direta e pessoal 
dos produtores. Isso se dá em virtude do caráter social que a propriedade 
exerce no âmbito rural, bem como a destinação eficaz que o usucapiente 
vem dando à mesma.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ademais, após ter sido confeccionado um reconhecimento em torno 

das noções propedêuticas da Propriedade Rural como Direito Fundamen-
tal, os elementos em torno de sua regularização fundiária no ordenamento 
jurídico brasileiro e na jurisprudência, resta apreciar que o direito vem se 
remodelando, e nessa esteira supera-se o formalismo legal partindo para uma 
interpretação teleológica da norma e também do caso concreto.

De tal ponto, da presente pesquisa, pode-se vislumbrar quais são os 
fundamentos em torno da função social rural da propriedade agrícola, e quais 
ditames que o legislador utilizou para colocar limites em torno do seu uso, de 
modo que tal limitação corrobore a perspectiva da concretude da dignidade 
da pessoa humana, em especial, o horizonte de um ordenamento territorial 
adequado e ecologicamente equilibrado.

A lei civil, trás um limite máximo de área a ser objeto daUsucapião, 

30. BRASIL, Conselho da Justiça Federal. CFJ – ENUNCIADOS: n° 594 – É possível adquirir a proprie-
dade de área menor do que o módulo rural estabelecido para a região, por meio da usucapião especial 
rural. Disponível em:< http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/852>. Acesso em 27 jun. 2018
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conquanto sem estipular o tamanho mínimo. Nesse desencadeamento, 
conclui-se que estando presentes na demanda jurídica-processual os ele-
mentos e requisitos exigidos pelo ordenamento pátrio jurídico, em especial 
o conteúdo axiológico constitucional, é clara a intenção do constituinte e 
do legislador, de inexistir limites ou impedimentos à regularização fundiá-
ria da propriedade rural, que cumpre a função social que lhe é determinada, 
apesar de ser descompassa com o módulo rural, por intermédio da Usuca-
pião Especial Rural.

A COMORIÊNCIA DO “SUPER-INDIVÍDUO” E SEU 
“PACTA SUNT SERVANDA” AINDA NO SÉCULO 

XX: AQUI JAZ O IMPÉRIO DO CIVILISMO-
CONTRATUAL CLÁSSICO EM TEMPOS DE 
ESTADO DEMOCRÁTICO (E SOCIAL) DE 

DIREITO(S)

Luiz Fernando Ozawa1

Daniela Dumke2

INTRODUÇÃO
O tema é complexo e o presente artigo não alcançará indagações 

suficientes para uma questão secular, muito menos, indicará respostas mini-
mamente compreensivas sobre o problema proposto em tão poucas linhas. 
Mas então por que propô-lo? Porque os tempos exigem indagações maiores.

O Direito brasileiro tem caminhado sobre terrenos áridos, indagações 
menores sobre os problemas, e de muito se esquivado das questões maiores 
por pretensa limitação metodológica, falta de ousadia esta que têm coloca-
do a Ciência Jurídica a dar voltas sobre si e subserviente à fatores exógenos. 
A produção do conhecimento derivada das nossas academias, diante desta 
subvalorização dos problemas, tem engessado as discussões, não por acaso 
está se vivenciando tempos de subconstitucionalização.

Assim a Constituição da República de 1988 completa exatos 30 anos, 
e a Declaração Universal dos Direitos Humanos 70. E cá estamos ainda re-
produzindo ementários de direitos ditos “clássicos” que não dialogam nem 
com a realidade social dos tempos, muito menos com a nova sistemática 

1. O Autor é Doutor em Ciências Jurídicas e Sociais (UMSA), Doutorando em Ciências Jurídicas (UCA), 
Mestre em Gestão de Políticas Públicas (UNIVALI), Bacharel em Direito (UNIVALI), professor, pes-
quisador, escritor e Advogado, atualmente Conselheiro Estadual da OAB/SC, membro diretor da As-
sociação Catarinense de Advogados pela Democracia (ACAD) e Associação Brasileira de Juristas pela 
Democracia (ABJD). Balneário Camboriú/SC, Brasil: ozawa@ozawa.com.br.

2. A Co-Autora é Bacharelanda em Direito (UNIVALI), pesquisadora. Balneário Camboriú/SC, Brasil: 
danielaadumke@gmail.com.
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do Direito cuja chamada “revolução copernicana”3 (do Direito) é que se 
deu conta de que os “códex” circundam na órbita da Lei Fundamental, e 
não o contrário, e os indivíduos na sub-órbita da Lei Infraconstitucional 
(e lá se vão quase 200 anos, no Brasil de “modernidade tardia”, contudo, 
talvez 30, talvez nenhum).

