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Em primeiro lugar, dedico esta obra aos meus pais! 
Meus maiores exemplos de vida, superação e amor!

Aos meus alunos e ex-alunos da UEMG, em especial 
àqueles da Unidade Ituiutaba, desejando que o presente 
material e suas ricas contribuições sejam fomentadoras 
de boas reflexões e de importantes ações em nome do 
bem comum!

Dedico esta obra também aos ex-professores da UEMG/
Ituiutaba José dos Santos Vilela Júnior (in memorian) 
– prof. Jucão – e Márcia Fratari Majadas, pelas grandes 
contribuições para seus discentes e para a instituição, e, 
pelo exemplo profissional!

Pelo apoio irrestrito dado a todo o projeto, dedico essa 
obra aos amigos Nilva Maria Almeida Silva e Luiz Carlos 
Santos da Silva, aos professores convidados Leonardo 
Nader, Gualter Júnior, Moisés Augusto, Núbia Braga, 
Bruno Wanderley Júnior, ao Dr. Nilmário Miranda, e, 
aos professores da UEMG/Ituiutaba, Fausto, Stéfanie, 
Carolina, Lucas, Adriana Ruas e Raquel.

Por fim, pelos exemplos de seres humanos do bem, de 
profissionais éticos, e, de pais/avôs amorosos, dedico 
essa obra ao amigo Dr. Geraldo Elderson (in memorian) 
e ao meu tio José Villaça de Mello (in memorian). 
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Primeiro, levaram os negros...
mas não me importei com isso.

Eu não era negro.

Em seguida, levaram alguns operários...
mas não me importei com isso.

Eu também não era operário.

Depois, prenderam os miseráveis.
Mas não me importei com isso.

Porque eu não sou miserável.

Depois, agarraram uns desempregados.
Mas como eu tenho emprego,

também não me importei.

Agora, estão me levando!
Mas, já é tarde.

Como eu não me importei com ninguém,
ninguém se importa comigo!

(Bertold Brecht).
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NOTA DO ORGANIZADOR E COORDENADOR CIENTÍFICO

Em tempos de superação e de relações humanas carregadas de 
complexidade exacerbada, gostaria de iniciar estas notas simplesmente 
desejando que todos estejam bem e com saúde!

Sobre a presente obra, ela é a concretização da última etapa 
de um exitoso (e, porque não, de um ambicioso) projeto idealizado 
e iniciado no primeiro semestre de 2018 – um projeto de múltiplos 
autores, executores e protagonistas: todos essenciais para os resultados 
conquistados, e, principalmente, para a finalidade de transformação 
de meio!

As poucas palavras que aqui apresentarei, certamente, não 
irão conseguir replicar a dimensão humana-acadêmica alcançada 
pelo projeto (seja na UEMG/Ituiutaba, seja em alguns dos setores da 
sociedade tijucana), contudo, ouso dizer que uma grande mobilização 
discente e um eficaz apoio institucional foram fatores preponderantes 
para a execução de cada etapa – desde o alvorecer da ideia inicial – até 
sua finalização, além, claro, de se multiplicar em parcerias de vários 
níveis e importâncias. Portanto, os agradecimentos são muitos, os 
aprendizados são imensuráveis, e, as ‘trocas’, frutificaram: como boas 
propagadoras do bem comum e realizadoras das missões institucionais 
da UEMG na concretização da tríade ensino-pesquisa-extensão!

Para que o leitor tenha um referencial, este projeto – intitulado 
‘Muito prazer! Nós somos esses tais Direitos Humanos!’ – encampou 
palestras, mesas redondas, rodas de conversa, criação de site, concurso 
de resumos expandidos, atividades intra e extra muros vinculadas 
às disciplinas com temáticas pertinentes, atividades artísticas tais 
como apresentações musicais, teatrais e de dança, e, o lançamento do 
presente livro! Ao todo (excluindo o período usado para a organização 
e edição desta obra) foram quatro meses de envolvimento, organização 
e execução das atividades deste projeto – sendo que deste período, 
um mês e vinte e dois dias foram reservados para as palestras, mesas 
redondas e rodas de conversa em intervalos predeterminados! Destaco 
ainda, o apoio recebido do projeto ‘Vozes do Futuro’ (criado em 2017 
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por mim, junto à UNA Betim), sempre focado no incentivo à pesquisa 
e à publicação discente!

Bem... vamos ao contexto: recém-aprovado no processo de 
seleção simplificado para o curso de Direito da UEMG – unidade 
Ituiutaba, e, buscando me adaptar aos desafios de estar em um 
ambiente totalmente novo e sem maiores referências, encontrei a 
instituição em período de grandes mudanças políticas, organizacionais 
e acadêmicas.

Recepcionado com as honras de um convite para o proferimento 
de uma Aula Magna, também me deparei com a majoração das 
expectativas em relação às potencialidades de um trabalho que eu 
poderia desenvolver ali: seja uma expectativa deles em relação ao 
profissional que chegava, seja uma expectativa minha em relação 
a tudo que eu poderia desenvolver, às pessoas com quem eu iria 
trabalhar (do administrativo, discentes e docentes – que por sinal, 
foram excelentes), e, em relação a fixação de moradia na bela região 
tijucana!

Entre as primeiras tarefas que a mim foram confiadas, recebi 
uma solicitação do até então coordenador do curso de Direito, 
professor Adailson Lima e Silva, para idealizar e executar um evento 
jurídico. E, inicialmente, confesso que pensei em uma única palestra 
que versasse sobre minha área de afinidade e pesquisa – o direito 
empresarial –, contudo, os acontecimentos subsequentes deram outro 
destino para minhas pretensões.

Na verdade, o primeiro sinal de que a temática imaginada 
inicialmente para o evento não era a ideal para aquele momento e espaço 
surgiu em uma situação vivenciada em sala de aula: entre as disciplinas 
que assumi por força editalícia e via designação, além daquelas 
de cunho empresarial, estavam as chamadas ‘Interdisciplinares’, 
que trabalhavam temas transversais tais como questões de gênero, 
racismo, preconceito, violência, corrupção, vulnerabilidades sociais, 
entre outros; e, em uma específica aula, em que o debate abordava 
os direitos fundamentais e humanos e sua interface com as temáticas 
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preconceito e violência hodiernos, uma conhecida e malfadada frase 
foi proferida: ‘Direitos humanos são direitos que protegem bandidos!’

Infelizmente, por mais comum que seja ler ou escutar 
estapafúrdia menção, não posso deixar de mencionar meu constante 
estranhamento e espanto, principalmente, quando proferida por 
um estudante de direito (sem desmerecer qualquer outro), frente às 
inerentes formações crítica e jurídica que recebe, ao seu contato com 
às múltiplas situações acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão, 
reveladoras do caráter multifacetado desse ramo jurídico e da sua 
interdisciplinaridade com outras ciências, e, à sua condição de 
cidadão que, consciente ou inconscientemente, vivencia e se beneficia 
da concretização diária de políticas públicas, mantenedoras de sua 
subsistência e de sua dignidade humana!

Claro que busquei mostrar algumas das muitas vertentes práticas 
em que os Direitos Humanos se apresentam, contudo, em que pese a 
boa dinâmica que a aula tomou, e, o envolvimento de muitos alunos 
naquele rico debate, tal situação me fez refletir sobre a organização 
e a temática do evento que me fora confiado: algumas opiniões 
discentes me chamaram a atenção, diante do papel universitário em 
suas formações profissionais e humanísticas, já que todo estudante de 
ensino superior se torna, de alguma maneira, referencial de postura, 
exemplo de conduta e de esclarecimento científico, transformador de 
meio, e, formador de opinião! O evento seria uma grande chance da 
universidade proporcionar à toda comunidade acadêmica múltiplos 
olhares e de demonstrar como os direitos humanos estão arraigados 
à nossa condição de vida e de cidadão, da hora em que acordamos até 
e durante nosso momento de descanso, no final de um dia de lutas e/
ou trabalho! Seria sim, mais uma boa oportunidade para proporcionar 
aos discentes, desenvolvimento de senso crítico e fomentar seus 
discernimentos para boas atuações em prol do bem comum! Em 
suma, essa citada reflexão fez daquele momento, o marco inaugural 
dos primeiros contornos dados ao evento a mim confiado!

Em situações subsequentes, quase concomitantes, tive a 
oportunidade de conversar com dois grandes amigos professores, 
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aos quais posso atribuir, ou melhor, dividir, as delimitações finais do 
presente projeto:

	A primeira conversa se deu com o professor e querido amigo 
Leonardo Soares Nader, ex-Subsecretário de Promoção e 
Defesa dos Direitos Humanos de Minas Gerais (2015-2016), 
com quem compartilhei narrativa da situação vivenciada em 
sala de aula (retro citada), e que, para minha surpresa, já que 
não havia mencionado até então o evento a mim confiado, 
me instigou a realizar com meus discentes, palestras e rodas 
de conversa sobre temáticas afins ainda naquele primeiro 
semestre de 2018; inclusive, ele que, por coincidência, estava 
viajando pelo Brasil com o ex-Ministro de Direitos Humanos, 
Nilmário Miranda, realizando palestras, gentilmente se 
disponibilizou a ir em Ituiutaba/MG e a mediar possível 
comparecimento do citado político, tão importante para o 
cenário e para o contexto dos Direitos Humanos no Brasil. 
A decisão pela realização de um evento que versasse sobre 
Direitos Humanos e Dignidade Humana, portanto, foi tomada, 
e, no momento de sua concretização, o professor Leonardo 
Nader e o ex-ministro Nilmário Miranda lá estiveram, 
honrando a todos com as palestras de encerramento.

	O segundo professor e amigo com quem conversei, e, 
nesse instante sim, já dividindo a ideia de um evento que 
apresentasse à sociedade tijucana as inúmeras aplicações 
para os Direitos Humanos, foi Moisés Augusto Gonçalves, 
doutor e mestre em sociologia, palestrante, escritor e grande 
defensor dos Direitos Humanos – ele, além de ter instigado 
a realização do evento, contribuiu com inúmeras ideias e 
brindou a todos com uma emocionante palestra de abertura!

Com o eixo temático decidido, não poderia deixar de mencionar a 
adesão de vários parceiros às organização e execução de todo o projeto 
– e desde já, manifesto aqui profundo agradecimento à todos pois, 
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sem cada um desses amigos, nada teria acontecido! Como mencionei 
no início dessas notas, este projeto só foi possível porque contou com 
o empenho de muitas mãos e o apoio institucional irrestrito!

Portanto, em linhas de agradecimentos, destaco, em primeiro 
lugar, os gentis e bem elaborados prefácio e apresentação desta obra, 
de autoria dos professores e amigos Fausto Amador e Gualter Júnior, 
respectivamente, e, o auxílio incondicional da professora Stéfanie 
dos Santos Spezamiglio, coorganizadora do evento e professora de 
Direitos Humanos naquele momento, junto ao curso de Direito da 
UEMG – unidade Ituiutaba –, pessoa que dedicou sua atenção e tempo 
de formas irretratáveis para o sucesso de cada etapa do projeto, em 
2018! Da mesma maneira como me pronunciei ao longo de minhas 
participações nas muitas fases desse desafio, renovo e oficializo aqui 
meu carinho e gratidão pelos três e por todas as boas contribuições 
que deram! Além do meu ‘muito obrigado’, lhes estendo votos de 
sucesso sempre!

Gostaria de registrar também, meus sinceros agradecimentos 
à todos os integrantes da esfera institucional da UEMG/Ituiutaba, 
naquele específico período! Como mencionei, o primeiro semestre 
de 2018 foi marcante para a unidade, principalmente, diante das 
mudanças organizacionais e políticas que ocorreram, com as sucessões 
engendradas na direção e vice direção da unidade, e, na coordenação 
e vice coordenação do curso de Direito. E, independente das pessoas 
que ocupavam esses mencionados cargos, a instituição foi uníssona 
no apoio irrestrito dado ao projeto! Portanto, meu ‘muito obrigado’ 
aos professores Saulo M. Garcia Júnior, Neide Wood e Adailson L. 
e Silva, diretor, vice diretora da unidade, e, coordenador de curso, 
respectivamente, no início de 2018! E, da mesma maneira, registro 
e enfatizo meus agradecimentos sinceros aos professores Conrado 
Henrique N. A. Pereira, Patrícia A. Cardoso, Fausto Amador A. Neto e 
Adriana A. Fleury, respectivamente, diretor da unidade, vice diretora, 
coordenador do curso de direito e vice coordenadora, empossados e 
já atuantes no final do primeiro semestre de 2018, e, que abraçaram 
o projeto, auxiliaram em suas etapas e permitiram sua conclusão! 
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Deixo aqui especial abraço ao novo amigo, professor Fausto, que, 
apesar das dificuldades daquele momento de transição, me apoiou 
incondicionalmente! 

E aproveito o ensejo e deixo meus agradecimentos à todo corpo 
administrativo da UEMG - unidade Ituiutaba –, inclusive, da secretaria 
acadêmica e da biblioteca, sempre solícitos, gentis e profissionais, 
subsidiando o projeto com todo o apoio necessário!

Não poderia deixar de agradecer aos professores do curso de 
direito da unidade pelo envolvimento e pelo apoio, fundamentais para 
o sucesso do projeto; contudo, deixo especial abraço e reconhecimento 
para os professores Carolina Costa de Aguiar, Cláudia R. Santos, 
João Hagenbeck Parizzi, Lucas de Andrade Lima Cavalcante, Nívea 
F. L. Machado, Raquel Balli Cury e Stênio Souza Marques, todos 
participantes de várias etapas do projeto, debatedores e membros da 
comissão científica do concurso de resumos expandidos – obrigado 
pelos conselhos, pelo auxílio e apoio, cada um a sua maneira!

Registro aqui também minha gratidão à todos os convidados 
que, com disponibilidade e bom grado, brindaram o evento e suas 
etapas com suas ilustres participações, ideias e palestras! Meu ‘muito 
obrigado’ aos professores Dr. Moisés Augusto Gonçalves (CEFET/MG 
e UFPB), Dr. Helvécio Damis de Oliveira Cunha (UFU) e Dra. Núbia 
Braga Ribeiro (USP e UEMG/FPPubl), palestrantes do primeiro dia de 
evento; ao Juiz Federal Titular (TRF-1ª Região) Dr. Alexandre Henry 
Alves, e, aos representantes dos assentamentos de Gurinhatã/MG, 
Jaqueline Souza e José Gerônimo, debatedores do segundo dia de 
evento; aos professores Dr. Bruno Wanderley Júnior (UFMG e PUCMG), 
Pós-Doutora Luciane Ribeiro Dias Gonçalves (Coimbra-Port/Unicamp/
UFU) e Dra. Adriana Andrade Ruas (UEMG e PUCMG), palestrantes 
do terceiro dia de evento; à Dra. Marisa Malfer de Morais, presidente 
da comissão de diversidade sexual e gênero da 44ª subseção da OAB/
MG, e, à Bárbara Rufino, representante do Coletivo ‘As Cores do 
Pontal’, debatedoras do quarto dia de evento; aos professores Drn. 
Leonardo Soares Nader (Scuola Superiore Sant’anna/Oxford/ONU) e 
Dr. Gualter de Souza Andrade Júnior (PUCMG), e, ao ex-Ministro de 
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Direitos Humanos, Nilmário Miranda, palestrantes do quinto dia de 
evento; e, por fim, ao professor Dr. Roberto Dalmo Varallo Lima de 
Oliveira (UFU e UFPR), à presidente da Fundação Municipal Zumbi 
dos Palmares (naquele período), Dara Nicácio, e, ao Vereador José 
Divino, debatedores do sexto e último dia de evento.

Menciono aqui e registro meus agradecimentos a todos os 
parceiros com os quais o projeto contou: o Município de Ituiutaba/MG, 
na pessoa do seu ex-prefeito Dr. Fued José Dib; a 44ª Subseção da OAB/
MG, na pessoa de seu presidente Dr. Leandro Gonzaga Fernandes; 
a Universidade Federal de Uberlândia – FACIP/Pontal, que na época 
tinha como diretor da unidade o professor Dr. Hélio Carlos Miranda de 
Oliveira; a Fundação Municipal Zumbi dos Palmares, na pessoa de sua 
ex-presidente Dara Nicácio; a SAE – Ituiutaba; o Coletivo ‘As Cores do 
Pontal’; a Associação Comercial de Ituiutaba; a TV Integração/Globo 
– Ituiutaba; a TV Vitoriosa/SBT – Ituiutaba; ao Sr. Wilson Rodrigues; 
a Rádio Cancella FM – Ituiutaba; o Hotel Líder; o Restaurante Chef 
Árabe; a GF Serviços Gráficos; o Café Tijucano; a Padaria Bom dia; o 
Cerimonial Click; e, o jornalista Janio Claudio. Inclusive, não posso 
deixar de mencionar minha gratidão a todos os parceiros envolvidos 
nas atividades culturais, tais como o Teatro Vianinha, os discentes da 
UEMG/Ituiutaba Lucas Alves Martins Silva, Lucas Lazaré Rodrigues, 
Mariana Cintra de Gonçalves e Matheus Teixeira Araújo Souza, e, o 
Grupo de Dança da Fundação Municipal Zumbi dos Palmares.

Por fim, rendo profundo agradecimento a toda equipe discente 
que com primor auxiliou e executou todas as etapas desse grande 
projeto! Destaco, inclusive, que a participação de cada um dos 
membros dessa equipe foi singular e insubstituível para o sucesso do 
evento e para a geração de seus bons frutos, seja como palestrantes 
e debatedores, mestres de cerimônia, divulgadores, membros da 
inusitada equipe Alpha, seja na doação para asilos dos alimentos 
recebidos como entradas ou remanescentes dos coffee breaks que 
precediam as palestras, na supervisão do café, na venda de entradas 
para as palestras, na estreita relação criada com parceiros e meios de 
comunicação da região, na criação de site para o projeto (https://goo.gl/
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ShNZEu ou https://essestaisdh.wixsite.com/uemg), entre as inúmeras 
ações e gestos praticados com sagacidade por um grupo incrível! Todos 
trabalharam muito, mas com paixão! E o resultado não poderia ser 
outro! Minha admiração, meu carinho e eterna gratidão aos alunos: 
Aleriane Silva Carvalho, Amanda Francisco Olavo dos Santos, Beatriz 
Souza de Luna, Camilla Marjorrayne Magri Vilela, Carlos Eduardo 
Sussia Sousa, Célio Divino de Almeida, Enzo Oller Martins da Silva, 
Ezequiel Carlos Parreira, Gabriel Rodrigues Santana, Gabriel Silveira 
Azevedo, Henrique Marques Rodrigues Silva, Jéssica Sant’Ana Silveira, 
João Pedro Santos Carnielo, Karoline Cardoso de Moraes, Laryssa 
Ferreira Duque, Maíra Pereira Durães, Maria Luiza Barbosa Ferreira, 
Maria Sleiman Elias, Nalva Flávia da Cruz, Nilva Maria Almeida Silva, 
Rafael Augusto Rodrigues, Reinaldo Gonçalves Santos Júnior, Ricardo 
Henrique da Silva, Rita de Cássia Silva, Samuel Soares Azambuja, Sara 
Madeira Oliveira e Thallyson Daniel Pereira de Sousa!

Quanto à presente obra, agradeço muito a todos os autores pelo 
interesse e entusiasmo com que abraçaram o projeto – mais uma 
exitosa sinergia entre docentes, discentes e pesquisadores em nome 
da boa produção científica e concretizando mais um passo do projeto 
‘Vozes do Futuro’, que objetiva sempre promover a formação de senso 
crítico-humanístico-científico do alunado e oportunizar espaço de voz 
e crescimento profissional! 

Por fim, no que tange ao eixo temático central do livro, como 
já deve ter sido ponderado por você ‘leitor’, a pesquisa e a produção 
de resultados nas searas  dos ‘Direitos Humanos’ e da ‘Dignidade da 
Pessoa Humana’ são tarefas obtusas e cercadas de nebulosidade, 
principalmente, por encampar questões não jurídicas (olhares que 
esta obra buscou trazer com pesquisadores de diversas áreas das 
ciências), por reconhecidas diferenças na boa percepção do ‘outro’, 
por demasiado subjetivismo aplicado à compreensão de conceitos 
inerentes, e, pela necessária interface entre as muitas áreas das 
ciências humanas na consecução de benefícios sociais e no respeito 
aos seus ideais de desenvolvimento interpessoal e de eticidade para 
com a coletividade.



Muito prazer! Nós somos esses ‘tais’  DIREITOS HUMANOS!

O professor, autor e Pós-Doutor em Direitos Humanos, Dr. 
Sidney Guerra1, inclusive, explicita que o estudo dos Direitos 
Humanos é tarefa complexa exatamente por “abranger várias áreas do 
conhecimento, podendo-se aludir aos enfoques antropológico, histórico, 
sociológico, filosófico e jurídico (interno e internacional)”.

Contudo, importante se faz esclarecer que, imergir na realidade 
dessa ciência e no exercício social e cotidiano de seus fins e estandartes, 
também é uma questão de sobrevivência geral humana (não somente 
pessoal): é olhar pra dentro de si e refletir sobre sua inserção, ações 
e seu papel no mundo! Afinal, entre as múltiplas expressões de 
designação para o real objeto de estudo dessa seara jurídica, não 
encontramos ‘direitos fundamentais’, ‘políticas públicas’, ‘direitos 
essenciais’? Tais expressões não soam extremamente importantes 
e não parecem dotadas de substratos imprescindíveis para a vida 
humana? E são! Creio que o leitor não poderá refutar – ainda mais 
em um primeiro momento. E pensar na boa concretização de direitos 
essenciais, fundamentais, humanos, e, de seus ideais, não seria pensar 
na repercussão dos mesmos no próprio exercício do direito à sua vida e 
a do próximo? Por óbvio! O que demonstra além de primeiras leituras, 
uma imprescindibilidade no ‘conhecer’, ‘debater’, ‘pesquisar’, ‘exercer’, 
‘viver’ em constante promoção e defesa do teor de qualquer direito 
que propague a ‘castidade’ da dignidade humana e do humanismo! 
Portanto, prezado leitor: seu papel no mundo e seu comportamento 
social importam sim!! Por você, por sua condição de parte de um todo, 
pelos seus entes queridos e por toda coletividade! E simplesmente, 
não ‘ligar’ ou ter posturas individualistas, no mínimo, afetará, cedo 
ou tarde, sua própria sobrevivência, quase que como fruto ‘místico’ ou 
simples sina de velhos e conhecidos ditados, tais como: “tudo que vai, 
volta!” ou “aqui se faz, aqui se paga!”

Ninguém está dizendo que a promoção e a defesa dos direitos 
humanos são tarefas fáceis! Como retro explicitado, além do 
enfrentamento de inúmeros obstáculos oriundos das mais diferentes 

1 GUERRA, Sidney. Curso de Direitos Humanos. 6. ed. rev.e atualiz. São Paulo: Saraiva 
Jur, 2020. 
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mazelas humanas, que fragmentam a essência do mínimo de 
dignidade atribuível a um ser humano, exercer ‘direitos humanos’ 
significa viver em constante prática de empatia e participar de 
uma incessante luta social por: assentamentos regulares; políticas 
públicas que garantam à população, principalmente às comunidades 
carentes, acesso à água potável, energia elétrica, saneamento básico 
e saúde de qualidade; mobilidade urbana eficaz para portadores de 
necessidades especiais; um meio ambiente protegido politicamente e 
via conjuntos normativos eficientes contra o crescimento industrial e 
mercadológico desmedido – que só enxerga o lucro pelo lucro; direitos 
mínimos de proteção aos refugiados, aos idosos e crianças, aos índios 
e quilombolas, enxergando-os além dos números e mais como seres 
humanos que merecem dignidade em seus cotidianos; oportunidades 
e tratamento isonômico para a comunidade LGBTQIA+, via constante 
mobilização; medidas e ações eficientes no combate ao preconceito 
e ao racismo; enfim, por esses e tantos outros objetos de lutas, em 
nome de uma verdadeira justiça e da disseminação e valorização do 
humanismo!

Em suma, o debate sobre ‘Direitos Humanos e a Dignidade 
Humana’ perpassa por todas essas temáticas retro citadas e por 
muito mais, e, sempre desperta um forte interesse no plano nacional 
e internacional! Afinal, independente de pretensões voltadas ao 
bem comum ou a interesses carregados de particularismos, a 
sobrevivência e a manutenção da condição humana não são anseios 
que acometem pródigos e individualistas? É neste tom, de múltiplos 
olhares expostos e de diversificados interesses sobre o assunto e sobre 
a leitura de pesquisas que possam fomentar o dinâmico e constante 
desenvolvimento de senso crítico, que a presente obra se apresenta, 
sem a intenção de se bastar ou de finalisticamente se acomodar.

Portanto, convido-os à leitura dos variados olhares desse livro 
e espero que seja um de muitos passos férteis para o bom debate e 
eficazes ações em nome do bem comum!

Como primeira provocação, deixo aqui um questionamento 
à todos: independente da especificidade temática, a promoção e a 
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defesa dos direitos humanos não perpassam necessariamente por 
uma questão de respeito ao próximo? Pensem! Comentem! Debatam!

Espero que gostem do livro e da dedicação de todos os autores!

Professor Leonardo Ferreira Vilaça.
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PREFÁCIO

Primeiramente, preciso registrar a honra em prefaciar esta obra. 
Recebi com muita alegria o convite, não só pela brilhante bagagem de 
seu organizador, mas também pelas valiosas contribuições que cada 
um dos capítulos faz aos Direitos Humanos.

Leonardo Ferreira Vilaça, nosso querido professor Leo, além 
de muito competente, posso dizer que é um legítimo entusiasta e 
pesquisador. Doutorando e duas vezes Mestre em Direito, o professor 
Leo traz consigo um grande legado de trabalho árduo e importante 
envolvimento com seus alunos. Tive o prazer de com ele dialogar várias 
vezes e trocar ideias sobre direito e sobre a vida, no pouco tempo em 
que esteve atuando conosco em Ituiutaba na Universidade do Estado 
de Minas Gerais.

Este livro já abre o debate logo no título: “Muito prazer! Nós 
somos esses ‘tais’ Direitos Humanos”. Debate este que foi um sucesso 
quando da realização do evento que levava o mesmo nome e que 
promoveu em toda comunidade acadêmica do curso de Direito da 
UEMG Ituiutaba muitas reflexões que seguirão latentes em toda nossa 
vida. A ideia desse evento surgiu justamente com a sensível percepção 
do professor Leo de que as pessoas nem sempre sabiam ao certo o 
que são esses direitos tidos como fundamentais e que por vezes, são 
estigmatizados. Assim, buscou-se tratar abertamente sobre a temática 
trazendo uma nova roupagem para o entendimento de muitos.

Contribuições de vários docentes e discentes marcaram esta obra 
que, de capa a capa, apresenta as várias facetas da dignidade humana 
e dos direitos fundamentais. Pessoas extremamente qualificadas e que 
representam uma parcela da sociedade que luta todos os dias por um 
mundo mais justo e menos desigual.
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O livro permeia questões de governança global, direito de 
propriedade à serviço da dignidade, os direitos do contraditório e 
da ampla defesa, os direitos às novas tecnologias, notórias questões 
do direito penal que evidenciam os direitos mais fundamentais, a 
internacionalização dos Direitos Humanos e até mesmo tratou da 
urbanização como processo de promoção da dignidade humana. Não 
podemos deixar de evidenciar ainda os debates trazidos advindos de 
situações de vulnerabilidades vivenciadas por minorias, situações 
estas que precisam ser cada vez mais combatidas.

Por certo que esta coletânea de pensamentos críticos não pode 
ministrar definitivas soluções para o problema da supressão dos 
Direitos Humanos, mas, sem dúvidas, cumpriu seu papel, pois, com 
a riqueza dos estudos aqui divulgados, a defesa destes direitos seguirá 
por caminhos menos tortuosos, na medida em que cada vez mais esses 
“tais” Direitos Humanos, agora prazerosamente apresentados, estarão 
enraizados em nossa sociedade.

A essas discussões sobre Direitos Humanos coletivamente 
construídas, meu “muito prazer”!

Professor Fausto Amador Alves Neto

Doutorando e Mestre em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU). Especialista em Direito Civil e Processual Civil pela Universidade Es-
tácio de Sá e em Direito do Trabalho pela Universidade do Norte do Paraná. 

Foi Coordenador do Curso de Direito da UEMG - Unidade Ituiutaba (2018-
2020). Professor Efetivo do Curso de Direito da UEMG - Unidade Ituiutaba/
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INTRODUÇÃO: 
APRESENTAÇÃO TEMÁTICA DA OBRA

O QUE FALAR SOBRE ESSES TAIS DIREITOS HUMANOS: direitos 
humanos polares e o direito humano à democracia

Esses tais direitos humanos dão muito o que falar, isso é verdade. 
Eles são o sonho jurídico da população humana e a esperança da 

sua concretização em larga escala, são algo que sempre convida a todos 
a se imaginarem avançando em direção ao horizonte, de aprender a 
conhecer, a fazer, a viver junto - os Quatro Saberes da Pedagogia - pois 
a experiência sobre os direitos humanos é sempre um aprendizado 
civilizatório estribado em processo essencialmente educacional. Este 
apresenta-se em cada uma de suas etapas como se fosse o início de 
uma das quatro estações do ano: há outonos e longos invernos no que 
diz respeito à consciência acerca do valor humano, mas, em seguida, 
surge a primavera que deposita no solo do mundo da vida sementes de 
direitos humanos, o que possibilita a vinda do verão como tempo de 
se efetivar esses tão preciosos direitos objetivos, conjunto de normas 
positivados, e interesses juridicamente protegidos. 

Sim, às vezes, esses tais direitos humanos se apresentam como o 
choro que dura uma longa noite, mas o despertar ético e moral do ser 
possibilita que a alegria venha de manhã. Muitos dos seus titulares já 
se pegaram olhando o céu estrelado à noite durante a caminhada e, de 
repente, caíram numa vala de Mileto, como ocorreu com Tales1, mas, 
ainda que de lá, mantiveram os olhos voltados ao firmamento. Se os 
direitos humanos fossem uma águia, dir-se-ia que entender como se 
voa é um feito que atravessa gerações e falar sobre esses tais direitos 
humanos é dizer algo sobre o futuro da humanidade. Tendo isso em 
mente, recebi o honroso convite do caro professor Leonardo Ferreira 
Vilaça para se fazer uma nota introdutória a Esses Tais Direitos 
Humanos.

1 WEICHEDEL, Wilhelme. A Escada dos Fundos da Filosofia: a vida cotidiana e o 
pensamento de 34 grandes filósofos. Tradução Edson Dognaldo Gil. 5.ed. Angra: São 
Paulo, 2006. p.19.
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O que se poderia entender acerca da ideia de direitos, para que 
se possa falar sobre os direitos humanos? “Os direitos são os interesses 
juridicamente protegidos”. Essa é a lição de Rudolf Von Ihering2 na 
consagrada e histórica obra Teoria Simplificada da Posse.

Para se compreender o que são os direitos, é preciso recorrer-se 
à ideia de relação jurídica. Esta é formada por três elementos: partes, 
objeto e vínculo obrigacional. As partes ou polos são classificados 
como parte ativa e parte passiva da relação jurídica. Na primeira, 
inserem-se um ou mais credores e, na segunda, um ou mais devedores 
na obrigação jurídica. 

O credor é chamado também de creditor ou accipiens. A palavra 
accipiens significa receber, aceitar, e isso é uma das chaves para se 
vislumbrar a ideia de direito. 

O credor é aquele que receberá uma conduta devida, ele é quem 
tem poder de exigir o ato jurídico positivo de dar ou fazer algo ou 
negativo de não fazer por parte do devedor (debitor, solvens). Como já 
dito, o debitor inscreve-se no polo (parte) passivo, que contém um ou 
mais devedores.

Diz-se que a conduta devida pelo devedor é a prestação, ela é o 
objeto da relação jurídica (da obrigação jurídica). Por que a prestação 
é o objeto da obrigação?

Miguel Reale leciona3 o seguinte a respeito do objeto e do ato de 
conhecer:

Examine-se um pouco a palavra objeto. Objeto (de 
ob e jectum) é aquilo que jaz perante nós, aquilo que 
se põe diante de nós. Se olho para aquela parede, 
ela se põe diante de mim, como algo sobre o qual 
minha ação se projeta, não para desenvolver-se fora 
de mim, mas para trazer para mim o que é visto ou 
representado como objeto. Conhecer é trazer para 
o sujeito algo que se põe como objeto: - não toda a 

2 IHERING, Rudolf von. Teoria Simplificada da Posse. Tradutor Fernando Bragança. 
Belo Horizonte: Líder, 2002, p.30.
3 REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 19.ed. São Paulos: Saraiva, 1999. p. 53.



 | 57Muito prazer!Nós somos esses ‘tais’  DIREITOS HUMANOS!

realidade em si mesma, mas a sua representação 
ou imagem, tal como o sujeito a constrói, e na 
medida das “formas de apreensão” do sujeito 
correspondentes às peculiaridades objetivas.

O prefixo ob significa diante de, em função de, por causa de e 
jectum, como em subjectum, refere-se ao sujeito. Então, ob + jectum tem 
o sentido de por causa do sujeito.

Caberia aqui portanto se fazer a seguinte indagação: qual é a 
razão que as partes da obrigação se vinculam? A resposta é: objectum, 
por causa das pessoas da figura do credor e do devedor que têm 
interesse quanto à realização da prestação jurídica, da conduta, devida 
pelo solvens (devedor). Por isso que o ato jurídico devido pelo devedor 
é o objeto da obrigação jurídica.

Se a prestação jurídica é o objeto da relação jurídica, qual é 
o objeto da prestação jurídica, da conduta devida pelo devedor? 
A resposta para isso é o seguinte: o objeto da conduta devida pelo 
devedor (da prestação jurídica) é o bem sobre o qual recai a conduta 
devida pelo solvens.

Solver significa pagar, por isso se fala que o pagamento implica 
a realização da conduta devida pelo devedor ao credor na relação 
jurídica.

Ainda se deve expor que o devedor é conhecido como sujeito 
passivo e o credor é intitulado outrossim como sujeito ativo da obrigação 
jurídica. Qual é o motivo pelo qual o credor é entendido como o sujeito 
ativo e que se diz a respeito do devedor que ele é o sujeito passivo da 
obrigação jurídica? A causa disso é que o credor tem poder jurídico 
de exigir, no sentido civil, a prestação devida pelo devedor na relação 
jurídica, por isso se fala que o credor é o sujeito ativo da obrigação, 
ele é que tem o poder de forçar civilmente o devedor a lhe pagar e o 
sujeito passivo, por sua vez, é quem é o paciente, aquele que sofre esse 
poder jurídico por parte do accipiens. Esse raciocínio é central para 
se entender a significação de direito (humano) e se remete também à 
ideia de vínculo obrigacional.
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O vínculo obrigacional é o liame que entrelaça o credor e 
o devedor. Conforme a Teoria Mista das Obrigações Jurídicas, o 
vínculo obrigacional é formado por dois elementos: o primeiro é 
a responsabilidade, conhecida pela doutrina jurídica alemã como 
haftung e, ainda, pela expressão latina obligatio. A responsabilidade 
implica o poder jurídico civil que o credor tem de exigir a prestação 
devida pelo devedor. O segundo elemento do vínculo obrigacional 
é o débito, também nomeado como shuld conforme a escola alemã 
do Direito e é tida, a seu turno, como debitum, em latim. O dever do 
devedor de pagar a prestação jurídica ao credor advém do elemento 
débito do vínculo obrigacional. Tanto o elemento responsabilidade 
quanto o débito têm, como fonte, a norma jurídica a qual é estatuída 
em virtude do Contrato Social (o Direito) celebrado pelo povo na 
democracia.

Diante do exposto, o que é o direito? Ihering diz que é interesse 
juridicamente protegido, como já se fez referência. “Interesse” 
tem o significado que o sujeito se posiciona a favor da realização de 
determinada necessidade ou desejo dele. O complemento da ideia 
“juridicamente protegido” diz respeito ao poder que o credor tem 
de exigir a prestação jurídica devida pelo devedor, por causa do 
elemento responsabilidade do vínculo obrigacional. A pessoa tem 
psicologicamente “desejo”. Quando o desejo ingressa na esfera do 
debate político ele se chama interesse. Se o ordenamento jurídico, 
que é atributivo de conduta, imputa ao devedor o dever de realizar 
uma conduta positiva ou negativa em proveito do credor, surge daí 
um interesse juridicamente protegido. Assim, caso um sujeito tenha 
poder jurídico civil de exigir de outro que o interesse deste ceda para 
que se concretize o interesse do primeiro, havendo inadimplemento 
(art. 189 do Código Civil de 2002), fala-se que o primeiro sujeito tem 
pretensão jurídica à efetuação de determinada prestação por parte do 
devedor.

À luz do que se explicitou supra, pode-se falar que direito é o 
poder civil que um sujeito tem de cercear a liberdade de outro para que 
este execute uma conduta em benefício da primeira pessoa, em função 
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de permissão que é outorgada àquele pelo Direito o qual, por sua vez, 
é estatuído pela sociedade política. Em última instância, para fins do 
pensamento pós-positivista, o Estado, como sociedade política por 
excelência, mediante e em nome do povo, que é o núcleo desta, é quem 
estatui o Direito. Quando todos os povos concordam, como ocorreu 
por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e 
da Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 e de diversos 
outros negócios jurídicos consensuais de Direito Internacional, que 
determinados direitos são universais, de titularidade de todos os seres 
humanos, fala-se que esses direitos são direitos humanos.

Os direitos humanos tutelam bens, tudo aquilo que é considerado 
importante para o ser humano, considerados essenciais à humanidade.

A liberdade, a igualdade, a dignidade humana, a justiça, a vida, 
a legalidade e a democracia são os valores polares que podem ser 
entendidos como, em síntese, o núcleo formado pelo conjunto de 
bens tutelados pelos direitos humanos, pois os demais advêm desses. 
Quando os direitos incidem sobre esses bens, fala-se sobre direito 
à liberdade, à igualdade, à dignidade humana, à justiça, à vida, à 
legalidade e à democracia.

Como exemplo do que se disse acima, pode-se mencionar o 
direito à propriedade privada, que é direito humano reflexo do direito 
à liberdade e está previsto nos artigos 17 e 21 da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos de 19484 e da Convenção Americana de Direitos 
Humanos de 19695 respectivamente, só para se mencionar esses dois 
dispositivos legais, dentre outros de Declarações Internacionais de 
Direitos.

4 Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Disponível em <https://www.
unicef.org/brazil/ declaracao-universal-dos-direitos-humanos>. Acesso em 08 de 
março de 2021. (No dia internacional da mulher, mas na esteira do Estado de Direito 
Democrático, pois o fato histórico que se definiu para marcar o dia das mulheres 
ocorreu no movimento fenomenológico que culminou no paradigma do Estado 
Socialista de Direito).
5 Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Disponível em <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/ decreto/d0678.htm>. Acesso em 08 de março de 2021.
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Artigo 17
1. Todo ser humano tem direito à propriedade, só 
ou em sociedade com outros. 
2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua 
propriedade.
ARTIGO 21
Direito à Propriedade Privada
1. Toda pessoa tem direito ao uso e gozo dos seus 
bens. A lei pode subordinar esse uso e gozo ao 
interesse social.
2. Nenhuma pessoa pode ser privada de seus bens, 
salvo mediante o pagamento de indenização justa, 
por motivo de utilidade pública ou de interesse 
social e nos casos e na forma estabelecidos pela lei.
3. Tanto a usura como qualquer outra forma de 
exploração do homem pelo homem devem ser 
reprimidas pela lei.
(Grifos nossos).

Quando se fala sobre direitos humanos, o discurso jurídico 
deve se amoldar ao que se positivou por meio das declarações 
internacionais de direitos humanos, sob pena de invalidade discursiva. 
Nesse diapasão e ainda se empregando o mesmo título exemplificativo 
supramencionado, todo dizer jurídico no que concerne ao direito à 
propriedade privada, no sentido que esse deixaria de ser direito 
humano, é incorreto, pois, como se indicou acima, há norma positivada 
de direito internacional dos direitos humanos que estatui o direito à 
propriedade privada como direito humano.

Levando-se em conta que o direito e o dever de compromisso 
de respeito à efetivação do Império do Direito se inserem no âmbito 
dos direitos humanos e que o direito à democracia é direito humano, 
todo ato de fala discursivo jurídico contrário à propriedade privada 
ou a qualquer outro direito esculpido expressamente nas declarações 
internacionais de direitos humanos não será argumentação adequada 
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à esfera dos direitos humanos e, por conseguinte, ao Estado de Direito 
Democrático. 

Não importa se o agente do discurso jurídico está ou não de boa-
fé subjetiva, pois aqui não se trata do que a pessoa, como indivíduo, 
pensa que é bom, mas o que a população humana, positivamente, 
pactuou, por meio do Contrato Social que é o Direito, com base na reta 
razão, sobre quais são os valores que se devem concretizar no mundo 
da vida por meio do cumprimento das normas advindas do referido 
Pacto Social. Assim, todos os atos jurídicos, como, por exemplo, os 
normativos ou outras condutas de fazer, como, ainda, as de dar e 
não fazer, as quais não se encaixarem nas chaves de validade do 
Direito Positivo, serão incorretos, não recebidos como integrantes do 
Ordenamento Jurídico. 

A defesa pelo discurso que o direito à propriedade privada, ou 
o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à justiça, à legalidade lato 
sensu, à dignidade humana não se integrariam à seara dos direitos 
humanos é falso e não pertence ao Estado de Direito Democrático. 
Falas como: a “propriedade privada deve ser relativizada em prol do 
que um grupo de pessoas pensa a respeito de um bem imóvel que 
figure em determinado caso concreto de conflito coletivo de terra, 
em prol do direito à moradia ou em beneplácito do cumprimento 
da função social da propriedade” não é caso de decisão advinda da 
subjetividade, do arbítrio oriundo da autonomia privada dos sujeitos 
inscritos na lide.

Ao contrário, a solução para o problema exposto supra deverá 
ser provimento jurisdicional construído como resultado do discurso 
dialético-dialógico desenvolvido em devido processo legal (processo 
justo, ético-legal) cuja norma de regência ao caso concreto será o 
fruto dos argumentos de todos os sujeitos processuais e decisão 
fundamentada do juiz natural estribada no princípio da legalidade 
no sentido amplo. A função social da posse e da propriedade privada 
não é o que o interessado deseja no sentido psicológico ou o que, 
juridicamente, interessa-lhe, mas sim o que a Lei estabelece como 
juridicamente protegido. 
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Não raro, na academia brasileira, na pós-modernidade, assisti-
se a atos de fala discursivos jurídicos contrários aos direitos humanos, 
embora pretensamente em nome desses. 

A fala sobre os direitos humanos, muitas vezes, assume feições 
apaixonadas, todavia, nunca se deve descuidar do Império do Direito, 
para que não se queira dar asas à rebeldia no que tange à ordem pública 
jurídica, levando-se em conta a positivação universal dos direitos 
humanos, como último recurso, no sentido de exercício da justiça 
pelas próprias mãos, contra a tirania e a opressão. Falar de direitos 
humanos sempre deve ser um discurso sobre a Lei lato sensu, como 
respeito ao devido procedimento legislativo, ao devido processo legal, 
à consciência que a cidadania plena implica foco maior em deveres 
que no que consta a direitos. Essa afirmação, neste momento ao 
leitor, pode levantar dúvidas e uma série de inquietações ideológicas 
de preferências pessoais. Entretanto, a adstrição ao princípio da 
legalidade lato sensu é o que flameja no parágrafo terceiro do 
preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos1 e também 
no art. 29, item 2 dessa, in verbis:

(...)
Considerando ser essencial que os direitos humanos 
sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser 
humano não seja compelido, como último recurso, 
à rebelião contra a tirania e a opressão.
(...)
Artigo 29
1. Todo ser humano tem deveres para com a 
comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento 
de sua personalidade é possível. 

1 Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Disponível em <https://
www.unicef.org/brazil/decla racao-universal-dos-direitos-humanos>. Acesso em 09 
de março de 2021 (dia internacional da mulher, que deve ser celebrado, porém, na 
esteira do Estado Democrático de Direito e não do Estado Socialista da Revolução de 
1917, cujo movimento originou o dia internacional das mulheres. O paradigma do 
Estado de Direito Democrático, juridicamente, é o que há de tecnologicamente mais 
avançado como modelo de Estado no mundo, ele é uma superação dialética-dialógica 
do Estado Liberal de Direito e do Estado Social de Direito. Valores como Deus, família 
e propriedade são marcantes nas Declarações Internacionais de Direitos Humanos).
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2. No exercício de seus direitos e liberdades, todo 
ser humano estará sujeito apenas às limitações 
determinadas pela lei, exclusivamente com o fim 
de assegurar o devido reconhecimento e respeito 
dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer 
as justas exigências da moral, da ordem pública e 
do bem-estar de uma sociedade democrática. 
3. Esses direitos e liberdades não podem, em 
hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos 
objetivos e princípios das Nações Unidas.
(Grifos nossos).

O texto supracitado denota a Lei no sentido amplo (lato sensu).
Falar de direitos humanos é e sempre deverá ser um discurso 

sobre a defesa da legalidade lato sensu, pois essa implica o respeito 
ao Contrato Social, democraticamente tecido pelo povo que é a 
comunidade legítima para se fazer norma jurídica e o titular do poder 
político – Política é a  ciência que estuda o poder de transformar o 
fenômeno, o mundo da vida, é a capacidade de submeter outrem aos 
interesses próprios; e nunca se deve olvidar: no contexto de linguagem 
dos direitos humanos, levando-se em conta os direitos humanos à 
legalidade e à democracia, somente são legítimos os interesses que 
se amoldem ao Contrato Social, que quando mais refletir a reta razão, 
mais traduzirá os valores polares dos direitos humanos. 

Todo interesse que não se amolda ao Contrato Social Democrático 
deixa de se tornar interesse juridicamente protegido, pois permanece 
sendo apenas desejo no sentido psicológico - e assim deve ser tratado 
pela população e pelo Estado no que diz respeito às sociedades políticas 
globais, para que haja tutela efetiva dos direitos humanos.

Quando se pensa nas fontes do direito, na origem da norma 
jurídica, a fonte da norma jurídica pode ser material e formal. 

A fonte material, pela vez dessa, classifica-se como indireta e 
direta. A fonte material indireta da norma jurídica é os vários ramos da 
cultura que influenciam a formação do Direito, como a Antropologia, 
a Ética, a Filosofia, a Geografia, a História, a Moral, a Política, a 



64 | Muito prazer!Nós somos esses ‘tais’  DIREITOS HUMANOS!

Psicologia, a Sociologia dentre diversos outros, enquanto que a fonte 
material direta do Ordenamento Jurídico é o Estado. 

Qual é a fonte formal do Direito? A resposta a essa pergunta é a 
Lei lato sensu. 

No caso da sociedade política brasileira, tradicionalmente, na 
esteira dos Sistema Jurídico Germano-Românico, a Lei stricto sensu 
é a fonte primária do Direito e, em caso de lacuna normativa, dever-
se-ia empregar as fontes secundárias da norma jurídica as quais são 
a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito: estes são os 
princípios morais, tópicos entendidos como pacta sunt servanda (as 
obrigações devem ser cumpridas), honeste vivere (viver honestamente), 
alterum non laedere (não prejudicar a outrem), suum cuique tribuere (dar 
a cada um o que é seu) e, além dos mencionados, o princípio moral da 
equidade e a comparação do Direito estatal com o Direito Comparado. 

Hodiernamente, como o Direito brasileiro, cada vez mais, torna-
se híbrido, pela imbricação do sistema brasileiro da Civel Law com a 
Common Law e somando-se a isso que a Constituição deixou de ser 
um conjunto de normas meramente programáticas e passou a abrigar 
um núcleo de direitos fundamentais de aplicação vertical e horizontal 
imediata, muitas vezes também se servindo de cláusulas gerais 
infraconstitucionais, considera-se Lei no sentido amplo (lato sensu): a 
Constituição, os tratados internacionais de direito, a Lei stricto sensu, 
a jurisprudência no que tange às súmulas vinculantes (estas limitadas 
à validade, interpretação e eficácia das normas jurídicas tendo em 
vista controvérsias entre órgãos de função administrativa precípua 
jurisdicional – o Judiciário - entre si ou esses com órgãos de função 
administrativa principal executiva – o Executivo) e os precedentes 
jurisdicionais e os atos normativos da Administração Pública Stricto 
Sensu (do Executivo). A doutrina assume o papel de fonte jurídica 
secundária da norma jurídica no contexto jurídico da atualidade.

A Lei stricto sensu implica os atos normativos emanados dos 
órgãos do Estado de função precípua legislativa – do Legislativo, tendo 
em vista o devido procedimento legislativo.
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Ao se falar sobre o direito humano à legalidade, está-se referindo 
ao respeito à Lei lato sensu. Não há direitos humanos, que são o núcleo 
do paradigma de Estado de Direito Democrático, quando se pensa na 
sociedade internacional, sem a ideia essencial do Estado de Direito, do 
Estado das Leis – do Império do Direito. 

Vale assinalar que, ao se ter em mente o direito interno a 
determinado Estado de Direito Democrático, o núcleo de direitos 
humanos é compreendido como núcleo de direitos fundamentais. 

Às vezes, o desejo do indivíduo estará inclinado ao Império 
do Direito e às vezes não, contudo, independente disso, o Direito 
permanece sendo imperativo, coercitivo e atributivo de consulta, não 
é um conselho, declara que há ordem pública explicitada por meio do 
Contrato Social Democrático que advém da vontade do povo e, destarte, 
proclama: todo ato democrático e de direitos humanos somente 
poderá ser considerado democrático, como de direitos humanos, se 
for fiel ao Império do Direito: direitos humanos, democracia e Lei 
andam de mãos dadas.

Em razão do que se expôs, pode-se indagar: o que há de comum e 
diferente entre os direitos do homem, os direitos humanos, os direitos 
fundamentais e os direitos civis infraconstitucionais?

Os direitos do homem, os direitos humanos, os direitos 
fundamentais e os direitos civis infraconstitucionais, em essência, 
tutelam os mesmos valores: a liberdade, a igualdade, a dignidade, a 
vida, a justiça, a legalidade e a democracia. Nesse sentido, esses valores 
são bens sociais, são objetos fenomenológicos de suma importância 
ao ser humano e à sociedade, deles decorrem os demais bens e as 
tutelas desses. Vale lembrar que bem é tudo o que é importante para 
o ser humano. 

Os bens podem ser extrapatrimoniais e patrimoniais, ambos se 
classificam como incorpóreos e corpóreos. 

Os bens extrapatrimoniais são aqueles que não podem ser 
medidos economicamente, como a liberdade de ir e vir, a liberdade de 
opinião, expressão, de religião, de associação, a igualdade, a dignidade 
humana, a justiça, a legalidade e a democracia.
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Os bens extrapatrimoniais incorpóreos são aqueles que não têm 
corpo, extensão (altura, largura e profundidade, eixos matemáticos x, 
y e z). Os referidos bens extrapatrimoniais são incorpóreos, como, por 
exemplo, os direitos não economicamente apreciáveis atinentes aos 
direitos autorais. 

Haveria bens extrapatrimoniais corpóreos? O próprio corpo 
humano, que não é quantificável no sentido financeiro, é bem 
extrapatrimonial tangível, corpóreo. 

A seu turno, o direito de crédito advindo de um título de crédito, 
o direito de posse, este podendo ter natureza jurídica de direito real, 
pessoal ou direito fundamental à moradia, por recair sobre bens 
economicamente apreciáveis, são patrimoniais, porém incorpóreos. 

As coisas, por sua vez, são bens patrimoniais corpóreos, como 
uma casa por exemplo. 

O direito de propriedade, reflexo do direito à liberdade, é, em si, 
bem patrimonial incorpóreo. 

O objeto do direito real de propriedade que recai sobre bem 
corpóreo como incorpóreo, respectivamente, um carro e a marca, 
patente e propriedade intelectual por exemplo, porém, tanto no caso 
de serem tangíveis ou intangíveis, ou seja, corpóreos ou incorpóreos, 
são patrimoniais.

Os bens objetos dos direitos do homem, direitos humanos, 
direitos fundamentais e direitos civis infraconstitucionais são reflexos 
da tutela jurídica à liberdade, igualdade, dignidade humana, vida, 
justiça, legalidade e democracia, o que os diferem são a fontes jurídicas 
e os elementos das relações jurídicas obrigacionais que os compõem. 

A fonte material dos direitos do homem é o Direito Natural, de 
forma imediata (direta) e, de forma mediata (indireta), Deus, o cosmos 
ou a razão, os quais são a origem do Direito Natural. 

A premissa do Direito Natural é fazer o bem e evitar o mal. 
Quando se pensa em Direito Natural, percebe-se que a razão não 

é nem somente prática (moral) ou comunicativa (dialógica): a razão é 
prática-comunicativa.
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A razão, visando à descobrir o que cumpre o instinto de 
autopreservação humana, a todo tempo, pelo animus, que é a fonte 
da volição, sopesando a consciência e as emoções, procura definir o 
que é o bem e o que é o mal. Porém, há dois fatores que condicionam 
o modo de ser humano, o ser humano do mundo: a carga genética 
que o ser humano recebeu e, em segundo, assentado sobre o genótipo, 
as proposições de linguagem que o ser recebe ao nascer, ao vir ao 
mundo da vida e durante a vida desse, ao fenômeno que, em termos 
de linguagem, é um conjunto de símbolos cujos sentidos foram e são 
quotidianamente pactuados pelo ser humano de modo que influenciam 
decisivamente a formação das representações (significados simbólicos 
internos do ser humano como indivíduo). 

Quando o ser humano vem ao mundo, aquele já encontra uma 
malha sistematizada idiomática cultural de linguagem que é fonte das 
concepções que serão formadas pelo indivíduo sobre o significado de 
tudo, do fenômeno. Por isso, a razão é moral e dialógica ao mesmo 
tempo, pois, para sobreviver, o ser humano, a todo instante, escolhe o 
que deve realizar e não concretizar no mundo da vida, sempre visando 
ao bem-estar dele como indivíduo, ou seja, à alegria e à felicidade. 

Sobre a felicidade e os direitos do homem, vale a pena se 
remeter à Declaração do Homem e do Cidadão de 1789 e à Declaração 
de Independência dos Estados Unidos da América de 1776.

Declaração do Homem e do Cidadão de 17892:

Os representantes do povo francês, reunidos 
em Assembléia Nacional, tendo em vista que a 
ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos 
direitos do homem são as únicas causas dos 
males públicos e da corrupção dos Governos, 
resolveram declarar solenemente os direitos 
naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a 
fim de que esta declaração, sempre presente em 

2 Declaração do Homem e do Cidadão de 1789. Disponível em < http://www.direitoshu-
manos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-
-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5esat%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-
-homem-e-do-cidadao-1789.html>. Acesso em 26 de março de 2021.
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todos os membros do corpo social, lhes lembre 
permanentemente seus direitos e seus deveres; a 
fim de que os atos do Poder Legislativo e do Poder 
Executivo, podendo ser a qualquer momento 
comparados com a finalidade de toda a instituição 
política, sejam por isso mais respeitados; a fim 
de que as reivindicações dos cidadãos, doravante 
fundadas em princípios simples e incontestáveis, 
se dirijam sempre à conservação da Constituição e 
à felicidade geral.

Art.1º. Os homens nascem e são livres e iguais 
em direitos. As distinções sociais só podem 
fundamentar-se na utilidade comum.
Art. 2º. A finalidade de toda associação política é a 
conservação dos direitos naturais e imprescritíveis 
do homem. Esses direitos são a liberdade, a 
propriedade a segurança e a resistência à opressão 
[autopreservação].
Art. 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo 
que não prejudique o próximo. Assim, o exercício 
dos direitos naturais de cada homem não tem por 
limites senão aqueles que asseguram aos outros 
membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. 
Estes limites apenas podem ser determinados pela 
lei.
Art. 5º. A lei não proíbe senão as ações nocivas 
à sociedade [autopreservação]. Tudo que não é 
vedado pela lei não pode ser obstado e ninguém 
pode ser constrangido a fazer o que ela não ordene.
Art. 10º. Ninguém pode ser molestado por suas 
opiniões, incluindo opiniões religiosas, desde que 
sua manifestação não perturbe a ordem pública 
estabelecida pela lei.
Art. 11º. A livre comunicação das idéias e das 
opiniões é um dos mais preciosos direitos do 
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homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, 
escrever, imprimir livremente, respondendo, 
todavia, pelos abusos desta liberdade nos termos 
previstos na lei.
Art. 17.º Como a propriedade é um direito inviolável 
e sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não 
ser quando a necessidade pública legalmente 
comprovada o exigir e sob condição de justa e 
prévia indenização.
(Grifos e colchetes nossos)

Declaração de Independência dos Estados Unidos da América de 
17763:

Quando, no curso dos acontecimentos humanos, 
se torna necessário a um povo dissolver os laços 
políticos que o ligavam a outro, e assumir, entre os 
poderes da Terra, posição igual e separada, a que 
lhe dão direito as leis da natureza e as do Deus da 
natureza, o respeito digno para com as opiniões 
dos homens exige que se declarem as causas que os 
levam a essa separação.
Consideramos estas verdades como evidentes por 
si mesmas, que todos os homens são criados iguais, 
dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, 
que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura 
da felicidade.
Consideramos estas verdades como evidentes 
por si mesmas, que todos os homens são criados 
iguais, dotados pelo Criador de certos direitos 
inalienáveis, que entre estes estão a vida, a 
liberdade e a procura da felicidade. Que a fim de 
assegurar esses direitos, governos são instituídos 
entre os homens, derivando seus justos poderes do 

3 Declaração de Independência dos Estados Unidos da América (1776). Disponível 
em < https://www.arqnet.pt/portal/teoria/declaracao_vport.html>. Acesso em 26 de 
março de 2021.
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consentimento dos governados; que, sempre que 
qualquer forma de governo se torne destrutiva de 
tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-
la e instituir novo governo, baseando-o em tais 
princípios e organizando-lhe os poderes pela forma 
que lhe pareça mais conveniente para realizar-lhe 
a segurança e a felicidade. (...) Mas quando uma 
longa série de abusos e usurpações, perseguindo 
invariavelmente o mesmo objecto, indica o desígnio 
de reduzi-los ao despotismo absoluto, assistem-
lhes o direito, bem como o dever, de abolir tais 
governos e instituir novos Guardiães para sua 
futura segurança [autopreservação].
(Grifos e colchetes nossos).

Conforme dito acima, o Direito Natural tem fonte em Deus, no 
cosmos ou na razão. Esta e o cosmos foram criados por Deus, para 
fins do Direito Natural, pois Este erigiu a própria natureza e o cosmos 
em geral, dos quais faz parte o ser humano. Ao se pensar que o DNA 
é matematicamente o programa computacional mais sofisticado que 
existe, enquanto a computação humana atual trabalha com 0 (ausência 
de energia) e 1 (passagem de energia), ou seja, a computação criada 
pelo homem é binária, a possibilidade de cominações da Adenina (A), 
Guanina (G), Citozina (C) e Timina (T) elementos formadores do DNA 
é múltipla!

Admitir-se que a cadeia do Ácido Desoxirribonucleico (DNA) 
forma-se por álea processada na natureza seria desprezar o princípio 
matemático e de programação computacional inteligente intrínseco 
ao DNA e também seria matematicamente improvável. Nesse sentido 
e a título de exemplo, colocar numa caixa componentes físicos de um 
aparelho computador e sacudi-los, esperando que o resultado fosse a 
espontânea e imediata montagem de um computador ou colocar-se 
linha e agulha numa máquina de costurar com a expectativa que dali, 
espontaneamente e de forma imediata, por si, surgiria uma beca preta 
e uma faixa vermelha para fins de vestimenta do bacharel de Direito 
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seria irracional, isso sim se poderia dizer fantasioso, uma fábula. A 
crença em Deus não é acreditar pueril, mas racional.

Tanto a Declaração de Virgínia de 1776 como o preâmbulo da 
Constituição da República de 1988, a Carta Magna Jurídica-Política da 
República Federativa do Brasil, evocam o valor Deus.

Declaração do Homem e do Cidadão de 17894: “Art. 10º. Ninguém 
pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, 
desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida 
pela lei”. (Grifos nossos).

Declaração Universal dos Direitos Humanos 19485:

Artigo 18
Todo ser humano tem direito à liberdade de 
pensamento, consciência e religião; esse direito 
inclui a liberdade de mudar de religião ou crença 
e a liberdade de manifestar essa religião ou crença 
pelo ensino, pela prática, pelo culto em público 
ou em particular. [Por evidente, a religião não é 
Deus, manifestação fenomênica segundo a qual 
o ser humano procura encontrar meios de se 
religar com Deus, daí a ideia de religião: religare. 
Tendo em vista a historicidade da cultura, para 
fins de história efeitual, o Deus que aparece nas 
Declarações Internacionais de Direitos Humanos 
é o judaico-cristão, em que não é o ser humano 
que se religa com Deus, mas sim o sacrifício de 
Jesus Cristo na cruz que promove a religação como 
dádiva à humanidade, presente da parte de Deus, 
escolha de aceitação ou não por meio daqueles que 
recebem esse bem, como não poderia deixar de ser 

4 Declaração do Homem e do Cidadão de 1789. Disponível em <http://www.direitoshu-
manos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-
-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-
-do-homem-e-do-cidadao-1789.html>. Acesso em 26 de março de 2021.
5 Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Disponível em <https://www.
unicef.org/brazil/decla racao-universal-dos-direitos-humanos>. Acesso em 26 de 
março de 2021.
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conforme o Direito Natural, em que, para que o ser 
humano seja livre, há o livre-arbítrio].
(Grifos e colchetes nossos).

Constituição de 18246:

DOM PEDRO PRIMEIRO, POR GRAÇA DE DEOS, 
e Unanime Acclamação dos Povos, Imperador 
Constitucional, e Defensor Perpetuo do Brazil : 
Fazemos saber a todos os Nossos Subditos, que 
tendo-Nos requeridos o Povos deste Imperio, juntos 
em Camaras, que Nós quanto antes jurassemos e 
fizessemos jurar o Projecto de Constituição, que 
haviamos offerecido ás suas observações para serem 
depois presentes á nova Assembléa Constituinte 
mostrando o grande desejo, que tinham, de que 
elle se observasse já como Constituição do Imperio, 
por lhes merecer a mais plena approvação, e delle 
esperarem a sua individual, e geral felicidade 
Politica : Nós Jurámos o sobredito Projecto 
para o observarmos e fazermos observar, como 
Constituição, que dora em diante fica sendo deste 
Imperio a qual é do theor seguinte:
CONSTITUICÃO POLITICA DO IMPERIO DO 
BRAZIL.
EM NOME DA SANTISSIMA TRINDADE.
(Grifos nossos).

Constituição de 19347:

6 Constituição Política do Império do Brazil de 1824. Disponível em <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/ Constituicao/Constituicao24.htm>. Acesso em 26 de março 
de 2021.
7 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934. Disponível em < 
http://www.planalto. gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.htm>. Acesso em 
26 de março de 2021.
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Nós, os representantes do povo brasileiro, pondo a 
nossa confiança em Deus, reunidos em Assembléia 
Nacional Constituinte para organizar um regime 
democrático, que assegure à Nação a unidade, 
a liberdade, a justiça e o bem-estar social e 
econômico, decretamos e promulgamos a seguinte
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS 
UNIDOS DO BRASIL
(Grifos nossos).

Constituição de 19461:

Nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos, 
sob a proteção de Deus, em Assembléia Constituinte 
para organizar um regime democrático, decretamos 
e promulgamos a seguinte
CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
(Grifos nossos).

Constituição de 19672: “O Congresso Nacional, invocando a 
proteção de Deus, decreta e promulga a seguinte. CONSTITUIÇÃO DO 
BRASIL”. (Grifos nossos).

Constituição de 19883:

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos 
em Assembléia Nacional Constituinte para 
instituir um Estado Democrático, destinado 
a assegurar o exercício dos direitos sociais e 
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-

1 Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946. Disponível em < http://www.
planalto.gov.br/ ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm>. Acesso em 26 de março 
de 2021.
2 Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. Disponível em < http://www.
planalto.gov.br/ ccivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm>. Acesso em 26 de março 
de 2021.
3 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em < http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 26 de março de 
2021.
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estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 
como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada 
na harmonia social e comprometida, na ordem 
interna e internacional, com a solução pacífica das 
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de 
Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL.
(Grifos nossos).

Por influência do Direito Natural, a Declaração de Virgínia 
de 1776, a Declaração de Direitos Humanos de 1948 e várias Cartas 
Constitucionais brasileiras positivam a importância do valor Deus na 
esteira da perspectiva do cristianismo.

Quando se pensa no valor polar do Estado de Direito Democrático, 
a dignidade da pessoa humana, esta, de maneira universal, surgiu no 
cristianismo. Neste, o valor humano aparece na história de maneira 
que o ser humano como indivíduo, independente do espaço e do 
tempo, é ser precioso que deve ser promovido no que tange ao valor 
bem. 

Para o cristianismo, todos os seres humanos são iguais e 
em mesma medida preciosos no sentido ontológico, não obstante 
diferentes como indivíduos. 

Ser igual significa que um ser humano tem o mesmo valor 
que o outro, apesar de serem diferentes como indivíduos. Essa ideia 
influenciou o ethos e, consequentemente, a formação dos direitos 
humanos, pois é eidos (ideia) inscrita no Direito Natural. Nessa 
esteira, o princípio da igualdade difere do princípio da identidade. Ser 
idêntico significa que um objeto é a cópia de outro. Ser igual tem o 
sentido de que um objeto tem o mesmo valor que outro, não obstante 
sejam objetos diferentes.

Tanto a ideia de tutela ética e moral da igualdade como da 
dignidade humana, de forma universal, erga omnes, nascem no 
cristianismo e essa significação influenciou a formação dos direitos 
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humanos. Essa ideia também se aplica ao conceito de liberdade 
associando, necessariamente, ao de existência de limite quando se 
pensa nas fronteiras da autonomia e que a conduta está adstrita à 
ideia de responsabilidade. Dessarte, o Direito Natural, por meio de 
uma das suas apresentações fenomenológicas, o cristianismo, no que 
diz respeito ao conceito de dignidade humana, igualdade e liberdade, 
influencia decisivamente a formação dos direitos humanos.

Alguns poderiam dizer: a Bíblia diz que o escravo deve obedecer 
ao senhor. Diante disso, poder-se-ia concluir que esse texto seria um 
escrito opressor, contra os direitos humanos. Na verdade, apesar 
de aparentemente lógica, essa inferência é improcedente, pois 
contrariaria a principiologia dos textos bíblicos. 

Os princípios centrais da teologia cristã são amar a Deus com toda 
a alma e espírito e o próximo como Jesus amou a igreja, ou seja, aquele 
deu a sua vida por esta: trata-se do amor sacrificial, incondicional, 
amor agapé, diligere. Diante disso, pela perspectiva cristã, se, por um 
lado, o escravo deve obedecer ao senhor, por outro, este deve amar 
o escravo de forma incondicional e mais que isso: o senhor deve ter 
o escravo não como um servo desprovido de personalidade jurídica, 
mas como um irmão na visão cristã, sobretudo, o senhor deve amar 
o escravo com amor sacrificial, incondicional, agapé. Afinal, tanto o 
escravo e o senhor são seres humanos criados por Deus, eles têm valor 
humano. Para o cristianismo, independente de origem, etnia, posição 
social, todo ser criado por Deus, como humano, tem o mesmo valor. 
Dessarte, isso é um exemplo que, no contexto do cristianismo, este 
estatui a igualdade e a dignidade humana como valores universais.

Quando se fala em cristianismo, não se está aqui referindo a 
alguma organização religiosa específica, como o Catolicismo Romano, 
ou o Ortodoxo ou alguma denominação reformista (dita evangélica 
segundo a cultura brasileira), mas está se referindo à ética e à 
moral esculpida nos textos bíblicos. Como já explanado, provém da 
vertente cristã, que advém do Direito Natural, a revelação escrita que 
influenciou a formação dos direitos humanos no sentido que a tutela 
da igualdade e da dignidade humana é de perspectiva universal. 
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George Marmelstein4 escreve o seguinte:

Foi dito que os direitos fundamentais são normas 
intimamente ligadas à dignidade humana e à 
limitação de poder, positivadas na Constituição. 
Essa ideia, logicamente, não afasta a possibilidade 
de existência de valores importantes que ainda 
não foram positivados por algum motivo, mas 
que também são ligados à dignidade e à limitação 
do poder. No entanto, nesse caso, os juristas não 
chamam esses valores de direitos fundamentais e 
sim de direitos do homem.
Nesse sentido, os direitos do homem seriam 
valores ético-políticos ainda não positivados. Eles 
estariam em estágio pré-positivo, correspondendo 
“a instâncias ou valores éticos anteriores ao direito 
positivo”. Aliás, pode-se dizer que eles estão até 
mesmo acima do direito positivo, conforme ficou 
decidido pelo Tribunal de Nuremberg.
Para ser mais claro, os direitos do homem possuem 
um conteúdo bastante semelhante ao direito 
natural. Não seriam propriamente direitos, mas 
algo que surge antes deles e como fundamento 
deles. Eles (os direitos do homem) são a matéria-
prima dos direitos fundamentais, ou melhor, 
os direitos fundamentais são os direitos dos do 
homem positivados.
Outro conceito importante que geralmente é 
confundido com os direitos fundamentais é a ideia 
de direitos humanos, expressão utilizada para se 
referir aos valores que foram positivados na esfera 
do direito internacional.
Quando se estiver diante de um tratado ou pacto 
internacional, deve-se preferir a utilização da 

4 MAREMLSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. São Paulo: Atlas, 2008. p. 
25/26.
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expressão direitos humanos ao invés de direitos 
fundamentais. Falar em tratado internacional de 
direitos fundamentais não soa bem aos ouvidos. 
Do mesmo modo, à luz dessa classificação, não é 
tecnicamente correto falar em direitos humanos 
positivados na Constituição.
Vale ressaltar que essa distinção entre direitos 
humanos e direitos fundamentais é plenamente 
compatível com o texto constitucional. Toda vez 
que a Constituição [de 1988] se refere ao âmbito 
internacional, ela fala em “direitos humanos”. 
E, quando ela tratou dos direitos que ela própria 
reconhece, chamou de “direitos fundamentais”, 
tanto que o Título II da Constituição de 88 é intitulado 
“Dos Direitos e das Garantias Fundamentais”.
(Grifos de Marmelstein)

 
O Direito Natural é a fonte dos direitos do homem, pois aquele 

retrata a reta razão, o entendimento que se deve fazer o bem e evitar 
o mal, a concepção que a tutela da humanidade é um valor polar em 
si, de suma importância ao fenômeno natural, tendo em vista que a 
natureza toma consciência de si mesma por meio do ser humano, de 
forma que, quando o ser humano agride a natureza irracionalmente, 
agride a si.

O Direito Natural não é posterior aos direitos do homem. A reta 
razão que estatui o Direito Natural o qual, a seu turno, fundamenta os 
direitos do homem.

O emprego da natureza pelo homem deve ser racional e 
autossustentável, visando ao equilíbrio entre o bem-estar econômico 
humano e a preservação do meio ambiente para as futuras gerações. 

Quando o homem tem vínculo empregatício sustentável, ele 
deixará de desmatar ilegalmente a floresta para venda de madeira por 
exemplo, mas preservará o ambiente em prol da legalidade. 
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A precariedade do trabalho humano tenta-o a soluções ilegais. 
Isso não significa que, mediante a tentação, o ser humano cairá, mas 
é melhor evitá-la. 

A simbiose entre homem e meio ambiente é vital, pois enquanto 
o ser humano depende da natureza para existir, esta leva em conta 
que será cuidada pelo homem e toma consciência disso pelo próprio 
ser humano. 

O homem é parte da natureza e é por meio do ser humano que a 
natureza toma consciência que existe, como se pode extrair das lições 
hegelianas5.

Utilizar o meio ambiente de forma irracional, destruindo-o, 
ou deixando de, racionalmente, manejar de forma sustentável os 
recursos naturais para a subsistência humana, é injustiça, por se fixar 
nos extremos aristotélicos6 cujo meio é a justiça.

José Pedro Galvão de Sousa, na obra Direito Natural, Direito 
Positivo e Estado de Direito7, leciona o que segue.

Deve-se fazer o bem e evitar o mal: eis o primeiro 
princípio da lei da natureza, que contém 
virtualmente todos os outros. Já dissemos que 
a lei natural ordena os nossos atos para o bem 
humano e que o bem humano corresponde às 
inclinações naturais do homem. Seguindo a 
ordem dessas inclinações, - vamos encontrando 
os diversos preceitos da lei natural, os quais 
particularizam a idéia geral de que o bem humano 
deve ser feito. Desses preceitos podemos tirar 
conclusões ainda mais particulares. Assim, por 
exemplo, uma das inclinações naturais do homem 
é para a conservação da própria vida. Daí resulta 

5 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologia do Espírito. Tradução Paulo 
Menezes. 7.ed. Petrópolis: Vozes: Bragança Paulista: USF, 2002. p.25-82.
6 ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos. Tradução Maria da Gama Kury. 4.ed. Brasília: 
Editora Universidade de Brasília, 2001. p.91-112.
7 SOUSA, José Pedro Galvão. Direito natural, direito positivo e estado de direito. São 
Paula: Revista dos Tribunais, 1977. p. 9-11.
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a propriedade como um direito conforme à lei 
natural, pois a vida humana não se pode manter 
sem que exerça o homem sobre as coisas da 
natureza, um domínio que lhe permita apropriar-
se delas para satisfazer às suas necessidades 
pessoais. Todas estas conclusões da lei natural 
resolvem-se naquele princípio generalíssimo -— o 
bem deve ser feito e o mal, evitado esse princípio 
é de uma necessidade universal e de evidência 
imediata. Procurar o seu próprio bem quer dizer, 
para o homem, viver de acordo com a razão, isto é, 
conservar racionalmente a própria vida, a vida da 
espécie e a ordem social. Ora, essa racionalização 
da vida é precisamente o objeto da moral. Eis por 
que os Tratados de Direito Natural, que se filiam 
à tradição cujas idéias se procura aqui resumir, 
cuidam de muitos assuntos de filosofia m oral. O 
primeiro princípio da lei natural abrange todo o 
campo da moral, porque regula toda a conduta 
humana. Sempre deve o homem pautar seus atos 
pelas regras da reta razão. E o objeto do direito 
natural coincide com o da moral, na parte em que 
esta trata dos deveres de justiça e na moral social.
As considerações que os diversos Tratados de 
Direito Natural fazem sobre a propriedade, o 
casamento, os contratos, a vida associativa ou 
o Estado, formam o direito natural no sentido 
lato. Mas no seu sentido estrito, consiste o direito 
natural nos primeiros princípios de moralidade, 
concernentes à racionalização da vida, e que se 
reduzem, por sua vez, ao princípio generalíssimo 
que nos leva a praticar o bem e evitar o mal.

Fala-se que fazer o bem e evitar o mal é o axioma do Direito 
Natural.



80 | Muito prazer!Nós somos esses ‘tais’  DIREITOS HUMANOS!

Os direitos do homem são aqueles que têm, por si, o valor 
humano como polar – como de suma importância -, no sentido que os 
demais bens da natureza não são tão importantes como o ser humano 
e, ontologicamente, um ser humano não é mais importante que o 
outro, por isso se diz que os seres humanos são iguais ontologicamente, 
apesar de não idênticos, ou seja, apesar de diferentes, preservando-se 
a identidade de cada ser, os seres humanos têm o mesmo valor.

Na esteira do Direito Natural, a razão é prática-comunicativa, 
ela visa à autopreservação humana e ao aprendizado dialógico sobre 
como se operacionalizar isso, ela não é fruto somente de uma razão 
solipsista, monadalógica, mas a sua dialogicidade se processa sem 
se desprezar que, em cada mente individual humana, há natural 
princípio moral, prático, de dever de autopreservação humana.

Quando um potencial humano é efetivado, estribando-se na 
razão prática-comunicativa, surge no ser um sentimento denominado 
alegria e quanto mais o padrão de conduta individual se alinha ao 
bem, mais se diz que o ser humano é feliz.

Os direitos humanos são os direitos naturais positivados, postos 
como existentes, válidos e eficazes pelo ser humano por meio da 
institucionalização desses mediante a criação de norma jurídica de 
Direito Positivo Objetivo, o qual pode ser retratado como comandos 
de dever-ser inseridos no mundo da vida mediante órgãos públicos, 
estatais, legítimos como instrumentos do exercício de poder político. 
Portanto, enquanto a fonte dos direitos do homem é o Direito Natural, 
o nascedouro dos direitos humanos é o Direito Positivo.

Os direitos do homem, os direitos humanos e os direitos 
fundamentais têm os mesmos objetos como bens a serem tutelados. 
Nesse sentido, por exemplo, o direito à vida e à propriedade são 
direitos do homem, humanos e fundamentais. O que os diferem são 
a composição das partes que figuram na relação jurídica obrigacional 
(obrigação jurídica lato sensu) e a fonte desses direitos. Os direitos 
do homem e os direitos humanos apresentam, como sujeito ativo da 
relação obrigacional (lato senso), o ser humano, e, a parte passiva 
é composta por todos os sujeitos da coletividade social, contudo, os 
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direitos do homem têm, como fonte, o Direito Natural, e, os direitos 
humanos, o Direito Positivado por meio das declarações internacionais 
de direito, as quais são negócios jurídicos internacionais do Direito 
Internacional dos Direitos Humanos.

Os direitos fundamentais, a seu turno, como ocorre com os 
direitos humanos, também nascem do Direito Positivo, porém se 
diferem destes porque são advindos de direito de determinada 
sociedade política por excelência, ou seja, de algum Estado específico 
e visam à proteção do ser humano e das pessoas jurídicas de Direito 
Privado, como sujeitos ativos da relação jurídica obrigacional lato 
senso, perante o referido Estado, que se enquadra no polo passivo da 
obrigação jurídica lato sensu. 

A hermenêutica constitucional hodierna entende que os direitos 
fundamentais são aplicáveis não somente à relação jurídica vertical 
Estado, como pessoa jurídica de Direito Público, de um lado, e à pessoa 
de Direito Privado do outro. Nesse diapasão, os direitos fundamentais 
produzem eficácia horizontal também, ou seja, entre pessoas de 
Direito Privado e os efeitos jurídicos serão percebidos nas relações 
jurídicas de direito privado diretamente e ainda mediante o emprego 
de cláusulas gerais. 

Os princípios da razoabilidade e o da proporcionalidade deverão 
ser aplicados ao caso concreto quando houver colisão entre direitos 
fundamentais, no sentido de se saber qual cederá lugar ao outro na 
situação jurídica subjetiva, a qual deverá ser interpretada conforme à 
Constituição de Direito Democrático. 

A razoabilidade implica adequação dos meios aos fins, ou 
seja, a verificação se determinado meio é apto para se obter fim 
específico almejado. Ela é um dos componentes do princípio da 
proporcionalidade, pois este é formado pelos elementos adequação 
(razoabilidade), necessidade (averiguação se o meio escolhido seria 
realmente o único menos danoso para se obter o escopo pretendido ou 
se haveria outro) e a proporcionalidade stricto sensu ou propriamente 
dita (se o emprego do meio escolhido acarretará mais benefícios que 
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prejuízos a bens examinados no caso concreto, quando se confrontam 
direitos fundamentais).

A aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionali-
dade é de suma importância para se fundamentar a aplicação de direi-
tos fundamentais.

Os direitos humanos, os direitos fundamentais e os direitos 
infraconstitucionais são direitos subjetivos.

Os direitos subjetivos são o poder de vontade, conforme 
determinado interesse jurídico, tutelado pela sociedade política por 
excelência, a qual é o Estado. Além dos direitos humanos e dos direitos 
fundamentais, os direitos civis infraconstitucionais: os direitos da 
personalidade, os direitos puros de família, os direitos reais e os 
direitos pessoais (direitos creditícios, direitos obrigacionais stricto 
sensu) também são direitos subjetivos.

O direito à vida e o direito à propriedade, além de serem direitos 
do homem, direitos humanos e direitos fundamentais, são direitos 
civis infraconstitucionais: respectivamente, direito da personalidade 
e direito real.

Os direitos da personalidade são oponíveis erga omnes, 
extrapatrimoniais, inconsumíveis, imprescritíveis, irrenunciáveis e 
não taxativos (não são apenas os enunciados por Lei stricto sensu) 
eles têm, como cláusula geral, a tutela proativa da dignidade da pessoa 
humana.

Os direitos reais são oponíveis erga omnes, porém, de forma 
diversa dos direitos da personalidade, são patrimoniais e têm, como 
direito mais importante, o direito de propriedade, que é elástico, pois 
dos poderes deste, ou seja, do ius utendi, ius fruendi, ius abutendi, rei 
vindicatio, formam-se outros direitos reais, como, no Direito brasileiro, 
o usufruto, uso, habitação, superfície, enfiteuse, laje, servidão, 
concessão especial de uso e a concessão especial para fins de moradia 
– esses são direitos reais de uso e fruição; os direitos reais de garantia 
– hipoteca, penhor e anticrese; e os direitos reais de aquisição – como 
o compromisso de compra e venda de imóvel registrado no registro 
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de imóveis e sem cláusula de arrependimento e ainda a alienação 
fiduciária em garantia de bem imóvel (art. 26 da Lei 9514/1997).

Os direitos reais apresentam a affectio proprietatis, por outros 
termos, na perspectiva do Estado de Direito Democrático; estão 
adstritos a sua aplicação segundo a função social que é a promoção da 
dignidade da pessoa humana titular do direito real e, também, do bem 
da coletividade. 

Tanto no que diz respeito aos direitos da personalidade como 
aos direitos reais, ambos se comprometem com a tutela proativa da 
dignidade da pessoa humana. 