E seguimos, entre nós poucos ousados e corajosos, carregando tijolos 
por vezes contra-majoritários na tentativa da construção de uma teoria 
constitucional brasileira, de uma hermenêutica constitucional capaz de 
alicerçar os demais “puxadinhos” sobre, não raramente tendo que segurar 
as paredes sob ataques à pedradas do senso comum jurídico brasileiro que 
não assimilou (ainda pós-virada do Século XXI) o que haveria de ser uma 
Lei Fundamental, na sua força normativa e vinculante.

O direito civil clássico, aquele baseado em uma super-aditivação do 
indivíduo capaz de autonomia de sua vontade (privada), um ser-em-si-mes-
mo, autossuficiente e carente de proteção em suas relação interpessoais ante 
um Estado “mal”, absoluto e totalitário, este direito é a “terra plana” em 
tempos de constituição-centrismo, ficou no antigo regime das relações jurí-
dicas. Obviamente não haverá negação das obrigações, das moras, dos títulos 
exequíveis (terra), apenas aquele contratualismo clássico, baseado em uma 
premissa de que na relação interpessoal não há “interesse público” a ponto de 
uma intervenção estatal porque protegido pelo escudo da autodeterminação 
das pessoas e suas vontades (terra-plana), este parece já há muito superado.

Neste rodopiar sem fim da Ciência Jurídica, apaixonada pelo antigo 
regime e com aversão ao progressismo anunciado pela evolução, pela cons-
trução histórica dos direitos sociais de múltiplas origens, muitas ciências, 
tecnologiase até técnicas “exógenas” ao Direito, a citar apenas algumas, a 
moral, a psicologia (e psicanálise), a economia, têm se hospedado (sem ou 
com consentimento, hospedeiros mesmo) e se reproduzido nas entranhas 
da Ciências Jurídica e do Direito se alimentado para apresentar “respostas” 
paralelas e/ou dissonantes e, porque não, levando-se a um direito pouco sério.

Sem pretensão, como anunciado desde a primeira linha, a trazer gran-
des respostas, o presente artigo é fruto genuíno de uma pequena fração de 
uma pesquisa4 maior sobre a relação pendular (e aspectos “ocultos” do 
“vai-e-volta”) da crise dicotômica do direito público e do direito privado.

3. Citamos e citaremosLenio Luiz Streck.
4. Em nível de tese doutoral.

1. DE COMO SE CONSTRUIU O IMAGINÁRIO DO SU-
PER-INDIVÍDUO E SEU IMPÉRIO DO“PACTA SUNT SER-
VANDA”

Impossível escrever sobre contratualismo clássico sem mencionar o di-
reito civil clássico, e sua exaltação ao indivíduo (ser-em-si), e a busca por uma 
liberdade do Estado opressor, criando-se o imaginário de uma “autonomia 
da vontade”, ou seja, de uma (pretensão de) independência do indivíduo à 
tutela do Estado (opressor, de novo).

Numa época em que o indivíduo era concebido isoladamente no espaço 
social e político e a Sociedade e o Estado eram considerados dois mundos 
separados e estanques, cada governo por uma lógica de interesses própria 
e obedecendo, por isso, respectivamente, ao direito privado ou ao direito 
público, não admira que os direitos fundamentais pudessem ser e fossem 
exclusivamente concebidos como direito de indivíduo contra direito de 
Estado. [...] para além da natural influência de um contexto favorável, está 
em causa uma exigência teórica e prática, visto que os direitos fundamentais 
tinham precisamente como finalidade a proteção da Sociedade contra as 
intromissões do poder político.5

É tarefa das mais básicas, premissa para o debate, o recorte histórico 
(e espacial) de que Estado estamos falando, e aqui a afirmação é simples: o 
Estado monárquico, hereditário, absoluto e totalitário do Século XVIII, em 
terras da Europa central (ocidental), de ordem judaico-cristã.Eis o que hoje 
conseguimos separar como “antigo regime”, ou seja, um sistema feudal e 
pós-feudal de servidão, exploração do homem pelo homem, e uma autocracia 
fundada no pressuposto religioso, em máxima síntese. Algo como6:

Estado de Um

Absoluto

Repressor

	
Estado de Todos Democrático

Realizador

El derecho subjetivo fundamental del hombre en estado de naturaleza se 
habrá de trasladar al Leviatán una vez que el pacto establecido entre los in-
dividuos constituya – derecho de mandar a fin de procurar la protección de 
los súbditos – , y el deber fundamental del súbdito es prestar obediencia a la 
ley emanada de aquél, salvo en aquellos campos donde no alcanza la coerción 
legislativa estatal, como las relaciones comerciales o mundanas o en el caso 

5. VIEIRA DE ANDRADE, José Carlos. Os direitos fundamentais da Constituição Portuguesa de 
1976, Coimbra: Almedina, 1998, p. 272.