Os direitos reais são taxativos outrossim e, além do pedido 
indenizatório e das astreintes (multa cominatória para prevenir 
descumprimento de obrigação de dar, fazer e não fazer), podem ser 
tutelados por vários outros institutos jurídicos específicos, como a 
usucapião, os Interditos Possessórios Próprios (com causa de pedir 
próxima no ius possessionis) e os Interditos Possessórios Impróprios 
(os Petitórios, com fundamentação no ius possidendi, como, por 
exemplo, os procedimentos jurisdicionais, no Direito brasileiro, de 
rito comum, com pedido de reivindicatório e o de imissão na posse, 
ou o de nunciação de obra nova, ou o procedimento jurisdicional 
especial de despejo previsto na Lei 8245/1991. Os embargos de terceiro 
e a oposição podem ter natureza possessória própria ou petitória no 
Direito brasileiro, conforme a causa de pedir desses, à luz da Lei 
13105/2015 – o Novo Código de Processo Civil).

Os direitos creditícios, pessoais e ainda conhecidos como 
obrigacionais stricto sensu são patrimoniais e relativos, ou seja, inter 
partes, são patrimoniais, não taxativos e instrumento por excelência 
da consecução da chamada autonomia privada8. Por exemplo, pode-
se mencionar o direito de posse que o locatário de bem imóvel tem 
perante o proprietário e toda a coletividade, como, ainda, o direito do 

8 A respeito da autonomia privada, ver a tese de doutorado Autonomia Privada: 
Perspectiva do Estado de Direito Democrático, em que se provou a inadequação da 
autonomia privada ao paradigma do Estado de Direito Democrático e se sugeriu a 
substituição dessa pela ideia de autoridade comunicativa. Disponível em < http://
www.biblioteca.pucminas.br/teses/Direito_AndradeJuniorGS_1.pdf>.
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vendedor de coisa certa de receber do comprador a quantia que lhe é 
devida; outro exemplo, dentre tantos possíveis, seria o direito do filho 
criança de exigir o pagamento da pensão alimentícia certa, exigível e 
líquida do pai que lhe for devedor.

Os direitos puros de família são extrapatrimoniais, não taxativos 
e relativos (inter partes) como, por exemplo, o direito do filho criança ou 
adolescente de ser educado, no sentido moral, pelos pais e, se o Direito 
Positivo permitir, também dos pais propiciarem ensino (escolar) ao 
filho em domicílio. No Brasil, o emprego da expressão “menores”, para 
se referir a filhos incapazes, é inadequada, pois o Código de Menores 
– Lei 6697/1979 sofreu substituição pela Lei 8089/1990 – O Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 

A seu turno, utilizar a expressão “genitores” aos pais também é 
equivocada, pois essa se restringe à paternidade biológica: no Direito 
de Família hodierno, a afetividade é meta moral da família, a qual deve 
atender a função social dessa, que é a promoção proativa da dignidade 
humana dos membros da família e, indiretamente, de toda a sociedade, 
já que a família é a célula mater social. Diante disso, o conceito de pai 
(pai e mãe) não advém do ius sanguinis e nem da afetividade. Adviria o 
conceito de pai do que então, já que a doutrina jurídica atual defende 
que a paternidade provém da afetividade? 

Na verdade, como a palavra afetividade advém de afectio, que 
significa sentimento, a ideia de paternidade supera em muito também 
a própria ideia de sentimentos, pois esses flutuam conforme o calor ou 
frieza dos acontecimentos.

O verdadeiro foco do Direito de Família ou dos direitos puros 
de família é o dever de cuidado inconcidionado, pois o dever de 
cuidado é dever, não pode ser condicionado aos sentimentos: exige, 
apesar dos sentimentos, a conduta de promover a dignidade da 
pessoa humana. Por exemplo, o pai pode ter sentimentos valorosos 
ou não, independente desses, ele tem o dever de cuidar do filho! Essa 
é outra herança cristã à humanidade: o amor em grego entendido 
como agapé ou diligere em latim: o amor compreendido como conduta 
incondicional, sacrificial em proveito do bem do outro.
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 Para fins dos direitos puros de Família, pai e mãe, ou seja, pais 
lato sensu não são quem originou geneticamente ou quem gosta (quem 
tem afectio somente), mas sim os que tiveram as atitudes reiteradas 
sacrificiais de promover o bem ao filho de modo que gerou neste o 
referencial que aqueles lhes são os pais.

A doutrina do Direito de Família em geral, na atualidade, tem 
defendido a substituição do nome Direito de Família por “Direito 
das Famílias”, para ressaltar que, na pós-modernidade, há várias 
formas de se constituir família além do formato tradicional histórico 
composto pelos pais e filhos. Contudo, deve-se dizer que há equívoco 
científico quanto à referida substituição, pois não se define um objeto 
pelas formas de o constituir, porém levando-se em conta quais são 
os elementos constitutivos dele. Por isso, quando se pensa no objeto 
“família”, o correto, cientificamente, é continuar chamando o Direito 
que tutela esse objeto “de Família”.

O que é família? A família é o núcleo formado pela comunidade 
de pessoas de existência real biológica, ou seja, pessoas naturais, 
físicas o qual é a base jurídica, psíquica, material, antropológica e 
sociológica para o desempenho das relações sociais. Essa concepção 
atende a todas as formas de constituição de família, independente de 
tempo e espaço.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto de San 
José da Costa Rica e a Constituição da República de 1988 estatuem, 
respectivamente, nos arts. 16, 17 e 226 que a família é o núcleo, a base 
da sociedade. O direito humano à dignidade deve ser tutelado por 
meio da família e, quando isso se procede, indiretamente, realiza-se 
dignidade às demais comunidades que compõem a sociedade, pois 
a família é a raiz social, o que provém dela fomenta troncos, galhos, 
folhas, flores e frutos. Cuidando-se da família, está-se, indiretamente, 
promovendo os direitos humanos a toda a sociedade: por isso as 
Declarações Internacionais de Direitos Humanos atestam que a 
família é o núcleo da sociedade.

Os direitos humanos denotam que o ser humano é o bem mais 
importante da natureza portanto, é ser de maturidade existencial que 
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lhe imprime a responsabilidade de cuidar não somente da família, 
mas também do meio ambiente, de explorá-lo racionalmente, pois, na 
natureza, o homem é o ser de consciência mais desenvolvida. Cetáceos 
e alguns macacos, cachorros e gatos têm noção de individualidade e 
mente lógica-mecânica, mas não têm a maturidade da consciência 
humana de poderem se responsabilizar pelos efeitos de sua conduta, 
diante do discernimento sobre a diferença entre o bem e o mal.

A essência da compreensão sobre o que é o bem é a ideia de 
autopreservação. Os seres humanos, como indivíduos, formam família, 
grupos morais, associações, fundações, pessoa jurídica de direito 
privado como sociedade empresária ou simples, a nação, a sociedade 
política por excelência - o Estado, a sociedade internacional, pessoas 
jurídicas de personalidade jurídica internacional, como organizações 
governamentais e não governamentais, para fins de autopreservação 
humana.

A razão, almejando a autopreservação humana, erige a Ética, a 
Moral e o Direito.

Racionalmente, não se destruindo um ao outro, mas promovendo 
a dignidade humana, nos limites da democracia e do Império do 
Direito, o ser humano se torna livre.

O que seria a liberdade, apenas não se estar amarrado a grilhões 
de ferro, mas solto? Seria um amplo leque de possibilidades de conduta, 
de ação, de modo que o ser humano pudesse escolher uma delas e, 
por conseguinte, responsabilizar-se pelos efeitos da opção tomada? A 
liberdade, na esteira kantiana9, seria liberdade negativa, como não se 
estar preso aos instintos, ou liberdade positiva, como autonomia? O 
que é a liberdade?

Maurizio Viroli10, no Diálogo em Torno da República, com 
Norberto Bobbio, diz acerca da liberdade que:

9 KANT, Immanuel. Crítica da Razão Prática. Tradução Valério Rohden. São Paulo: 
Martins Fontes, 2002. p.127;152.
10 BOBIO, Norberto; VIROLI, Maurizio. Diálogo sobre a República: os grandes temas 
da política e da cidadania. Tradução Daniela Beccaccia Versiani. Rio de Janeiro: 
Campos, 2002. p.36.
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(...) para Cícero, a liberdade consiste em estarmos 
todos submetidos à lei da república. Por que Cícero 
define a liberdade deste modo? Para mim, a resposta 
é que, se a lei é entendida como uma vontade não 
arbitrária que se aplica a todos, então a lei me torna 
livre, uma vez que me defende da vontade arbitrária 
dos outros indivíduos. Eu entendo independência 
deste modo, não como independência da lei.

Ensina Henrique Cláudio de Lima Vaz11 sobre a liberdade, na 
obra Ética e Direito, o que está adiante:

No sujeito ético que é, segundo a expressão de Sto. 
Tomás, homo prout est voluntarie agens propter 
finem, o universal que se autodetermina em 
ordem à práxis manifesta-se como conhecimento 
e liberdade na sua inter-relação dialética; ele 
se particulariza como deliberação (boúleisis) e 
escolha (proaíresis) e se singulariza ou se determina 
como universal concreto na consciência moral 
(suneídesis).
(...)
A estrutura conceptual básica da ciência do ethos 
é, nessa perspectiva, a explicitação da ideia de 
liberdade assim como se manifesta historicamente, 
ou seja, como ethos. Com efeito, a idéia de liberdade 
é o núcleo inteligível do ethos e a sua exposição é a 
expansão discursiva desse núcleo ou a transcrição 
da realidade histórica do ethos na necessidade 
inteligível da episthéme. A ideia de liberdade, 
embora tenha a sua figura histórica na liberdade de 
um ser finito, não é pensável senão no movimento 
infinito da sua autodeterminação, vem a ser, como 
o universal que se autodetermina. Infinito ou 
universal significa, aqui, a perfeita identidade da 

11 VAZ, Henrique Cláudio de. Ética e Direito. São Paulo: Loyola, 2002. p.65-67.
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liberdade consigo mesma no movimento do seu 
autodeterminar-se. Ou ainda: nenhum sentido 
pode ser descoberto na liberdade senão a partir da 
própria liberdade. Esse o fundamento conceptual 
último de uma ciência do ethos. A descoberta 
desse fundamento constitui um evento histórico-
especulativo “principal” (no sentido de arque ou 
princípio explicativo de uma civilização) na história 
do Ocidente. Ele designa, em suma, a transcrição 
teórica da experiência grega da liberdade no 
momento em que conflitos sociais, políticos e 
culturais rompem a bela unidade do ethos e põe 
à mostra o seu núcleo: a liberdade agora exposta 
ao sol da Razão na frágil trajetória dos destinos 
individuais. Quando a individualidade livre emerge 
da ruptura da eticidade substancial, o ethos vê 
evair-se sua força unificadora e ordenadora: nasce 
a Ética.

Segundo a supracitada lição de Lima Vaz, quando no mundo da 
cultura, como mundo da vida, surge a ideia de ser humano como ser 
individual da visão que o ser era apenas um membro da engrenagem 
social, surge a Ética como a Ciência do ethos. A liberdade é essencial, 
ideia, para que se entenda que o ser humano é ser individual (não deve 
ser individualista) e titular dos direitos humanos.

Em outro livro, no livro Escritos de Filosofia II, Lima Vaz12 
leciona que o termo ethos

[...] é uma transliteração dos dois vocábulos gregos 
ethos (com eta inicial) e ethos (com épsilon inicial). 
É importante distinguir com exatidão os matizes 
peculiares a cada um desses termos. Por outro lado, 
se a eles acrescentarmos o vocábulo hexis, de raiz 
diferente, teremos difinido um núcleo semântico a 

12 VAZ, Henrique Cláudio de Lima. Escritos de Filosofia II: Ética e Cultura. 3 ed. São 
Paulo: Loyola, 2000. p. 12-15.
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partir do qual será possível traçar as grandes linhas 
da Ética como ciência do ethos.
A primeira acepção de ethos (com eta inicial) 
designa a morada do homem (e do animal em geral). 
O ethos é a casa do homem. O homem habita sobre 
a terra acolhendo-se ao recesso seguro do ethos. 
Este sentido de um lugar de estada permanente 
e habitual, de um abrigo protetor, constitui a raiz 
semântica que dá origem à significação do ethos 
como costume, esquema praxeológico durável, 
estilo de vida e ação. A metáfora da morada e do 
abrigo indica justamente que, a partir do ethos, o 
espaço do mundo torna-se habitável para o homem. 
[...] A segunda acepção de ethos (com épsilon) 
inicial diz respeito ao comportamento que resulta 
de um constante repetir-se dos mesmos atos. É, 
portanto, o que ocorre frequentemente ou quase 
sempre (pollákis), mas não sempre (aeí), nem em 
virtude de uma necessidade natural. Daí a oposição 
entre éthei e physei, o habitual e o natural. 
[...] Entre o processo de formação do hábito e o 
seu termo como disposição permanente para agir 
de acordo com as exigências de realização do bem 
ou do melhor, o ethos se desdobra como espaço 
da realização do homem, ou ainda como lugar 
privilegiado de inscrição da sua práxis. 

O ethos, portanto, pode ser compreendido como a cultura, a casa 
do homem, aquilo que possibilita o ser humano habitar no mundo e 
também é o lugar onde se pode desenvolver o hábito de promover o 
bem como ser individual.

Para Miguel Reale13, “Ética significa ciência normativa da 
conduta ou do comportamento humano”. Trata-se, portanto, de um 
gênero que contém em si, espécies, entre os quais citamos a Moral e 
o Direito.
13 REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 19.ed. São Paulos: Saraiva, 1999. p. 274.
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Ronald Dworkin14, em Justiça para Ouriços, entende que os 
“(...) padrões morais prescrevem como devemos tratar os outros; os 
padrões éticos dizem como nós próprios devemos viver”.

A Ética é a ciência do ethos, é a ciência que estuda e rege as 
normas éticas, morais e jurídicas.

As normas éticas visam ao sentido de conduta do ser humano 
de conduzir a sua própria vida como indivíduo, tendo em vista o valor 
bem. A sanção punitiva para o caso de descumprimento da norma 
ética é interna à pessoa natural: além do remorso, o sujeito, por deixar 
de cumprir a norma ética, deixa de atingir metas individuais que lhe 
propiciem o bem de forma efetiva e duradoura. O cumprimento de 
normas éticas, quando se apreende o que é o bem, é um convite à paz.

O conjunto universo Ética contém a Moral a qual, por sua vez, 
circunscreve o Direito. Do lado de fora, fazendo interseção com o 
conjunto Direito, está O Ordenamento Jurídico. 

Apesar de, usualmente, empregar-se a palavra Direito como 
sinônima de Ordenamento Jurídico, este, que é o conjunto das normas 
de Direito Objetivo de determinada sociedade política, como o Estado, 
que é a sociedade política por excelência, por condicionar todas as 
outras a si, e, poder ter normas injustas. O Direito propriamente dito 
tem, como valor polar, a justiça.

Os valores polares dos direitos humanos formam um núcleo 
ético-moral-jurídico de tutela do ser humano e da humanidade.

Nem sempre se percebe o que é o bem no caso concreto. Mais 
que o emprego da razão teórica, é preciso se experimentar o mundo 
da vida e tempo de aprendizado de consciência a respeito do bem. 

Quando somos crianças, lançamo-nos a perigos que, para o 
adulto, há a percepção natural que devem ser evitados. A informação 
que determinado perigo deveria ser evitado já estava presente na 
linguagem, o sujeito apenas, tendo em vista o tempo que era criança, 
descobriu-a mais tarde em termos de idade. A linguagem é pública, ela 
é a forma do pensamento como conjunto sistematizado de símbolos 

14 DWORKIN, Ronald. Justiça para Ouriços. Tradução Pedro Elói Duarte. Coimbra: 
Almedina, 2012. p.199.
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que carregam consigo significações, formados contratualmente dia a 
dia, de forma quotidiana, pelos membros da sociedade humana. As 
proposições de linguagem, que são públicas, influenciam a formação 
das representações individuais, as ideias próprias do ser-indivíduo, 
mas que são influenciadas, quanto a sua formação, pelas proposições 
que são, como ditas, públicas. 

Uma criança aprende a falar por observar os membros da família 
dela, daqueles que lhe cercam com frequência, associando sons ao 
significado de atos, de modo que aprende a definir o significado dos 
símbolos públicos. 

A linguagem é pública e de base biótica situada no aparato 
cognitivo biológico humano. A partir dela e da programação genética, 
desenvolve-se o pensamento cultural. 

A prova que a base genética influencia na substância cultural 
e comunicativa humana é a resposta a seguinte pergunta. Se o choro 
estridente, que denota descontentamento numa situação de medo em 
função de novidade e mudança de ambiente, é forma de comunicação 
em que se expressa desconforto, quem ensinou o bebê que acabou 
de nascer a chorar? O primeiro ato comunicativo do ser humano 
é chorar no instante seguinte em que nasce. Não houve tempo de 
ninguém ensinar o neném a chorar logo em seguida que nasce. Há 
programação genética que influencia o ser humano recém vindo 
ao mundo a se comunicar à universalidade que algo de “ruim” lhe 
aconteceu: deixou o conforto e o aconchego da bolsa amniótica e a 
roupagem do útero materno para se colocar despido no mundo da 
vida. Chorar é o primeiro ato comunicativo humano, influenciado 
pela programação genética. Ninguém ensinou o neném a chorar logo 
que deixa o corpo da mãe que lhe abrigava: ele simplesmente chora. 
O bebê chora ao nascer porque sente que está em condições adversas 
e ele então comunica ao mundo, mesmo sem ter consciência do que 
está fazendo, que quer ser livre.

Cecília Meireles15 fala o seguinte sobre a liberdade:

15 MEIRELES, Cecília. Romanceiro da Inconfidência. Rio Grande do Sul: L&PM, 2009. 
p.87-91.
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Romance XXIII

(...)
A palavra Liberdade
vive na boca de todos:
quem não a proclama aos gritos,
murmura-a em tímido sopro.
(MEIRELES, 2009, Romance XXIII)
Romance XXIV
(...)
Liberdade – essa palavra
que o sonho humano alimenta:
que não há ninguém que explique,
e ninguém que não entenda! 

A liberdade não é somente estar desamarrado fisicamente, mas 
também quanto aos pensamentos, desprendendo-se dos instintos 
para se inclinar à razão voltada ao bem; ela é, em meio à igualdade 
humana, a promoção, de forma proativa, do respeito ao valor humano, 
ou seja, da dignidade humana a si e a outrem. Por outras palavras, 
a liberdade implica a tutela, em democracia e legalidade, do próprio 
valor humano.

Já se disse que o direito à propriedade individual é decorrente 
do direito à liberdade, frisa-se. Independente do Regime de Governo – 
Democracia ou autocracia, esta socialista, comunista ou de qualquer 
outra forma, pode-se afirmar que a propriedade individual, antes de 
ser direito humano, é direito do homem! Quando alguém se alimenta, 
logo após o fechar do maxilar e a ingestão do alimento, este se torna 
propriedade da pessoa que que o comeu pois passa a fazer parte do 
corpo dela. A não ser que o Estado venha a considerar a pessoa humana 
como um bem de propriedade da sociedade política (do Estado) e 
assim ser que não seja sujeito de direitos e deveres (desprovido de 
personalidade jurídica), como se alimentar é necessidade natural para 
que haja autopreservação humana e como o alimento passa a integrar 
o corpo do sujeito após ingerido, o direito à propriedade individual 
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revela-se direito natural do homem para que se preserve a vida desse. 
Por isso, o direito à propriedade é direito natural.

Outro valor polar que enseja direito humano é a democracia, a  
qual se encontra, literalmente, na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 194816 disposta assim:

Artigo 29
1. Todo ser humano tem deveres para com a 
comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento 
de sua personalidade é possível. 
2. No exercício de seus direitos e liberdades, todo 
ser humano estará sujeito apenas às limitações 
determinadas pela lei, exclusivamente com o fim 
de assegurar o devido reconhecimento e respeito 
dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer 
as justas exigências da moral, da ordem pública e 
do bem-estar de uma sociedade democrática. 
3. Esses direitos e liberdades não podem, em 
hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos 
objetivos e princípios das Nações Unidas.
(Grifo nosso).

O direito à democracia seria um direito humano portanto? A 
resposta é positiva. Qual seria a fundamentação para se afirmar que o 
direito à democracia é um direito humano?

Quando se pensa que todos os seres humanos têm o mesmo 
valor humano, ou seja, são iguais, isso retrata que o peso ontológico 
de um ser humano como também o existencial da volição desse é igual 
ao de todos os demais seres humanos no que diz respeito ao grau de 
importância. 

Como já dito, os seres humanos são diferentes, mas são iguais 
e é por isso que devem ser tratados com a mesma consideração e 

16 Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Disponível em <https://www.
unicef.org/brazil/decla racao-universal-dos-direitos-humanos>. Acesso em 26 de abril 
de 2021.
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respeito. Diante disso, é racional a compreensão que a, democracia 
como regime de governo, é um direito humano. 

Além de estar positivada nas declarações internacionais de 
direitos, a democracia, no sentido universal, considera que cada 
indivíduo ligado pela nacionalidade a um Estado, no sentido teórico, 
tem o mesmo peso político quando comparado às demais pessoas 
naturais nacionais da sociedade e isso se fundamenta na característica 
de existência igual no que importa aos seres humanos entre si.

A sociedade política estatal é formada por várias comunidades 
intermediárias, quando se tem, como ponto de partido, a ideia de 
indivíduo e que esses juntos constituem comunidades cuja primeira 
delas é a família. Essas comunidades podem ser exemplificadas 
pela família, pelas organizações religiosas, pelos partidos políticos, 
pelas sociedades empresárias e as não empresárias (simples), as 
associações, enfim, por toda res personarum, fato social que seja um 
grupo de indivíduos reunidos por normas éticas e morais comuns.

Os valores e normas, quando se pensa apenas no conceito de 
comunidade, não são imperativos jurídicos, mas somente éticos e 
morais. Os indivíduos membros de comunidade aderem às referidas 
normas e valores porque são convencidos que esses traduzem o bem. 
Essas comunidades são os grupos intermediários da sociedade e os 
influenciadores da vontade pública capaz de afetar a esfera política, ou 
seja, é a sociedade civil que opina e pressiona a forma de se governar 
o Estado. 

Quando se tem em mente que algumas comunidades 
apresentam um governo e são reguladas por normas jurídicas, essas 
se transformam em sociedades políticas, levando-se em conta que 
o Estado é a sociedade política por excelência, este formado por 
governo, território, poder soberano, Direito e povo, sociedade política 
a qual submete todas as demais no que tange ao território do Estado. 

Há, todavia, comunidades que não são sociedades, mas grupos 
morais cujos membros estão espalhados pelo mundo, como os cristãos, 
judeus e islâmicos, os quais não são sociedades, apenas comunidades, 
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pois, como res personarum, não têm governo central jurídico e não são 
regidos pelo Direito.

Voltando-se o pensamento novamente ao Estado, é interessante 
que a ideia de nação não é um dos elementos desse, precisamente 
porque há nações transnacionais, como a dos judeus. Não obstante 
haver o Estado de Israel, existem judeus em diversas sociedades 
políticas pelo Globo. 

O conceito de nação leva em conta a sociedade política por 
excelência, que é o Estado e também a sociedade internacional os quais 
são formados por várias comunidades de perspectivas éticas e morais 
comuns e diferentes. Apesar disso, interseccionam-se formando um 
conjunto universo comum de normas éticas e morais – ideia de nação: 
é precisamente essa interseção que possibilita comunidades diversas 
assentarem-se à mesa do mundo da vida e formarem o Contrato 
Social que é o Direito o qual, reunido aos conceitos de sociedade e 
política, forma o Estado. Só é possível se fazer um contrato quando se 
encontra um mínimo comum para se concordar quanto à pactuação 
das cláusulas jurídico-políticas do Contrato Social. Esse mínimo moral 
de âmbito comum de patuação decorre da razão humana, do Direito 
Natural, o que se faz remeter à ideia da democracia como direito 
humano. 

Todos os seres humanos, ontologicamente, são iguais, têm a 
mesma importância uns em relação aos outros quanto à preciosidade 
do valor humano. Nas sociedades de Direito Democrático, são preciosos 
os valores dignidade humana, igualdade, liberdade, justiça, legalidade 
e democracia e, desse contexto, extrai-se que, racionalmente que 
a finalidade da sociedade política é a busca do bem do indivíduo e 
da coletividade, que é o conjunto dos indivíduos de determinado 
território, levando-se em conta a percepção que se deve preservar o 
equilíbrio de tutela entre um indivíduo e todos os demais, pois, em 
essência, todos os indivíduos têm a mesma importância uns quanto 
aos outros. 

Assentada a ideia de tutela da igualdade, é racional a compreensão 
que cada indivíduo racionalmente é livre para desenvolver o projeto 
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de vida que entender lhe propiciar a felicidade, já que esta não é 
uma meta, mas sim como se experimenta a vida e a alegria implica a 
realização de potencial humano. O ser humano tem autonomia para 
escolher como procurar viver a vida de maneira autêntica, a que valha 
a pena escrever uma história existencial. Racionalmente, portanto, o 
Contrato Social tem a premissa que todo ser humano tem o mesmo 
valor existencial no que diz respeito ao poder de escolher as cláusulas 
do Pacto Social Político, pois, como já se frisou, os seres humanos são 
ontologicamente iguais. Por isso o direito à democracia é um direito 
do homem e um direito humano, pois a violação da igualdade política 
existencial entre os seres humanos implicaria injustiça por causa da 
desconsideração que, apesar dos indivíduos serem diferentes, são, na 
mesma medida, humanos. 

Quando se pensa num Estado em particular, os critérios de 
cidadania advêm, em alguma medida, do cumprimento de elementos 
integrantes da ideia de nacionalidade à situação jurídica subjetiva 
conforme a Lei da sociedade política estatal. A cidadania, num sentido 
formal, implica que o sujeito é um nacional de determinado Estado 
e também que ele é membro do povo deste e tem vínculos políticos 
com a dita sociedade política estatal. O povo é a comunidade, núcleo 
da população (todos os residentes no território do Estado), legítima 
para se fazer o Direito por meio dos órgãos estatais, ele é o conjunto 
de cidadãos. 

No sentido substantivo, a cidadania significa que cada pessoa 
física ou jurídica do Estado têm o dever de promover a dignidade 
humana, de forma proativa, em todas as relações jurídicas, em todos 
os âmbitos da vida que participar, como também que o indivíduo tem 
o dever de promover a dignidade humana a si.

O Estado não pode propiciar felicidade a ninguém, ele somente 
pode, em nome do povo, além de fomentar, por meios públicos ou 
privados, condições materiais adequadas de vida, preservando-se 
o Império do Direito, deixar de impedir injustamente que alguém 
procure viver feliz e ter alegria. Cabe ao indivíduo se fazer feliz e 
experimentar a alegria.  
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Ao se ter em mente todos os seres humanos, percebe-se que há 
uma nação global, pois todos os indivíduos do mundo, pertencentes 
aos diversos grupos morais, têm, em comum, o fato de serem humanos 
e todos estão em busca da felicidade e da alegria. A nação humana 
construiu a cultura como uma estratégia para se autopreservar.

Em última instância, quando se pensa na condução política do 
Estado levando-se em conta a nacionalidade e também a construção da 
história mundial, todo ser humano, no que tange ao território do Estado 
ou o da sociedade global, deve ser levado em consideração quanto 
ao direito de poder participar das decisões políticas concernentes 
ao Estado e à sociedade mundial, de forma igual, diretamente ou 
mediante representantes, em que estes prestem efetivamente contas 
aos mandantes, sobre os destinos do Estado e da humanidade. O 
futuro da democracia é ser percebida como direito humano de 
igual participação política tendo em vista a nação humana, mas não 
somente isso.

Em algum momento histórico, haverá, escolhido democratica-
mente, um parlamento global, e torce-se para que esse se fundamente 
nos direitos humanos que deverão ser interpretados segundo a reta 
razão: no Direito Natural. Nessa esteira, assistir-se-á à chegada a um 
marco segundo a dialética da história o qual, tendo em vista o Direito 
Natural como tese, do Direito Positivo e do Pós-Positivo como antítese, 
o ser humano retornará para si na síntese da correta hermenêutica 
dos direitos humanos conforme o Direito Natural, em que a civilização 
mundial será madura ao ponto de se comprometer, em larga escala, 
com a concretização dos direitos humanos polares: com a liberdade, 
a igualdade, a dignidade humana, a justiça, a legalidade e a democra-
cia. Nesse ponto da história, a consciência de comprometimento efe-
tivo ao significado prescritivo do art. 32 do Pacto de San José da Costa 
Rica17 será globalizado.

17 Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Disponível em <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/de creto/d0678.htm>. Acesso em 29 de abril de 2021.
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ARTIGO 32
Correlação entre Deveres e Direitos
1. Toda pessoa tem deveres para com a família, a 
comunidade e a humanidade.
2. Os direitos de cada pessoa são limitados pelos 
direitos dos demais, pela segurança de todos e pelas 
justas exigências do bem comum, numa sociedade 
democrática.
(Grifos nossos).

Quando a sociedade humana celebrar o momento histórico de 
maturidade civilizatória em que haverá a dialética entre o Direito 
Natural, o Direito Positivo e o Pós-Positivo, à luz da razão como prática-
comunicativa, o direito humano à democracia será compreendido não 
apenas como um direito à igualdade política no contexto da nação 
humana, mas também e principalmente como a consciência e o 
dever de cumprimento, em larga escala, dos demais direitos humanos 
polares: o direito à liberdade, à igualdade, à dignidade humana, à 
justiça e à legalidade.

Haverá um dia que, em todas as bocas, estará a palavra 
democracia como uma cláusula geral universal de dever de efetivo 
comprometimento quanto à realização desses tais direitos humanos.

Professor Gualter de Souza Andrade Júnior

Doutor e Mestre em Direito pela PUC Minas. Professor Adjunto IV da PUC 
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Adriana Andrade Ruas
Doutora (2017) e Mestre (2006) em Direito pela Pontifícia Universidade Católica 

de Minas Gerais (2017). Professora Universitária. Graduada em Direito pela 
Universidade Gama Filho (2003). Área de atuação e experiência: Direito Público, 

com ênfase nas searas dos Direitos Internacional, Humanos, Administrativo e 
Constitucional.

SUMÁRIO: 1. Resumo; 2. Considerações iniciais; 3. A conexão 
sulear; 4. A contribuição antropocêntrica ocidental do norte; 5. A visão 
biocêntrica andina e o antropocentrismo da brasileira: uma análise 
dos casos Raposo do Sol e Rio Vilacamba; 6. Considerações finais; 
Referências.

1. RESUMO

Este trabalho busca a verificação da proteção ambiental a partir 
da Hipótese Gaia ligada a um pensamento andino e a uma filosofia 
africana Ubuntu. Na análise da convergência entre essas etnias 
e suas visões biocêntrica e altruísta dos Direitos Humanos - uma 
análise de normas construídas no plano externo pelas Conferências 
Internacionais sobre meio ambiente e seus instrumentos levando 
a um pretencioso interesse na aplicação da governança global 
biocêntrica. A pesquisa bibliográfica norteará a metodologia, que 
utiliza a descrição dos principais conceitos dos autores que debatem 
sobre o tema proposto nesse trabalho. Parte de uma investigação 
hipotético dedutiva buscando responder como se pretende chegar à 
conclusão de que a Hipótese Gaia entrelaçada a uma visão biocêntrica, 
poderá trazer uma viragem de pensamentos que possam movimentar 
soluções reais ao desequilíbrio ambiental no plano da governança 
global, numa proposta para harmonizar a vida no planeta alicerçada 
na filosofia Ubuntu.
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Palavras-chave: Hipótese Gaia; Ubuntu; Governança global; 
Biocêntrica.

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Desde que o direito ambiental deixou de ser um problema 
doméstico e passa a esfera internacional, tornou-se matéria recorrente 
no âmbito das discussões da sociedade internacional. desequilíbrio 
ambiental proveniente das agressões realizadas em larga escala, 
causa preocupação à medida em que pode tornar inviável a vida como 
conhecemos, no planeta.

O direito internacional é a ferramenta jurídica capaz de 
instrumentalizar a proteção ambiental, diante de danos ambientais 
transfronteiriços, no entanto é preciso inserir às condições de 
proteção uma viragem biocêntrica, onde o planeta é compreendido 
enquanto sujeito de direitos e sua preservação pensada a partir da 
filosofia ubuntu que propaga o interesse solidário e coletivo.

Uma vez consciente das causas e consequências do desequilí-
brio ecológico no planeta, a busca tem de ser pelo contrário, e pro-
mover um limite através do Direito Internacional com a governança 
biocêntrica. Portanto, a coordenação entre os múltiplos mecanismos 
de proteção ambiental internacional,se relaciona com uma necessi-
dade urgente de tomada de decisão em favor do planeta Gaia, pois a 
proteção do ser humano é dependente dessa mobilização - utilizando 
nesse empreendimento, da análise de trabalhos já referendados e par-
tindo da busca para solução do impasse criado entre a defesa do meio 
ambiente e os interesses econômicos.

3. A CONEXÃO SULEAR

A visão biocêntrica surgiu na década de 60 com James E. 
Lovelock que desenvolveu a Hipótese Gaia e analisa a Terra como “um 
complexo sistema vivo”. Para Lovelock (1986) evidências científicas 
mostram a cada dia que a Terra é de fato um superorganismo, 
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dotado de autoregulação e que como partes desse sistema, nos cabe 
a responsabilidade individual em mantê-la saudável para as futuras 
gerações. A Hipótese Gaia determina a força e energia que cria a ordem 
no mundo, a natureza, que se reconstrói e se realinha constantemente.

Quando, há alguns anos, vimos as fotografias da 
Terra tiradas do espaço, tivemos um vislumbre 
do que estávamos tentando modelar. Aquela visão 
de estonteante beleza; aquela esfera salpicada 
de azul e branco mexeu com todos nós, não 
importa que agora seja apenas um clichê visual. 
A noção de realidade de compararmos a imagem 
mental que temos do mundo com aquela que 
percebemos através de nossos sentidos. É por isso 
que a visão que os astronautas tiveram da Terra 
foi tão perturbadora. Mostrou-nos a que distância 
estávamos afastados da realidade. A Terra também 
foi vista do espaço pelos olhos mais discernentes 
dos instrumentos, e foi esta ótica que confirmou a 
visão que James Hutton teve de um planeta vivo. 
Vista à luz infravermelha, a Terra é uma anomalia 
estranha e maravilhosa entre os outros planetas do 
Sistema Solar. Nossa atmosfera, o ar que respiramos 
mostrou-se escandalosamente fora de equilíbrio, 
quimicamente falando. É como a mistura de gases 
que penetra no coletor de um motor de combustão 
interna, ou seja, hidrocarbonetos e oxigênio 
misturados, enquanto nossos parceiros mortos 
Marte e Vênus têm atmosferas de gases exauridos 
por combustão. (LOVELOCK, 1986).

Para muitos cientistas a biosfera, a parte viva da Terra, deve ser 
preservada e protegida, para segurança da reprodução das espécies. 
A biosfera é sistema fisiológico dinâmico que vem mantendo nosso 
planeta apto para a vida. Gaia é um sistema fisiológico porque tem 
objetivo inconsciente de regular o clima e a química própria para a 
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vida e seus ciclos evolutivos. O desenvolvimento sustentável tem se 
mostrado ineficaz na proteção à vida, superando o equilíbrio ambiental 
com a visão eurocêntrica antropológica.

Outra visão sulear que pode em algum momento tornar-se 
conectada com a visão biocêntrica andina, pela proposta solidária 
comum, é a filosofia Ubuntu que segue defendendo que a minha 
humanidade acontece porque está vinculada à sua humanidade, 
criando assim, uma corrente altruísta e solidária. Ubuntu é gerundivo 
abstrato que exprime a filosofia praticada pelos povos da África que 
falam o Bantu.

Como os antigos verbos egípcios referidos, a 
concepção filosófica ubuntu do mundo é que “Coisas 
não tem a fixidez e inflexibilidade que acreditamos 
que elas tenham. As coisas são mutáveis e em 
movimento na Terra, no céu, em baixo d’água, etc. 
A Terra e o céu, eles mesmos se movem” (Obenga, 
2004, 39; Ramose, 1999, 50-53). Um dos problemas 
com as muitas definições e descrições do ubuntu é 
que ele é apresentado como uma filosofia da paz, 
ou mais especificamente, da submissão e infinita 
capacidade de perdoar (Daye, 2004: 160-65) sem 
considerar a violência como uma condição de 
possibilidade herdada ontologicamente para a 
sobrevivência dos adeptos da filosofia ubuntu. 
Esta omissão na realidade descaracteriza o 
ubuntu tornando-o suscetível a experiências 
de pensamento, por vezes muito estranhas que 
o retratam sem qualquer fundamento em sua 
antropologia, cultura e história. Esta tendência é 
dominante na África do Sul. (RAMOSE, 2011).

Diferente da filosofia ocidental, centrada no indivíduo, na 
filosofia africana do Ubuntu há o forte sentido de coletividade, expresso 
no seguinte pensamento: “Eu sou incompleto sem você”.  Ubuntu é 
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uma expressão proveniente do Sul da África, que significa muito com 
relação ao humanismo, valorizando as relações comunitárias entre os 
indivíduos, a bondade, a alteridade e a felicidade no amor. 

A perspectiva eurocêntrica e ocidental desumaniza o outro, 
principalmente de países colonizados do Sul com o racismo por puro 
critério de dominação. Enfraquece para dominar e o racismo serviu 
de instrumento para essa desumanização.  A nossa civilização foi e 
ainda é construída com a desumanização do outro. Não somente os 
negros, mas muitos povos, inclusive os andinos. Para o ubuntu os 
ídolos da morte são o egoísmo, a marginalização social e o racismo, 
e, o contraponto, faz-se na solidariedade afetiva, calorosa, e na 
responsabilidade.

4. A CONTRIBUIÇÃO ANTROPOCÊNTRICA OCIDENTAL DO 
NORTE

A visão antropocêntrica acabou contribuindo para que normas 
fossem criadas, mesmo que com o intuito de preservar recursos 
naturais para o indivíduo, apresentou uma consciência ecológica e de 
proteção. Antes de despertar para a proteção do planeta, a humanidade 
acreditava que os recursos naturais não se esgotariam e que se 
renovariam sempre. Aos descortinar essa realidade, as discussões 
começaram a pairar sobre este tema com uma preocupação sobre 
a sobrevivência da própria espécie humana,  e que o óbvio poderia 
corresponder ao fim se a mudança nas ações, inclusive transfronteriças, 
não começassem a tomar a direção para uma preservação de todos os 
seres vivos, pois a conclusão que se chegou foi da dependência que 
temos com relação aos outros seres vivos.

A proteção dos chamados direitos das futuras 
gerações tem sua origem não na consciência 
ambiental, mas sim, na década de 40 e nos traumas 
de uma geração que testemunhou os horrores de 
duas grandes guerras e que por temer a devastação 
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de futuros conflitos globais pressentia a urgente 
necessidade de implantar mecanismos de proteção 
efetiva dos direitos humanos. (MAZZUOULI, 
TEXEIRA; 2013).

Ao perceber que vivemos em uma sociedade de risco, cientistas 
e a sociedade civil, mais conscientes, passaram a promover o discurso 
de proteção à biosfera, ao meio ambiente e à biodiversidade, para 
garantir a segurança na reprodução da vida com interesse exclusivista 
no humano. Nessa linha de defesa, além dos Estados e sociedade civil, 
segue a ONU que aponta para uma relevante responsabilidade, atuando 
de forma efetiva e passa então a promover juntamente com suas 
agências especializadas, as importantes Conferências de Estocolmo 
(1972), Rio de Janeiro (1992), Johannesburgo (2002), e por fim, a Rio+20 
(2012), que foram decisivas para uma consciência preservacionista. 
Que foram importantes encontros onde as ONG’s trouxeram um 
frescor de governança e com passar do tempo conquistaram uma 
respeitabilidade na defesa do meio ambiente, influenciando todos os 
povos a protegerem o planeta.

O que marcou significativamente essas Conferências foi a então 
polarização Norte-Sul com seus interesses econômicos conflituosos 
que perduram até a atualidade na disputa pelo compromisso da 
proteção ambiental. No entanto, os interesses econômicos têm 
encontrado larga defesa, pois vem alicerçados por um capital 
dominador e sem limites. A irracionalidade flagrante do movimento 
do capital que encontra fomento no desejo humano se direciona 
a usurpar de povos com menos estrutura social e econômica suas 
riquezas e recursos. A intenção de extinguir a degradação ambiental 
apresentada nas Conferências Internacionais tem se distanciado cada 
vez mais da Realidade.
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5. A VISÃO BIOCÊNTRICA ANDINA E O ANTROPOCENTRISMO 
DA BRASILEIRA: UMA ANÁLISE DOS CASOS RAPOSO DO SOL 

E RIO VILACAMBA

A visão biocêntrica se conforma com o pensamento indígena 
andino e influencia o novo constitucionalismo que surge a partir 
dessa cosmovisão indígena liderada pelos povos andinos, da 
Bolívia, Equador, Venezuela, Peru. Um novo constitucionalismo foi 
diretamente envolvido pelas suas cosmovisões e suas culturas que 
valorizam muito a comunidade em contrapartida a individualidade, 
um constitucionalismo plurinacional. Nos dizeres de Zaffaroni:

De este modo el constitucionalismo andino dio 
el gran salto del ambientalismo a la ecología 
profunda, es decir, a un  verdadero ecologismo 
constitucional. La invocación de la Pachamama va 
acompañada de la exigencia de su respecto, que se 
traduce en la regla básica ética del sumak kawsay, 
que es una expresión quechua que significa buen 
vivir o pleno vivir y cuyo contenido no es otra cosa 
que la ética –no la moral individual- que debe regir 
la acción del estado y conforme a la que también 
deben relacionarse las personas entre sí y en 
especial con la naturaleza. (ZAFFARONI, 2011).

Aqui a ética sumak kawasay, se aproxima da filosofia Ubuntu, 
que visam a vida plena tanto nas ações do Estado quanto nas relações 
entre os indivíduos.  Longe dessa deep ecology, o Brasil, ainda mantem 
uma visão antropocêntrica, tanto que na Constituição Federal, artigo 
225, a preservação segue valorizando o indivíduo e as futuras gerações. 
Mesmo quando visualizamos decisões de nosso órgão máximo 
jurisdicional, é fácil perceber que uma série de decisões caminham 
para essa visão antropocêntrica. 

Uma decisão marcante, foi a demarcação das terras Raposo 
do Sol, que demonstra claramente uma interferência de moldes 
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meramente antropocêntricos com um acréscimo de interesses outros, 
em que se discutia a delimitação das terras indígenas. O indígena 
não possui as terras, somente a posse, restando claro que o território 
em seu subsolo é da União, autorizada a explorar os minerais. Nesse 
caso em específico, existe uma das maiores jazidas de nióbio nesta 
região e ficaria mais fácil extrair tendo os indígenas como possuidores 
das terras. Essa decisão confirmou que os índios não são sujeitos de 
direito internacional, o que acaba por impossibilitar que os mesmos 
denunciem o Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
Essa foi uma decisão mais contrária a legislação que se conhece. 

O caso Rio Vilacamba é paradigmático e demonstra a total 
diferença de valores entre o Brasil e o Equador, sendo este, o primeiro 
processo judicial em que se reconheceu a Natureza como sujeito de 
direito. A base legal para atribuir direitos à Natureza foi a Constituição 
do Equador vigente desde o ano de 2008 em seu artigo 10 que reconhece 
inequivocamente a Natureza como titular de personalidade jurídica: 
Art. 10. “Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 
colectivosson titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 
Constitución y en los instrumentos internacionales. La naturaleza 
será sujeto de aquellos derechos que lere conozca la Constitución”.

Na província de Loja, a empresa pública responsável pela 
execução das obras na estrada depositou pedras e material de 
escavação nas margens do rio. Os dejetos dos depósitos da obra no 
leito do rio provocaram sérios danos à Natureza e às propriedades ao 
redor. Isso porque os detritos foram jogados dentro do Rio Vilacamba 
e provocaram erosão das margens.  Apesar de no polo ativo constar 
como demandantes Richard e Eleanor, as análises do caso indicam 
que na realidade o sujeito interessado da ação era o próprio Rio 
Vilacamba, representado judicialmente por dois seres humanos, que 
tiveram prejuízos em sua propriedade. A Corte de Sentença de Loja, 
considerou que o direito à existência, manutenção e regeneração dos 
ciclos vitais naturais do Rio Vilacamba foram violados, nos termos da 
Constituição do Equador. (EQUADOR,2008)
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Os sistemas mais tradicionais e antropocêntricos não estão 
acostumados a presenciar a natureza no polo ativo de uma relação 
processual, mesmo que através de seus representantes. No Brasil, a 
defesa leva em conta a preservação da vida humana, desconhecendo 
a visão biocêntrica em seu sistema normativo. No plano estritamente 
jurídico, reconhecer a Natureza como sujeito de direito é permitir o 
reconhecimento autônomo dela como sujeito agredido, cabendo até 
mesmo a legítima defesa contra atos que importem em sua destruição.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A visão antropocêntrica tem encontrado resguardo no capitalis-
mo hegemônico que tem se oposto a visão biocêntrica da proteção à 
natureza. Portanto, a reconhecida personalidade jurídica atribuída à 
natureza pelos países andinos, tanto quanto o tratamento constitucio-
nal, não encontra defesa ao Norte, que há séculos propõe uma des-
construção dos povos do Sul, negando a evidência cultural do outro, 
em interesse puro de dominação através do encobrimento. O consti-
tucionalismo indígena traz então junto com a filosofia Ubuntu, a clari-
vidência altruísta e solidária com o planeta, reconhecendo a natureza 
como sujeito de direitos e apto à legítima defesa.

A realização da proteção a Pachamama tem como referência a 
intenção de sulear a cultura, promovendo o multiculturalismo e o res-
peito ao interesse difuso que passa pelo crivo de uma ética global.
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1. MARCOS INTRODUTÓRIOS DE REFLEXÃO

Não é exagero dizer que, dentro de uma percepção jurídica, 
a propriedade é um dos institutos de maior importância para todo 
o contexto pátrio privatista. Tal assertiva se torna evidente diante 
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dos elos prático, real e normativo que a propriedade possui com 
vários outros conceitos e elementos inafastáveis de um correto e 
necessário exercício de cidadania. Como “proprietário”, você possui 
direitos, deveres e obrigações para com suas terras, seu carro, seu 
estabelecimento empresarial, enfim, seus bens receberão da lei e dos 
órgãos públicos uma proteção, contudo, por assumir status de ‘dono’, 
você também terá que pagar tributos que incidam sobre esses bens 
(materiais ou imateriais), terá que zelar por sua boa utilização, sem 
afetar direitos de terceiros, e, terá que, por exemplo, dar à seu conjunto 
patrimonial, a licitude do cumprimento de uma função social.

Nesse primeiro momento, sem dispensar o aporte técnico que 
será abordado no presente texto e sem desmerecer todas as construções 
histórica, política, social e econômica que giram no entorno do 
instituto, percebe-se, portanto, que ‘propriedade’ é tema de alta 
relevância para o corpo de leis e regras vigentes no direito brasileiro 
contemporâneo. Inclusive, nesse sentido, Amaral (2006, p. 144) 
leciona que a propriedade “é elemento básico do direito patrimonial 
(...) protegido pela Constituição como direito fundamental (CF, art. 5º, 
XXII) e como princípio da Ordem Econômica e Financeira (CF, art. 
170, II)”. Em suma, e dentro desse mencionado viés constitucional, 
pode-se afirmar que, junto com os institutos da ‘família’ e do ‘contrato’, 
a propriedade faz-se sustentáculo de todo o Direito Privado brasileiro.

E justamente pelo fato da propriedade e de seu direito regulador 
assumirem tamanhas relevâncias para os contextos de convivência e 
coexistência humanas, que as seguintes reflexões também ganham 
destaque: afinal, em que consiste o direito de propriedade e qual o 
seu real objetivo? Em que pese ainda uma visão patrimonialista 
vinculada aos ideais da codificação anterior (Código Civil de 1916 – 
CC/1916), que não deixa de gerar polêmicas e de se expor a limitações 
próprias de suas essências e normas, e, que, sob outros olhares, 
apresenta possibilidades de adequação às reais necessidades 
humanas da contemporaneidade – via ‘hermenêutica de integração’ / 
expressão usada por Fachin (2001, p. 97) –, a realidade é voltada hoje 
para uma ampliação de sua finalidade que, além de uma perspectiva 
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constitucionalista, capta uma significação de direito fundamental e/
ou de personalidade, realizador da dignidade da pessoa humana! E, 
por mais que possa soar estranho aos ouvidos dos mais leigos, a ideia 
é essa sim: a propriedade como instrumento de valorização da pessoa! 
A propriedade e seu conjunto normativo vigente como institutos 
de concretização da dignidade humana, seja como reforços moral 
e estimulador de ações cotidianas em prol da unidade familiar, seja 
como meio garantidor de patrimônio mínimo de subsistência, seja, 
enfim, como paradigmas de norteamento da prevalência do interesse 
coletivo sobre individualismos e egoísmos externados!

Tudo bem que, segundo Amaral (2006, p. 144-145), o direito 
de propriedade consiste “no poder jurídico de alguém usar, gozar e 
dispor de seus bens, e de reavê-los de quem injustamente os possua 
(CC, art.1228)”, e, que tal definição esboçe as ideias iniciais de ser esse 
um direito subjetivo por excelência, e, principalmente, de ser ‘suporte’ 
para o perfil econômico individual de alguém; contudo, vale destacar 
que, o próprio autor retro afirma ser a propriedade contemporânea 
“caracterizada pelo pluralismo de seus objetos, tendo mais significado 
a atividade do que a titularidade do sujeito proprietário, em função 
do interesse social”! Ou seja, ninguém está rechaçando a tutela de 
interesses subjetivos individuais, frente a preocupações com um 
processo gradual de repersonalização do direito civil e de possíveis 
interesses coletivos que se façam estandartes emergenciais, entretanto, 
não se pode negar que, a via de construção dinâmica de um chamado 
‘direito civil-constitucional’, frente às hodiernas valorizações da pessoa 
e à ressignificação de uma tutela que represente eficácia e segurança 
jurídicas para os objetos e teores desses novos valores, dita uma atual 
preocupação e relevância para com o ‘social’, e, para com a pessoa e 
sua representação abstrata e geral de vulnerabilidade em seu meio de 
inserção.

Nesse mesmo viés de valorização normativa e contemporânea 
da pessoa, independente da prática de atos jurídicos de caráter 
patrimonial ou extrapatrimonial, Tepedino (2006) se manifesta
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(...) no caso brasileiro, em respeito ao texto 
constitucional, parece lícito considerar a 
personalidade não como um novo reduto de poder 
do indivíduo, no âmbito do qual seria exercida 
a sua titularidade, mas como valor máximo do 
ordenamento, modelador da autonomia privada, 
capaz de submeter toda a atividade econômica a 
novos critérios de validade. Nesta direção, não se 
trataria de enunciar um único direito subjetivo 
ou classificar múltiplos direitos de personalidade, 
senão, mais tecnicamente, de salvaguardar 
a pessoa humana em qualquer momento da 
atividade econômica, quer mediante os específicos 
direitos subjetivos (previstos pela Constituição 
e pelo legislador especial – saúde, imagem, 
honra, nome, etc.), quer como inibidor de tutela 
jurídica de qualquer ato jurídico patrimonial ou 
extrapatrimonial que não atenda à realização 
da personalidade. A prioridade conferida à 
cidadania e à dignidade da pessoa humana (...) e 
a adoção do princípio da igualdade substancial 
(...), condicionam o intérprete e o legislador 
ordinário, modelando todo o tecido normativo 
infraconstitucional com a tábua axiológica eleita 
pelo constituinte. (TEPEDINO, 2006, p. 47).

Vale frisar que, falar hoje na relação e na valorização da pessoa em 
detrimento da propriedade, não é, como possa soar, um contrassenso, 
e, além disso, não se apresenta como um antagonismo frente à 
legislação civilista anterior. Sabe-se, inclusive, que a codificação 
civilista de 1916 representa um marco de excelência e atendimento 
dos anseios de sua época, e, em vasta análise doutrinária, serve de 
paradigma para o direcionamento de condutas em tempo presente; 
portanto, falar de tutela da pessoa quando o assunto é propriedade, 
não é mesmo ‘desmerecer’ a codificação anterior, e sim, usar de seus 
valores e exemplo de rigor normativo, para perceber a temática sob 
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novo olhar e com alcances normativos diferenciados, segundo uma 
linha de repersonalização do Direito Civil ou mesmo, segundo Fiuza 
(2008, p. 118-119), de uma ótica civil-constitucionalista1.

Claro que uma análise mais genérica e atual do Direito 
Civil brasileiro vigente encamparia muitas normas que poderiam 
servir de referenciais de valorização da pessoa em detrimento do 
patrimonialismo característico da legislação anterior, contudo, não 
se pode afirmar que esse citado patrimonialismo era absoluto e que 
não existia qualquer preocupação para com a proteção da pessoa 
em tempos de outrora. Fachin (2001, p. 99), inclusive, reafirma que 
o Estado tinha mecanismos que permitiam alcançar esse patamar 
de tutela; exemplo disso está no significado e no alcance da norma 
presente no art. 1175 do CC/1916 (que abordava a nulidade de doação 
universal do patrimônio, sem reserva de parte ou renda que garanta 
a subsistência do doador), norma esta replicada em finalidade no 
artigo 548 do atual Código Civil de 2002 (CC/2002) – aqui, como será 
apresentado, a ideia é proteger o doador de se colocar em estado de 
miserabilidade (restrições à ‘doação irrestrita’ também existiram nas 
Ordenações anteriores à codificação de 1916 e na Consolidação das 
Leis Civis de Teixeira de Freitas). 

Entre outras temáticas, nessa linha de valorização da dignidade 
da pessoa humana em detrimento ao patrimonialismo ‘absoluto’ (ou 

1 FIUZA, César. Direito civil: curso completo. 11. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2008. 
p. 118-119: “(...) Por constitucionalização do Direito Civil deve-se entender que as 
normas de Direito Civil têm que ser lidas à luz dos princípios e valores consagrados 
na Constituição. (...) Este é um ditame do ( ) Estado Democrático de Direito, (…) o 
que equivale a dizer que a interpretação de qualquer norma deverá buscar adequá-
la aos princípios e valores constitucionais, uma vez que esses mesmos princípios e 
valores foram eleitos por todos nós (...), como pilares da sociedade e, (...) do Direito. 
Falar em constitucionalização do Direito Civil não significa retirar do Código Civil a 
importância que merece como centro do sistema, papel este que continua a exercer. 
(...) No entanto, é, ( ) a partir (…) da Constituição, que se deve ler todas as normas 
infraconstitucionais. (...) Partamos de um problema concreto: Sílvio celebrou 
com Henrique contrato de prestação de serviços de jardinagem. No contrato havia 
cláusula que concedia a Sílvio (...) poderes de castigar Henrique fisicamente, caso ele 
cometesse alguma falha. Pergunta-se: é válida a cláusula (...)? Por quê? (...) A resposta 
(...) correta (…) leva em conta o papel central exercido pelo Código Civil, lido, (...) à 
luz da Constituição. Por esse prisma (...) a cláusula é inválida por ter objeto ilícito. E 
o objeto é ilícito porque afronta (...) o princípio da dignidade humana consagrado no 
art. 1º, III, da Constituição. Esta sim é uma leitura correta do problema, sob o enfoque 
constitucionalizado do Direito Civil. Isso é Direito Civil-Constitucional.”
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quase), que no presente texto serão abordadas, estão as restrições aos 
atos de disposição patrimonial, via inalienabilidade testamentária. 
Aqui, mais uma vez, percebe-se o ideário de tutela da pessoa, visto que 
tal restrição possui o fito de proteger o indivíduo que recebe o bem 
de sua própria inexperiência, de assegurar a moradia e a existência 
digna de uma família, e, de impedir a dilapidação de patrimônio por 
parte de um pródigo – a ideia normativa das presentes finalidades 
não é proteger o testador e o valor sentimental dado pelo mesmo a 
específico bem que não pretende fora do patrimônio familiar, e sim, a 
de preservar um patrimônio mínimo de subsistência para aqueles que 
o sucederem.

Como citado, em que pese a primeira parte desse artigo apontar 
as limitações do exercício do direito à propriedade, em nome de, hoje, 
tutelar a dignidade da pessoa humana – repersonalizando o Direito 
Civil pátrio, readequando-o a uma perspectiva civil-constitucionalista 
–, o texto também segue apresentando as perspectivas que surgem, 
em normas criadas, mas, principalmente, em ‘olhares’ e novas 
compreensões, do citado instituto inicialmente patrimonialista, agora, 
concretizador de uma realidade e de uma necessidade humanistas, 
via importante exercício de hermenêutica e atendendo a uma nova 
teleologia2.

Mais uma vez, Tepedino (2006) é providencial ao lecionar sobre 
essa nova postura normativa do Direito Civil pátrio e o papel da 
hermenêutica na construção de um ordenamento jurídico privatista 
que atenda as reais e atuais necessidades da sociedade brasileira:

2 FIUZA, op. cit., p. 90-92: “Para que a Lei vigore plenamente, para que seja aplicada 
com Justiça, é preciso decifrá-la. É mister que a mens legis, ou vontade, intenção da Lei 
seja conhecida. A este processo de conhecimento da mens legis, de aplicação adequada 
da norma jurídica ao caso concreto, chamamos interpretação. A interpretação (...) 
quanto aos métodos, pode ser linguística, lógica, sistemática, ontológica, teleológica, 
analógica, sociológica e histórica. (...) Interpretação teleológica é aquela que busca 
a finalidade da Lei, seus objetivos. (...) Pela interpretação, o hermeneuta deverá 
subsumir a Lei ao caso concreto, conjugando os distintos métodos da exegese. (...) 
Deve-se dizer que o Direito Civil, especificamente, segundo concepção mais atual, 
deve ser interpretado à luz da Constituição. Isso porque é na Constituição que 
iremos encontrar as bases do ordenamento jurídico. Consequentemente, será com 
fundamento nos valores por ela adotados que todas as normas infraconstitucionais 
deverão ser interpretadas.” Daí o respeito e valorização da dignidade humana.
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Diante da promulgação do Código, deve-se construí-
lo interpretativamente, com paixão e criatividade, 
no sentido de buscar a sua máxima eficácia social, 
harmonizando-o com o sistema normativo civil-
constitucional. Um novo tempo não se realiza com 
a produção de leis novas, desconhecendo-se a 
identidade cultural da sociedade. É preciso que se 
ofereça aos profissionais do Direito, com esforço 
e inteligência, a interpretação mais compatível 
com a Constituição da República, com os valores 
da sociedade, com a experiência do Direito vivo, 
forjado, em grande parte, pelos magistrados. Assim 
será possível verificar criticamente os aspectos que 
poderiam estar melhor redigidos, ou que poderiam 
estar regulados de outra maneira, procurando, de 
todo modo, esgotar as possibilidades hermenêuticas 
de lege lata.” (TEPEDINO, 2006, p. 147).

Nesse viés, entre os institutos que são trabalhados e interpretados 
como novas ‘possibilidades’ – termo usado por Fachin (2001, p. 141) 
dessa valorização e proteção dada ao ser humano, quando debatidas 
temáticas sobre o direito à propriedade, o texto aponta as polêmicas 
sobre o ‘bem de família’, assunto regulamentado no código civil vigente, 
mas que não deixa de trazer um tom de questionamento se considerada 
uma ‘suposta’ contraposição entre valores patrimonialistas e a presente 
realidade de tutela à dignidade humana.

Seguindo o referencial teórico indicado, o presente texto 
ainda traz à baila, considerações sobre a Lei nº 8.009/90, que dispõe 
sobre a impenhorabilidade de equipamentos que guarnecem a 
residência, indispensáveis à moradia e que usualmente a integram, 
não qualificados como de luxo ou adorno; novamente, demonstra-se 
que o motivo de abordagem da citada lei também atende aos ideais 
de proteção da pessoa diante das nuances individualistas que ainda 
pairam sobre a temática ‘propriedade’, uma vez que a mesma busca 
garantir um abrigo habitável para a família com a manutenção de 
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instrumentos que auxiliem o ideário de subsistência, independente 
de possíveis execuções por dívidas.

Ainda em linhas de reflexões e apresentações iniciais, o presente 
texto exibirá, por fim, considerações sobre as posturas das legislações 
constitucional e infraconstitucional vigentes no que tange a tutela 
da pessoa e a relação normativa estabelecida entre essas, o instituto 
do ‘patrimônio’, e, o direito à propriedade (sob nova perspectiva 
hermenêutica e a atendendo a um ideário teleológico), no intuito de 
busca pela boa formação de um discernimento e de um planejamento 
de ações que objetivem harmonização no uso diário dos institutos 
jurídicos pertinentes e paz social.

2. UMA NOVA VISÃO DO ATO DE DOAÇÃO EM NOME DE 
UM COMBATE À MISERABILIDADE – INTERPRETAÇÃO 

ANTERIOR E A ATUAL NORMATIVIDADE
 
Fachin (2001, p. 100-101) menciona que é uma constatação lógica 

perceber que a estrutura do CC/1916 prevê restrições à disposição de 
patrimônio, uma vez que é desse instituto que a codificação extrai seu 
eixo basilar. Contudo, o citado autor continua apontando outro olhar 
para a questão, ou seja, que a restrição normativa em foco também 
resvala em um significado de vedação à auto-redução à miséria, o 
que não deixaria de ser um limite às liberalidades inter vivos e uma 
proteção à pessoa (destaca, inclusive, que o conjunto normativo que 
obstasse esse ‘excesso’ de liberdade de disposição patrimonial, não 
poderia ser afastado por vontade dos envolvidos naquela específica 
situação jurídica).

Esse mencionado ‘olhar’ sobre as restrições à disposição 
patrimonial parece transcender a uma mera preocupação normativa 
com um suposto objeto/ideário codificado e tutelado – o patrimônio –, 
e, trata-se de uma perspectiva hermenêutica muito interessante para 
a época (vigência do CC/1916) e para o atual regramento: a já citada 
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valorização da pessoa, o novo olhar tutelar voltado à ressignificação 
jurídica do ser humano3.

Nessa perspectiva, não seria impossível fundamentar, mesmo no 
período de vigência da codificação civilista anterior (1916), a nulidade 
de negócios tais como a doação universal e a herança de pessoa viva, 
por exemplo, em nome de uma séria proteção à pessoa (e isso, sem 
considerar a atual inteligência do legislador em adequar às normas 
atuais às necessidades e anseios presentes).

A temática, além de interessante, traz à baila discussões de longa 
data que apontam polêmicas e consequentes regramentos no intuito 
de instituir ‘limites’ às liberalidades inter vivos, seja para uma proteção 
imediata do patrimônio, seja por uma apuração e interpretação 
teleológica das reais necessidades humanas que a norma deveria 
atender, principalmente no quesito respeito à dignidade da pessoa 
(mais difícil outrora, mas que evoluiu como instituto a ser tutelado 
por suas reconhecidas grandeza e necessidade social). 

Além do exposto, destaca-se como fato a existência de boa gama 
de normas que protegiam, e, que ainda protegem o patrimônio (em 
especial, a propriedade), mas que também demonstram a concretização 
de novos valores auferidos pela sociedade, através do exercício (nem 
3 FIUZA, op. cit., 2008. p. 167-168: “Na verdade, a preocupação com o ser humano 
surge (...) já no século XVIII, com as declarações de direitos. Já a Magna Carta, de 
João Sem-Terra (século XIII), demonstrava essa preocupação. Cuidavam esses 
diplomas de proteger a pessoa contra os abusos do poder estatal totalitário. 
Limitavam-se a conferir ao cidadão direito à integridade física e a outras garantias 
políticas. Seu destaque e o desenvolvimento das teorias que visavam proteger o 
ser humano se devem, especialmente, ao cristianismo (dignidade do homem), ao 
jusnaturalismo (direitos inatos) e ao iluminismo (valorização do indivíduo perante 
o Estado). A porta de entrada dos direitos de personalidade foi o Direito Público, 
procurando dar proteção ao homem, principalmente diante do Poder. (...) Para o 
Direito Civil, principalmente o Direito (...) das Coisas, não havia qualquer menção 
a direitos do cidadão, que se restringiam à esfera pública, de proteção contra o 
Estado. Com a evolução do capitalismo industrial, a concentração, a massificação, 
os horrores da Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento da tecnologia (...), 
a perspectiva muda. O paradigma do Estado Liberal é substituído pelo do Estado 
Social intervencionista, protetor do mais fraco. Os direitos da personalidade passam 
a integrar a esfera privada, protegendo o indivíduo, sua dignidade, contra a ganância 
e o poderio dos mais fortes. Ao lado desse prisma privatístico, continua a subsistir o 
público, em socorro do indivíduo contra o Estado. Tendo em vista essas duas esferas, 
privada e pública, os direitos da personalidade pertencem a ambas. Na esfera privada, 
fala-se em direitos da personalidade (...). Na esfera pública, em direitos humanos e em 
direitos fundamentais, apesar de esses dois últimos grupos terem maior amplitude, 
englobando também as garantias políticas.”
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sempre simples) de uma hermenêutica que prioriza o ser humano. É o 
que também reconhece Tartuce (2017, p. 21), ao enfatizar que “há (...) 
em nosso ordenamento jurídico, uma ampla proteção da propriedade, 
seja no tocante aos interesses individuais do proprietário, ou no que 
toca à proteção dos direitos da coletividade, o que também exprime 
muito bem o conteúdo de sua função social.”

Historicamente, entre possíveis exemplos normativos que 
contemplem a temática ‘restrições à disposição de patrimônio e a 
proteção à pessoa’, Fachin (2001, p. 102 e 106) destaca um interessante 
aspecto da norma presente no art. 1175 do CC/1916 – fruto do uso 
teleológico da mencionada hermenêutica: o qualificativo dos termos 
‘parte’ ou ‘renda’ como ‘suficiente para a subsistência do doador’; seria 
um olhar que privilegiasse a contraposição normativa ao possível 
risco que o ato de doação causasse à pessoa do doador. Afirma o citado 
autor ser essa não uma menção de tutela patrimonial, ou seja, não é 
uma delimitação ao direito de dispor de um patrimônio próprio, e sim, 
uma restrição para o cidadão em seu direito de dispor de sua própria 
pessoa, uma vez que, comprometendo seu patrimônio ‘mínimo’, 
perderia assim, sua capacidade de subsistência.

Abordando esse mesmo aspecto, Fiuza (2008, p. 510) também 
já leciona e reafirma teor legal vigente, ao informar que a doação 
‘universal’, sem reserva de usufruto ou de bens suficientes para a 
subsistência do doador, contêm defeito/vício grave e pode ser anulada 
a qualquer tempo – como não considerar para casos como os retro 
citados, o aspecto tutelar estendido à pessoa do doador, em razão 
da preservação de sua vida e de sua dignidade? Por certo que faz-se 
clara uma nova teleologia que alcança todo o presente ordenamento 
jurídico brasileiro.

Entre outros bons exemplos de regulação do assunto em debate, 
e que pairem ainda sobre o ato de doação, pode-se mencionar a 
questão da prodigalidade e sua limitação de capacidade, como fatores 
a serem considerados no momento de uma ponderação sobre a 
revogação de uma doação; o fato é que a limitação da capacidade do 
pródigo (que historicamente pode ser vislumbrada no CC/1916) não 
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visa apenas proteger o patrimônio do mesmo e de seus familiares, e 
alcança, mesmo que por uso de boa teleologia hermenêutica, a tutela 
da dignidade humana frente a atos de prodigalidade que reduzam seu 
agente à miséria.

Portanto, apesar de ‘diversas’, as situações jurídicas apontadas 
– doação universal, sem reserva de patrimônio de subsistência, e, 
prodigalidade geradora de miserabilidade –, mostram-se passíveis de 
nulidade, mesmo no contexto da legislação patrimonialista anterior, 
uma vez que seus contrapontos estão respaldados pelo princípio da 
dignidade da pessoa humana. 

Fachin (2001, p. 108) ainda assevera que, na mesma linha de 
proteção da vida (subsistência) do doador, o uso da revogação de doação 
em caso de recusa de prestação de alimentos, por parte do donatário 
que teria o dever e a possibilidade de prestá-los (art. 1183, IV, CC/1916 e 
art. 557, IV, CC/2002), se faz outra possibilidade (mesmo que instigada 
e respaldada por vias hermenêuticas). Contudo, ele destaca que diante 
da tentativa de credores em pedir a nulidade da doação, por razões 
de alegada fraude contra execução ou contra credores, e isso, sem 
pretensa ação pauliana, a norma e sua aplicabilidade (antes, art. 1175 
do CC/1916; hoje, art. 548 do CC/2002) não poderiam ser invocadas por 
terceiro, uma vez que as mesmas foram criadas e objetivam benefício 
daqueles que querem dispor de seu patrimônio, sem deixar bens de 
subsistência (nesse último caso, nada impede que o ato seja anulado 
por outro motivo, se ele padece de vício – sintonia com o princípio 
constitucional da dignidade da pessoa humana).

Vale destacar que os códigos civis latino-americanos seguem a 
mesma orientação da citada norma contida no art. 548 do CC/2002, 
criando similaridades para com a norma brasileira, apesar de 
pequenas variações de teor e de regramento segundo as diferentes 
realidades sociais de cada Estado.

Por fim, Fachin (2001, p. 109-110) ressalta o que realmente 
importa na proteção da pessoa humana, seja de teor normativo 
ou de aproveitamento hermenêutico, quando a necessidade da 
situação exigir uma ponderação sobre a manutenção ou a nulidade/
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anulabilidade de ato, como meio/procedimento pertinente à temática 
‘limitações à disposição patrimonial’, em atos de doação: o “juízo de 
subsistência não depende apenas da existência de algum bem, mas 
sim, de bens suficientes ao desempenho de tal finalidade”. Mais uma 
vez, enfatiza-se como o direito à propriedade pode sim atingir seu tom 
fundamental, ao ser interpretado e exercido em nome de uma tutela 
da dignidade humana.

3. INALIENABILIDADE TESTAMENTÁRIA – ANÁLISE DE SEU 
CARÁTER PROTETOR DA DIGNIDADE HUMANA

Outro instituto jurídico irreparavelmente protetor da dignidade 
humana faz-se presente na chamada ‘inalienabilidade testamentária’, 
já previsto na história das restrições aos atos de disposição patrimonial 
desde o período romano (onde o testador podia ‘clausular’ somente 
bens relativos à parte disponível de seu patrimônio – o que não podia 
ocorrer com os bens reservados à legítima). 

Ainda em menção histórica, porém, recente, o CC/1916 prevê 
em suas normas um gravame testamentário denominado ‘cláusula 
de inalienabilidade testamentária’ (artigo 1676); trata-se de uma 
estipulação de insuscetibilidade de alienação feita pelo testador quanto 
aos bens transferidos a um herdeiro ou legatário, demonstrando 
critérios de configuração, validade e abrangência dessa restrição à 
disposição patrimonial, como proteção a subsistência do beneficiário. 
Vale enfatizar que a citada cláusula era lícita, segundo conjunto 
normativo vigente no período, mas que podia, em análises de casos 
concretos, ser afastada pelo Judiciário em nome da almejada paz 
social.

Já no atual Código Civil (2002), a inalienabilidade testamentária 
está prevista nas normas dos artigos 1848 e 1911 – uma inalienabilidade 
condicionada ao requisito da ‘justa causa’1 (não previsto na legislação 

1 TARTUCE, Flávio. Direito civil: direito das sucessões. v. 6. 11. ed. revista, atual. e ampl. 
Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 459 e 461: “Partindo para a expressão justa causa, 
trata-se de um conceito legal indeterminado, uma cláusula geral a ser preenchida 
pelo aplicador do Direito, de acordo com as circunstâncias do caso concreto.” “(...) o 
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anterior), e, que também implica em ‘impenhorabilidade’ e 
‘incomunicabilidade’, sobre os bens da legítima (o que confirma e 
reforça a Súmula 49 do STF).

Fachin (2001, p. 126-128), inclusive, menciona que restrições 
à disposição patrimonial, como a inaliebabilidade testamentária, 
podem ter como objetivos proteger o indivíduo (que recebe o bem 
clausulado) de sua própria inexperiência e da má-fé de terceiros, 
assegurar moradia e existência digna para uma família, e, impedir 
a dilapidação do patrimônio do pródigo – objetivos que, de maneira 
direta ou indireta, tutelam a dignidade humana. Além disso, o citado 
autor destaca para o exemplo mencionado que, para uma eficaz 
repersonalização do Direito Civil, que proporcione verdadeira ação de 
proteção à dignidade humana, faz-se necessário observar, em primeiro 
lugar, a quais interesses a citada inalienabilidade está atendendo: 

a) do testador, frente a um valor sentimental atribuído ao bem e 
por não querer ver este patrimônio fora da esfera familiar; ou, 

b) do alienante, como uma preocupação em relação a existência 
de um patrimônio mínimo de subsistência para o adquirente – já que 
só nesse segundo caso é que se pode vislumbrar uma devida tutela 
para a dignidade da pessoa humana, e, por isso, somente em situações 
assim, diante de resistências e contraposições, uma cláusula de 
inalienabilidade deve ser mantida/validada.

Vale ressaltar que a inalienabilidade em foco pode ser temporária 
ou vitalícia, ou seja, durar até advento de certo termo ou condição 
resolutiva, ou, até a morte do beneficiado (exemplo: do donatário), e, 
que esta ‘proibição de alienar’, apesar de constituir o principal efeito 
da estipulação de uma cláusula de inalienação, não é o único, pois a 
proibição também se estende aos casos de oneração a qualquer título, 
e, ainda, em ser o bem ‘objeto’ de renúncia.
presente autor sempre se posicionou com entusiasmo em relação às cláusulas gerais 
e aos conceitos legais indeterminados, mecanismos que têm o condão de manter o 
Direito Civil vivo, de acordo com a realidade social que o cerca.”
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Apesar das proibições citadas, Fachin (2001, p. 132) alerta que 
determinado bem testamentário pode ser objeto de direitos reais 
sobre coisas alheias (uso, usufruto e habitação), pois não implicam 
em sua alienação. Outra curiosidade gira no entorno das formas de 
aquisição de propriedade, pois o bem gravado com inalienabilidade 
não é suscetível de aquisição por usucapião. Além disso, o autor retro 
ainda informa dois importantes dados: 

1º)  que a doutrina admite a alienabilidade de frutos e rendimen-
tos, advertindo que sua impossibilidade acarretaria no esvaziamento 
do conteúdo da cláusula, vez que sua finalidade primeira é o supri-
mento das necessidades do proprietário e de sua família (um destaque 
para a hermenêutica com instrumento de uma nova teleologia); 

2º) que a alienação de bem clausulado pode ser afetada pela nu-
lidade do ato, pois como a cláusula tem natureza jurídica de indispo-
nibilidade real, qualquer ato que a afronte será nulo de pleno direito.

Por fim, já que este presente texto busca uma nova teleologia sobre 
a temática ‘propriedade’ (em nome de um devido respeito à dignidade 
humana), importa informar que a mencionada ‘inalienabilidade’ 
pode ser afastada para que se possa suprir necessidades veementes, 
segundo análise de específico caso concreto (a dignidade da pessoa 
humana precisa ser melhor atendida com a alienação do que com 
a vedação – ver hoje o artigo 1911, parágrafo único do CC/2002) – 
Situações exemplificativas: 1) quando o testador age por mero espírito 
de emulação, almejando apenas prejudicar o herdeiro necessário 
(abuso de direito – cláusula não prevalece); 2) Sub-rogação em outro 
imóvel ao adquirente (compra de novo com o valor auferido pela 
alienação); 3) Convalescência, para cobrir gastos médicos; 4) Miséria 
total, sem recursos para sobreviver.
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4. OS LIMITES À DISPOSIÇÃO PATRIMONIAL COMO 
POSSIBILIDADES DE UM FUTURO MELHOR – O PAPEL DA 

BOA INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS

Fachin (2001, p. 141-142) mais uma vez é providencial ao lecionar 
que, em matéria de limites e restrições à disposição patrimonial, a 
codificação civil de 1916 não se reduziu a algo estático (monumento 
paralisado), apresentando algumas possibilidades em prol da tutela da 
pessoa, a saber: 

a) não conseguiu ‘aprisionar’ todos os horizontes que ele mesmo 
se propôs a governar; 

b) dele nascem hipóteses que estão além da exacerbação 
patrimonial; 

c) existência de situações jurídicas e seus respectivos regramentos 
‘alastrados’ para fora da codificação (exemplo: situações que envolvem 
o ‘bem de família’, temática do item a seguir).

Além disso, a nova codificação civil e a legislação especial 
que procurou atender ao regramento da temática em foco, também 
fizeram seus papéis em nome da repersonalização do direito civil 
pátrio, valorizando a proteção da dignidade humana. E, não obstante 
a um corpo legislativo nesse sentido, vale frisar que a transposição do 
ideário patrimonialista à presente e importante realidade humanista, 
não se exime de reconhecer o bom exercício de uma hermenêutica 
crítica e construtiva, em nome de um futuro melhor.

4.1 Bem de Família, patrimônio mínimo e dignidade humana

O instituto ‘bem de família’ traz sim em seu significado, 
uma tutela ao patrimônio mínimo de subsistência de um devedor, 
garantindo-lhe dignidade, e, quem sabe, propiciando-lhe meios de 



130 | Muito prazer!Nós somos esses ‘tais’  DIREITOS HUMANOS!

continuar, enfrentar específica situação e se fazer adimplente num 
futuro mediato. 

Em um contexto histórico nacional relativamente recente, 
Oliveira (2016) leciona que antes do específico conjunto normativo 
civilista de 1916, pode-se registrar que o Regulamento 737/1850 já 
isentava de penhora alguns bens de propriedade de determinado 
executado, contudo, a mencionada isenção não encampava seu único 
imóvel de moradia; o autor retro continua, informando que já no 
CC/1916, o ‘bem de família’ foi disciplinado nos artigos 70 a 73 e que tais 
normas tratavam da isenção dos efeitos da executabilidade – isenção 
aí sim estendida, inclusive, ao imóvel de moradia do devedor (de 
cônjuges ou de conviventes), por dívidas posteriores à sua constituição 
(excetuando aquelas de natureza tributária que recaíssem sobre este 
citado bem).

Um aspecto relevante sobre o novo e hodierno olhar protetivo 
legal dado ao patrimônio de alguém também é objeto de análise 
doutrinária, e, sobre isso, Fachin (2001, p. 145) afirma ser fundamental 
que o instituidor de uma dívida encontre-se solvente nesse mencionado 
ato constitutivo, para que a nova e específica situação jurídica de 
débito não represente a impossibilidade de satisfação da obrigação 
em momento posterior; e, ele ainda leciona que, ‘exige-se escritura 
pública para a validade da constituição de bem de família, com ampla 
publicidade do ato, sob pena de nulidade’ (exigência esta reforçada 
pela Lei de Registros Públicos, através de seus artigos 260 e 261, com 
posterior inscrição no registro de imóveis). 

Vale informar que tanto imóveis urbanos, como rurais podem 
ser objetos de ato voltado à temática ‘bem de família’, e, que o efeito 
imediato da instituição de um ‘bem de família’ é a criação de uma 
barreira protetiva para o imóvel destinado a função de moradia única, 
tornando-o impenhorável e excluindo-o da garantia de credores 
(salvo em hipóteses de execução por impostos relativos ao prédio; 
ou, por dívidas anteriores à sua instituição). Trata-se de verdadeiro e 
lícito instrumento de manutenção de um patrimônio mínimo para o 
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devedor, ou seja, de conservação de um patrimônio de subsistência e 
de valorização da dignidade humana do agente passivo de uma dívida.

Farias e Rosenvald (2010) destacam a importância desse citado 
‘patrimônio mínimo’ para a tutela da condição humana: 

Através da teoria do reconhecimento do direito 
a um patrimônio mínimo, instituídos antes 
vocacionados, exclusivamente, à garantia do 
crédito são renovados, rejuvenescidos, e utilizados 
na proteção da pessoa humana, como um aspecto 
essencial para o reconhecimento de sua dignidade 
(...). (FARIA; ROSENVALD, 2010, p. 454).

Importa também mencionar que o instituto ‘bem de família’ é 
inalienável, sem o consentimento dos interessados e representantes 
legais, e, que sua duração – lapso temporal entre a sua instituição e a 
sua extinção – deve considerar o interesse e o direito a ser protegido dos 
beneficiários (exemplo: para os cônjuges – bem de família instituído 
em caráter vitalício).

O atual CC/2002 regula o bem de família no Livro do ‘Direito de 
Família’, em temática pertinente aos direitos patrimoniais (artigos 
1.711 a 1.722), e, entre as normas pertinentes, merecem destaque 
aquelas que: 

a) permitem instituição de ‘bem de família’ por terceiro, por 
testamento ou doação, dependendo da aceitação expressa de ambos os 
cônjuges beneficiados (na codificação de 1916, terceiros não podiam 
instituir bem de família); 

b) permitem instituição de ‘bem de família’ sobre valores 
mobiliários, além de prédio residencial ou rural, com pertenças e 
acessórios, e que sejam administrados por Instituição Financeira; e, 
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c) definem a competência de administração do ‘bem de família’ 
de um casal – cônjuges ou companheiros.

4.2 A Lei nº 8.009/90 e um novo olhar teleológico em nome da 
dignidade humana

Em que pese ser uma legislação anterior a 2002, a Lei nº 8.009/1990, 
já dentro de um movimento de valorização da pessoa, também ocupa 
seu espaço no rol de normas que tutelam a dignidade humana ao 
dispor que são impenhoráveis os equipamentos que guarnecem uma 
residência, sejam aqueles indispensáveis à concretização do direito 
à moradia, e, os que usualmente a integram e que não se qualificam 
como de luxo ou adorno.