6. Criação.
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de ruptura de la seguridad comprometida, como en guerra civil, donde cesa 
la obligación de obediencia7

Um recorte histórico-espacial em que na maioria das sociedades (euro-
peias) o próprio direito de propriedade (bastião do liberalismo econômico – e 
também político) era mitigado, em que liberdades individuais senão inexis-
tiam eram vilipendiadas diuturnamente à mercê do ânimo do monarca. Para 
ficar apenas no âmbito da “propriedade”, sem mencionar outras violações 
graves de direitos individuais, e de subjetividades próprias fundamentais.

O homem como provamos, nasce com direito à total liberdade e ao gozo 
pleno de todos os direitos e privilégios do direito natural, tal como qualquer 
outro homem ou grupo. Por isso ele tem, por natureza, o poder de preservar 
não só a sua propriedade, quer dizer, a sua vida, a sua liberdade e os seus 
bens, contra os danos e os ataques de outros homens, mas igualmente o 
poder de julgar a violação deste direito por outros... (J. Locke, Segundo 
tratado, cap. VII, 87).8

Já no período de consolidação de metrópoles “urbanas”, e antes mesmo 
do “big bang” da Revolução Industrial, com o domínio do vapor que curio-
samente dominará o homem, a formação da classe Burguesa, uma entremeio 
da Nobreza e da Plebe, que em razão de seu ofício e aprofundamento das re-
lação sociais, desenvolve-se autonomamente no sistema econômico da época, 
ao passo que vive e investe em conhecimento, elementos alicerçantes dos 
grandes movimentos (e revoluções) políticos e filosóficos do Século XVIII.

Estando os homens em estado natural, lá encontram liberdade sem controles, 
mas tal liberdade é pouco apreciada, segundo o pensamento filosófico dos 
modernos, porque há garantia de seu exercício racional e nem salvaguarda 
dos direitos naturais. Por isso, como meio de instituir uma ordem capaz de 
garantir seus interesses e direitos, os indivíduos, dando vazão à sua vontade 
livre, dispõem-se a viver em sociedade. Como tal vida social é artificial, gerada 
que foi por um contrato e não por um dado natural, impõe-se um respeito 
mútuo às regras acordadas. Não se pode, então, viver sob independência total 
do estado natural, onde cada indivíduo era seu soberano. É preciso que haja 
uma instância política que unifique as vontades individuais.9

Neste contexto, o Estado tinha carência de legitimidade e repre-
sentação, e obviamente não era tido como desejável por grande parte da 

7. BANDIERI, Luis María.Derechos fundamentales ¿y deberes fundamentales?in LEITE, George 
Salomão (et. all.) (org.), Direitos, deveres e garantias fundamentais, Salvador, Editora JusPodium, 
2011, p. 221.

8. In FLEINER-GERSTER, Thomas, Teoria geral do Estado,São Paulo, Martins Fontes, 2006, p. 105.
9. MASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do Direito. São Paulo, Atlas, 2013, p. 151.

sociedade, na porção de que aos “dependentes” menores (plebe) o medo, 
aos “dependentes” maiores (nobreza) a complacência e, finalmente, aos 
independentes o ódio. É neste ambiente que surge a ideia de uma inde-
pendência humana, da não-intervenção do Estado Absoluto nas relações 
interpessoais, de um imaginário de que cada ser humano (homem, maior, 
livre) é capaz de expressar suas vontades, é um autômato, um ser-em-si-mes-
mo, capaz de exercer sua liberdade de vontade, o que ficou determinado 
como autonomia da vontade privada.

No sistema capitalista as coisas perdem seu valor de uso para serem consi-
deradas segundo seu valor de troca. Mas, para que essa troca tenha lugar, 
é necessário que ela seja objeto de um acordo, que se fundamente em uma 
voz: a dos sujeitos de direito. O Direito Privado moderno não se importa 
com o homem concreto, mas com o homem abstrato, aquele que se reveste 
do status de pessoa, e passa a ser titular dos direitos subjetivos. Eis que ele 
se traduz nas vozes que figuram por trás das mercadorias, as vontades que 
repousam nos pólos de uma relação jurídica. Essa relação jurídica tem por 
forma o contrato, uma relação entre vontades, cujo conteúdo é dado por 
uma relação econômica. Na sociedade mercantil, o mercado impõe-se de tal 
modo aos indivíduos portadores de mercancias, que lhes resta a liberdade 
de escolher entre contratar ou não, de tal modo a se dizer “a vontade dos 
indivíduos reside nas mercancias.10

O postulado da autonomia da vontade privada, acabou por determinar 
o contratualismo clássico que se conhece, em que para proteger as relações 
privadas da ingerência externa do Estado, de uma então “indevida” interven-
ção do Estado nas relações interpessoais, que do ponto de vista econômico 
e político restou conhecido como liberalismo.

No momento em que se qualificam os direitos fundamentais como fun-
damento de uma ordem de valores objetiva, abre-se o caminho para o 
reconhecimento de sua eficácia nas relações privadas. Uma ordem de va-
lores objetiva jurídico-fundamental, que deve viger para todos os âmbitos 
do ordenamento jurídico, pressupõe um conteúdo obrigacional dos direitos 
fundamentais, particularmente para o legislador, que não se esgota na obri-
gação de omissão da prática de violações. Isso significa que esse conteúdo não 
pode traduzir apenas uma liberdade a ser protegida de intervenções estatais, 
observação que fundamenta o seu desenvolvimento também em determina-
das prescrições jurídico-privadas.11

10. PINHEIRO, Rosalice Fidalgo, Autonomia privada e Estado Democrático de Direitoin SARLET, 
Ingo Wolfgang (et. all.) (org.), Direitos humanos e democracia, Rio de Janeiro, Forense, 2007, p. 492.

11. DUQUE, Marcelo Schenk, Direito Privado e Constituição: drittwirkung dos direitos fundamen-
tais, construção de um modelo de convergência à luz dos contratos de consumo, São Paulo, Revista 
dos Tribunais, 2013, p. 57-58.
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A repressão estatal ao liberalismo, contudo, chegou a limites intolerá-
veis e a resistência da classe burguesa se intensificou. Este sistema implosivo 
acabou dando consequência à Revolução Burguesa na França, cujos ilumi-
nistas foram buscar na Antiguidade duas “ferramentas” durante muito tempo 
alijadas: República e Democracia.

2. DE COMO SE DESCONSTRUIU O IMAGINÁRIO DO 
SUPER-INDIVÍDUO E SEU IMPÉRIO DO“PACTA SUNT 
SERVANDA”

No antigo regime do Direito a Terra era plana. Com o admirável mundo 
novo pós-Revolução (Burguesa, na França e suas reverberações), contudo, e 
a sua “revolução copernicana”12 em que estabeleceu-se o constitucional-cen-
trismo, ou seja, todas as leis (criaturas)e indivíduos (criadores) passaram a 
circundar sob a órbita da Lei Fundamental, a Constituição, tal qual13:

As baionetas e guilhotinas da Revolução Burguesa na França, com re-
verberação clara no Direito, não só decretaram a morte tardia do absolutismo 
monárquico, mas da ideia de que o Estado é fruto de um pressuposto de falta 
de legitimidade democrática. Ou seja, o Estado passa a significar a vontade 
da maioria, com os limitadores Constitucionais (e de Direitos Humanos!) 
da imposição sobre as minorias.

De modo más específico, las peticiones del burgués de 1789 están contenidas 

12. Mais uma expressão de Lenio Luiz Streck.
13. Criação.

en la famosa Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 
aquel año. Este documento es un manifiesto contra la sociedad jerárquica y 
los privilegios de los nobles, pero no a favor de una sociedad democrática o 
igualitaria […] En conjunto, el clásico liberal burgués de 1789 (y el liberal 
de 1789-1848) no era un demócrata si no un creyente en el constitucionalis-
mo, en un Estado secular con libertades civiles y garantías para la iniciativa 
privada gobernado por contribuyentes y propietarios.14

Um exemplo bem representativo da mudança é o reconhecimento de 
desigualdades entre os indivíduos (contrariando o imaginário da “igualda-
de” material pressuposta), em que sem ferir a “isonomia” (formal) trata-se 
de reconhecer pressupostos de “hipo” e “hiper” suficiência. Outro exemplo 
claro desta mudança “radical” (no sentido de raiz, de profundidade, de base 
alicerçante) é não só o reconhecimento do Direito à Propriedade (Real, 
Herança) como a sua mitigação em se tratando do interesse público, de 
caráter expropriatório até, ou seja, quando não se alcança a função pública 
ou lhe é necessária tal funcionalidade, não há império da titularidade do 
direito, tratado até como aquisição originária.

No período mais intenso da era medieval, embora sob outros pressupos-
tos, houve uma certa absorção do público pelo privado, derivado, de certo 
modo, da primazia da propriedade territorial sobre os demais institutos 
econômicos-político-jurídicos. Isto porque os senhores feudais exerciam 
verdadeira função pública sobre todos os habitantes de seus feudos (vas-
salos e servos da gleba), uma vez que estabeleciam regras obrigatórias, 
impunham e arrecadavam tributos, julgavam seus servos e executavam 
as decisões. Ou seja, de uma forma, do direito de propriedade derivava 
o poder político e o prestígio social.15

Em específico no Brasil, a opção da última Assembleia Nacional 
Constituinte por um texto amplo e extensivo, não só é consequência dos 
anos de exceção democrática via ditadura civil-militar de mais de duas 
décadas, mas é uma clara manifestação política originária de uma Lei Fun-
damental explícita, diretiva, normativa e vinculante, após quase dois anos 
de debates. E lá se vão 30 anos de sua promulgação e ainda há, em pleno 
Século XXI, quem defenda a ideia de que o texto é apenas uma carta de 
princípios políticos sem aplicação imediata.