Mais uma vez Fachin (2001, p. 149-150) traz importante 
contribuição ao explicar que, mesmo tal lei restringindo a 
atribuição de ‘responsabilidade civil’ à agentes de uma situação 
jurídica específica, o que acaba comprometendo, por assim dizer, a 
‘exigibilidade de obrigações’ e a ‘imperatividade de normas’, isso não é 
fator preponderante para macular seu texto de inconstitucionalidade. 

O autor retro mencionado reconhece que, no aspecto formal, 
a lei em foco padece de alguns vícios, por ser conversão da Medida 
Provisória (MP) nº143/90, promulgada pelo presidente do Senado, e não 
pelo Presidente da República, contudo, vê como positiva a ampliação 
do instituto coativo da norma, abrangendo também as plantações, as 
benfeitorias existentes no imóvel e todos os demais equipamentos, 
inclusive os de uso profissional, e, os móveis que guarnecem a casa 
– segundo Fachin (2001, p. 151), isso enriquece seu aspecto de boa 
tutela à pessoa humana (sob uma almejada teleologia), sem grandes 
exercícios de hermenêutica.

Independente de menção a específica norma, a presente lei 
reforça e repete o ideário já mencionado para o instituto ‘bem de 
família’, ou seja, a lei possui objetivo claro: garantir um patrimônio 
mínimo para a família – um abrigo habitável (com equipamentos 
necessários ou pelo menos não supérfluos), de forma a isentá-la de 
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possível vulnerabilidade econômico-financeira em uma situação de 
execução por dívidas.

Nesse viés, Fiuza (2008) assim leciona sobre a Lei nº 8.009/90 e o 
instituto ‘bem de família’:

(...) defende-se, hoje, a garantia de um patrimônio 
mínimo, que garanta a sobrevivência condigna da 
pessoa, não podendo ser objeto de constrição por 
dívidas. O fundamento dessa tese é o princípio da 
dignidade humana, que deve preponderar sobre o 
princípio da garantia geral dos credores, por força 
do art. 1º, III da Constituição da República. É com 
fundamento nesta ideia de patrimônio mínimo que 
vigora a Lei 8.009/90, que trata do bem de família do 
devedor inadimplente. (FIUZA, 2008, p. 196).

Vale frisar que a pretensa tutela da dignidade humana, 
atribuindo impenhorabilidade ao imóvel familiar (próprio do casal 
ou da entidade familiar) e aos equipamentos pertinentes, merece 
ser interpretada sob a melhor e mais atual inteligência legislativa e 
também sob uma moderna interpretação estatal (via judiciário) para 
o conceito reconhecidamente ampliado de família; além disso, esta 
mencionada proteção não pode se ater e proteger somente às entidades 
familiares, visto que pessoas ‘solteiras’ e que moram sozinhas, também 
dependem de proteção estatal que institua impenhorabilidade2 de 
seus únicos imóveis de moradia – o objetivo tutelar não deixa, nesse 
caso também, de garantir correta valorização e merecida proteção à 
dignidade humana.

2 FACHIN (2001, p. 155 e 159) explica que, processualmente, o devedor proprietário 
ou possuidor ou qualquer interessado na salvaguarda da habitação familiar poderá 
pleitear o benefício da impenhorabilidade a qualquer momento na execução, não 
necessariamente em embargos de devedor. Ainda no âmbito processual, o autor 
destaca que, no caso de revelia, a impenhorabilidade do bem de família pode ser de 
ofício reconhecida, pois a lei tem incidência plena por ser de ordem pública e preceito 
protetivo da entidade familiar (isso pode ocorrer quando há provas ou indícios nos 
autos que permitam  tal decisão).
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Além do exposto, importa esclarecer que a impenhorabilidade 
em questão se estende até mesmo para imóvel não utilizado por 
uma família como local de moradia permanente (a norma vigente 
não exige que o devedor more com sua família no imóvel, pois, 
excepcionalmente, ele pode alugar seu único imóvel, depender 
desse aluguel para subsistência, e, morar em outro local alugado ou 
emprestado).

Por fim, Fachin (2001) destaca outros importantes dados sobre 
a temática ‘impenhorabilidade’, seja na lei em comento ou em outra 
fonte normativa: 

1º) em imóveis rurais, será impenhorável a sede de moradia, 
podendo se restringir à área limitada como pequena propriedade 
rural, conforme ditame do artigo 5º, XXVI Constituição Federal de 
1988 (CF/88), exceto para pagamento de débitos decorrentes de sua 
atividade produtiva; 

2º) sendo o devedor, proprietário de diversos imóveis 
residenciais, a impenhorabilidade deve recair sobre o de menor valor 
(critério discutível em situações em que o devedor seja solvente e que 
a expropriação de outro imóvel que não o de residência da família seja 
possível, ou, no caso de pluralidade de domicílios, em que o devedor 
com sua família ocupem diversas residências); 

3º) a impenhorabilidade como instituto relevante da Lei nº 
8009/90, ainda que tenha como destinatários as pessoas físicas, 
merece ser aplicada a certas pessoas jurídicas: firmas (empresários) 
individuais e pequenas empresas de conotação familiar (se o local 
de funcionamento é a moradia da família, por exemplo, por haver 
identidade de patrimônios – imóvel de propriedade do devedor); 

4º) estão excluídos do benefício da impenhorabilidade, além 
das obras de arte e dos adornos suntuosos, o imóvel do fiador em 
processo de execução decorrente de fiança concedida em contrato de 
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locação (artigo 82 da Lei do Inquilinato) e os veículos de transporte 
empregados apenas ao lazer (por não serem fundamentais para a vida 
digna do devedor com a família), o que difere daqueles veículos que 
são verdadeiros instrumentos de exploração de atividade profissional.

Como último alerta sobre estes dados retro citados, ressalta-se 
que estas hipóteses de ‘exceção’ à impenhorabilidade (e outras que 
surgirem e se fizerem necessárias) devem ser observadas com cautela, 
e caso a caso, privilegiando o interesse social de assegurar uma 
sobrevivência digna ao devedor e aos demais membros de sua família.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em que pese ainda uma visão patrimonialista vinculada aos ideais 
da codificação brasileira anterior (CC/1916), a legislação privatista em 
vigor caminha, através de teores normativos ou via ‘hermenêutica de 
integração’, por novas possibilidades, ampliando-se em finalidades e 
adequando-se às reais necessidades sociais de valorização da pessoa.

Falar de tutela da pessoa quando o assunto é propriedade, 
não é desmerecer qualquer ideário principiológico-normativo ou 
codificação anterior, e sim, usar de seus paradigmas e experiências 
de aplicação social-temporal, para perceber a temática sob novo 
olhar e com alcances diferenciados, segundo o que se define 
hoje por ‘repersonalização’ do Direito Civil, via constructos civis-
constitucionalistas.

Na verdade, em uma perspectiva teleológica de alcance das 
novas necessidades sociais, não existe outro ‘olhar’ para a relação 
propriedade-pessoa ou pessoa-propriedade, hoje, que não aquele 
engendrado (e aditado à ordem fática-normativa brasileira) pelo viés 
retro apontado: não se muda da noite para o dia toda uma gama de 
direitos subjetivos individuais pertencentes a um proprietário e 
seu íntimo elo com específico bem; na verdade, o que ocorre é uma 
ampliação do espectro tutelado nesse citado contexto, visto que a 
propriedade, além de ser objeto de regulação de interesses privatistas, 
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passa a ser instrumento de realização dos ideais preconizados pelo 
princípio da dignidade humana.

Exemplos desse novo contexto para o exercício do direito à 
propriedade (protetor da dignidade humana) estão: no significado e 
no alcance do art. 548 do CC/2002, que aborda a nulidade de doação 
universal do patrimônio, sem reserva de parte ou renda que garanta a 
subsistência do doador; na cláusula de inalienabilidade testamentária 
regulada pelos artigos 1848 e 1911, condicionada ao requisito da ‘justa 
causa’, que protege indivíduo recebedor do bem clausulado de sua 
própria inexperiência e da má-fé de terceiros, que assegura a moradia 
e a existência digna de uma família, e, que impede a dilapidação do 
patrimônio do pródigo; e, na instituição do denominado ‘bem de família’ 
como instrumento de tutela ao patrimônio mínimo de subsistência de 
um devedor (garantidor de dignidade, seja na subsistência, seja na 
superação de dificuldades transitórias).

Em especial, no que tange à doação, vale frisar que a restrição 
normativa ao ato de doação ‘universal’ (que não deixe bens que 
garantam a subsistência de seu agente) traz, em sua finalidade 
ajustada aos atuais anseios sociais, mais do que uma simples tutela de 
patrimônio: representa uma vedação à auto-redução à miséria e, por 
isso, estandartiza uma proteção à dignidade humana, à pessoa.

Sobre a cláusula de inalienabilidade testamentária, sabe-se que 
além de seu viés patrimonialista, ela também pode apresentar um 
escopo de proteção ao ser humano e à sua dignidade: se ao contrário 
de criar somente uma restrição à disposição patrimonial por questões 
meramente sentimentais do testador, ela instituir a manutenção de 
um patrimônio mínimo de subsistência para o beneficiário, e essa 
finalidade realmente puder ser identificada no teor desse documento 
sucessório, assertivamente pode-se concluir que uma nova teleologia 
estará ventilando a vontade de quem pratica o ato e a norma de 
adequação ao caso, fundamentando justa defesa contra quem se opor, 
e, se compatibilizando ao mencionado ideário civil-constitucionalista. 

Por fim, ainda sobre os exemplos retro citados, resta destacar 
as temáticas ‘bem de família e Lei 8009/90’: esta presente e citada 
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lei e seu complemento normativo existente no atual Código Civil 
reforçam e repetem um objetivo claro garantidor de um patrimônio 
mínimo para a família – um abrigo habitável (com equipamentos 
necessários ou pelo menos não supérfluos), de forma a isentá-la de 
possível vulnerabilidade econômico-financeira em uma situação 
de execução por dívidas. Aqui, mais uma vez, faz-se presente a 
valorização da pessoa e o respeito à sua dignidade. Portanto, não 
se deve olvidar do fato de que o direito busca (pelo menos por um 
certo período) regular uma gama de situações que são dinâmicas e 
que transcendem a simples frieza de uma equação; além disso, para 
o devido alcance de ‘paz social’, exalta-se a necessidade e a existência 
de conjuntos normativos que permitam em determinado tempo e 
espaço a harmonização das relações jurídicas estabelecidas entre os 
seres humanos. Entretanto, eis aqui um elemento que nunca pode ser 
esquecido na estruturação de normas que permitam a convivência e a 
coexistência, principalmente em um contexto de Estado Democrático 
de Direito: a pessoa; ou seja, o legislador, o intérprete, o juiz, e, enfim, 
o operador do direito devem se lembrar que um ordenamento jurídico 
tem com fim máximo o atendimento justo das necessidades de um ser 
humano – diga-se: atendimento digno.

E tais reflexões não podem ser diferentes em qualquer contexto 
de relação entre institutos e valores regulados; não seria diferente 
falar na valorização da pessoa, no respeito à sua dignidade, quando o 
ser humano é analisado e correlacionado em detrimento dos direitos 
e obrigações que permeiam o instituto do patrimônio, em especial, 
da propriedade. Repete-se aqui que, em momento algum, estarão 
desmerecidos os direitos individuais à propriedade, de quem quer 
que seja, em detrimento à coletividade e seus anseios e necessidades 
(mesmo que muitos lecionem o contrário); contudo, cuidado com 
os radicalismos, pois, trabalhar com hermenêutica de integração 
gera olhares que podem ver ampliação, soma, complementação, 
ao invés de simples exclusão. E a ideia aqui gira neste entorno, o 
de complementação. Claro que o interesse coletivo se sobrepõe ao 
individual em muitos aspectos, e isso é francamente ministrado em 
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muitas disciplinas de cursos de direito pelo país; não obstante, a 
pergunta é: em quais aspectos e situações? E mais: no que tange ao 
direito à propriedade, dizer que as restrições à disposição patrimonial 
aqui mencionadas estandartizam uma proteção à pessoa, excluindo ou 
desconsiderando o interesse privatista e patrimonialista do proprietário 
sobre seu bem seria correto? Por óbvio que não; na verdade, o Direito 
busca proteger em caráter complementar os interesses e necessidades 
particulares e os interesses e necessidades da coletividade, e, somente 
diante de possíveis conflitos entre os primeiros e os coletivos (somente 
nesse caso), as priorizações aparecem e o direito age em nome de 
compatibilização e harmonização.

No que tange a um regramento para o instituto do ‘patrimônio’ 
e sua relação com esses novos olhares de valorização da pessoa 
(que hoje, são necessários), Fachin (2001) se pronuncia indicando a 
existência de somente dois caminhos de reflexão:

A reflexão sobre o patrimônio pode (e deve) 
estender-se em dois horizontes complementares: o 
primeiro, aquele que supere o limite individual da 
guarida e abrace a coletividade; o segundo, aquele 
que voe do presente para alcançar o futuro, mesmo 
que em incerta e improvável utopia. (FACHIN, 
2001, p. 308).

Portanto, aplicar o princípio da dignidade humana sobre o 
exercício do direito à propriedade é contemporaneizar seu trato 
diário, segundo um foro constitucional e uma diretriz fundamental 
(linha defendida por Fachin com a qual o presente texto se coaduna) 
– o que facilita e norteia o uso de boa hermenêutica e aplicação de 
regramentos compatíveis com as reais necessidades sociais. Como 
pode ser verificado, não se trata de exclusões e contraposições de 
ideias, e sim, uso de hermenêutica, normas e vontade de mudança 
em módulo de complementação, e, em nome do respeito ao próximo 
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(respeito aos direitos individuais existentes; respeito ao próximo como 
parte de algo maior, pertencente à todos).
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SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Direito do trabalho e direitos 
humanos; 3. Direitos humanos na jurisprudência do TRT da 3ª região; 
4. Considerações finais; Referências.

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo, na linha editorial construída para o livro 
“Muito prazer! Nós somos esses ‘tais’ Direitos Humanos”, pretende 
identificar, em breves linhas, em quais circunstâncias a expressão 
“direitos humanos” é mais frequentemente trazida como fundamento 
decisório em acórdãos do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. 
Para possibilitar tal percepção é feita uma análise do período pós-
Reforma Trabalhista (Leis 13.429/2017 e 13.460/2017), que entrou em 
vigor em 11/11/2017. São analisados acórdãos do TRT da 3ª Região 
publicados no período compreendido entre 01/01/2018 e 31/05/2019.

A análise aqui desenvolvida tem por objetivo possibilitar a 
compreensão sobre a aplicação prática de direitos humanos em 
processos judiciais trabalhistas mineiros já sob a influência da 
Reforma Trabalhista. O que se quer é saber quais são os temas de 
direito material do trabalho (Direito Individual do Trabalho e Direito 
Coletivo do Trabalho) mais comumente atrelados à temática dos 
direitos humanos no TRT da 3ª Região em tempos recentes.

Antes, porém, da análise da jurisprudência trabalhista mineira 
é relevante repassar, brevemente, a doutrina de Direitos Humanos 
relacionada direta ou indiretamente com o Direito do Trabalho. Haverá 
aqui, portanto, breve revisão bibliográfica sobre o tema central.
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Com relação à pesquisa jurisprudencial a escolha metodológica 
da percepção do tratamento do tema “Direitos Humanos” no TRT da 
3ª Região é simples e considera as ementas publicadas em seu site no 
período compreendido entre 01/01/2018 e 31/05/2019. Para tanto houve 
a inserção da chave de busca “direitos humanos”, com consulta restrita 
às ementas dos acórdãos. A pesquisa, aqui, portanto, é documental.

Ao final será possível demonstrar que a expressão “direitos 
humanos” não é das mais frequentes nos julgados trabalhistas, embora 
seja possível perceber ampliação de seu uso recentemente, no período 
posterior à Reforma Trabalhista. Possível também compreender 
qual é a utilidade da fundamentação justrabalhista em torno dos 
direitos humanos nesse momento de agressão estatal aos direitos dos 
trabalhadores brasileiros.

2. DIREITO DO TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Desde 1988 os principais direitos trabalhistas são também 
direitos fundamentais, conforme se percebe fácil e formalmente da 
inserção dos artigos 7º, 8º e 9º no Título II, “Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais”, da Constituição da República. Essa simples análise 
topográfica diz muito em um país que nem sempre percebeu o cidadão 
trabalhador como o centro do ordenamento jurídico. Importante 
compreender, também, que esse avanço topográfico atrai a aplicação 
da regra do parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição da República 
e faz com que os direitos sociais trabalhistas fundamentais tenham 
aplicação imediata, independentemente do disposto (ou não) na 
legislação infraconstitucional. Tais avanços se justificam por serem 
os direitos trabalhistas a melhor forma de concretização dos Direitos 
Humanos na ordem jurídica interna e na vida cotidiana das pessoas 
que vivem do seu trabalho nesse mundo capitalista marcado pela 
desigualdade.

É simples compreender, mesmo em breves linhas, que o 
problema dos Direitos Humanos e especificamente da sua expressão 
justrabalhista não é normativo. As normas existentes tendem a ser 
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suficientes. O que falta é a sua compreensão, melhor interpretação 
e principalmente correta aplicação na vida cotidiana do cidadão 
trabalhador.

Antes da análise prática de aplicação dos direitos humanos 
na jurisprudência trabalhista mineira vale breve revisão da melhor 
doutrina sobre o tema, de modo geral e também especificamente no 
que se refere ao Direito do Trabalho, com destaque para a sua relação 
com direitos fundamentais.

José Joaquim Gomes Canotilho (2003, p. 377) explica que o local 
da positivação jurídica dos direitos fundamentais é a Constituição, 
e que isso “significa a incorporação na ordem jurídica positiva dos 
direitos considerados ‘naturais’ e ‘inalienáveis’ do indivíduo”. Explica 
o constitucionalista português:

A positivação constitucional não significa que os 
direitos fundamentais deixem de ser elementos 
constitutivos da legitimidade constitucional, 
e, por conseguinte, elementos legitimativo-
fundamentantes da própria ordem jurídico-
constitucional positiva, nem que a simples 
positivação jurídico-constitucional os torne, só por 
si, “realidades jurídicas efectivas” (ex. catálogo de 
direitos fundamentais em constituições meramente 
semânticas). Por outras palavras: a positivação 
jurídico-constitucional não “dissolve” nem 
“consome” quer o momento de “jusnaturalização” 
quer as raízes fundamentantes dos direitos 
fundamentais (dignidade humana, fraternidade, 
igualdade, liberdade). (CANOTILHO, 2002, p. 378).

Importante destacar, na obra de Canotilho (2002, p. 379), a 
fundamentalidade formal e material dos direitos fundamentais. A 
fundamentalidade formal diz respeito à consagração das normas no 
“grau superior da ordem jurídica”, à submissão a “procedimentos 
agravados de revisão” e à sua caracterização como vinculativa dos 
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poderes públicos. A fundamentalidade material “insinua que o 
conteúdo dos direitos fundamentais é decisivamente constitutivo das 
estruturas básicas do Estado e da sociedade” (CANOTILHO, 2002, p. 
379). Tentando transportar tais ideias às normas constitucionais dos 
artigos 7º, 8º e 9º da Constituição da República (de um modo geral) é 
possível inferir que trazem valor constitutivo da estrutura básica do 
Estado brasileiro e de sua sociedade plural e democrática, sendo não 
só formal como também materialmente fundamentais.

Ingo Wolfgang Sarlet define direitos fundamentais ao estabelecer 
as distinções entre estes, os direitos humanos e os direitos naturais 
(direitos do homem), como se infere:

A consideração de que o termo “direitos humanos” 
pode ser equiparado ao de “direitos naturais” 
não nos parece correta, uma vez que a própria 
positivação em normas de direito internacional, 
de acordo com a lúcida lição de Bobbio, já revelou, 
de forma incontestável, a dimensão histórica 
e relativa dos direitos humanos, que assim se 
desprenderam – ao menos em parte (mesmo para 
os defensores de um jusnaturalismo) – da ideia de 
um direito natural. Todavia, não devemos esquecer 
que, na sua vertente histórica, os direitos humanos 
(internacionais) e fundamentais (constitucionais) 
radicam no reconhecimento, pelo direito positivo, 
de uma série de direitos naturais do homem, que, 
neste sentido, assumem uma dimensão pré-estatal 
e, para alguns, até mesmo supra-estatal. Cuida-se, 
sem dúvida, igualmente de direitos humanos – 
considerados como tais aqueles outorgados a todos 
os homens pela sua mera condição humana –, mas, 
neste caso, de direitos não-positivados.
Assim, com base no exposto, cumpre traçar uma 
distinção, ainda que de cunho predominantemente 
didático, entre as expressões “direitos do 
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homem” (no sentido de direitos naturais não, 
ou ainda não positivados), “direitos humanos” 
(positivados na esfera do direito internacional) e 
“direitos fundamentais” (direitos reconhecidos ou 
outorgados e protegidos pelo direito constitucional 
interno de cada Estado). (SARLET, 2007, p. 36).

Em tal perspectiva os direitos fundamentais são também 
“sempre direitos humanos, no sentido de que seu titular sempre será 
o ser humano, ainda que representado por entes coletivos (grupo, 
povos, nações, Estado)” (SARLET, 2007, p. 35).

Especificamente no que concerne ao Direito do Trabalho valem 
sempre as lições do Professor Maurício Godinho Delgado:

O Direito do Trabalho corresponde à dimensão 
social mais significativa dos Direitos Humanos, 
ao lado do Direito Previdenciário (ou Direito da 
Seguridade Social). É por meio desses ramos 
jurídicos que os Direitos Humanos ganham maior 
espaço de evolução, ultrapassando as fronteiras 
originais, vinculadas basicamente à dimensão da 
liberdade e intangibilidade física e psíquica da 
pessoa humana.
O universo social, econômico e cultural dos Direitos 
Humanos passa, de modo lógico e necessário, pelo 
ramo jurídico trabalhista, à medida que este regula 
a principal modalidade de inserção dos indivíduos 
no sistema socioeconômico capitalista, cumprindo 
papel de lhes assegurar um patamar civilizado de 
direitos e garantias jurídicas, que, regra geral, por 
sua própria força e/ou habilidade isoladas, não 
alcançam. (DELGADO, 2019, p. 94).

Luciane Cardoso Barzotto explica e conceitua Direitos Humanos:
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Os direitos humanos estão colocados num 
ponto médio entre os valores jurídicos e os 
direitos fundamentais. São exigências éticas 
com vocação para o reconhecimento jurídico. 
Quando o seu reconhecimento ocorre mediante 
uma determinação de conteúdos, em uma ordem 
jurídica, estes direitos humanos se convertem em 
direitos fundamentais. Assim, os direitos humanos 
diferem dos direitos fundamentais, que, numa 
expressão simplificada, são direitos humanos 
positivados. (BARZOTTO, 2007, p. 18).

Rúbia Zanotelli de Alvarenga (2009, p. 47) entende que os 
direitos humanos são inerentes à pessoa e “transcendem os direitos 
fundamentais, em decorrência de o seu conteúdo ser dotado de uma 
ordem de princípios universais, válidos em todos os lugares e em 
todos os tempos”, independentemente de positivação no ordenamento 
jurídico.

O que o presente artigo pretende é compreender como o Tribunal 
Regional do Trabalho da 3ª Região concretiza, na prática, a relação 
entre direitos trabalhistas e direitos humanos.

Importante também sobre previsão normativa e concretização 
de direitos humanos nas relações trabalhistas as iniciativas da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) para a construção de um 
patamar mínimo mundial de respeito ao cidadão trabalhador.

Identificou a OIT oito convenções que expressam em seus 
textos princípios fundamentais para a garantia dos direitos 
humanos nas relações de trabalho, independentemente de qualquer 
outra circunstância jurídica ou política, inclusive com relação ao 
ordenamento interno dos países membros da organização. Segundo 
a OIT as normas fixadas nas “convenções fundamentais” são condição 
prévia para o desenvolvimento dos demais direitos, devendo ser, pois, 
implementadas (OIT, 2003).

Os oito textos normativos reconhecidos como fundamentais 
tiveram então seu status elevado em relação às demais convenções 
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e recomendações da OIT. São quatro as áreas principais eleitas pela 
OIT para estabelecer o que denominou piso mínimo necessário no 
mundo do trabalho. Foram consideradas fundamentais as normas 
expressas nas Convenções 87, de 1948 e 98, de 1949, sobre Direito 
Coletivo do Trabalho (sindicalização e negociação coletiva). São 
também fundamentais as convenções que tratam da eliminação de 
todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório (Convenções 29 e 
105); da abolição efetiva do trabalho infantil (Convenções 138 e 182) e 
da eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação 
(Convenções 100 e 111).

Fixa a OIT em seu documento intitulado Los convenios 
fundamentales de la Organización Internacional Del Trabajo, 
publicado pela Oficina Internacional del Trabajo em 2002, que “a 
Declaração da OIT relativa aos princípios e direitos fundamentais 
no trabalho se aplica a todos os Estados que pertencem à OIT, hajam 
ou não ratificado as convenções fundamentais” (OIT, 2003, p. 08). 
Lembra que “no momento de incorporar-se livremente à OIT, todos 
os Membros aceitaram os princípios e direitos enunciados em sua 
Constituição e na Declaração de Filadélfia” (OIT, 2013, p. 02). Nesta 
linha, declara que todos os Membros da Organização Internacional do 
Trabalho, “ainda que não tenham ratificado as convenções aludidas, 
têm um compromisso derivado do fato de pertencer à Organização de 
respeitar, promover e tornar realidade...” seus conteúdos (OIT, 2013, 
p. 02). Sendo assim, os valores expressos nos textos das convenções 
fundamentais devem ser implementados pelos Estados-membros da 
OIT, ainda que não ratificadas.

Ser membro da OIT exige do Estado o cumprimento de sua 
Constituição, conforme lembram Antonio Remiro Brotóns e outros:

Ser miembro de uma OI significa ser titular de 
um conjunto de derechos y obligaciones que 
habilitan para participar em las actividades de 
La Organizacion según sus reglas, em primer 
lugar las del tratado constitutivo. Se sugiere así 
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una simbiosis miembro-Organización que planea 
sobre múltiples aspectos de su funcionamento, 
desde la composición de sus órganos y el proceso 
de adopción de decisiones a la financiación de sus 
actividades. (BRÓTONS et. al., 2007, p. 245).

Francisco Rezek analisa a natureza jurídica das decisões 
das organizações internacionais e fixa a controvérsia sobre sua 
exigibilidade imediata no plano interno dos Estados-membros:

Tampouco as decisões das organizações interna-
cionais figuram no rol das formas de expressão 
dos direitos das gentes, tal como concebido pelo 
art. 38 do Estatuto da Corte de Haia. Poder-se-ia 
debitar esta omissão à circunstância de que o rol 
foi originalmente lavrado em 1920, quando apenas 
começava a era das organizações internacionais, e 
copiado – sem maior ânimo de aperfeiçoamento ou 
atualização – em 1945. Sucede, de todo modo, que 
os autores frequentemente não mencionam essas 
decisões no estudo das fontes do direito internacio-
nal, ou fazem-no para apontar como duvidosa sua 
autonomia: afinal, a autoridade de uma decisão to-
mada no âmbito de qualquer organização resulta, 
em última análise, do tratado institucional. (RE-
ZEK, 2011, p. 167).

Ao tratar especificamente das declarações, ao lado de outras 
decisões, diz Rezek sobre sua eficácia:

Resoluções, recomendações, declarações, diretri-
zes: tais os títulos que usualmente qualificam as 
decisões das organizações internacionais contem-
porâneas, variando seu exato significado e seus 
efeitos conforme a entidade de que se cuide. Mui-
tas dessas normas obrigam a totalidade dos mem-
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bros da organização, ainda que adotadas por órgão 
sem representação do conjunto, ou por votação 
não unânime em plenário. É certo, porém, que 
tal fenômeno somente ocorre no domínio das de-
cisões procedimentais, e outras de escasso relevo. 
No que concerne às decisões importantes, estas só 
obrigam quando tomadas por voz unânime, e, se 
majoritárias, obrigam apenas os integrantes da cor-
rente vitoriosa, tanto sendo verdadeiro até mesmo 
no âmbito das organizações europeias, as que mais 
longe terão levado seu nível de aprimoramento ins-
titucional. (REZEK, 2011, p. 168-169).

Por fim, trata Francisco Rezek (2011, p. 170) do consentimento 
próprio dos que participam de organização internacional. Defende o 
citado autor não se tratar de um “consentimento ad hoc, voltado para a 
assunção do compromisso tópico, mas daquele outro, maior e prévio, 
externado à hora de se ditarem em comum, pela voz dos Estados 
fundadores, as regras do jogo organizacional”.

Hee Moon Jo trata dos atos unilaterais das organizações 
internacionais:

O ato unilateral das OIs refere-se à manifestação 
coletiva dos países membros da OI sobre os assuntos 
internacionais. A maioria desses atos unilaterais 
tem a forma de resolução. Essa resolução, variável a 
denominação, conteúdo e característica, não tem, 
em geral, força vinculativa, exercendo o efeito de 
recomendação e de diretriz. Já que as práticas das 
OIs são a manifestação coletiva dos Estados, os atos 
unilaterais servem para a formação dos costumes 
internacionais e como base para a celebração de 
tratados. (JO, 2004, p. 147).

Na mesma linha parece ser a doutrina de Jorge Bacelar Gouveia:
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As declarações ou actas finais, produzidas no fim 
dos encontros e conferências internacionais, e 
quando não se destinem a ser tratados internacio-
nais próprio sensu, têm um valor meramente po-
lítico-histórico, espelhando as posições assumidas 
pelos diferentes sujeitos representados, mas sem 
que por isso se possam colocar sob a alçada do Di-
reito Internacional. (GOUVEIA, 2008, p. 158).

Em outro sentido Luciane Cardoso Barzotto (2003, p. 98-99) 
defende que os direitos humanos dos trabalhadores, expressos na 
Declaração da OIT, “são normas superiores às demais fontes do 
direito laboral, tanto internacional como internas”, que se integram 
“ao patrimônio jurídico universal dos trabalhadores”. Sustenta ainda 
a autora que a Declaração gera “obrigações ‘erga omnes’ para todos 
os Estados membros, com relação a um núcleo fundamental do 
Direito Internacional do Trabalho” (BARZOTTO, 2003, p. 99). Por fim 
entende que a Organização Internacional do Trabalho transformou 
as convenções fundamentais “em convenções de direitos humanos 
que pertencem à ordem pública internacional ( jus cogens) e estão 
além dos atos de reconhecimento, ratificação ou recepção das esferas 
jurídicas nacionais” (BARZOTTO, 2003, p. 98).

Martha Halfeld Furtado de Mendonça Schmidt (2010, p. 467) 
lembra que a Declaração da OIT relativa aos Princípios e Direitos 
Fundamentais no Trabalho consagrou princípios fundamentais que 
devem ser respeitados pelos Estados-membros, com a aplicação 
das “normas a eles referentes, de boa-fé, independentemente de 
ratificação”, e assim disserta sobre sua natureza e importância:

A adoção de uma declaração ou de uma norma 
internacional do trabalho em uma Conferência 
Internacional do Trabalho é resultado do diálogo 
tripartite entre representantes de governos, 
empresários e trabalhadores e, além de constituir 
verdadeiro compromisso moral e jurídico para os 
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Estados-Membros da OIT, estabelece instrumento 
cuja eficácia é atestada pelos interessados na 
relação de trabalho. A norma internacional do 
trabalho tem, pois, por sua natureza, vocação a 
ter eficácia, tem condições de resolver problemas 
locais. (SCHMIDT, 2010, p. 471-472).

Lembra Ericson Crivelli (2010, p. 165) que a ideia original para 
a elaboração da Declaração da OIT relativa aos Princípios e Direitos 
Fundamentais no Trabalho decorreu da necessidade de fomentar a 
ratificação das principais Convenções da organização, tendo havido 
sugestão do Diretor-Geral, em 1994, de criação de procedimentos 
de controle “similares ao já existente para o princípio da liberdade 
sindical” para que houvesse maior “coercitividade da OIT na aplicação 
das normas internacionais fundamentais”. Nesta linha narra o autor 
as tratativas de Estados, empregados e empregadores na OIT para 
a elaboração e aprovação de sua Declaração de 1998. Conclui que 
“diante das resistências apresentadas pelo grupo dos empregadores e 
por diversos governos, decidiu-se que a Declaração teria uma natureza 
promocional dos direitos e princípios fundamentais” (CRIVELLI, 2010, 
p. 163), portanto sem força cogente especial ou extraordinária. Assim, 
na ausência de instrumentos coercitivos diretos tem a OIT, in casu e 
consoante Ericson Crivelli (2010), somente a pressão moral sobre os 
Estados-membros para que ratifiquem as convenções fundamentais, 
valendo-se de relatórios anuais para tanto3.

3 “O envio desses relatórios pelos Estados-membros passou a ser uma obrigação 
anual em relação às convenções fundamentais não ratificadas e, desde a adoção 
da regulamentação do sistema de seguimento da Declaração, os relatórios não são 
mais remetidos à Comissão de Peritos em Convenções e Recomendações, mas a esta 
Comissão de Peritos Conselheiros, criada especificamente para este fim. Com base 
nesses relatórios anuais das convenções não ratificadas, os peritos conselheiros, por 
sua vez, elaboram uma introdução em que adicionam comentários sobre a aplicação 
e a respeito dos esforços realizados pelos Estados-membros em cada um dos quatro 
grupos de direitos e princípios fundamentais. À introdução se seguem alguns anexos 
com informações técnicas. Os peritos conselheiros podem ainda sugerir alterações 
nos formulários dos relatórios das convenções não ratificadas. A introdução é, ao 
final, remetida à apreciação do Conselho de Administração para sua aprovação.” 
(CRIVELLI, 2010, p. 167).
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O Brasil, embora consagre formalmente a maior parte das 
Convenções fundamentais da OIT, não as aplica sempre, na prática, 
preferindo a normatização interna ordinária, ainda que contrária 
ao disposto internacionalmente e ainda que seja signatário do texto 
supralegal.

Nos planos interno e internacional a concretização prática de 
direitos humanos tende a se dar mais facilmente na vida do cidadão 
comum pela via da efetiva aplicação de direitos trabalhistas. A ideia é 
que se seus direitos humanos são respeitados o contrato de emprego 
em que se insere o trabalhador tende a estar apto a gerar um conjunto 
de outros direitos, fundamentais ou não, que permitem a sua melhor 
inserção na sociedade.

O presente estudo pretende verificar como se dá, na prática 
do TRT da 3ª Região, a aplicação de direitos humanos nos processos 
trabalhistas a ele submetidos, principalmente no que concerne às 
convenções da OIT. 

3. DIREITOS HUMANOS NA JURISPRUDÊNCIA DO TRT DA 3ª 
REGIÃO: 

A escolha metodológica da percepção do tratamento do tema 
“Direitos Humanos” pela jurisprudência do Tribunal Regional do 
Trabalho da 3ª Região é simples e considera as ementas publicadas 
em seu site no período compreendido entre 01/01/2018 e 31/05/2019. 
Para tanto houve a inserção da chave de busca “direitos humanos”, 
com consulta restrita às ementas dos acórdãos. 

Análise superficial (não é o cerne da pesquisa) apenas para 
verificar a possibilidade de aumento da incidência da expressão 
“direitos humanos” nas ementas pós-Reforma Trabalhista, demonstra 
a viabilidade de tal tese. Pesquisa da expressão nas ementas dos 
processos no período compreendido entre 01/01/2018 e 31/05/2019 
resultou em 49 ementas que se valem do termo. Quando o período 
de busca alcança julgados anteriores à Reforma Trabalhista, aqui 
compreendido entre 01/01/2010 e 01/01/2018, o resultado é 83 ementas 
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que utilizam a expressão “direitos humanos”. São 49 ocorrências em 
17 meses pós-Reforma e 83 ocorrências em 08 anos antes da Reforma 
Trabalhista, o que revela um crescimento do uso da expressão “direitos 
humanos” nesse período mais recente.

No período que interessa diretamente à presente pesquisa, 
01/01/2018 a 31/05/2019, foram julgados no TRT da 3ª Região 121.305 
ações originárias e recursos, conforme tabela abaixo, elaborada para 
os fins específicos da análise proposta neste artigo. Obviamente que 
nem todos os julgados tratam de temas da CLT reformada ou dizem 
respeito a fatos vivenciados posteriormente à Reforma Trabalhista, 
mas é possível, da análise qualitativa que será feita adiante, perceber 
que os julgados selecionados dizem respeito à temática da nova 
legislação.

Tabela 1 – Ações originárias e recursos julgados. TRT 3ª Região. 
01/01/2018 a 31/05/2019

Mês/Ano Julgados Mês/Ano Julgados

01/2018 3.046 10/2018 9.108
02/2018 7.526 11/2018 6.695
03/2018 5.997 12/2018 6.254
04/2018 6.746 01/2019 2.751
05/2018 7.995 02/2019 9.253
06/2018 7.193 03/2019 6.974
07/2018 8.652 04/2019 8.018
08/2018 8.502 05/2019 8.878
09/2018 7.717 -

Fonte: organizada pelo autor com base em informações em www.trt3.jus.br

Desses 121.305 julgados apenas 49 (quarenta e nove) trouxeram 
na ementa a expressão “direitos humanos”, o que significa somente 
0,04% da amostra. Obviamente que aqui não se afirma que em todos 
os julgados os argumentos vinculados aos direitos humanos somente 
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foram utilizados em 49 processos. O que se afirma é tão somente que nas 
ementas dos julgados a expressão ocorre apenas 49 vezes. A ampliação 
da pesquisa para englobar também o inteiro teor dos acórdãos revela 
que em 121.305 acórdãos a expressão é utilizada em 1.052 deles, o que 
significa 0,87 da amostra, com significativa ampliação do resultado, 
mas ainda sem muita relevância numérica no contexto geral.

Após análise de cada uma das 49 ementas foi possível perceber 
que apenas dois grandes temas são tratados nos processos: aplicação 
de norma internacional ao caso concreto e direito intertemporal, 
conforme gráfico: 

Gráfico 1 – Temas de Direitos Humanos em ementas de julgados do TRT da 
3ª Região. 01/02/2018 a 31/05/2019

Fonte: organizada pelo autor com base em informações em www.trt3.jus.br

São 31 ementas que tratam de aplicação da norma internacional 
e 18 que tratam de direito intertemporal, ou seja, 63,26% no primeiro 
caso e 36,73% no segundo caso.

Sobre aplicação de norma internacional, o tema dos “direitos 
humanos” é tratado como fundamento de aplicação de uma norma 
internacional ao processo trabalhista específico, envolvendo 
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expressamente, em alguns casos, controle de convencionalidade. 
Exemplificativamente os seguintes julgados:

SALARIAL. TRABALHO DE IGUAL VALOR. 
CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. 1. As 
Convenções Internacionais 100 e 111, da Organização 
Internacional do Trabalho, tratam da igualdade 
entre homens e mulheres por trabalho de igual 
valor e sobre discriminação em matéria de emprego 
e ocupação, respectivamente. Ambas foram 
ratificadas pelo Brasil e, segundo entendimento 
do Colendo Supremo Tribunal Federal, têm 
caráter de norma supralegal, pois versam sobre 
direitos humanos. 2. As normas internacionais 
previstas nas mencionadas Convenções devem 
ser aplicadas, especialmente no que concerne 
à isonomia salarial e no tocante aos critérios 
interpretativos das normas infraconstitucionais. 
Objetiva-se conformar os seus conceitos aos 
parâmetros dispostos nos tratados internacionais 
de direitos humanos, havendo espaço, inclusive, 
para o controle de convencionalidade. 3. A pedra 
de toque revela-se no trabalho de igual valor, pois 
os requisitos dispostos no art. 461, da CLT, caso 
interpretados de forma restritiva, darão ensejo 
a discriminações entre pessoas cujo trabalho 
não tem valor distinto, considerando, ainda e, 
principalmente, o direito fundamental ao trabalho 
decente e a dignidade humana. 4. Entretanto, 
a existência de prova acerca da distinção entre 
as funções exercidas, obsta o reconhecimento 
da equiparação salarial. 5. Recurso ordinário 
conhecido e desprovido no aspecto. (TRT, 3ª Região, 
4ª Turma, processo 0010101-58.2017.5.03.0013 (RO), 
relatora Desembargadora Paula Oliveira Cantelli, 
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publicação em 19/03/2019, disponível em www.trt3.
jus.br, consulta em 28/06/2019).

CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. ART. 611-A 
DA CLT, ACRESCIDO PELA LEI 13.467/2017. O art. 
611-A da CLT, acrescido pela Lei 13.467/2017, não 
passa pelo crivo do controle de convencionalidade. 
Analisando-se as novas disposições trazidas no art. 
611-A da CLT à luz das Convenções Internacionais 
do Trabalho, ratificadas pelo Brasil e incorporadas 
à ordem jurídica interna, não há como se validá-lo, 
atribuindo-lhe eficácia jurídica. Esta, aliás, a visão 
da própria Organização Internacional do Trabalho, 
por intermédio de seu Comitê de Peritos em 
Aplicação de Convenções e Recomendações da OIT, 
que, em fevereiro de 2018, incluiu em seu relatório 
geral o caso brasileiro, mais especificamente o 
artigo 611-A da CLT, acrescido pela lei da “Reforma 
Trabalhista”, como hipótese de violação de normas 
internacionais. O relatório geral do Comitê de Peritos 
em Aplicação de Convenções e Recomendações da 
OIT é um documento anualmente publicado para 
subsidiar as discussões dos Estados membros da 
OIT acerca da aplicação das normas internacionais 
do trabalho, elaborado a partir de estudos acerca 
do estado da legislação e da prática dos diferentes 
países, embasados nos relatórios anualmente 
remetidos pelos representantes dos governos, 
das entidades representativas das entidades 
sindicais profissionais e das entidades sindicais de 
empregadores de todos os Estados Membros. Neste 
relatório foi reservada uma seção para o Brasil, 
na qual se elaboraram comentários específicos 
acerca da adoção da Lei nº 13.467/2017 e sua 
relação com a Convenção nº 98, sobre o direito de 
sindicalização e de negociação coletiva, de 1949 



 | 159Muito prazer!Nós somos esses ‘tais’  DIREITOS HUMANOS!

(que foi devidamente ratificada pelo Brasil em 18 
de novembro de 1952, tendo sido promulgada, no 
âmbito interno, pelo Decreto n. 33.196, de 29 de 
junho de 1953), dentre outros diplomas normativos 
internacionais. No documento, o Comitê de 
Peritos teceu considerações sobre as observações 
conjuntas apresentadas pela Confederação 
Internacional Sindical (CSI) e a Central Única 
dos Trabalhadores (CUT), e sobre as observações 
remetidas pela Confederação Nacional de Carreiras 
Típicas do Estado (CONACATE). Consignou, 
também, notas sobre as observações conjuntas 
apresentadas pela Organização Internacional de 
Empregadores (OIE) e a Confederação Nacional 
das Indústrias (CNI). Após a publicação do relatório 
geral do Comitê de Peritos, a OIT resolveu incluir 
o caso brasileiro na “lista curta” dos 24 Estados 
acusados de descumprir normas internacionais 
de proteção dos trabalhadores, que foram objeto 
de debate e de deliberação na 107ª Conferência 
Internacional do Trabalho realizada neste ano de 
2018, na sede da OIT, em Genebra. Como conclusão 
destes debates, a OIT solicitou maiores explicações 
ao governo brasileiro, recomendando que envie 
informações e análises sobre a aplicação dos 
princípios da negociação coletiva livre e voluntária 
na nova reforma da legislação trabalhista e 
que apresente informações sobre as consultas 
tripartites com os interlocutores sociais relativas 
à reforma trabalhista, enviando-as ao organismo 
internacional para análise mais aprofundada pelo 
Comitê de Peritos. Desse modo, resta evidente que 
o art. 611-A da CLT não está em conformidade com 
a Convenção nº 98 da OIT que, por sua natureza 
de tratado internacional de proteção a direitos 
humanos sociais, detém status hierárquico de 
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supralegalidade (como já decidido pelo Ex. STF no 
julgamento do RE 466343, em sede de repercussão 
geral), e deve prevalecer sobre a reforma em 
dispositivo de lei ordinária (TRT, 3ª Região, 1ª 
Turma, processo n. 0010881-79.2016.5.03.0062 
(RO), Relator Desembargador Luiz Otávio Linhares 
Renault, publicação em 23/04/2019, disponível em 
www.trt3.jus.br, acesso em 28/06/2019)

No primeiro acórdão acima transcrito percebe-se excelente 
construção em torno da isonomia como expressão dos direitos 
humanos aplicável nas relações justrabalhistas internas. O fundamento 
é de controle de convencionalidade da norma contida no artigo 461 da 
CLT, muito embora no caso concreto específico o resultado tenha sido 
contrário aos interesses do trabalhador.

No segundo acórdão há preciosas lições, da lavra do Prof. 
Dr. Luiz Otávio Linhares Renault, também sobre controle de 
convencionalidade das novas regras celetistas contidas no artigo 611-
A da CLT, que trata da “prevalência do negociado sobre o legislado”. 
Em síntese o julgado reconhece que a citada regra da CLT reformada 
agride normas internacionais internalizadas pelo Brasil, que também 
são expressão de direitos humanos, o que afasta a possibilidade da 
aplicação conforme pretendeu o legislador ordinário da Reforma 
Trabalhista.

Em relação ao direito intertemporal, são quase todos acórdãos 
de uma única turma e relatoria, que tratam da aplicação ou não de 
regra da Reforma Trabalhista (Leis 13.429/2017 e 13.460/2017) a 
contratos trabalhistas que iniciaram antes da entrada em vigor das 
normas precarizantes. Exemplificativamente a seguinte decisão:

REFORMA TRABALHISTA. DIREITO 
INTERTEMPORAL. DIREITO MATERIAL DO 
TRABALHO. 1. A Lei da Reforma Trabalhista, 
Lei 13.467/2017 possui efeito imediato, apenas e 
tão somente quando estabeleça disposições que 
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elevem, para melhor, as condições de trabalho, 
pela aplicação dos princípios constitucionais da 
dignidade da pessoa humana, da primazia do 
trabalho e da proteção (CR, arts. 1º, III e IV, 193, 
caput, 170, caput ; e arts. 5º, §2º, e 7º, caput). 2. A 
reformatio in pejus aos contratos em curso não pode 
ser admitida, já que a norma infraconstitucional 
não pode violar o ato jurídico perfeito (contrato de 
trabalho) e os direitos adquiridos dos trabalhadores 
(CR/88, art. 5º, XXXVI; LINDB, art. 6º). 3. Os contratos 
de emprego iniciados antes da entrada em vigor da 
Lei 13.467/2017, em 11 de novembro de 2017, não 
sofrerão incidência do referido diploma, no que 
tange aos direitos indisponíveis dos trabalhadores, 
elencados não só entre os direitos fundamentais do 
cidadão previstos na Constituição da República, mas 
à categoria de direitos humanos universalmente 
protegidos pelos tratados internacionais da qual 
o Brasil é signatário. (TRT, 3ª Região, 3ª Turma, 
processo n. 0010328-03.2017.5.03.0028 (RO), 
relatora Desembargadora Camilla G.Pereira 
Zeidler, publicação em 29/05/2019, disponível em 
www.trt3.jus.br, acesso em 28/06/2019.

Há aqui julgado relevante, que se fosse seguido pelos Tribunais 
Trabalhistas do país poderia significar significativo controle 
civilizatório da Reforma Trabalhista imposta recentemente pelo 
legislador ordinário. A decisão citada revela na prática o que é 
aplicação de direitos humanos no âmbito do Direito do Trabalho.

Foi possível perceber, também, que a grande maioria dos 
julgados identificados (quase todos, na verdade) cuidam da análise de 
regras celetistas pós-Reforma Trabalhista. É possível antever, então, 
que o tema dos direitos humanos vinculado ao direito intertemporal 
e à aplicação de normas internacionais nos casos concretos 
brasileiros (aqui incluído o controle de convencionalidade) pode ser 
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um importante caminho argumentativo nesse momento de ataques 
estatais aos direitos trabalhistas.

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tema e a expressão “direitos humanos” não são dos mais 
frequentes no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, inobstante 
sua relevância para o Direito do Trabalho atual. 

No período compreendido entre 01/01/2018 e 31/05/2019 (pós-
Reforma Trabalhista) foram julgados 121.305 processos no TRT da 3ª 
Região, envolvendo recursos e processos originários. Desses, apenas 
49 (quarenta e nove) trouxeram na ementa a expressão “direitos 
humanos”, o que significa somente 0,04% da amostra. Obviamente que 
aqui não se afirma que em todos os julgados os argumentos vinculados 
aos direitos humanos somente foram utilizados em 49 processos. O 
que se afirma é tão somente que nas ementas dos julgados a expressão 
ocorre apenas 49 vezes. A ampliação da pesquisa para englobar 
também o inteiro teor dos acórdãos revela que nos 121.305 processos 
a expressão é utilizada em 1.052 acórdãos, o que representa 0,87 da 
amostra, com significativa ampliação do resultado, mas ainda sem 
muita relevância numérica no contexto geral. 

Foi possível perceber um aumento na ocorrência da expressão 
“direitos humanos” no período posterior à Reforma Trabalhista. 
Pesquisa da expressão nas ementas dos processos no período 
compreendido entre 01/01/2010 e 01/01/2018 resulta em apenas 83 
resultados, do que decorre claro aumento do uso do termo no período 
posterior à Reforma Trabalhista. São 49 ocorrências em 17 meses pós-
Reforma e 83 ocorrências em 08 anos antes da Reforma Trabalhista.

Após análise de cada uma das 49 ementas foi possível perceber 
que apenas dois grandes temas são tratados nos processos: aplicação 
de norma internacional ao caso concreto e direito intertemporal. São 
31 ementas que tratam de aplicação da norma internacional e 18 que 
tratam de direito intertemporal, ou seja, 63,26% no primeiro caso e 
36,73% no segundo caso. É possível antever, então, que o tema dos 
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direitos humanos vinculado ao direito intertemporal e à aplicação de 
normas internacionais nos casos concretos brasileiros (aqui incluído 
o controle de convencionalidade) pode ser um importante caminho 
argumentativo nesse momento de ataques estatais aos direitos 
trabalhistas impostos pela Reforma Trabalhista. É o que se espera!
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1. RESUMO

O presente texto/artigo busca analisar a evolução conceitual do 
contraditório junto aos tribunais brasileiros e ao longo dos 30 anos de 
vigência da Constituição da República do Brasil.  O problema que se 
pretende discutir no texto é justamente o atraso teórico desenvolvido 
pelo judiciário brasileiro ao longo de 30 anos. Buscando decisões 
paradigmáticas pretendemos demonstrar que o judiciário não vem 
garantindo o contraditório de forma efetiva. Para chegar na resposta 
utilizamos a metodologia de revisão bibliográfica e da jurisprudência.

 
Palavras chaves: Processo. Contraditório. Constituição da 

República do Brasil.
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2. PROCESSO JURISDICIONAL BRASILEIRO

O objetivo do presente artigo é analisar a evolução conceitual do 
contraditório junto aos tribunais brasileiros e ao longo dos 30 anos de 
vigência da Constituição da República do Brasil.

O problema que se pretende discutir no texto é justamente o 
atraso teórico desenvolvido pelo judiciário brasileiro ao longo de 30 
anos. 

Utilizando a metodologia de buscar decisões paradigmáticas 
pretende-se demonstrar que o judiciário não vem garantindo o 
contraditório de forma efetiva. Para chegar na resposta apresentada 
na conclusão utilizamos a metodologia de revisão bibliográfica e 
jurisprudencial.  

Assim, antes de adentrar na questão sobre o contraditório no 
processo jurisdicional brasileiro e como norma fundamental do 
cidadão e do processo precisamos indicar a evolução do conceito 
de processo e que tem lastro direto com a evolução do conceito de 
contraditório.

Chiovenda pensando o processo como relação jurídica, busca 
conceitua-los com a indicação de que processo é “o complexo dos atos 
coordenados ao objetivo da atuação da vontade da lei (com respeito 
a um bem que se pretende garantindo por ela), por parte dos órgãos 
da jurisdição ordinária”1. Do mesmo modo, Carnelutti afirma que 
“o processo corresponde a um método para a formulação ou para 
aplicação do direito que tende a garantir a excelência do resultado, 
vale dizer, uma tal regulação do  conflito de interesses que consiga 
realmente a paz e, portanto, seja justa e certa”2. Goldschimitd afirmou 
que  “o processo é o método que seguem os tribunais para definir a 
existência do direito da pessoa que demanda perante o Estado, a tutela 
jurídica, e para outorga-lhe esta tutela, caso tal direito realmente 

1 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil.Trad. Paolo 
Capitanio, 1998, v. 1, p. 56.
2 CANELUTTI, Francesco. Instituciones del proceso civil. Trad. Livre, 1973, col. I, n. 
1, p. 22.
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exista”3. Conclui o jurista, que: “o objeto do Processo Civil é o exame 
do direito (pretensão) do autor contra o Estado a obter a tutela jurídica, 
mediante sentença favorável e conseqüente execução da norma (ação 
penal) se for suscetível de tanto”.

Todos os conceitos acima indicados possuem um traço comum, 
qual seja, possuem uma visão do processo teleológica, ou seja, o 
processo é ser um instrumento de realização da jurisdição. Nas 
palavras de Humberto Theodoro Júnior o objetivo do processo é 
promover “a atuação do direito objetivo nos casos em que este não 
seja voluntariamente observado”. Realizando, dessa maneira, a “tutela 
jurisdicional dos direitos”, que se dá por meio da intervenção do juiz”4. 

O direito processual civil brasileiro sempre gostou da ideia 
de que o processo disciplina a jurisdição e que compreende uma 
atividade estatal com o objetivo de garantir a “eficácia prática e 
efetiva do ordenamento jurídico”, por meio tanto da cognição como 
da execução5. Ao processo é atribuída natureza teleológica, “nele se 
caracteriza sua finalidade de exercício do poder”, como “(instrumento 
através do qual a jurisdição opera) (instrumento para a positivação do 
poder)”6. Reafirmando o caráter instrumental da norma processual 
e do direito processual estão os eminentes autores paulistas Antônio 
Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel 
Dinamarco que tentam demonstrar que o “direito processual é, assim, 
do ponto-de-vista de sua função puramente jurídica, um instrumento 
a serviço do direito material: todos os seus institutos básicos 
( jurisdição, ação, exceção, processo) são concebidos e justificam-se 
no quadro das instituições do Estado pela necessidade de garantir a 
autoridade do ordenamento jurídico. O objeto do direito processual 
reside precisamente nesses institutos e eles concorrem decisivamente 
para dar-lhe sua própria individualidade e distingui-lo do direito 
3 GOLDSCHIMITD apud THEODORO JUNIOR, Humberto. Direito e Processo. Rio de 
Janeiro: Aide, 1997, v. 5. p. 17-18.
4 THEODORO JUNIOR, Humberto. Direito e Processo. Rio de Janeiro: Aide, 1997, v. 5. 
p. 19-20.
5 Ibidem, p. 21.
6 DINAMARCO, Cândido R.A instrumentalidade do processo. 2. ed. rev. e atual. S. 
Paulo: RT, 1990.
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material”7. Para Dinamarco “o importante não é o consenso em torno 
das decisões estatais, mas a imunização delas contra os ataques dos 
contrariados. (...) Isso não significa que a missão social pacificadora 
se dê por cumprida mediante o alcance de decisões, quaisquer que 
sejam e desconsiderado o teor das decisões tomadas. Entra aqui a 
relevância do valor de justiça. Eliminar conflitos mediante critérios 
justos – eis o mais elevado escopo das atividades jurídicas do Estado”8. 
Revela a “escola paulista de processo” uma tendência ao abandono 
das fórmulas exclusivamente jurídicas, além da destinação liberal 
da jurisdição, como meio de tutela do indivíduo em face de possíveis 
abusos ou desvios de poder pelos agentes públicos, ou seja, como 
elemento de equilíbrio entre os valores poder e liberdade, bem como o 
reconhecimento do dever que o Estado tem e que mediante o processo 
exerce, de interferir na vida da própria sociedade e nas relações entre 
seus membros, em nome da paz social9.

Em posição contrária ao ensinamento dos juristas supracitados 
está o Professor Frederico Marques que afirma: “o direito processual, ao 
reverso do que geralmente se sustenta, não tem caráter instrumental, 
nem serve apenas para restabelecer, fora do processo, a observância 
do direito objetivo material. A finalidade das normas processuais é 
regular composição do litígio, a fim de ser dado a cada um o que é 
seu. E se é certo que esse objetivo acaba atingido mediante aplicação 
in concreto do direito material, a conclusão a tirar-se é a de que este 
constitui instrumento do órgão jurisdicional, meio e modo que é 
para solucionar-se a lide secundumius”10. Para Frederico Marques, 
a instrumentalidade do processo não é devido a sua função de fazer 
realizar o direito material e, sim, em se constituir no instrumento por 
meio do qual a jurisdição se faz presente, para se chegar na pacificação 
dos conflitos. Aroldo Plínio Gonçalves, desenvolvendo a teoria de 
7 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, 
Cândido R. Teoria geral do processo. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 40-41.
8 Ibidem, p. 161.
9 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, 
Cândido R. Teoria geral do processo. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 157-158.
10 MARQUES, José Frederico. Manual de direito processual civil. 13. ed., São Paulo: 
Saraiva, 1990, p. 40-41.
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Elio Fazzalari, demonstra que para desenvolver as características do 
procedimento e do processo, elas não devem ser investigadas em razão 
de elementos finalísticos, mas devem ser buscadas dentro do próprio 
sistema jurídico que os disciplina. E o sistema normativo revela que, 
antes que “distinção”, há entre eles uma relação de inclusão, porque 
o processo é uma espécie do gênero procedimento, e, se pode ser 
dele separado, é por uma diferença especifica, uma propriedade que 
possui e que o torna, então, distinto, na mesma escala em que pode 
haver distinção entre gênero e espécie. A diferença específica entre 
procedimento em geral, que pode ou não se desenvolver como processo, 
e o procedimento que é processo, é a presença neste do elemento que 
a especifica: o contraditório. O processo é um procedimento, mas 
não qualquer procedimento; é o procedimento de que participam 
aqueles que são interessados no ato final, de caráter imperativo, por 
ele preparado, mas não apenas participam; participam de uma forma 
especial, em contraditório entre eles, porque seus interesses em 
relação ao ato final são opostos11. 

Segundo Fazzalari, o que caracterizará o processo é o fato 
dele se constituir por uma pluralidade de sujeitos que possuem uma 
característica própria, qual seja, um modo especial de participação 
nos atos que conduzirão ao provimento12. Aroldo Plínio Gonçalves, 
com base em Fazzalari, desmistifica o conceito de processo, afirmando 
que o “processo é espécie e que o procedimento é o gênero, sendo 
que o processo é o procedimento que se realiza em contraditório”, 
no qual as partes possuem iguais oportunidades de se manifestarem, 
dentro de um mesmo ordenamento jurídico. Na palavras de Fazzalari, 
o processo é um procedimento com a garantia de participação das 
partes para a obtenção do ato final, em contraditório, devendo os 
participantes do processo se entenderem como autores da decisão 
judicial (provimento)13. 

11 GONÇALVES, Aroldo Plínio. Técnica processual e teoria do processo. Rio de Janeiro: 
Aide, 1992, p. 68.
12 FAZZALARI, Elio. Istituzioni di diritto processuale. 6. ed., Padova: CEDAM, 1992, 
p. 81.
13 FAZZALARI, Elio. Istituzioni di diritto processuale. 6. ed., Padova: CEDAM, 1992, 



174 | Muito prazer!Nós somos esses ‘tais’  DIREITOS HUMANOS!

Fazzalari caracteriza a estrutura do contraditório com os 
seguintes elementos: a) participação dos destinatários do ato final 
na fase preparatória do processo; b) simétrica paridade destes 
interessados; c) mútua implicação de seus atos; relevância de tais atos 
para o ato final14. Nesse sentido o contraditório surge para o processo 
como um elemento fundamental de garantia da participação das 
partes e teve seu status elevado a direito-garantia constitucional com 
a promulgação da Constituição da República de 1988 (art. 5º, inc. LV 
da CR/88). 

A CR/88, em seu art. 5º, inc. LV, inaugura, do ponto de vista 
normativo constitucional, no Brasil, a necessidade de entender o 
processo como direito-garantia fundamental do cidadão e que para a 
definição do conceito de processo seria necessário a observância tanto 
do contraditório quando da ampla defesa. Assim, ficou inaugurado o 
fenômeno de constitucionalização do processo que nada mais é do que 
pensar todo o processo como um conjunto de normas fundamentais 
para garantir o contraditório e ampla defesa. Deixou-se, a partir da 
CR/88 a ideia de que o processo serve para a jurisdição e passou-se a 
entender que o processo é instrumento de garantia do contraditório, 
da ampla defesa, da isonomia e do devido processo legal (art. 5º, LIV 
da CR/88).

Mesmo verificando que a CR/88 inaugurou, do ponto de vista 
normativo, o processo constitucional brasileiro infelizmente no plano 
de aplicação das leis processuais o que verificamos é que os tribunais 
ainda adotavam a concepção velha e antiquada de contraditório. 
Admitia-se que o contraditório era somente necessário para que as 
partes fossem ouvidas no processo, mas não se exigia que o julgador 
levasse em consideração os argumentos e provas para fundamentar 
suas decisões. No CPC-1973 verifica-se que o contraditório era 
meramente instrumental com vista a garantia da dialeticidade (art. 
125, I do CPC-1973) das partes, mas sem poder de influência pois havia 
a compreensão de que o julgador possuía o seu livre convencimento 

p. 82-83.
14 Ibidem, p. 82.
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sobre as questões de direito e de fato. Ao julgador era permitido 
apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias 
constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá 
indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento 
(art. 131 do CPC-1973).

Havia um conflito entre a CR/88, no art. 5º, inc. LV, e o CPC, 
entre os arts. 125, I e 131 do CPC-1973. Enquanto parecia indicar 
a CR/88 que a garantia do contraditório seria a forma de garantir a 
democracia no processo jurisdicional brasileiro para o CPC-1973 o 
contraditório era apenas uma atividade burocrata e que se revelava 
em uma oportunidade das partes de apresentar argumentos que em 
nada poderiam afetar o livre convencimento jurisdicional, já que o 
juiz deveria apenas dizer qual seria seu entendimento e apresentar 
suas razões para tanto. 

Entre os anos de 1988 a 2015, mesmo com parte dos juristas e 
processualistas brasileiros indicando a necessidade de ruptura com 
o velho conceito de contraditório como apenas direito de ser ouvido 
pelos juízes, e com a necessidade de constitucionalização do processo, 
os tribunais brasileiros se posicionavam de forma conservadora e 
acanhada. Quase sempre, decisões eram mantidas pelos tribunais 
sob o argumento de que se as partes foram devidamente ouvidas não 
haveria a ocorrência de cerceamento do contraditório. 

Assim, tivemos que aguardar o CPC-2015 para que o contraditório 
pudesse ser explicado de forma normativa, sinalizando para os 
tribunais brasileiros que já não era mais possível que uma decisão fosse 
tomada com base no livre convencimento (art. 131 do CPC-1973) e com 
base em argumentos pelos quais as partes não tiverem a oportunidade 
de se pronunciar de forma satisfatória e anterior à decisão.

3. CONTRADITÓRIO, COOPERAÇÃO E PROCESSO 
CONSTITUCIONAL

O contraditório, como está indicado no artigo 5º, inciso LV da 
Constituição da República estabelece que “aos litigantes, em processo 
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judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados 
o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela 
inerentes”.

Perceba que o art. 5º, inc. LV, da CR/88 é uma norma fundamental 
de processo que precisava ser explicada e que não havia, até 2015, 
nenhum fundamento normativo que pudesse indicar e nortear o 
entendimento sobre a garantia ou não do contraditório e da ampla 
defesa. Havia apenas a preocupação pelos tribunais de se cumprir 
as normas processuais previstas pelo CPC-1973 e assim estariam 
automaticamente cumprindo o contraditório e a ampla defesa. A ideia 
que reinava para a garantia do contraditório no processo jurisdicional 
brasileiro pode ser bem-posta nas palavras de Liebman, segundo 
o qual, “o princípio do contraditório é a garantia fundamental da 
Justiça e regra essencial do processo. Segundo este princípio, todas as 
partes devem ser postas em posição de expor ao juiz as suas razões, 
antes que ele profira a decisão. As partes devem poder desenvolver 
suas defesas de maneira plena e sem limitações arbitrárias. Qualquer 
disposição legal que contraste com essa regra deve ser considerada 
inconstitucional e, por isto, inválida”15.

No entanto, pelos ensinamentos de Fazzalari e Aroldo Plínio 
Gonçalves, mesmo antes do CPC-2015, a ideia de ‘contraditório’, era 
no sentido de evolução. Carecíamos apenas de normas jurídicas sobre 
o ponto. Sustenta Aroldo Plínio Gonçalves que “o contraditório não 
é apenas ‘a participação dos sujeitos do processo. O contraditório 
é a garantia de participação, em simétrica paridade, das partes, 
daqueles a quem se destinam os efeitos da sentença, daqueles que são 
“interessados”, ou seja, aqueles sujeitos do processo que suportarão 
os efeitos do provimento e da medida jurisdicional que o Estado vier 
a impor”16. Explicando melhor, reforça o autor que: “o contraditório 
não é o “dizer” e o “contradizer” sobre matéria controvertida, não é a 
discussão que se trava no processo sobre a relação de direito material, 

15 LIEBMAN, Enrico Tullio. Apud MARCATO, Antônio Carlos. Preclusões: Limitação 
ao Contraditório? Revista de Processo, São Paulo, ano 5, n. 17, 1980, p. 111.
16 GONÇALVES, Aroldo Plínio. Técnica Processual e teoria do processo. Rio de Janeiro: 
Aide, 1992, p. 120-124.
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não é a polêmica que se desenvolve em torno dos interesses divergentes 
sobre o conteúdo do ato final. Constitui-se, necessariamente, da 
igualdade de oportunidade no processo, é a igual oportunidade de 
tratamento, que se funda na liberdade de todos perante a lei. É essa 
igualdade que compõe a essência do contraditório enquanto garantia 
de simétrica paridade de participação no processo”17.

Lebre de Freitas, tecendo considerações sobre o contraditório 
no direito processual português, afirmou que o mesmo seria uma 
garantia à “proibição da chamada decisão-surpresa18”. Isso significava 
que o tribunal estava proibido de decidir sobre questão de direito 
material ou processual sem que as partes tivessem a oportunidade de 
manifestação.

Verificamos que o código de processo civil francês já possuía a 
preocupação em explicar o sentido do contraditório. Há no CPC fran-
cês um capítulo intitulado “La contradiction” em que o legislador 
francês, no ano de 1980, busca dar sentido ao contraditório e ao com-
portamento dos sujeitos processuais para seu efetivo cumprimento. 
Segundo o art. 16 do CPC francês: “o juiz deve, em todas as circunstân-
cias, observar e observar o princípio da contradição. Não pode reter, 
em sua decisão, os meios, as explicações e os documentos invocados 
ou produzidos pelas partes que se pudessem debatê-los contraditoria-
mente. Não pode basear a sua decisão nos fundamentos jurídicos que 
levantou de ofício sem antes ter convidado as partes a apresentar as 
suas observações.”19

Durante os anos de 1988 até 2015 o Brasil buscava fontes 
estrangeiras de direito processual para dar sentido a norma processual 
prevista no art. 5º, inc. LV da CR/88, em especial, o contraditório. A 
partir de 2015, com a promulgação de um novo CPC brasileiro, houve 
17 GONÇALVES, Aroldo Plínio. Técnica Processual e teoria do processo. Rio de Janeiro: 
Aide, 1992, p. 127.
18 LEBRE DE FREITAS, José. Introdução ao processo civil: conceito e princípios gerais 
à luz do códigorevisto. Coimbra: Coimbra Editora, 1996, p. 103.
19 Art. 16 do CPC francês: Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer 
lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les 
explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à 
même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit 
qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
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a preocupação do legislador brasileiro em seguir a tendência mundial 
de indicar e explicar o sentido do contraditório para que pudesse evitar 
decisões arbitrárias no judiciário. Assim, pelo CPC-2015, verificamos a 
existência de três artigos importantes para conceituar o contraditório, 
são eles os artigos 7º, 9º e 10º do CPC.   

 No art. 7º do CPC-2015 pode-se perceber que o legislador 
indica qual o conceito de contraditório que deve o julgador aplicar 
dando sentido a norma prevista no art. 5º, inc. LV da CR/88, qual seja, 
“como paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e 
faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres 
e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo 
efetivo contraditório”. Completando o artigo 7º do CPC-2015 temos o 
artigo 9º e 10º do CPC-2015 que indicam a proibição de existir decisão 
sem contraditório. Assim, estabelecem os referidos artigos que “não se 
proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente 
ouvida” e que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, 
com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às 
partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria 
sobre a qual deva decidir de ofício”.

Referendou-se, com os artigos supracitados, o entendimento de 
que o processo jurisdicional brasileiro deve garantir o contraditório 
e o mesmo é entendido como o “exercício de direitos, faculdades, 
deveres e ônus em simétrica paridade pelas partes”, mas também, 
como o direito de “proibição de decisão surpresa” e a necessidade de 
“influenciar a decisão” com o julgador indicando “motivos” de sua 
decisão e levando em consideração a argumentação desenvolvida 
pelas partes.

É oportuno lembrar as lições do Ronaldo Brêtas de Carvalho 
Dias, que bem explica o conceito de contraditório como elemento 
vinculativo para a fundamentação das decisões jurisdicionais. Segundo 
o autor, o contraditório é qualificado pelo quadrinômio estrutural” 
qual seja, informação-reação-diálogo-influência. Sustenta o autor 
que o contraditório, norma fundamental do processo (art. 7º do CPC) 
garante regular informação as partes de quaisquer atos processuais e a 
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oportunidade a cada uma delas de reação aos atos processuais da parte 
adversa. Para que tal objetivo seja atingido, é necessário permanente 
diálogo do juízo com as partes, a fim de lhes permitir a oportunidade 
de ampla manifestação sobre o desenvolvimento do processo e assim 
exercerem influência no seu desenvolvimento e resultado decisório1.

Sobre o assunto, também assevera Didier: “não adianta permitir 
que a parte, simplesmente, participe do processo; que ela seja ouvida. 
Apenas isso não é o suficiente para que se efetive o principio do 
contraditório. É necessário que se permita que ela seja ouvida, é claro, 
mas em condições de poder influenciar a decisão do magistrado. Se 
não for conferida a possibilidade de a parte influenciar a decisão do 
magistrado – e isso é poder de influência, poder de interferir na decisão 
do magistrado, interferir com argumentos, interferir com ideias, com 
fatos novos, com argumentos jurídicos novos; se ela não puder fazer 
isso, a garantia do contraditório estará ferida. É fundamental perceber 
isso: o contraditório não se implementa, pura e simplesmente, com a 
ouvida, com a participação; exige-se a participação com a possibilidade, 
conferida à parte, de influenciar no conteúdo da decisão”2.

Paralelo a qualificação do contraditório como informação-
reação-diálogo-influência apresentado pelo autor Ronaldo Brêtas de 
Carvalho Dias, temos que necessariamente que fazer uma conexão 
com outro elemento que compõe o contraditório, modernamente, 
qual seja, a necessidade de cooperação ou comparticipação. O art. 6º 
do CPC, que também se encontra dentro do capítulo sobre as “normas 
fundamentais de processo”, indica e completa no entendimento sobre 
o exercício do contraditório e da garantia do art. 5º, inc. LV da CR/88. 
Indica o art. 6º que “todos os sujeitos do processo devem cooperar 
entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito 
justa e efetiva”.

Fredie Didier Júnior sustenta que “cooperação atua diretamente, 
imputando aos sujeitos do processo deveres, de modo a tornar ilícitas 

1 BRÊTAS, Ronaldo de Carvalho Dias. Processo Constitucional e Estado Democrático 
de Direito. 4ª ed., rev., atual. e ampliada, Belo  Horizonte: Editora Del Rey, 2018, p. 137.
2 DIDIER, Jr. Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo e 
Processo de  Conhecimento. Salvador: JusPodivm, 2008, p. 45.
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as condutas contrárias à obtenção do “estado de coisas” (comunidade 
processual de trabalho) que o princípio da cooperação busca 
promover. Essa eficácia normativa independe da existência de regras 
jurídicas expressas. Se não há regras expressas que, por exemplo, 
imputem ao órgão jurisdicional o dever de manter-se coerente com os 
seus próprios comportamentos, protegendo as partes contra eventual 
comportamento contraditório (venire contra factumproprium) do 
órgão julgador, o princípio da cooperação garantirá a imputação desta 
situação jurídica passiva (dever) ao magistrado. Repita-se: o princípio 
da cooperação torna devidos os comportamentos necessários à 
obtenção de um processo leal e cooperativo.”3 Alexandre Freitas 
Câmara aduz que “o princípio da cooperação deve ser compreendido 
no sentido de que os sujeitos do processo vão “co-operar”, operar 
juntos, trabalhar juntos na construção do resultado do processo”4.

Importa salientar que a cooperação não seria um princípio, mas 
um dever. O art. 6º do CPC não possui densidade normativa suficiente 
para justificar a existência de um princípio e a não cooperação 
dos sujeitos não teria força para levar a anulação do processo o 
que demonstraria a inexistência de autonomia ao princípio da 
cooperação5. Ronaldo Bretas de Carvalho Dias, aduz que o texto da 
norma contido no Código de Processo Civil não se descurou em tratar 
com clareza sobre a cooperação processual, na medida em que faltou-
se “melhor clareza e precisão, em linguagem que possibilitasse exata 
compreensão de seu objetivo, ao se referir à cooperação processual, 
preferindo o emprego de nomenclatura jurídica adequada”6. Sob tal 
perspectiva argumentativa, Bretas explica que o emprego dos termos 
cooperar (artigo 6º) e cooperação (357§3º) no CPC/2015 não foi uma boa 

3 DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito 
processual civil, parte geral e processo de conhecimento/-17. ed. - Salvador: Ed. Jus 
Podivm, 2015.v.1.213, cit.127.
4  CÂMARA, Alexandre. O novo processo civil brasileiro - 3. ed. - São Paulo: Atlas, 
2017. cit. p.9.
5 ALVES, Isabella Fonseca. A cooperação processual no Código de Processo Civil. Ed. 
D’ Plácido, Belo Horizonte, 2017. cit, p.68.
6 CHAVES, Luis Cláudio da Silva. FERRAZ, Egmar Sousa. Processo civil moderno: em 
homenagem ao professor Raimundo Cândido/organizador – Brasília: OAB, Conselho 
Federal 2017. cit, p. 364.
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opção do legislador, na medida em que seria mais técnico a utilização 
das expressões “comparticipar e comparticipação”, tendo em vista que 
se referem à “garantia fundamental do contraditório e adequadas à 
natureza dialética do processo, que é procedimento em contraditório”. 
Em contraponto, para tal autor o termo foi empregado “diferente e 
acertadamente” nos artigos 26 e 27 do CPC/2015, na medida em que 
se direcionou ao sentido comum ou ordinário de “colaboração, auxílio 
ou ajuda”7.

Corroborando as ideias apresentadas, sustenta Humberto 
Theodoro Júnior que há uma estreita e íntima relação entre a 
cooperação e o contraditório. Em suas palavras “novo CPC brasileiro 
esposa ostensivamente o modelo cooperativo, no qual a lógica dedutiva 
de resolução de conflitos é substituída pela lógica argumentativa, 
fazendo que o contraditório, como direito de informação/reação, 
ceda espaço a um direito de influência. Nele, a ideia de democracia 
representativa é complementada pela de democracia deliberativa no 
campo do processo (...)”8. 

Verificamos, portanto, que com a entrada em vigência do CPC-
2015 o conceito indeterminado de contraditório apresentado pela 
Constituição da República do Brasil passa a ficar específico e claro 
para todos os sujeitos processuais ( juiz-partes-terceiros-advogados-
ministério público). O contraditório não é garantia de diálogo entre 
as partes. O contraditório é uma garantia de efetiva participação e 
cooperação das partes (argumentos jurídicos e argumentos fáticos-
probatórios), com necessária influência na decisão jurisdicional. 

Após 27 anos de dúvidas no direito processual brasileiro sobre a 
interpretação e de aplicação do contraditório, o CPC-2015 disciplinou a 
questão e passou a exigir que todos sejam aplicadores do contraditório 
e fiscalizadores dele, sob pena da decisão ser anulada por cerceamento 
(art. 9º e 10º do CPC-2015). A decisão será legitimada pelo processo 
7 CHAVES, Luis Cláudio da Silva. FERRAZ, Egmar Sousa. Processo civil moderno: em 
homenagem ao professor Raimundo Cândido/organizador Brasília: OAB, Conselho 
Federal 2017. cit, p. 364.
8 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do 
direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / 
56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. cit, p.131.
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e pela observância do contraditório. Leonardo Carneiro da Cunha 
informa que “a decisão judicial não deve ser fruto de um trabalho 
exclusivo do juiz, mas resultado de uma atividade conjunta, em que há 
interações constantes entre diversos sujeitos que atuam no processo. 
(...) A sentença e, de resto, as decisões judiciais passam a ser fruto de 
uma atividade conjunta”9.

4. CONTRADITÓRIO E SUA APLICAÇÃO NOS TRIBUNAIS 
BRASILEIROS NA VIGÊNCIA DA CR/88 E DO CPC-1973

Apesar da Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, 
inc. LV, inaugurar, normativamente, o processo constitucional brasi-
leiro, como dito, somente em 2015, com o CPC, é que o contraditório 
teve seu conteúdo explicitado e passou a exigir a sua respeitabilidade 
junto aos tribunais, como necessária condição de validade para a de-
cisão jurisdicional (art. 7º, 9º e 10º do CPC), sob pena de nulidade da 
decisão (art. 11 do CPC-2015 e art. 93, inc. IX da CR/88).

Não basta simular a garantia do contraditório para que se tenha o 
direito garantido. Não pode o julgador abrir a oportunidade de diálogo 
com as partes apenas para garantir o respeito a norma prevista no art. 
9º e 10º do CPC e depois decidir com base em entendimentos isolados e 
desconsiderando os fundamentos apresentados pelas partes. É preciso 
que o julgador motive sua decisão refutando os argumentos e provas 
apresentadas pelas partes e atendendo o disposto no art. 489, §1º do 
CPC. Há uma relação direta entre o contraditório e a fundamentação 
das decisões.

Abaixo, apresentaremos algumas decisões paradigmáticas 
do Superior Tribunal de Justiça sobre a sua visão do contraditório 
em casos concretos, e como o mesmo vem sendo implementado e 
discutido pela Corte. Iremos trazer acórdãos que se coadunam com 
a constituição e com a efetiva garantia de participação das partes, 
mas também, traremos acórdãos e decisões, inclusive já pacificadas, 
9 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Comentários ao art. 6º do CPC. In STRECK, Lenio 
Luiz; NUNES, Dierle; CUNHA, Leonardo Carneiro da (Orgs.). Comentários do Código 
de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016, p.42-43.
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que infelizmente não traduzem a efetiva garantia do contraditório no 
processo. 

Como afirmado, o contraditório durante os 30 anos de 
constituição não vem sendo devidamente aplicado pelos tribunais. 
Havia, até 2015, uma ausência de legislação infraconstitucional sobre 
o entendimento a respeito do contraditório e sua correta interpretação 
e agora há um despreparo institucional e jurisdicional no objetivo de 
dar cumprimento ao que está previsto junto ao CPC (art. 7º, 9º e 10º do 
CPC). 

Como já informado, no CPC-1973 decisões que decidiam sobre 
questões que levavam ao não julgamento do mérito poderiam ser dadas 
de ofício pelo julgador e sem que houvesse a participação e o diálogo 
com as partes. Trata-se de um fato notório e que demonstrava que a 
visão do judiciário e dos juízes quanto a aplicação do contraditório se 
resumia apenas ao dizer e contradizer nos autos.

Outro fato notório e que ocorre no judiciário com muita 
frequência é justamente as decisões padronizadas. Decisões que se 
prestam a servir para qualquer pretensão e para deferir ou indeferir 
requerimento elaborados pelas partes. Muitas vezes nos deparamos 
com pedidos de tutela de urgência em que a resposta do judiciário é 
no sentido de apenas dizer: “indefiro por não vislumbrar nos autos 
os elementos e requisitos necessários para o deferimento da medida 
requerida”. Não se presta o julgador a indicar nos autos os argumentos 
trazidos pelas partes e nem as provas que motivaram sua decisão. 
Trata-se de uma decisão obscura e hermética que impossibilita as 
partes entenderem os motivos do indeferimento e até mesmo impede 
que possam ser combatidos em eventuais recursos. 

 Outro exemplo de decisão com notória violação do contraditório 
e da fundamentação da decisão é a conhecidíssima decisão que rejeita 
ou nega provimento aos embargos de declaração com a seguinte 
afirmação “não vislumbro nos autos elementos que possam servir 
para corrigir omissão, contradição ou obscuridade”. Tal decisão 
não apresenta argumentos e impede a participação e fiscalização da 
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decisão pela parte pois não é possível entender quais os motivos pelos 
quais os embargos de declaração foram rejeitados.

Outros exemplos mais esdrúxulos podem ser citados 
demonstrando que ao longo de 27 anos de Constituição da República 
e de constitucionalização do processo, bem como, de colocação do 
contraditório como direito-garantia fundamental, o mesmo vem sendo 
vilipendiado pelos tribunais brasileiros ou sendo mal interpretados 
para atender a critérios de celeridade sem qualquer qualidade na 
decisão. 