Tenho presente, desse modo, que a Constituição caracterizada como 

14. HOBSBAWN, Eric. Las revoluciones burguesas,Barcelona, Guadarrama, 2005, p. 113.
15. FACCHINI NETO, EUGÊNIO, Reflexões histórico-evolutivas sobre a constitucionalização do di-

reito privadoin SARLET, Ingo Wolfgang (et. all.) (org.), Constituição, Direitos Fundamentais e Direito 
Privado, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2010, p. 41.
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“dirigente” – porque estabelece um certo grau de autonomia do direito 
em relação à política, questão surgida a partir do segundo pós-guerra 
– continua ser o suporte normativo do desenvolvimento deste projeto 
de modernidade. Não esqueçamos que o constitucionalismo com carac-
terísticas interventivas é fruto de um câmbio paradigmático no campo 
jurídico-estatal. Os fracassos do direito da fase liberal-formal-burguesa 
engendraram as condições para o surgimento de um direito que passou 
a albergar aquilo que antes era território inóspito do modelo anterior: os 
conflitos sociais e as possibilidades de transformação social. Se o para-
digma liberal-burguês havia expungido a moral do direito, a crise desse 
modelo que atravessou o século XIX proporciona dialeticamente a pro-
dução de um direito que, definitivamente, incorpore a moral. Por isso os 
princípios constitucionais passam a representar a reintrodução do mundo 
prático no direito16

A prevalência dos contratos, ainda sob o imaginário de um super-ho-
mem (ser-em-si) – de matriz religiosa criacionista, sob o pressuposto de que 
há um indivíduo completo, uma isonomia preposta, uma capacidade de tudo 
sentir e expressar, conhecendo e exercendo direitos, é o “ovo da serpente” 
contra-constitucional, é dizer, é o “fantasma do Estado-mau”, do não-inte-
resse público nas relações privadas, em pleno Século XXI é que subverte a 
ordem de um Direito levado a sério.

Depois que o direito moderno se emancipou de fundamentos sagrados e se 
distanciou de contextos religiosos e metafísicos, não se torna simplesmente 
contingente, como o positivismo defende. Entretanto, ele também não se 
encontra simplesmente à disposição de objetivos do poder político, como um 
mediumsem estrutura interna própria, como é defendido pelo realismo. O 
momento da indisponibilidade, que se afirma no sentido de validade deonto-
lógica dos direitos, aponta, ao invés disso, para uma averiguação – orientada 
por princípios – das “únicas decisões corretas.17

Contratos – relação negocial – se sobrepondo à ordem constitucional 
é o retorno ao antigo regime constitucional, são as múmias criando vida dos 
sarcófagos do império da autonomia da vontade privada. É fictício, senão 
desonesto intelectualmente, o pressuposto de uma isonomia entre o con-
traentes em um país (solis) em que há o inegável império do analfabetismo 
funcional consequência de uma concentração de renda criminosa, em que 
os contratos vinculam os miseráveis e, não por acaso, são ambiente mais que 

16. STRECK, Lenio Luiz.Constituição e hermenêutica em países periféricos in OLIVEIRA NETO, 
Francisco José Rodrigues de (et. all.) (org.), Constituição e Estado Social: os Obstáculos à Concretiza-
ção da Constituição. São Paulo, Revista dos Tribunais e Coimbra Editora, 2008, p. 129.

17. HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro, Tempo 
Brasileiro, 1997, p. 259.

favoráveis à lucratividade das grandes corporações financeiras (muito embora 
há quem diga que não).

Se uma renúncia à dignidade e ao conteúdo em dignidade dos direitos 
é, em princípio, vedada pela ordem jurídica, não há como deixar de 
reconhecer a possibilidade de uma série de situações concretas onde se 
verifica pelo menos uma autolimitação de determinados direitos inerentes 
à personalidade, bastando aqui recordar o exemplo das transplantações 
de órgãos ou mesmo da interrupção da gravidez nas hipóteses autori-
zadas pelo legislador, dentre as inúmeras hipóteses que poderiam ser 
colacionadas. Nesta esfera – que aqui não iremos desenvolver – importa, 
no entanto, afirmar a necessária observância das exigências da dignidade 
da pessoa concretamente considerada, no sentido de que seja avaliada 
(no contexto da indispensável hierarquização de interesses) a sua maior 
ou menor vulnerabilidade para o exercício da autonomia da vontade no 
âmbito do consentimento informado.18

Como dito, como um fantasma (cujas aparições se dão mais aos olhos 
dos neoliberais) o Estado-Mau, este que “onipresente” nas relações privadas, 
uma alegoria que nutre (e bem nutridas) as teses de Estado Mínimo e etc., 
em clara rota de colisão com o próprio texto constitucional.

No caso do Brasil, ao final do século XX, o Estado chegou grande, ineficiente, 
com uma corrupção endêmica e perdendo a luta contra a miséria. O inter-
vencionismo do Estado, segundo Barroso – aqui desvirtuado pelo estamento 
-, não resistiu à onda neoliberal. O Estado Social para as elites e o Estado 
Polícia para as massas; o que a elite quis se livrar ao comprar o receituário 
neoliberal foi aquele que a serviu desde o Brasil Colônia.19

Após o advento da Constituição, ou melhor dizendo, após a abstração 
liberal do Estado Democrático de Direito, alicerçado em República e Demo-
cracia, dispostos em uma Lei Fundamental, e esta opção ter sido deliberada 
por Estados Ocidentais, inclusive da antiga colônia como o Brasil, negar a 
vigência da Constituição da República e optar pelo antigo regime do pres-
suposto de uma igualdade material (intelectual, social, econômica), ou seja 
da maximização de um indivíduo (no caso de todos os indivíduos) é negar 
o próprio Estado Democrático de Direito.

18. SARLET, Ingo Wolfgang, Dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais, Porto Alegre, 
Livraria do Advogado Ed., 2009, p. 123-124.

19. STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e decisão jurídica, São Paulo, Editora Revista dos 
Tribunais, 2013, p. 81.
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3. RÁPIDAS PALAVRAS SOBRE A EFICÁCIA HORIZON-
TAL DOS DIREITOS HUMANOS: O “HOMEM DE 1948” 
SUPERANDO O “HOMEM DE 1789”

O imaginário do super-indivíduo em combate diuturno com o “mo-
nopólio” das ofensas às garantias e direitos individuais por parte do Estado 
(mal) permaneceu apenas como eco do antigo regime. Na modernidade, mais 
parece que houve uma horizontalização das ofensas, uma partilha do “mal”.

Sob esses ditames consolida-se, por sua vez, a concepção de direitos subjetivos 
públicos, os quais deveriam ser exercidos exclusivamente em face do Estado, 
que, a seu turno, não poderia adentrar na esfera de liberdade individual 
assegurada a cada cidadão. A liberdade denota, neste momento histórico, 
um dever de não ingerência por parte do Estado, ou seja, uma inequívoca 
obrigação de respeito à autonomia privada. Eis, portanto, razão pela qual 
neste momento histórico não pairava nenhum interesse em conceber uma 
teoria dos direitos fundamentais que permitisse a extensão de sua eficácia às 
relações entabuladas entre particulares: o Estado era o único e efetivo opressor 
dos direitos e garantias individuais.20

Quando muito, o próprio Estado serve no Século XX de boia salva-
dora nas relações interpessoais e nas tragédias criadas e reverberadas pelo 
(tal) “super-indivíduo” contra os indivíduos “comuns”, estes produto das 
ineficiências das próprias ausências de respostas concretas pela modernidade, 
cuja República e Democracia previstas em suas Leis Fundamentais, ainda há 
muito custo querem se tornar uma realidade perene na sociedade ainda sob 
a tradição pré-moderna.

Destarte, ao contrário da concepção liberal clássica, que vislumbrava na 
Constituição apenas um limite ao poder político, sem afetar as relações 
privadas, regidas pela legislação infraconstitucional, o constitucionalismo 
contemporâneo atribui à Constituição a função de modelar também as re-
lações sociais e econômicas. Daí por que se defende que a Constituição 
deva ser aplicada diretamente, inclusive em relações interprivadas, ao menos 
sempre que a controvérsia de que se trata não possa ser resolvida com base 
na lei, seja por ser a lei lacunosa, seja porque a lei oferece uma solução apa-
rentemente injusta.21

Esta multidão de “comuns”, os tais hipossuficientes, produtos e 

20. SOMBRA, Thiago Luís Santos. A eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas. São 
Paulo, Atlas, 2011, p. 5-6.

21. FACCHINI NETO, Eugênio, Reflexões histórico-evolutivas sobre a constitucionalização do direito 
privadoin SARLET, Ingo Wolfgang (et. all.) (org.). Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Pri-
vado. Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2010, p. 63.

subprodutos do sistema social produzido e reproduzido como standard pelos 
modernos, não raramente precisam se socorrer da intervenção do próprio 
Estado. É uma espécie de retroalimento da omissão, mas que desvela a men-
tira repetida à exaustão de que há o pressuposto da igualdade nas relação 
privadas, quando raramente se trata de um pressuposto válido.