Uma decisão interessante para demonstrar o que estamos 
falando foi o Habeas Corpus n. 137.549/RJ, no qual a Relatora foi a 
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, da Sexta Turma do Superior 
Tribunal de Justiça. Nesta decisão, o Superior Tribunal de Justiça, 
entendeu que o princípio do contraditório deveria ser limitado em 
nome da aplicação da lealdade processual e da boa-fé. Isso significou 
dizer que não poderia uma pessoa se aproveitar da alegação de 
cerceamento do contraditório, se foi a mesma que deixou de cumprir 
o dever de informar o endereço correto para que as intimações fossem 
feitas de forma regular. Verificando os fundamentos colacionados 
na decisão, buscando a confrontação do princípio do contraditório 
com o princípio da boa-fé e lealdade processual, verificamos que a 
Ministra Relatora, no presente caso, andou bem no que tange a não 
reconhecer a nulidade do processo por ausência de contraditório. Isso 
porque, nenhum princípio tem aplicação de forma absoluta e sempre 
deve ser interpretado mediante a verificação de outras questões que 
envolvem os fatos. No presente caso, o que se verifica é que a Ministra 
Relatora entendeu que a culpa pela ausência de intimação se deu 
exclusivamente pelo fato de que o paciente não informou o seu local 
de encontro/endereço, e, portanto, não poderia agora se aproveitar de 
sua própria torpeza. No entanto, a decisão que julgou o comentado 
HC deixou de considerar que o contraditório se revela na verificação 
de participação do interessado no processo e se houve a influência da 
decisão no resultado da decisão jurisdicional. O contraditório, como 
ressaltado em tópico anterior, não é apenas um direito de ser ouvido, 
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mas sobretudo, um direito de participar, influenciar o resultado da 
decisão com fatos e fundamentos jurídicos relevantes10.

Outro caso interessante, no que tange a proteção do princípio 
do contraditório pelo Superior Tribunal de Justiça, foi justamente no 
Mandado de Segurança n.19.179/DF, cujo o Relator foi o Ministro Mauro 
Campbell Marques, da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça. 
Neste Acórdão, em Mandado de Segurança, o Superior Tribunal de 
Justiça, entendeu que apesar do Brasil já se encontrar a mais de 20 anos 
com uma Constituição Federal que dispõe no seu art. 5º., inc. LV, com 
a garantia do contraditório inclusive nos processos administrativos, 
ainda verificamos que muitos órgãos da Administração Pública não 
garantem o referido princípio do contraditório aos seus servidores11. 
No presente caso julgado pelo STJ, a discussão pairava sobre um 
servidor que foi exonerado sem nenhum processo administrativo, sem 
a observância do efetivo contraditório e ampla defesa. Assim, andou 
bem a decisão do STJ, permitindo a anulação do ato demissional que 
não observou o devido procedimento legal de dispensa12. No entanto, 
a consideração que tecemos sobre o referido caso é que o Ministro 
Relator deixou claro que, para garantir o contraditório no processo 

10 HC 137.549/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma do STJ, 
julgado em 07/02/2013, DJe 20/02/2013.
11 Cf. entendimento do STF: Processo. Ato administrativo. Declaração de insubsistência. 
Audição da parte interessada. Inobservância. Uma vez constituída situação jurídica 
a integrar o patrimônio do administrado ou do servidor, o desfazimento pressupõe 
o contraditório. Precedente: RE 158.543-9/RS, por mim relatado perante a Segunda 
Turma, com acórdão publicado no DJ de 6-10-1995.” (AI 587.487-AgR, Rel. Min. Marco 
Aurélio, julgamento em 31-5-2007, Primeira Turma, DJE de 29-6-2007.) No mesmo 
sentido: RE 466.521-AgR, rel. min. Dias Toffoli, julgamento em 7-8-2012, Primeira 
Turma, DJE de 22-8-2012.
12 Cf. A jurisprudência, também do Supremo Tribunal Federal também está 
coadunado com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no caso acima citado. 
Assim o STF entende que a ausência de processo administrativo ou a inobservância 
aos princípios do contraditório e da ampla defesa tornam nulo o ato de demissão de 
servidor público, seja ele civil ou militar, estável ou não.” (RE 513.585-AgR, Rel. Min. 
Eros Grau, julgamento em 17-6-2008, Segunda Turma, DJE de 1º-8-2008.) No mesmo 
sentido: RE 594.040-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 6-4-2010, 
Primeira Turma, DJE de 23-4-2010; RE 562.602-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento 
em 24-11-2009, Segunda Turma, DJE de 18-12-2009. Vide: AI 634.719-ED, Rel. Min. Dias 
Toffoli, julgamento em 7-2-2012, Primeira Turma, DJE de 9-3-2012; RE 289.321, Rel. 
Min. Marco Aurélio, julgamento em 2-12-2010, Primeira Turma, DJE de 2-6-2011; RE 
217.579-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 16-12-2004, Primeira Turma, DJ 
de 4-3-2005.
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administrativo e judicial, basta verificar a oitiva do servidor, o que em 
nosso entendimento, não deveria ser o bastante. Ouvir o servidor em 
audiência de justificação é necessário, mas a decisão de exoneração 
deve permitir que o servidor exerça o contraditório de forma efetiva, 
através da influência da decisão por meio da argumentação e de provas 
produzidas pelo mesmo. 

Outro acórdão interessante a respeito do contraditório ocorreu 
no julgamento do recurso de EDcl no AREsp 76.987/RJ, cujo o Relator 
foi o Ministro Arnaldo Esteves Lima13. Neste caso, estava-se discutindo 
o valor da prova emprestada nos autos e sua força probante. 

Neste caso paradigmático, o que se verifica na decisão, é que 
o Ministro Relator apontou pela validade da prova emprestada e sua 
força probante, desde que submetida ao crivo do contraditório. Assim, 
pelo entendimento do Relator, se houve a oportunidade de debater, 
argumentar e realizar a contraprova nos autos, qualquer prova 
emprestada tem a mesma força probante das provas originariamente 
produzidas nos autos. Essa decisão importante demonstra que havia já 
de algum tempo a indicação de que o contraditório deveria ser mais do 
que apenas a dialética entre as partes.

No entanto, pelo que verificamos, havia no Superior Tribunal 
de Justiça a coesa ideia de que o contraditório deveria ser apenas um 
direito de dizer e contradizer e nada mais. Poucos eram os Ministros 
que julgavam de forma a indicar a necessidade de influência e de 
vedação da decisão surpresa para a garantia do contraditório. No 
acórdão julgado em Agravo Regimental n. 1413561/RS, no qual o 
Relator foi o Ministro Campos Marques, da Quinta Turma do Superior 
Tribunal de Justiça  verificamos que o Ministro Relator entendeu que 
o art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal não impõe a obrigatoriedade 
de instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar para o 
reconhecimento da referida infração de um detento infrator, mas 
somente exige a realização de audiência de justificação que possibilite 
a oitiva prévia do sentenciado, garantindo-se, desse modo, o exercício 

13 EDcl no AREsp 76.987/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turmado 
STJ, julgado em 06/12/2012, DJe 13/12/2012.
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do contraditório e da ampla defesa. Nesta decisão, o Superior Tribunal 
de Justiça admitiu a aplicação de punição e, portanto, a redução 
de direitos do detento, aplicando a legalidade da Lei de Execução 
Penal, sem observar que a Constituição. Afastou-se a aplicação da 
Constituição e deu-se vigência ao art. 118 da Lei de Execução Penal14.

É importante indicar que todos os julgamentos apresentados 
acima são do ano de 2013 e portando sem ainda a entrada em vigor 
no CPC-2015. No entanto, tal dado é importante para demonstrar que 
mesmo com a constitucionalização do contraditório (art. 5º, inc. LV 
da CR/88) ainda não foi possível que os tribunais tivessem um salto de 
qualidade das decisões jurisdicionais.  Em várias decisões pesquisadas 
no próprio sítio do Superior Tribunal de Justiça verificamos que a 
ementa estabelece que não houve a violação do contraditório e ampla 
defesa mas não informa, em seu voto, o que o mesmo entende sobre tais 
princípios15. É necessário, que a decisão, ao se referir sobre a garantia 
do contraditório, possibilite ao menos o que o julgador entende por 
contraditório. Dizer apenas que foi garantido o contraditório sem, 
contudo, informar para os leitores da decisão onde o mesmo se 
implementou, é o mesmo que não fundamentar a decisão.

Por fim, citamos o julgamento do Agravo Regimental em Recurso 
Especial n. 982.984/DF, no qual o Relator foi o Ministro Marco Aurélio 
Belize, da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça debatendo 
sobre a nulidade de processo administrativo disciplinar sem a devida 
participação do advogado: entendeu por aplicar a Súmula Vinculante 
n. 5 do Supremo Tribunal Federal e decidir pela legalidade da demissão 
de servidor que não teve advogado constituído16. A referida decisão, do 
ponto de vista técnico não há nenhuma crítica. Isso significa que o 
Superior Tribunal de Justiça e a Turma acertaram no Julgamento e na 
14 AgRg no Ag 1413561/RS, Rel. Ministro Campos Marques (Desembargador  convocado 
do TJ/PR), Quinta Turma do STJ, julgado em 19/02/2013, DJe 22/02/2013.
15 Não há como se sustentar a ilegalidade do ato que aplicou a sanção ao recorrente, 
tendo em vista que as garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório, 
ampla defesa e legalidade foram devidamente atendidas no processo administrativo 
disciplinar. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS  34.290/GO, Rel. Ministro 
Benedito Gongalves, Primeira Turma do STJ, julgado em 05/02/2013, DJe 08/02/2013).
16 AgRg no REsp 982.984/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma do 
STJ, julgado em 18/09/2012, DJe 21/09/2012.
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fundamentação, demonstrando obediência necessária e obrigatória 
à Sumula Vinculante n. 5 do Supremo Tribunal Federal. Mas esse 
entendimento demonstra muito bem que ainda estávamos carentes de 
normas jurídicas e processuais sobre o contraditório pois, como dito, 
não basta para o contraditório apenas a dialética das partes nos autos. A 
defesa técnica é elemento fundamental para a garantia do contraditório, 
tanto no processo judicial quanto no processo administrativo. Não 
é possível que alguém faça sua própria defesa e isso seja entendido 
como exercício efetivo do contraditório. Sem domínio das regras 
processuais, dos elementos de provas e da linguagem correta, a defesa 
está prejudicada e o contraditório também. O contraditório é uma das 
garantias centrais dos discursos de aplicação jurídica institucional e é 
condição de aceitabilidade racional do processo17. Infelizmente, sem 
a participação do advogado, será muito difícil ao servidor acusado 
de infração administrativa se defender e exercer o contraditório em 
sua moderna concepção de informação-reação-diálogo-influência. A 
complexidade de implicações técnicas e argumentativas necessárias 
para o contraditório e para a ampla defesa não podem ser exercidas 
exclusivamente pela parte e sem a participação do advogado.

5. CONTRADITÓRIO E SUA APLICAÇÃO NOS TRIBUNAIS 
BRASILEIROS NA VIGÊNCIA DA CR/88 E DO CPC-2015

Em 2015, com a promulgação do novo CPC brasileiro, o legislador, 
como já ressaltado buscou indicar para os tribunais que o conceito de 
contraditório não seria mais admitido como mera dialética entre as 
partes. Necessariamente seria obrigado que os tribunais garantissem 
quatro elementos que norteiam o exercício do contraditório, quais 
sejam, a informação-reação-diálogo-influência. 

A esperança do novo CPC brasileiro de 2015 era os julgadores 
tivessem nova postura, evitando decisões surpresas, cujo o fundamento 
não tivesse sido oportunizado para as partes argumentarem e que 
17 CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. O Processo Constitucional como 
Instrumento da Jurisdição Constitucional. Revista da Faculdade Mineira de Direito. 
Belo Horizonte, v.3, n. 5 e 6, p. 164/165, 1o. e 2o. sem. 2000.
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fossem devidamente fundamentadas com a necessária obrigação de 
que todos os argumentos das partes fossem devidamente enfrentados 
(art. 489, §1º do CPC-2015).

Infelizmente, pelo que temos visto, o CPC-2015 vem sofrendo, 
no que tange a garantia do contraditório e da violação da decisão 
surpresa uma resistência bastante grande dos tribunais. Sustentam 
que é impossível e inviável atender os arts. 7º, 9º e 10º do CPC sem 
que isso atrapalhe a celeridade processual e a duração razoável do 
processo. Sustentam, ainda, que a exigência feita pelo CPC-2015 para 
que a decisão seja fundamentada e que todos os fundamentos jurídicos 
sejam enfrentados é descabida e desnecessária, fazendo com que as 
decisões demorem mais do que já demoram normalmente (art. 489, 
§1º, inc. IV do CPC-15). 

O Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema sobre a 
necessidade de fundamentação das decisões e sobre a obrigatoriedade 
de não proferir decisões surpresas para as partes respeitando o art. 9º, 
10º, e 489, §1º, IV todos do CPC, tentou fazer uma diferenciação entre 
fundamento jurídico e fundamento legal. Para a 4ª. Turma do STJ que 
enfrentou o tema, somente deveria o juiz enfrentar os fundamentos 
jurídicos e não os fundamentos legais para atender a obrigatoriedade 
de fundamentar e enfrentar todos os argumentos apresentados pelas 
partes. Sustentou o STJ neste julgamento que não haveria necessidade 
de enfrentar os fundamentos legais pois o “conhecimento geral da lei 
é presunção jure et de jure”. Com esse entendimento, o STJ buscou 
dar novo entendimento e interpretação ao contraditório para indicar 
somente a necessidade de garantir a prévia manifestação das partes 
sobre os fundamentos jurídicos. 

Para Ronaldo Brêtas de C. Dias et al a interpretação correta 
sobre o art. 489, §1º, IV do CPC sobre a obrigatoriedade do juiz ter 
que enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes deve 
ser entendido como a necessidade e obrigatoriedade de enfrentar 
questões. As decisões devem ser dadas no objetivo de resolver questão 
(ponto controvertido). O juiz não julga os argumentos e sim questões. 
Sustenta Ronaldo Brêtas de C. Dias et al que “juiz não julga argumentos, 
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juiz julga questões. Assim, pode acontecer que a decisão, no desate 
das questões, acolha os argumentos de umas das partes, o que, em 
princípio, estará afastando os argumentos da parte contrária.”18

Assim, para a garantia do contraditório, no CPC-2015, é 
importante que o juiz enfrente todas as questões controvertidas 
colocadas pelas partes. Obviamente, quando o julgador enfrenta a 
questão se posicionando de forma direta e contrária ao entendimento 
e aos fundamentos legais apresentados pelas partes ainda assim ele 
estaria garantido a fundamentação das decisões (art. 11 do CPC e 
art. 93, IX da CR/88) e a necessidade de enfrentar todas as questões 
controvertidas postas pelas partes (art. 489, §1º, IV do CPC).

O objetivo do art. 10º do CPC e do inc. IV, do §1º do art. 489 do 
CPC é garantir o contraditório prévio das partes e possibilitar que os 
julgamentos possam combater todas as teses jurídicas apresentadas 
pelas partes na clara intenção de demonstrar que a decisão/sentença 
levou em consideração os fundamentos que motivaram a propositura 
da ação ou da defesa. No entanto, é fácil perceber que um argumento 
apresentado pela sentença pode combater mais de uma tese jurídica 
apresentada pelas partes e nesse caso não se deve obrigar que a sentença 
repita fundamentos jurídicos para justificar o afastamento das teses 
que por óbvio já foram rejeitadas com os mesmos fundamentos. 

Um estudo rápido sobre a obrigatoriedade de garantir o 
contraditório e a fundamentação nas decisões demonstra que ainda os 
tribunais brasileiros estão com dificuldade de garantir integralmente 
os 4 elementos estruturantes, quais sejam: informação-reação-
diálogo-influência. 

Há inúmeros recursos de apelação e recurso especial junto 
aos tribunais buscando anular decisão surpresa, decisão sem 
fundamentação e que no fundo acabou por violar o contraditório para 
as partes. Assim, reiteradas vezes os tribunais enfrentam o tema de 

18 BRÊTAS, Ronaldo de Carvalho Dias; SOARES, Carlos Henrique; BRÊTAS, Suzana 
Oliveira Marques; DIAS, Renato José Barbosa; BRÊTAS, Yvonne Mól. Estudos 
sistemáticos do CPC (com alterações pela lei n. 13.256, de 4/2/2016. 2º ed., Belo 
Horizonte : Editora D´Plácido, 2016, p. 184.
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forma a reformar decisões de primeiro grau que insistem em não 
respeitar o devido contraditório e fundamentação das decisões. 

Exemplificando o que estamos dizendo, no julgamento do 
Recurso Especial n. 1641446/PI, de Relatoria do Ministro Ricardo 
Villas Bôas Cueva, da Terceira Turma, decidiu que houve violação do 
contraditório em razão da existência de uma decisão surpresa. Segundo 
sustentou o Relator: “(...) a Corte local, ao inovar no julgamento da 
apelação, trazendo a afirmação de que o contrato ajustado entre as 
partes era de agência, cerceou o direito de defesa do réu, impondo-
lhe as consequências previstas pela Lei nº 4.886/1965 para a rescisão 
imotivada do contrato de representação comercial sem que houvesse 
requerimento da autora e sem possibilidade de apresentar argumentos 
ou produzir provas em sentido contrário”.  

Após o CPC-2015, podemos encontrar inúmeras decisões pelos 
tribunais do Brasil indicando que há a necessidade de respeitar o 
contraditório e a fundamentação das decisões, sob pena de nulidade da 
decisão (art. 10 do CPC e art. 489, §1º do CPC). Portanto, não se admite 
mais o indeferimento de petição inicial (sentença sem o julgamento do 
mérito) sem que antes seja oportunizado ao autor o direito de emenda 
e de manifestação sobre a ausência de interesse ou legitimidade. 
Também não se admite mais a declaração de prescrição e decadência, 
no curso do processo, sem que as partes possam ser previamente 
ouvidas e nem decisão de ofício sem que haja prévia manifestação da 
parte. Inaugurou-se, com o CPC-2015 uma nova realidade processual e 
uma nova de postura pelos tribunais e seus julgadores. Há a indicação 
expressa e direta de que o contraditório deve ser respeitado e que a 
motivação da decisão serve diretamente para fiscalizar se ele está 
sendo observado.

Em uma rápida pesquisa junto ao Tribunal de Justiça do Estado 
de Minas Gerais, no mês de agosto de 2018, foram encontrados através 
da pesquisa e da utilização verbete decisão-surpresa, 84 ocorrências de 
Acórdãos que decidiam sobre o tema da violação do contraditório em 
razão da ocorrência de uma decisão surpresa pelos juízos de primeiro 
grau. Pelo que percebemos, todos foram no sentido de sustentar a 
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nulidade de decisão que não respeitou o art. 10 e 489, §1º, IV do CPC. 
No entanto, ainda parece que na maioria dos casos, o entendimento 
feito pelo TJMG é no sentido de que devem os julgadores enfrentar 
todos os argumentos apresentados pelas partes de fato e de direito e 
não apenas enfrentar as questões ou os fundamentos jurídicos não 
sendo obrigatório dizer e rebater os argumentos legais trazidos pelas 
partes. 

Regra do art. 10 e art. 489, §1º, IV do CPC impõe o contraditório 
pleno e determina a impossibilidade de qualquer julgamento com 
base em questão não debatida pelas partes. Havendo necessidade de 
discutir uma questão para a decisão, deve o julgador abrir prazo para 
manifestação das partes sob pena de incorrer em nulidade da decisão. 

Com tais considerações, verificamos que os tribunais 
brasileiros vêm buscando e impondo aos seus julgadores uma 
maior responsabilidade jurisdicional no objetivo de garantir o efeito 
contraditório. Por todo o país, há inúmeras decisões que buscam 
explicar o contraditório como elemento e garantia fundamental do 
processo e da necessidade de participação das partes. As palavras de 
Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias podem sintetizar a esperança de um 
processo constitucional e da garantia do contraditório efetivo, são 
elas: “o contraditório, princípio componente do devido processo legal, 
na atualidade, não mais pode ser entendido na concepção restritiva de 
ciência bilateral e contrariedade aos atos e termos do processo. Seu 
alcance técnico-cientifico é bem maior, devendo-se compreende-lo 
como garantia fundamental das partes de participação e manifestação 
efetivas em todos os atos e fases do procedimento, sem exceções 
de quaisquer espécies, possibilitando-lhes influírem na geração 
de um pronunciamento decisório favorável aos seus interesses. 
Somente assim, ter-se-á decisão gerada democraticamente pela 
comparticipação dos sujeitos do processo (partes contraditoras e juiz), 
com a implementação técnica dos direitos e garantias constitucionais 
ostentados pelas partes19.

19 BRÊTAS, Ronaldo de Carvalho Dias. Processo constitucional e estado democrático 
de direito. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2012, p. 175.
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Felizmente, apesar de uma demora acima do razoável, a passos 
lentos, o judiciário brasileiro vem modificando sua estrutura e forma 
de trabalho para dar cumprimento ao contraditório e a fundamentação 
das decisões conforme previsto no art. 7, 9, 10 e 489, §1º do CPC. 
Isso levará o Brasil a um ganho de legitimidade e de qualidade das 
decisões que nunca foi experimentado na prática judiciária brasileira. 
Na democracia a fiscalização deve ser incessante e todos os sujeitos 
devem fazer cumprir e fiscalizar para evitar que o contraditório seja 
descumprido ou deixado como letra morta no CPC-2015.

6. CONCLUSÃO

Assim, pretendemos explicar que o art. 5º, LV da CR/88 
inaugurou, normativamente, o processo constitucional brasileiro, 
elevando o contraditório a condição de garantia fundamentação 
do cidadão, da democracia e permitindo que no processo as partes 
pudessem efetivamente participar. 

O art. 5º, inc. LV da CR foi um resultado brasileiro de uma 
tendência mundial de garantir democracia endoprocessual e permitir 
que houvesse uma responsabilidade de todos os sujeitos processuais 
no processo de tomada de decisão e nas resoluções das questões que 
estavam sendo colocadas para discussão no judiciário brasileiro. 

No entanto, mesmo com a Constituição da República de 1988 
indicando a necessidade de observar o contraditório, a prática 
processual brasileira, respaldada pelo CPC de 1973 entendia que o 
contraditório era apenas o direito de dizer e contradizer nos autos, 
uma mera dialética processual não vinculando a decisão e nem o juiz.

Felizmente, ainda que com mais de 27 anos de atraso, com a 
inauguração do CPC-2015, o déficit normativo processual brasileiro 
foi resolvido e finalmente o contraditório foi explicado como um 
direito que precisa ser observado com a efetivação participação das 
partes, com a cooperação dos sujeitos processuais, com a necessária 
publicidade e com a fundamentação das decisões que evitam as 
decisões inconstitucionais e surpresas. Devemos sempre ficar 
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vigilantes e fiscalizar todos os processos no objetivo de evitar que a 
conquista histórica do contraditório se perca em uma pratica forense 
que apenas vise a quantidade de decisões e não a qualidade.
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1. A FUNÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE E DO CURSO DE 
DIREITO - ANÁLISE

Discutir educação é de extrema relevância não somente no 
tocante à formação profissional de alunas e alunos universitários, mas 
também para uma tomada (ou retomada) de consciência de qual é 
nosso papel como cidadãs e cidadãos e qual nosso lugar social, nosso 
lugar no mundo, como integrantes de uma universidade pública e, 
mais especificamente, como juristas. 

E para que esse debate possa existir partimos do pressuposto 
de que a educação e a cultura são constitutivas da cidadania, logo, a 
educação e as experiências que vivemos ainda que dentro dos muros 
da universidade influenciam diretamente a maneira como vamos nos 
portar fora dela.

Nosso debate se inicia sobre “o que é a universidade?”, ou melhor, 
o que ela deve ser, já que infelizmente nem sempre ela tem cumprido 
seu papel no nosso contexto brasileiro. 
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O aspecto crucial para entender a universidade é o princípio 
disposto no art. 207 da Constituição Federal, que determina a 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Esse é o famoso 
tripé de apoio ao processo de ensino-aprendizagem das universidades 
brasileiras, no qual ela deve se sustentar para que possa exercer 
devidamente sua função.

Costumamos nos referir ao ensino-aprendizagem como apenas 
“ensino”. Mas por que se utilizar o termo “ensino-aprendizagem”? 
Porque dizer somente “ensino” nos passa a ideia comum de que 
há um professor transmitindo o seu saber para seus estudantes, 
em um processo vertical, pois quem detém o saber é o professor e 
o aluno deve absorvê-lo. A própria palavra “aluno” vem do latim e 
possui o significado “sem luz”, o que bem evidencia a ideia de que o 
conhecimento se concentra em apenas um dos polos.

Por outro lado, quando pensamos sob a perspectiva do ensino-
aprendizagem, o objetivo da professora ou professor passa a ser 
o de criar condições para que o aluno aprenda por si mesmo e que 
desenvolva suas próprias estratégias para construir o saber. 

O professor apresenta-se, ou é percebido, como um motivador 
ou facilitador, como alguém que oferece e articula oportunidades de 
aprendizagem. Ao contrário da ideia de transmissão de saber por meio 
de um processo vertical, na perspectiva do ensino-aprendizagem 
consideramos que há uma relação horizontal entre docente e discentes, 
uma relação de colaboração, em que não somente estudantes 
aprendem, mas também professora, porque esses estudantes não são 
desprovidos de luz, desprovidos de conhecimento (GHIRARDI, 2012). 

Já o segundo tripé da universidade é a pesquisa. A pesquisa é 
a produção e atualização do conhecimento por meio da investigação 
científica, que segue um método, isto é, obedece a regras de como 
proceder para que o resultado seja válido, seja confiável.

E qual seria a importância da pesquisa? Ainda que se trate de 
pesquisa meramente teórica, seu objetivo final é possibilitar mudanças 
sociais. Mesmo as pesquisas de áreas da ciência diversas das ciências 
humanas e ciências sociais têm como efeito mudanças na sociedade. 
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Para que isso fique mais claro podemos pensar no exemplo da 
ciência da computação e analisarmos como nossa vida mudou depois 
do advento da internet e das inovações tecnológicas. 

Apesar de uma pesquisa da ciência da computação não envolver 
diretamente as pessoas, a aplicação de seus resultados interfere 
na forma como nos relacionamos socialmente. Como é o caso da 
tecnologia modificando a forma como interagimos, como trabalhamos, 
e até mesmo como exercemos nosso lazer.

Por fim, o terceiro tripé da universidade, e o mais esquecido 
inclusive pelas universidades públicas, é a extensão. O conceito de 
extensão vem da ideia de estender o conhecimento. É um processo que 
vai até a sociedade, aos diversos segmentos sociais, a fim de estender 
o produto do ensino e o produto da pesquisa gerados no âmbito 
acadêmico. Ao mesmo tempo, a extensão universitária caracteriza-se 
como um processo que traz para a universidade tanto os problemas 
quanto os conhecimentos gerados nos mais variados segmentos da 
sociedade.

Refletir sobre esse tripé da universidade e, sobretudo, sobre a 
extensão, é importante para que possamos discutir a caracterização 
da universidade como uma instituição social.

De acordo com Marilena Chauí (2003), considerarmos a 
universidade como instituição social significa dizer que ela aspira 
à universalidade e que tem a sociedade como seu princípio e sua 
referência normativa e valorativa. 

Não se trata de uma organização, pautada por objetivos 
particulares e pela instrumentalidade, que tem apenas a si mesma 
como referência, em um processo de competição com outras 
universidades. 

Infelizmente podemos ver muitas universidades atuando como 
se fossem organizações. Mas o que se espera é que a universidade 
seja uma instituição social e que essa instituição seja diferenciada 
e autônoma, e isto só é possível em um estado republicano e 
democrático. Pois a universidade não é um mero reflexo da sociedade 
e do estado, ela é sim influenciada pela sociedade e pelo estado, mas 
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é exatamente por possuir autonomia intelectual que a universidade 
pode relacionar-se com o todo da sociedade e com o estado de maneira 
conflituosa (CHAUÍ, 2003). Entretanto, a atuação com autonomia e em 
uma relação de conflito só é possível dentro da democracia.

No momento político em que vivemos, é ainda mais evidente essa 
necessidade de atuação da universidade com autonomia e realizando 
um trabalho de interrogação, reflexão e crítica. Ainda que isto esteja 
em conflito com nossos governos atuais e parte da opinião pública.

Como instituição social, a expressão social e política da 
universidade deve servir aos interesses dos cidadãos, da sociedade 
brasileira como um todo. E é neste ponto que insiro a discussão sobre 
qual a função específica dos cursos de direito, sobretudo aqueles que 
fazem parte da universidade pública, como é o caso do nosso curso de 
direito da UEMG.

Para entendermos qual a função social do direito precisamos 
iniciar falando sobre o que é o direito e como ele é produzido pela e 
para a sociedade.

O direito é resultado das lutas sociais, ou seja, nasce no cotidiano 
das reivindicações da sociedade por dignidade e justiça, de um embate 
de forças entre classes dominantes e dominadas. O direito não pode 
ser explicado simplesmente pelo sistema normativo, mas está referido 
à vida humana. Assim sendo, não pode ser restrito à explicação do 
texto legal, mas deve vir associado ao seu contexto, ao seu processo 
histórico e à sua dinâmica social (SOUSA et al., 2010).

Seguindo a classificação da autora costa-riquenha Alda Facio 
(2009), o fenômeno jurídico tem três componentes, relacionados 
dialeticamente entre si e constantemente cada um deles é influenciado, 
limitado e/ou definido pelos outros:

a) O primeiro deles é o componente formal normativo: as normas 
formalmente promulgadas;

b) O segundo componente é o estrutural, constituído pelas 
práticas jurídicas das instituições que operam as normas do 
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componente formal normativo, práticas que não necessariamente 
seguem as normas legais e, também, a existência de normas não 
escritas em parte alguma e que não foram geradas formalmente, mas 
que são levadas em consideração por essas instituições;

c) Já o terceiro componente é o político-cultural, que se trata 
do conteúdo que as pessoas vão dando às normas legais por meio da 
doutrina jurídica, costumes, atitudes, tradições e conhecimento que 
tenham dessas normas. Em outras palavras, trata-se do entendimento 
comum sobre o que é o direito, do que as pessoas pensam ser o direito 
e de como regem suas condutas a partir disso. 

Além disso, é importante dizer que o direito é um discurso social. 
Como discurso social, o direito dota de sentido as condutas dos seres 
humanos e os transforma em sujeitos, ao mesmo tempo em que opera 
como grande legitimador do poder do estado, poder esse que se impõe 
através das palavras da lei (RUIZ, 2000; FACIO, 2000).

Mas devemos tomar cuidado com a acepção que temos da 
palavra “discurso”. O discurso não é apenas uma forma de falar sobre 
um tema, mas também a forma como se pensa e se atua sobre esse 
tema. Por isso a resposta para entender a relação entre direito e 
sociedade não está no mero estudo da norma formal; deve-se atentar 
aos outros componentes do direito (quais sejam: a prática jurídica e o 
componente político-cultural). 

O discurso do direito é uma forma de falar, pensar e atuar sobre 
as pessoas. Reconhecer alguém como sujeito de direito ressignifica 
o discurso acerca desse alguém. Por isso, por exemplo, reconhecer 
negros, pobres e indígenas como sujeitos do direito ao acesso à 
universidade pública ressignifica, ainda que parcialmente, o discurso 
preconceituoso que se tem na sociedade brasileira sobre esses grupos. 

Ainda, é preciso debater a questão a respeito da constituição 
do sujeito pelo discurso do direito. Essa constituição ocorre como 
se houvesse uma origem do sujeito de direito fora da ordem jurídica 
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e, portanto, esse sujeito precedesse o discurso que o constituiu e 
estivesse fora dele (RUIZ, 2000). 

Mas não há constituição original, porque não há sujeito fora 
de cada interrelação concreta realizada de acordo com algumas 
qualidades ou atributos (por exemplo, maiores/menores, homens/
mulheres, cotistas/não cotistas etc.). 

Não há sujeito sem “outro”, em função de, contra, frente a outro; 
desse modo, o sujeito que é colocado como universal não passa de 
uma ficção jurídica.

O direito não se esgota em seus aspectos normativos.  Ele opera 
além da normatividade e instala crenças e mitos que consolidam um 
imaginário coletivo resistente às transformações, participando do 
processo de construção da realidade – que é social e historicamente 
definida, mas tomada como natural: prescreve o que se deve ou 
não fazer, dizer ou pensar, e opera naturalizando certos vínculos, 
hierarquias e práticas, em detrimento de outros (não legitimados, não 
naturalizados) (RUIZ, 2000; BERGER; LUCKMANN, 2004).

E por que é relevante falar que o direito é um discurso social 
e que é esse discurso que define os sujeitos e as relações? Porque 
costumamos ensinar e aprender o direito como se fosse algo neutro, 
objetivo, asséptico, sem ideologia. E esquecemos que ele é fruto de 
relações de poder e que, muitas vezes, é criado para favorecer os 
interesses de grupos que detêm esse poder.

Contudo, o direito também pode servir para a transformação 
das relações sociais. Nosso papel é dar voz e ouvidos aos atores que 
têm sido excluídos desse discurso social; dar instrumentos para sua 
luta por uma sociedade mais inclusiva e igualitária.

E para que possamos fazer isso precisamos recuperar duas ideias 
muito importantes sobre a educação jurídica e a aplicação do direito. 

A primeira delas é a de que não há teoria sem prática e prática 
sem teoria: a teoria é feita a partir de e tendo em vista a realidade social, 
pois se destina a ela e dela é oriunda. De igual forma, toda prática 
do direito tem uma fundamentação teórica, ainda que o aplicador do 
direito ignore-a no momento de sua aplicação (SOUSA et al. 2010).
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A segunda é de que devemos reconhecer a interdisciplinaridade 
do direito. Por dois motivos principais: a) a prática jurídica 
necessita dos olhares das mais diversas disciplinas para sua integral 
compreensão; por isso tem-se a necessidade de uma combinação de 
pontos de vista oriundos da sociologia, antropologia, ciência política, 
psicologia, educação, história e economia para que se dê conta da 
complexidade do fenômeno jurídico; b) é preciso estamos abertos à 
sociologia jurídica (que tem como objeto de análise a relação entre o 
direito e a sociedade) e à historicidade da construção social do direito 
(ou seja, o direito não “é”; ele “se faz”, num processo histórico) (SOUSA 
et al. 2010).

Devemos acrescentar também a valorização não apenas do saber 
técnico-jurídico ou acadêmico, mas dos saberes populares advindos 
da experiência e da vida cotidiana. E aqui entra a grande importância 
da extensão universitária para a formação dos futuros juristas. Ela 
representa uma relação horizontal de troca e construção conjunta de 
conhecimento: práticas pautadas no diálogo entre a universidade e os 
movimentos sociais e no reconhecimento como sujeitos de direito, 
dando ouvidos a todos aqueles que, embora possuam voz, não são 
escutados pela sociedade. 

É necessária uma extensão universitária voltada à emancipação 
da comunidade, e não mera assistência judiciária descomprometida, 
mas sim inovadora. Uma extensão que busque a transformação da 
comunidade, capacitando agentes multiplicadores. Com destaque para 
a possibilidade de educação jurídica popular como uma ferramenta 
indutora dos direitos humanos, da autonomia e da emancipação dos 
sujeitos envolvidos nesse processo.

Nosso compromisso deve ser a busca por um direito que seja 
emancipatório e não excludente. Um direito que esteja próximo 
daqueles que dele necessitam.
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SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. A participação política dos povos 
indígenas; 3. Uma abordagem composta da liberdade de expressão, 
o uso de meios de comunicação social (mídia), internet e a interface 
com a participação política; 4. O uso de novas tecnologias e o impacto 
na participação no processo democrático dos povos indígenas no 
Brasil; 5. Conclusão; Referências.

1. INTRODUÇÃO

O impacto transformador das novas tecnologias é observável 
além das fronteiras e pode ser considerado como uma ferramenta 
indispensável para os direitos humanos reforçar que todos possam 
participar ativamente nas sociedades democráticas. 

Nesse sentido, o direito à comunicação, o direito de acesso e uso 
da internet e a liberdade de expressão representam meios essenciais 
para atingir esse objetivo. Dessa forma, este Artigo procura identificar 
como os povos indígenas do Brasil tem usado novas tecnologias para 
participar no processo democrático.

Usando o método dedutivo de análise de diplomas internacionais 
e doutrinas sobre o tema, esse trabalho pretende analisar os Artigos 
3º e 16º da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos 
Indígenas, o Artigo 19º do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 
Políticos e o relatório das Nações Unidas sobre a promoção, proteção 
e gozo dos direitos humanos na internet.
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O objetivo principal é o de iniciar com a discussão sobre a 
evolução da interpretação de diplomas internacionais sobre povos 
indígenas.

Nesse sentido, observa-se que as novas tecnologias da informação 
fornecem uma maneira de divulgar as atividades realizadas pelas 
organizações indígenas e servem como uma plataforma para os povos 
indígenas comunicarem suas crenças e visões de mundo.

2. A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DOS POVOS INDÍGENAS

Nas últimas duas décadas, os direitos dos povos indígenas 
tornaram-se um componente importante do direito internacional, 
bem como da política nacional (Cobo, 1982). Isso tem sido o resultado 
das demandas dos movimentos sociais impulsionados pelos povos 
indígenas - as recentes marchas dos povos indígenas em todos os países 
da América Latina apresentam um exemplo pertinente -, do ativismo 
da sociedade civil, das iniciativas transnacionais e do envolvimento 
político em nível nacional, regional e internacional20.

O sistema de direitos humanos das Nações Unidas - seus 
mecanismos, leis e políticas - tem estado no centro desses 
desenvolvimentos com órgãos como o Grupo de Trabalho das Nações 
Unidas sobre Populações Indígenas (WGIP) que tem desempenhando 
um papel pioneiro. Trabalho esse que é continuado pelo Conselho de 
Direitos Humanos e seus mecanismos, em cooperação com outros, 
incluindo o Fórum Permanente das Nações Unidas sobre Questões 
Indígenas (UNPFII). 

20 Na história dos povos indígenas na América Latina, várias marchas por diferentes 
demandas tiveram lugar, o que teve um impacto duradouro em sua percepção pelos 
governos e pelas sociedades em geral, por exemplo: Colômbia: em 2008, 10.000 
indígenas marcharam do Cauca colombiano até Bogotá para exigir o fim da violência 
interna contra eles; Bolívia: entre 2011 e 2012, 10.000 indígenas participaram de 
marchas contra a construção da rodovia em território indígena (TIPNIS); Equador: 
em 2012, 20.000 povos indígenas marcharam exigindo respeito pelo seu direito à água, 
à vida e à dignidade; Brasil: em abril de 2019, os povos indígenas protestam usando os 
hash-tags #atl2029, #abrilindigena e #vailterlutasim, protestando pela manutenção da 
Fundação Indígena (FUNAI).
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Da mesma forma, o desenvolvimento da Convenção da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas e 
Tribais e a partir de 1989 (ILO No. 169)  foi uma extensão efetiva do que 
os especialistas estavam estudando no WGIP. 

A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos 
Indígenas (UNDRIP), adotada em setembro de 2007, é o instrumento 
mais abrangente até o momento, detalhando os direitos dos povos 
indígenas no direito e na política internacional, contendo padrões 
mínimos para o reconhecimento, a proteção e a promoção desses 
direitos. Contudo, não é um tratado formalmente vinculativo e é 
considerado como sendo direito consuetudinário. 

Este aspecto da UNDRIP está mesmo presente no contexto do 
direito à não discriminação, um direito que é geralmente considerado 
como uma pedra angular do sistema de direitos humanos e, portanto, 
carrega o status de jus cogens.

Com relação o direito de autodeterminação, o Comitê de 
Direitos Humanos (HRC) não excluiu (apesar de várias alegações 
pedindo o seu reconhecimento) que o Pacto Internacional dos Direitos 
Civis e Políticos (ICCPR) permita que o HRC considere queixas de 
violações deste direito. Contudo, o HRC permitiu que argumentos de 
autodeterminação influenciassem a sua posição sobre se o direito à 
cultura nos termos do Artigo 27, ou o direito à participação política 
nos termos do Artigo 25, foi violado (CCPR/C/75/D/932 2000). 

Isto fornece, na minha opinião, apoio para avançar para 
modelos multiculturais de direito internacional dentro da dicotomia 
rígida dos direitos, indivíduos e Estados, em vez de preservar o modelo 
anterior de direito internacional prevalecente até recentemente. Foi 
um pequeno passo em direção a um sistema mais aberto que integrará 
qualquer pessoa nos fóruns democráticos. De igual contribuição, há 
também que se fazer menção ao caso da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos de 2005, o caso Yamata v. Nicarágua foi de grande 
relevância, pois, toca na jurisprudência sobre direitos políticos entre 
os povos indígenas (IACrtHR, 2005).
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3. UMA ABORDAGEM COMPOSTA DA LIBERDADE DE 
EXPRESSÃO, O USO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

(MÍDIA), INTERNET E A INTERFACE COM A PARTICIPAÇÃO 
POLÍTICA

A participação política pode apresentar desafios particulares no 
caso dos povos cujas comunidades foram dispersas e integradas nas 
estruturas políticas dos Estados, como é o caso dos povos indígenas na 
América Latina (Clavero, 2005, 24). E mais do que o princípio teórico da 
participação, a participação efetiva é importante para outros direitos 
políticos e civis, assim como para os direitos econômicos, sociais e 
culturais (Deth, 2016). 