É crescente o número de trabalhos dedicados às relações entre o direito 
constitucional e o direito civil. Por vezes, os estudos denotam logo a matriz 
constitucionalista ou civilista dos seus autores. Com efeito, uns falam com 
arrogância de “civilização do direito constitucional” e outros respondem com 
igual sobranceria com a “constitucionalização do direito civil”. Num tom 
mais sereno, abordam-se aqui questões onde convergem importantes pro-
blemas dogmáticos do direito constitucional e do direito civil. Haja em vista 
o problema da eficácia dos direitos fundamentais na ordem jurídica privada 
(Drittwirkung), o problema da “privatização” de funções e procedimentos 
públicos, o problema da renúncia a direitos fundamentais, o problema da 
responsabilidade patrimonial dos entes públicos. Poderemos afirmar, com re-
lativa segurança, que, hoje, um dos temas mais nobres da dogmática jurídica 
diz respeito às imbricações complexas da irradiação dos direitos fundamentais 
constitucionalmente protegidos (Drittwirkung), e do dever de protecção de 
direitos fundamentais por parte do poder público em relação à terceiros 
(Schutzpflicht) na ordem jurídico-privada dos contratos.22

Aquele super-indivíduo de 1789, desde o Século XIX (curiosamente 
enquanto tentava superar suas próprias dores do antigo regime) de vítima 
passa a ser (também) algoz de um sistema excludente, que reproduz outras 
nuances de Poder para além do monopólio do uso da violência alicerçado, 
como dito, contraditória e insustentavelmente por determinações metafísi-
cas de deuses que não passam de fracas retóricas construídas diante e para 
uma multidão de subnutridos-desletrados que se acotovelam nas inúmeras 
batalhas de um guerra sem fim: a sobrexistência.

A própria eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre particulares 
– ainda que em condição de tendencial igualdade (e, portanto, de igual liber-
dade) – tem encontrado importante fundamento no princípio da dignidade 
da pessoa humana, sustentando-se, nesse contexto, que – pelo menos no 
que diz com seu conteúdo em dignidade – os direitos fundamentais vincu-
lam também diretamente os particulares nas relações entre si, sendo – na 
esfera deste conteúdo – irrenunciáveis, já que, à evidencia, e, como bem 
lembra JorgNeuner, em termos de uma eficácia vinculante da dignidade, 
“não importa de quem é a bota que desferiu o chute no rosto do ofendido”. 

22. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Dogmática de direitos fundamentais e direito privadoin SAR-
LET, Ingo Wolfgang, Constituição, direitos fundamentais e direito privado. Porto Alegre, Livraria do 
Advogado, 2010, p. 295.
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Assim, percebe-se na esteira do que já foi anunciado alhures, que o dever 
de proteção imposto – e aqui estamos a nos referis especialmente ao poder 
público – inclui até mesmo a proteção da pessoa contra si mesma, de tal 
sorte que o Estado se encontra autorizado e obrigado a intervir em face de 
atos de pessoas que, mesmo voluntariamente, atentem contra sua própria 
dignidade, o que decorre justamente do já referido cunho irrenunciável da 
dignidade pessoal.23

A democracia representativa moderna (não há espaço aqui para melhor 
explorar este tema, todavia) substitui o pressuposto metafísico pelo econômi-
co, cujos bem alimentados e guardados sob tetos seguros, sobre confortáveis 
camas e mantenedores de sobrenomes (influentes?), se colocam para “repre-
sentar” o “todo”, criando-se uma nova ficção jurídica de difícil desconstrução 
ainda no Século XXI. Independente do pressuposto, o (“novo”) “contrato 
social” deliberadamente adotado desde a Metrópole, pela subserviência de 
uma Lei Fundamental como Sistema de organização social é vinculante, 
e – mais uma vez ressalvada a opressão das maiorias de ocasião – tem força 
normativa e prevê como “pedra fundamental” a dignidade da pessoa humana.

A tese de que os direitos fundamentais geram efeitos direitos na esfera das 
relações entre particulares também encontra, como é do conhecimento geral 
aceitação significativa em outras ordens jurídicas, ainda que importantes as 
variações em termos doutrinários e jurisprudências. Neste sentido, consti-
tuem exemplos emblemáticos a Espanha e Portugal (muito embora neste caso 
a expressiva cisão na doutrina e o sabidamente pequeno número de decisões 
do Tribunal Constitucional sobre o tema), mas também na Argentina e na 
Colômbia, para citarmos outros casos de países periféricos, isto sem falar na 
doutrina e jurisprudência internacional, com destaque para o plano europeu. 
Que o reconhecimento da eficácia direta das normas de direitos fundamen-
tais nas relações entre particulares exige uma pauta de soluções diferenciada, 
também tem sido de modo geral aceito pelos seus partidários. A diversidade 
de efeitos jurídicos já resulta da circunstância de que os direitos fundamentais 
formam um conjunto complexo e heterogêneo de posições jurídicas, seja no 
que diz com seu objeto e âmbito de proteção, seja no que concerne à sua 
estrutura normativa.24

Mesmo assim, o direito constitucional contemporâneo, de alicer-
ce moderno e com sérias implicações teóricas, filosóficas e jurídicas com 
os horrores pós-1945, culminando no texto da Declaração Universal dos 

23. SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais. Porto Alegre, 
Livraria do Advogado Ed., 2009, p. 123-124.

24. SARLET, Ingo Wolfgang.A influência dos direitos fundamentais no direito privado: notas sobre a 
evolução brasileirain GRUNDMANN, Stefan (et. all.) (org.), Direito privado, constituição e frontei-
ras, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 76.

Direitos Humanos, acaba por superar, ou melhor, furar a bolha do Direito 
Civil clássico.

Essa horizontalização dos direitos fundamentais nada mais é do que o re-
conhecimento da existência e aplicação dos direitos que protegem a pessoa 
nas relações entre particulares. Nesse sentido, pode-se dizer que as normas 
constitucionais que protegem tais direito tem aplicação imediata (eficácia 
horizontal imediata). [...] Por certo é que essa eficácia horizontal traz uma 
visualização diversificada da matéria, eis que as normas de proteção da pessoa 
previstas na Constituição Federal sempre foram tidas como dirigidas ao legis-
lador e ao Estado (normas programáticas). Essa concepção anterior não mais 
prevalece, o que faz com que a eficácia horizontal seja interessante à prática, 
a tornar mais evidente e concreta a proteção da dignidade da pessoa humana 
e de outros valores constitucionais.25

Ainda que haja – e assim haverá – resistência e a busca no antigo regime 
de discursos caducos sobre a manutenção da (pseudo) “liberdade”, a eficácia 
horizontal dos direitos e garantias fundamentais, e também, adicionado aos 
tratados internacionais de direitos humanos, protegidos pela progressividade 
(vedação ao efeito cliquet), é um caminho sem volta, vinculante e inerente ao 
próprio Estado Democrático (e Social) de Direito (s).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O homem de 1789 “foi morto” pelo homem de 1948. A declaração de 

liberdades individuais do Documento Francês foi a exaltação da construção 
social do homem contra o Estado. Já a declaração de liberdades e direitos 
do Documento das Nações Unidas, também protege o homem (e a mulher) 
do próprio homem, para além de Estados e sociedades, inclusive, aquelas 
constituídas de maiorias.

A trajetória até o “Homem de 1789”, pré-moderno, é um caminho 
tortuoso pelo medievo, com monarcas déspotas-absolutos, cuja carência de 
legitimidade de seus poderes era “tapada” pela metafísica, amuletando-se 
em divindades que sobreviviam em imaginários de desdentados analfabetos 
que durante séculos, manteve o estado das coisas. O “Homem de 1948” 
caminhou pela construção do “Estado Nacional”, sob a égide de uma Lei 
Fundamental, alicerçado em República e Democracia, mas testemunhou a 
ascensão de maiorias hegemônicas e opressão sobre minorias.

O homem de 1789 e de 1948 têm, ao menos, duas questões em 

25. TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único, Rio de Janeiro, Forense, São Paulo, méto-
do, 2016, p. 62.
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comum: 1) um trauma por sua vivência oprimida por poderes mantidos 
pela (anti) legitimação violenta; 2) a vontade de ruptura de como o Direi-
to deve tratar os indivíduos. Mas o homem de 1789 foi morto, superado 
e a causa mortis uma só: Estado Democrático (e Social) de Direito (s). O 
homem pré-moderno inexiste diante do homem pós-revolução (ainda mais 
pós-guerras), portanto, aquela exaltação do indivíduo tão privilegiada pelo 
civilismo clássico, agora, pós-1948 passa a ser um tanto mitigada, diante do 
auto-reconhecimento do grau de periculosidade que indivíduos, somados 
em maiorias de ocasião, podem ser violentos e perigosos quando legitimados 
pela criação do Estado Nacional.

Não se está afirmando a morte do postulado libertário, apenas daquele 
homem nascido nos séculos que antecederam a Revolução Burguesa, que 
passou a vivenciar o Estado composto por representantes eleitos, que gerem 
coisas públicas, cujo dono é a coletividade. Que já em 1948, viu-se diante dos 
horrores da sua criação, horrores da pretensa vontade da maioria. Proteger o 
homem de si mesmo, cujo pressuposto pode parecer paradoxal: de um lado 
um homem frágil, heterogêneo, e detentor de direitos independente de sua 
condição indentitária, (moral, étnica, econômica, cultural), de outro, um 
homem capaz de perseguir, de segregar e maltratar outro homem, indepen-
dente se no Poder (estatal, religioso, econômico).

Assim, o Estado Democrático (e Social) de Direito do pós-guerras, com 
a proteção maior da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, 
põe fim a uma era do indivíduo-em-si-mesmo (construção social e histórica 
do homem de 1789).

Junto com o “Homem de 1789”, também faleceu seu império do “pacta 
sunt servanda”, um princípio de direito civil clássico que por óbvio é (e tem 
que ser) mitigado pela nova ordem constitucional-centrista, ou seja, pela 
subserviência dos códigos (e contratos) à Lei Fundamental, à Constituição 
da República no caso brasileiro.

O epitáfio: 1789-1948 aqui jaz o império do “pacta sunt servanda”, e do 
imaginário do super-indivíduo do contratualismo e do direito civil clássicos.

Congressos e 
Homenagens