Como uma das formas de participação, o direito de participação 
política dos povos indígenas é formulado pela UNDRIP sob os direitos 
de autodeterminação, igualdade e não-discriminação.  E também, na 
ILO No. 169 quando diz respeito ao consentimento dos povos indígenas. 

Assim, o uso de tecnologias digitais como ferramentas para 
os povos indígenas afirmarem seus direitos à participação política é 
um fenômeno relativamente recente. Para investigar sua base legal e 
implicações práticas, os aspectos relevantes devem ser considerados 
através de uma abordagem composta avaliando uma série de princí-
pios e direitos, tais como a liberdade de expressão e o direito à comu-
nicação via mídia e internet.

Existe, de fato, uma sobreposição significativa com a jurispru-
dência sobre a liberdade de expressão, bem como uma série de outras 
normas das Nações Unidas relacionadas com os media - muitas delas 
como o direito à comunicação. 

O discurso da Declaração da UNESCO sobre os meios 
de comunicação social da Cimeira Mundial sobre a Sociedade 
da Informação (WSIS) conduzida pela União Internacional de 
Telecomunicações (UIT) representa um importante passo adiante 
para a redução desta chamada desigualdade digital.

Também salvaguardando o acesso à internet como um direito 
humano, as Nações Unidas declararam a necessidade de “promoção, 
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proteção e gozo dos direitos humanos na internet”, sublinhando 
numa resolução que os mesmos direitos que as pessoas têm off-
line também devem ser protegidos on-line, particularmente no que 
diz respeito à liberdade de expressão já protegida pelo Artigo 19 da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos e pelo ICCPR (UN Doc. A/
HRC/38/L.10/Rev.1 2018). 

O direito à liberdade de expressão tem raízes antigas e, hoje 
em dia, os teóricos liberais identificam a liberdade de expressão 
como essencial para a democracia e a boa governança (UN Doc. A/
HRC/38/L.10/Rev.1 2018). 

A sobreposição com o Artigo 16 da UNDRIP, o Artigo 19 do ICCPR 
e a Resolução das Nações Unidas, abrangem o direito de buscar, receber 
e transmitir informações e ideias de todo tipo, independentemente 
das fronteiras, seja oralmente, por escrito ou impresso, na forma de 
arte, ou através de qualquer outro meio confirmado pela OHCHR que 
tenha descrito a liberdade de expressão. 

O Comitê observa que o Artigo 19 garante a liberdade de opinião 
e de expressão e permite restrições apenas como previsto por lei e 
necessário “(a) para o respeito dos direitos e reputação de outros; e 
(b) para a proteção da segurança nacional ou da ordem pública ou da 
saúde pública ou moral. 

O direito à liberdade de expressão é de suma importância em 
qualquer sociedade democrática, e quaisquer restrições ao exercício 
deste direito devem obedecer a um rigoroso teste de justificação” (UN 
Doc CCPR/C/64/D/628 1995, 628). 

O pensamento iluminista sustentava que a participação política 
perde o seu significado se não houver um efetivo compartilhamento 
de informações e participação durante o processo, como é o caso 
de qualquer outra questão democrática. Nesse sentido, o direito à 
comunicação sobre o Artigo 16 da UNDRIP combinado com o direito à 
informação no Artigo 19 do ICCPR em fóruns internacionais continua 
a ser crucial para a capacidade de um Estado invocar ou se beneficiar 
dos princípios e procedimentos do direito internacional.  
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Inicialmente, o direito à informação e comunicação relacionada 
apenas com os meios de comunicação social através da televisão e rádio. 
Embora, desde a Cúpula Continental de Comunicação Indígena em 
2010 e depois, em 2013, as novas tecnologias e também a possibilidade 
de desenvolver seus próprios meios de comunicação passaram a fazer 
parte da discussão e foram adicionadas ao Alta Outcome Document 
(UN Doc. A/67/994 2013).

O direito à mídia é importante por uma série de razões, algumas 
relacionadas com a fala e outras mais amplamente ligadas ao papel 
da comunicação da esfera pública na democracia, autodeterminação, 
autonomia e como um controle do poder do Estado  (Joyce, 2018, 
332). Uma mídia mais diversificada pode enriquecer e capacitar, 
e pode se conectar e criticar.  Especialmente no caso das minorias, 
a mídia representa uma oportunidade para os povos indígenas 
criarem as condições para a autorealização futura e até mesmo a 
autodeterminação através da lente da participação. 

Crucial para a eficácia de todas essas respostas será a associação 
com o direito à comunicação que é estabelecido pelo Artigo 16 
UNDRIP, como direito fundamental que pode ser associado à liberdade 
de expressão. Nesse ritmo, toda a ideia do direito à informação e à 
comunicação traz à tona uma possibilidade de liberdade de expressão, 
participação, justiça e igualdade entre os povos indígenas que pode 
ser uma forma de padronizar os direitos humanos e remediar a teia da 
discriminação a que estão sujeitos. 

Isso implica que os povos indígenas sejam capazes de estabelecer 
seus próprios meios de comunicação em sua própria língua e acessar 
informações não indígenas também, e as autoridades estatais devem 
implementar as medidas necessárias e ajudar a capacitar os povos 
indígenas nesse processo. 

Os atores da sociedade civil também têm papéis no apoio às 
amplas mudanças sociais necessárias para enfrentar os desafios 
envolvidos em tornar o acesso à mídia usando a internet uma realidade 
viva (UN Doc. A./HRC/12/34 (2009) 2009). 
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A contribuição do Artigo 16 da UNDRIP é significativa devido à 
nova conceptualização dos direitos de mídia, agregando a liberdade de 
expressão e em particular a participação na mídia dos povos indígenas, 
não apenas de formas tradicionais como rádio e televisão, mas agora 
também usando ferramentas de internet. A disposição inovadora é 
que ela reconhece o significado da mídia (Joyce 2018, 334). 

Ao estabelecer explicitamente que todos têm o direito de se 
expressar através de qualquer mídia, o Artigo 19 da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, combinado com o Artigo 16 da 
UNDRIP, foi redigido com previsão para incluir também futuros 
desenvolvimentos tecnológicos, assegurando que qualquer indivíduo 
possa exercer seu direito. 

O vasto potencial e benefícios das novas tecnologias estão 
enraizados nas suas características únicas que permitem que qualquer 
pessoa possa participar (UN Doc. A./HRC/12/34 (2009) 2009).

4. O USO DE NOVAS TECNOLOGIAS E O IMPACTO NA 
PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DEMOCRÁTICO DOS POVOS 

INDÍGENAS NO BRASIL

O quadro jurídico internacional em evolução está cada vez mais 
sendo formalmente incorporado aos sistemas jurídicos nacionais. 
Nesse sentido, os tribunais nacionais têm sido fundamentais na 
aplicação dos direitos dos povos indígenas articulados no plano 
internacional em casos domésticos, como podemos observar na 
Bolívia, Brasil e outros países da América Latina.

O Brasil é um membro original das Nações Unidas. Em outubro 
de 1950 o ICERD foi ratificado (UN Doc. ICERD/2106 1966). Em abril de 
1992, o Brasil ratificou a ACHR, e em julho de 2002 o Brasil ratificou a 
OIT Nº. 169 (ILO No 169 1989).

A Constituição brasileira em seus artigos 231 e 232 reconhece “o 
respeito aos povos indígenas e suas próprias formas de organização”, 
bem como seus próprios costumes e tradições, e os direitos originais 
sobre suas terras (Brazil, 1988). 
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Além disso, a Constituição estipula que é um requisito 
democrático que os povos indígenas participem no tratamento 
das questões que dizem respeito ao país, sendo firmes quanto aos 
interesses que mais diretamente lhes dizem respeito, declarando que 
o direito à participação democrática é para todos, inclusive para os 
povos indígenas. 

Quanto ao direito à participação política através das novas 
tecnologias, um exemplo legislativo é o Decreto Nº. 8.936, que estipula 
a cidadania digital para todos os cidadãos.

Além da Constituição, há o Estatuto dos Povos Indígenas, Lei Nº. 
6.001/1973, que contém disposições relativas à participação indígena 
(Law No. 6.001 1973). Um passo decisivo para o reconhecimento do 
direito à participação das comunidades indígenas brasileiras diz 
respeito a superação de um obstáculo antigo à plena realização desse 
direito, que era o modelo retrógrado de proteção a que os povos 
indígenas estavam sujeitos. 

Esse avanço permitiu a participação ativa, livre e significativa 
de indivíduos e povos nos processos decisórios sobre aspectos 
econômicos, sociais, culturais e políticos.  A participação diz respeito 
não somente às decisões internas da comunidade, mas também 
aquelas relacionadas aos interesses do Estado em que se encontram e 
do qual fazem parte. 

A participação dos povos indígenas nas questões de 
desenvolvimento nacional pretende estar em sintonia com os outros 
grupos dessa nação. 

Um sinal de que o paradigma está mudando pode ser que há 
alguns povos indígenas que estão tentando difundir sua cultura e 
garantir que seus direitos democráticos sejam ouvidos. Cristian Wariu, 
um ativista brasileiro da tribo Xavante tem mais de 15 mil assinantes 
em sua conta no YouTube, em que discute questões contemporâneas 
sobre a identidade indígena, como “o que será um índio no século XXI” 
ou “povos indígenas no Brasil”, entre outros temas (WARIU, 2018).

Outro exemplo é a rede intercultural, formada pelos povos Kiriri, 
Tupinambá, Pataxó-Hãhãe e Tumbalalá da Bahia, os Xucuru-Kariri 
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e Kariri-Xocó de Alagoas, e os Pankararu de Pernambuco. O projeto 
foi desenvolvido pela ONG Thydewa, de Salvador. O projeto pretende 
capacitar os povos indígenas a usar a tecnologia para pedir que seus 
governos municipais sejam ativos no dia-a-dia das comunidades 
indígenas no que diz respeito a questões administrativas (Oca Digital, 
2012).

Outros exemplos do Brasil incluem um software para monitorar 
e observar sistemas  que ajudam os indígenas a se comunicar entre si 
e com o governo sobre o tema das mudanças climáticas (Organização 
Projeta, 2020), e uma iniciativa do chefe Amir da Tribo Suri e do Google 
para o mapeamento da área florestal (Chief Almir and the Surui tribe 
of the Amazon 2008).

5. CONCLUSÃO

O direito ao acesso a novas tecnologias é iminente e amparado 
pela legislação internacional. Os povos indígenas têm o mesmo direito 
e encontraram na forma online, uma fonte de informação sobre suas 
vidas, um jeito de preservar suas culturas tradicionais e, ao mesmo 
tempo, melhorar sua participação nos sistemas administrativos e 
democráticos nacionais. 

Embora permaneça uma lacuna causada pela desigualdade 
e iliteracia digitais, os estados, através da revisão da legislação e 
também os próprios povos indígenas, que buscam por parcerias com 
multistakeholders, procuram melhorar ainda mais a realização de 
seus direitos e liberdades inerentes que lhes são concedidos como 
cidadãos de uma nação.

Além de críticas legítimas à UNDRIP, as disposições atribuem 
à mídia e à comunicação um papel central nos direitos dos povos 
indígenas no século XXI, além de introduzir igualmente a liberdade 
de expressão no debate. 

Esperemos que a discussão iniciada com esse e tantos outros 
trabalhos sobre o tema, juntamente com os grupos indígenas e com as 
entidades responsáveis pelo processo democrático, promovam uma 
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devida revisão e uma séria discussão sobre ‘como promover o avanço 
da comunicação pelos meios disponíveis, redobrando esforços para 
garantir a participação política de todos os cidadãos no processo de 
informação pluricultural’.
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e do reconhecimento criminal ocorrer contra a vontade do investigado 
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pela fragilidade no reconhecimento da autoria delitiva; 4. (Des) 
obrigatoriedade da presença do suspeito ao ato de reconhecimento – 
prisão; 5. Considerações finais; 6. Referências.

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como fulcro analisar a problemática 
que envolve o reconhecimento pessoal do acusado tanto na fase 
inquisitorial, quanto no curso do processo penal brasileiro. Assim, 
identificando as falhas resta possível perscrutar formas de otimizar o 
ato, tornando-o mais confiável.

A razão de discorrer sobre tal tema se dá com base nos crescentes 
erros judiciários ocorridos em razão de falhas no reconhecimento 
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pessoal, os quais revelam a necessidade de haver um procedimento 
melhor elaborado.

Ocorre que o mencionado reconhecimento é meio probatório 
dependente da memória humana e acometido de inúmeros fatores 
influenciadores, que acabam por prejudicar o resultado. Além disso, 
é fato que facilita, ainda mais, a ocorrência de erros, a violação às 
formalidades legais.

Os procedimentos acerca do reconhecimento pessoal são 
narrados nos artigos 226 e 228 do Código de Processo Penal (CPP), 
entretanto, os tribunais superiores entendem, de maneira uniforme, 
que tais disposições não passam de meras recomendações. Com isso, 
cada autoridade, tanto policial, quanto judicial, conduz o ato à sua 
maneira, inclusive, sem ao menos seguir os ditames legais.

Tal meio probatório, realizado em sede inquisitorial, não 
bastasse ocorrer sem observância ao contraditório e ampla defesa, 
tendo em vista o caráter inquisitivo do inquérito, ainda é realizado 
de modo contrário a forma. Outrossim, há, inclusive, na grande 
maioria das vezes, induções, ainda que indiretas e sugestibilidades por 
parte das autoridades policiais, as quais contaminam seriamente o 
resultado. Muito embora o disposto, esse reconhecimento é ratificado 
em juízo, tendo em vista que, lamentavelmente, os procedimentos 
para o ato também são ali desrespeitados, pois reconhecidos como 
meras recomendações.

As provas produzidas em sede de inquérito policial além de 
auxiliarem à acusação, acabam passando, no curso do processo pelo 
contraditório e ampla defesa meramente reproduzidos, simulados. 
Dessa forma, o reconhecimento viciado torna-se objeto do juízo de 
convencimento do magistrado e assim, inocentes são condenados, 
enquanto os verdadeiros culpados permanecem impunes.

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (artigo 9º); 
Declaração universal de Direitos Humanos, aprovada pela Assembleia 
da ONU, artigo 11.1, “Toda pessoa acusada de delito tem direito a que 
se presuma sua inocência, enquanto não se prova sua culpabilidade, 
de acordo com a lei e em processo público no qual se assegurem todas 
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as garantias necessárias para sua defesa”; Convenção Europeia para 
Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais, artigo 
6.2; Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, artigo 14.2; e na 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Dec.678/92, artigo 8º, 
§ 2º): “Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua 
inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa”.

O inciso LVII do artigo 5º da Constituição da República Federativa 
do Brasil, (CRFB/88) dispõe que “ninguém será considerado culpado 
até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.” Dessa 
forma, o acusado possui presunção de inocência no curso do processo, 
razão pela qual não lhe deve ser atribuída à tarefa de comprovar que 
não realizou as condutas alegadas na denúncia ou queixa.

Por meio do reconhecimento pessoal é possível identificar 
a autoria delitiva, situação que integra a justa causa, entretanto, é 
igualmente importante e necessário que o sujeito seja civilmente 
identificado, para que então a persecução penal prossiga sem que haja 
dúvidas sobre a identidade cível. (BRASIL, CPP, 1941)

Assim, serão abordados os direcionamentos da Lei 12.037/09, 
que por sinal disciplina regras sobre a realização do procedimento de 
identificação criminal. Será demonstrado que tal procedimento pode 
ser realizado até mesmo sem o consentimento do acusado, o que pode 
ser corroborado pelo parágrafo único do artigo 313 do CPP (BRASIL, 
CPP, 1941), pelo inciso II do artigo 1º da Lei 7.960 de 21 de Dezembro 
de 1989 (BRASIL, Lei 7.960, 1998).

Por fim, assim como a identificação criminal, o reconhecimento 
de pessoas demanda mera cooperação do acusado, o qual não possui 
conveniência, nem oportunidade para opinar se participará ou não 
do ato. Para mais, será possível verificar que realizar a identificação 
criminal e também o reconhecimento pessoal contra a vontade do 
acusado, não viola, portanto, seu direito de não auto incriminar, porém, 
é prudente ponderar que as disposições legais do reconhecimento 
devem ser fielmente observadas.
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2. SISTEMA DE PROVAS NO DIREITO PENAL E O 
RECONHECIMENTO DE PESSOAS

As provas possuem relevante discussão, principalmente no 
Direito Processual Penal, considerando terem a difícil tarefa de 
reconstruir a verdade de episódios pretéritos, supostamente delitivos, 
os quais são investigados no feito, com o fulcro de responsabilizar o 
verdadeiro autor do crime.

Diante da imputação de uma situação penalmente pertinente 
pelo Ministério Público ou pelo querelante há a negativa de autoria 
por parte da defesa com a apresentação de argumentos contrapostos, 
razão pela qual, necessário um conjunto probatório robusto e genuíno 
a fim de alcançar a conclusão sobre a verdade dos fatos.

O artigo 5º, LVII da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 (CRFB/88) enfatiza que a prova deve ser suficiente a 
corroborar o estado de culpabilidade do acusado para que então, ele 
seja considerado realmente o culpado. Na Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos (Dec.678/92, artigo 8º, § 2º): “Toda pessoa acusada 
de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se 
comprove legalmente sua culpa”.

A acusação, bem como a defesa expõe, cada qual sua versão 
sobre os fatos, e o juiz, embasado nas evidências dos autos, decide 
segundo os parâmetros legais. Dessa forma, a prova também se faz 
direito subjetivo, não apenas da acusação, mas também da defesa, 
ressaltando que o acusado possui presunção de inocência, nos termos 
do dispositivo supra.

Importante mencionar, ainda, que são condições para a 
propositura da ação penal, o interesse de agir, a legitimidade das 
partes, a possibilidade jurídica do pedido, bem como a justa causa, 
que por sinal é caracterizada pelos indícios mínimos de autoria e 
materialidade do crime.

O reconhecimento pessoal possui caráter importante no processo 
tendo em vista que auxilia na elucidação da autoria delitiva, sendo as 
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considerações realizadas pela vítima e testemunhas, demasiadamente 
valoradas pelo juiz na sentença.

Dessa forma, imprescindível que os procedimentos acerca do 
reconhecimento pessoal sejam rigorosamente cumpridos, posto 
que se não houver reconhecimento positivo, nem mesmo indícios 
de autoria em relação ao investigado, resta configurada a ausência 
de justa causa, bastante para interromper a ação penal ou inquérito 
policial.

Tão importante quanto o reconhecimento pessoal é ser o acusado 
identificado civilmente para que o suspeito seja individualizado, 
garantindo que, em caso de condenação, tão somente ele responda 
pelo crime cometido.

A identificação criminal, portanto, pode ocorrer por meio da 
datiloscopia, fotografia, através de DNA com o material biológico do 
acusado, dentre outros que serão devidamente tratados no curso do 
presente trabalho. Individualizado através da identificação criminal, a 
persecução penal continua a se desenvolver, ocasião em que restando 
dúvidas sobre a autoria delitiva, procederá ao reconhecimento 
pessoal, tema, objeto do presente trabalho.  Sustenta Guilherme de 
Souza Nucci:

É o ato formal e solene pelo qual uma pessoa afirma 
como certa a identidade de outra ou a qualidade 
de uma coisa, para fins processuais penais. 
Cuida-se de um meio de prova onde a vítima ou a 
testemunha tem condições de identificar (tornar 
individualizado) uma pessoa ou uma coisa, sendo 
de valorosa importância para compor o conjunto 
probatório (NUCCI, 2011, p. 183).

Conforme a doutrina supra, o reconhecimento de pessoas é 
instrumento probatório de grande importância, tendo em vista que 
por meio dele é possível encontrar a autoria delitiva. Além disso, 
aqueles que presenciaram as cenas do crime possuem demasiada 
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relevância, razão pela qual é atribuída à palavra da vítima e das 
testemunhas que procedem ao reconhecimento, imperiosa valoração, 
capaz, inclusive, de retirar do sujeito a liberdade, direito fundamental 
conferida constitucionalmente (NUCCI, 2011, p.183).

Desta feita, considerando a relevância de que a prova colhida 
no reconhecimento pessoal possui na conclusão do processo, bem 
como seus consequentes efeitos, social e individual, tanto para a 
vítima, quanto para o acusado, meritório sua problematização, a 
fim de identificar as falhas para estudar maneiras de aprimorar o 
reconhecimento pessoal, proporcionando ao ato maior confiabilidade.

2.1 A (Im)Possibilidade da identificação e do reconhecimento 
criminal ocorrer contra a vontade do investigado frente as 

disposições constitucionais

O reconhecimento de pessoas, meio probatório admitido 
no direito penal, encontra disposição legal nos artigos 226 e 228 do 
DECRETO LEI Nº3689, de 3 de Outubro de 1941, denominado CPP. Por 
meio de tal ato é possível identificar a autoria delitiva, entretanto, é 
igualmente importante e necessário que o sujeito seja civilmente 
identificado, para que então a persecução penal prossiga sem que haja 
dúvidas sobre a identidade cível (BRASIL, CPP, 1941).

Assim, criou-se a Lei 12.037/09, que por sinal disciplina regras 
sobre a realização do procedimento de identificação criminal. Muito 
embora o preceito supramencionado confira legitimidade ao ato, 
Aury Lopes discute a inconstitucionalidade da identificação criminal. 
Vejamos:

Destacamos a abertura feita pelo inciso IV, que 
permite a identificação criminal do civilmente 
identificado quando ‘a identificação criminal for 
essencial às investigações policiais’. Portanto, 
a identificação criminal ficará a livre critério 
do juiz, bastando apenas uma ‘maquiagem 
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argumentativa’ para fundamentar a decisão. Isso 
poderá servir como forma de negar eficácia ao 
direito de não produzir prova contra si mesmo, 
quando – por exemplo – o imputado se recusa 
a fornecer suas digitais para confrontação com 
aquelas encontradas no local do delito. Diante da 
recusa, determina o juiz a identificação criminal e 
o material necessário para a perícia datiloscópica 
é extraído compulsoriamente, burlando a garantia 
constitucional do nemo tenetur se detegere (LOPES 
JUNIOR, 2014, p. 332).

O princípio da nemo tenetur se detegere, tratado na doutrina 
processual penal, assegura que ninguém é obrigado a produzir provas 
contra si. Tomando como parâmetro o mencionado princípio, bem 
como em consideração ao reflexo que o direito ao silêncio emana, parte 
minoritária da doutrina, conforme demonstrado acima, defende que 
o acusado não pode ser submetido obrigatoriamente à identificação 
criminal, devendo ser oportunizado sua manifestação de vontade 
sobre participar ou não do ato.

Não obstante, Aury Lopes entende, também que o reconheci-
mento realizado por fotografia é intolerável “quando o réu se recusa 
a participar do reconhecimento pessoal, exercendo seu direito de si-
lêncio.” Assim, o doutrinador, novamente, evidencia, que tal prova é 
inconstitucional quando realizada sem a vontade do acusado (LOPES 
JUNIOR, 2013, p.690).

Muito embora as considerações supra, a doutrina majoritária, 
com o entendimento de Renato Brasileiro (2014, p.122), Nestor Távora 
e Rosmar Alencar (2014, p.141), por exemplo, assegura que o acusado 
deve se submeter, indubitavelmente, a identificação criminal bem 
como ao reconhecimento pessoal ainda que obrigado, como forma 
de garantir o devido processo legal, evitando impunidades.  Nesse 
sentido, Maria Elizabeth Queijo defende:
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Admitir que o nemo tenetur afaste a punibilidade 
de infrações penais seguintes, praticadas para 
o encobrimento de infração anterior sem que 
houvesse procedimento instaurado (extrapenal, 
investigação criminal ou processo penal) 
produzindo risco concreto de produzir provas 
contra si e sem que fosse chamado a colaborar 
fornecendo provas, seria dar a este princípio a 
condição de direito absoluto sem qualquer limite no 
ordenamento, que devido a isso serviria como um 
estímulo para a perpetuação de crimes (QUEIJO, 
2003, p.421).

Assim, conforme a doutrina supra, o princípio do nemo tenetur 
se detegere, embora seja direito do acusado, não pode ser considerado 
absoluto, justamente, para que não haja o afastamento da punibilidade 
pelo delito cometido. Para que não se eternize a prática de crimes, 
inadmite-se que o acusado se recuse a participar do reconhecimento 
de pessoas sob o argumento de que terá violado o direito de produzir 
provas contra si, alegando nulidade (QUEIJO, 2003, p.421).

Por fim, assim como a identificação criminal, o reconhecimento 
de pessoas demanda mera cooperação do acusado, o qual não possui 
conveniência, nem oportunidade para opinar se participará ou 
não do ato. Para mais, realizar a identificação criminal e também o 
reconhecimento pessoal contra a vontade do acusado, não viola, 
portanto, seu direito de não auto incriminar-se.

Ressalta-se aqui que poder proceder ao reconhecimento pessoal 
sem o consentimento do acusado, não significa ter autorização de 
realizá-lo fora das formalidades legais, razão pela qual é prudente 
ponderar que as disposições procedimentais do reconhecimento 
devem ser fielmente observadas.

Outra evidência legal, que ratifica a possibilidade de o investigado 
ser submetido à identificação criminal contra sua vontade é o preceito 
determinado nos moldes do parágrafo único do artigo 313 do CPP. Tal 
dispositivo permite que o acusado seja preso preventivamente nos 
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casos de dúvida quanto sua identidade cível ou quando o acusado não 
fornecer elementos suficientes para esclarecê-la (BRASIL, CPP, 1941).

Da mesma forma, o inciso II do artigo 1º da Lei 7.960 de 21 de 
Dezembro de 1989 autoriza a prisão temporária quando o investigado 
não fornecer dados suficientes à sua identificação cível. (BRASIL, Lei 
7,960, 1989)

Por óbvio, se o sujeito, acusado de ser o autor de um crime, 
não possui a identidade cível evidenciada e nem mesmo colabora 
para fornecê-la, além de submeter-se à identificação criminal, pode 
inclusive ficar detido até que sua identidade seja esclarecida.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal por meio do julgamento 
do Habeas Corpus número 126.292 que ocorreu em 17.2.2016 já 
manifestou que a prisão cautelar nos termos do parágrafo único do 
artigo 313 do CPP não caracteriza violação à presunção de inocência 
que o acusado possui, o que também demonstra a possibilidade de 
realizar a identificação criminal sem a autorização do acusado. 

Muito embora sem o consentimento do suspeito, é importante 
que a mencionada identificação seja realizada, nos termos legais, de 
forma responsável, tendo em vista que sua procedência representa 
não somente garantia à segurança pública, mas também preservação 
o sujeito com sua devida individualização.

Imperioso dizer que, muito embora o artigo 2º da Lei 12.037/09 
enumere os documentos aptos a comprovar a identidade cível do 
sujeito, existem inúmeras formas de burlá-los. Assim, havendo a 
possibilidade de tais documentos serem falsificados, importante que 
seja realizada a identificação criminal do indivíduo como forma de 
salvaguardar, também sua identidade. Logo, resta demonstrada mais 
uma razão de que o ato de identificação não constitui instrumento 
inconstitucional mesmo quando realizado em oposição à vontade do 
acusado.

Mister ressaltar que o artigo 5º, LVIII da CRFB/88 suplantou as 
disposições da súmula 568 do Supremo Tribunal Federal ao estabelecer 
que “o civilmente identificado não será submetido a identificação 
criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei”. É que restou superado 



236 | Muito prazer!Nós somos esses ‘tais’  DIREITOS HUMANOS!

pelo RHC 66881- RTJ 127/588 o entendimento sumular de que “a 
identificação criminal não constitui constrangimento ilegal, ainda que 
o indiciado já tivesse sido identificado civilmente” (STF, 2019).

Foi superado, porque a identificação criminal somente não 
constituirá constrangimento ilegal se o sujeito não tiver a identidade 
cível demonstrada, ou nas hipóteses previstas em lei ainda que 
apresentados os documentos aptos a comprová-la, observando 
que qualquer outra identificação criminal é sim considerada 
constrangedora e, portanto, ilegal.

Outrossim, o mencionado ato também está regulado na Lei 7210 
de 11 de julho de 1984, denominada Lei de Execuções Penais, a qual 
preceitua em seu artigo 9º-A que:

Os condenados por crime praticado, dolosamente, 
com violência de natureza grave contra pessoa, 
ou por qualquer dos crimes previstos no art. 1o 
da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, serão 
submetidos, obrigatoriamente, à identificação 
do perfil genético, mediante extração de DNA - 
ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e 
indolor (BRASIL, Lei 7210, 1984, incluído pela Lei 
12.654, de 2012).

Assim, fica determinado que seja realizada a identificação 
criminal através do DNA de condenados em crimes dolosos praticados 
com violência e grave ameaça, bem como em qualquer dos crimes 
hediondos, narrados na Lei 8072/90, ainda que os condenados tenham 
a identificação cível evidenciada. (BRASIL, Lei, 7210, 1984)

Por todo exposto, muito embora as ponderações do doutrinador 
Aury Lopes sobre o tema, realizar o reconhecimento de pessoas 
contra a vontade do acusado não significa violação aos preceitos 
constitucionais, nem mesmo representa situação constrangedora. 
Tal ato traduz, por tanto maior segurança à população, bem como ao 
acusado.
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2.2 O reconhecimento de pessoas na fase inquisitorial

O inquérito policial trata-se de um procedimento administrativo, 
investigativo cujo fulcro é obter elementos informativos mínimos 
para consubstanciar as alegações deduzidas. Por bem, entende-se a 
conceituação narrada por Fernando Capez:

É o conjunto de diligências realizadas pela polícia 
judiciária para a apuração de uma infração penal 
e de sua autoria, a fim de que o titular da ação 
penal possa ingressar em juízo (CPP, artigo quarto). 
Trata-se de procedimento persecutório de caráter 
administrativo, instaurado pela autoridade policial. 
Tem como destinatários imediatos o Ministério 
Público, titular exclusivo da ação penal pública (CF, 
art. 129, I), e o ofendido, titular da ação penal privada 
(CPP, art. 30); como destinatário mediato tem o 
juiz, que se utilizará dos elementos de informação 
nele constantes para o recebimento da peça inicial 
e para a formação do seu convencimento quanto á 
necessidade de decretação de medidas cautelares 
(CAPEZ, 2008, p. 71).

Havendo indícios mínimos de autoria e materialidade do crime 
o Ministério Público, titular das ações penais públicas, ou o ofendido, 
titular das ações penais privadas, poderão dar início ao processo com 
o oferecimento da denúncia, no primeiro caso, ou apresentação de 
queixa, no segundo. Desse modo, conforme aduz a doutrina supra 
(CAPEZ, 2008, p. 71), o inquérito policial auxilia na investigação 
administrativa dos fatos e carrega ao fim a opinio delicti do delegado, 
ou seja, a conclusão do delegado quanto às investigações. Os fatos ali 
apurados passarão pelo processo, onde após o contraditório e ampla 
defesa poderão ser objeto de formação do juízo de convencimento do 
magistrado.
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Trata-se de um sistema inquisitorial, escrito e sigiloso, onde há 
a concentração de atribuições de investigar, acusar e concluir com 
apontamentos sobre a autoria delitiva, em apenas uma pessoa, qual 
seja, a autoridade policial. Dessa forma, na fase de inquérito, a gestão 
da prova, é centralizada, tão somente, nas mãos do delegado.

Outrossim, nos termos do artigo 39, §5º do CPP, o Inquérito 
Policial não é imprescindível à propositura da ação penal. Desse 
modo, por ser dispensável, os vícios ocorridos na fase procedimental, 
em tese, não contaminam o processo (BRASIL, CPP, 1941).

É bastante evidenciar, então, que se refere a um procedimento 
que não possui absolutamente nenhuma observância ao contraditório 
e ampla defesa, razão pela qual, justifica a impossibilidade de o juiz 
fundamentar sua decisão, tão somente nas provas colhidas em sede 
inquisitorial, imposição narrada pelo artigo 155 do CPP.

O magistrado tão somete apreciará sua convicção nas provas 
produzidas nos autos da ação penal, bem como nas provas cautelares, 
as quais são realizadas previamente por terem um risco de desapareci-
mento do objeto de prova em razão do decurso do tempo, mas aqui, o 
contraditório é postergado. Desta feita, as provas produzidas em sede 
inquisitorial, tão somente poderão compor o juízo de convencimento 
do julgador depois de oportunizar o contraditório e a ampla defesa ao 
acusado.

O reconhecimento realizado no inquérito policial, trâmite 
investigativo e inquisitorial, que não observa o contraditório e ampla 
defesa é, inúmeras vezes, validado no processo penal, sem a minúcia 
dos preceitos legais, fato passível de gerar nulidade.

Nesse sentido, ao ratificar em juízo, constantemente, as 
provas produzidas no inquérito, os julgadores, lamentavelmente, 
transformam o contraditório em mera ficção, percorrendo, assim os 
caminhos do erro, condenando pessoas, que, muitas vezes não são os 
verdadeiros autores do delito apurado.

Trata-se de um dos inegáveis problemas havidos na prática 
dos tribunais, onde o magistrado convencido do reconhecimento 
produzido na fase procedimental do inquérito policial, o leva como 
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prova à audiência de instrução e julgamento do processo, já possuindo 
decisão pré-constituída, usando-o ali meramente para tornar legítimo 
seu veredito.

Tão essencial quanto o reconhecimento de pessoas, procedimento 
realizado entre suspeito, vítima, testemunhas e autoridades policial e 
judicial, é que o investigado tenha sua identidade cível evidenciada. 
Assim, imprescindível que os acusados cuja identidade cível não 
restar demonstrada, procedam à identificação criminal como forma 
de individualizar-se, e com isso conferir segurança a si e também a 
sociedade.

Nesse contexto, é bastante dizer que existem inúmeras 
tecnologias voltadas à identificação cível, que por sinal possibilitam 
a individualização do ser humano, como por exemplo, a biometria, o 
DNA, o reconhecimento facial, dentre outros.

O artigo 6º do CPP autoriza nos incisos VI e VIII, consecutivamente, 
à autoridade policial proceder à identificação de pessoas, inclusive 
pelo processo datiloscópico, o qual poderá ser juntado aos autos 
(BRASIL, CPP, 1941).

Além disso, o parágrafo único do artigo 5º da Lei 12.037/09 
permite que em sede inquisitorial, seja realizada a coleta de material 
genético para o fim de alcançar a identidade biológica do investigado, 
desde que seja efetivamente necessário às investigações (BRASIL, Lei 
12.037, 2009).

Meritório evidenciar, que sem a autorização judicial é 
inadmissível proceder à mencionada coleta, do mesmo modo que 
não se pode usar o material recolhido do investigado para finalidades 
diversas. Entretanto, se o material genético for encontrado no local 
do crime, não há necessidade de autorização judicial, podendo a 
autoridade policial proceder ao exame biológico com o material 
abandonado.

Nesse sentido, resta divergência doutrinária sobre a possibilidade 
de o investigado poder se recusar a realizar o exame biológico. 
Dissentem, ainda se a autoridade policial possui autonomia para 
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retirar o material genético do acusado de maneira forçada.  Renato 
Brasileiro preceitua que:

como o acusado não é obrigado a praticar nenhum 
comportamento ativo capaz de incriminá-lo, 
nem tampouco a se submeter a provas invasivas 
sem o seu consentimento, de modo algum pode 
ser obrigado a fornecer material biológico para 
a obtenção de seu perfil genético. todavia, se 
estivermos diante de amostras de sangue, urina, 
cabelo, ou de outros tecidos orgânicos, descartadas 
voluntária ou involuntariamente pelo investigado 
na cena do crime ou em outros locais, não há 
qualquer óbice a sua coleta, sem que se possa arguir 
eventual violação ao princípio do nemo tenetur se 
detegere (brasileiro, 2015, p. 129).

Assim, a doutrina supra defende que o acusado não pode ser 
compelido a realizar comportamentos capazes de incriminá-lo, menos 
ainda resignar-se à provas de caráter invasivo, não sendo portanto 
aceitável a imposição de fornecer seu material biológico para alcançar 
sua identidade cível (BRASILEIRO, 2015, p. 129).

Paulo Rangel, por sua vez, defende que o juiz não pode compelir 
o acusado a fornecer o material genético contra sua vontade para 
realizar a identificação criminal. (RANGEL, 2014, p.17).

Sobre o uso da força para a obtenção do material genético 
utilizado para a identificação criminal, Norberto Avena preceitua que:

Eventualmente, pode acontecer que o indivíduo, 
comparecendo perante a autoridade (espontane-
amente ou por meio de condução), recuse-se ao 
procedimento de colheita de impressões digitais, 
de material fotográfico e de material biológico (na 
hipótese prevista no art. 5.º, parágrafo único, da Lei 
12.037/2009 e no art. 9.º-A da Lei 7.210/1984). Nesse 
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caso, presentes as situações legais, faculta-se o uso 
da força para obrigá-lo à prática do ato. Logicamen-
te, deve ser usada a força moderada, isto é, apenas 
aquela necessária e suficiente para a realização da 
identificação criminal. Excessos injustificados ti-
pificam o crime de abuso de autoridade, contem-
plado no art. 4.º, b, da Lei 4.898/1965 (“submeter 
pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a 
constrangimento não autorizado em lei”). (AVENA, 
2014, p. 227).

O autor supra, defende que é possível valer-se da força para 
obrigar o acusado a fornecer o material genético, por meio do qual 
procederá a identificação cível, entretanto, tal força deve ser moderada, 
ou seja, necessária e suficiente ao ato (AVENA, 2014, p.227).

Portanto, conclui-se que tal intervenção corporal não viola 
a integridade física e moral do acusado quando é realizada nos 
parâmetros da proporcionalidade, de maneira não vexatória e 
inodora. Dessa forma a coleta do material biológico do investigado 
deve respeitar os limites traçados pela razoabilidade, adequação e 
necessidade, com o emprego de técnicas não invasivas.

O artigo 226 do CPP dispõe sobre as maneiras de conduzir o 
reconhecimento de pessoas, tanto na fase de inquérito quanto no 
processo penal. Noutro norte, vigente é a lei 12.037/09 que dita às 
cautelas legais à realização da identificação criminal, inclusive do 
civilmente identificado.

Desse modo, é imprescindível que as regras dos mencionados 
dispositivos sejam cumpridas em sintonia com os princípios basilares 
do Direito Processual Penal para que o reconhecimento de pessoas 
ocorra com o mínimo de confiabilidade e alcance de maneira eficiente 
à justiça de penalizar aquele que verdadeiramente realizou as condutas 
típicas, ilícitas e culpáveis.
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2.3 O reconhecimento de pessoas sob ótica do Código de 
Processo Penal Brasileiro

O Brasil guarda o reconhecimento de pessoas tanto na fase 
inquisitorial, conforme explicitado no capítulo anterior, quanto 
no curso do processo, em audiência de instrução e julgamento, nos 
termos do artigo 400 do Código de Processo Penal (CPP).

Além disso, o artigo 411, do mesmo dispositivo prevê que tal 
reconhecimento também seja realizado no procedimento do tribunal 
do júri. Dessa forma, a identificação de pessoas, segundo as regras 
do Direito Processual Penal Brasileiro, pode ocorrer em todos os três 
momentos mencionados acima (BRASIL, CPP, 1941).

Nos termos do artigo 259 do CPP, a ação penal não será prejudicada 
em razão da ausência de identidade cível do acusado, desde que esteja 
correta sua identidade física. Assim, fica demonstrada mais uma 
razão para que o reconhecimento pessoal seja realizado de forma 
responsável e confiável, bem como se destaca importante realizar a 
identificação criminal do acusado quando ela estiver oculta.

Assim, inciso LVIII do artigo 5º da Constituição a República 
Federativa do Brasil (BRASIL, CRFB/1988) preconiza que, tão somente 
será submetido à identificação criminal aquele que não tiver sua 
identidade cível evidenciada, ou nas hipóteses legais, quando esta 
restar demonstrada.

Pois bem, a Lei 12.037/09 elenca entre outros, os documentos 
hábeis a atestar a identidade cível do sujeito. Vejamos:

I – carteira de identidade;
II – carteira de trabalho;
III – carteira profissional;
IV – passaporte;
V – carteira de identificação funcional;
VI – outro documento público que permita a 
identificação do indiciado.
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Parágrafo único. Para as finalidades desta Lei, 
equiparam-se aos documentos de identificação 
civis os documentos de identificação militares. 
(BRASIL, Lei 12.037, 2009).

Muito embora preconize o artigo supra, é possível que tais 
documentos sejam fraudados, ocasião em que o artigo 3º da mencionada 
Lei, qual seja, 12037/09, estabelece situações em que a identificação 
criminal pode ser realizada, ainda que identificado civilmente através 
de documentos. Observe-se:

Art. 3º Embora apresentado documento de 
identificação, poderá ocorrer identificação 
criminal quando:
I – o documento apresentar rasura ou tiver indício 
de falsificação;
II – o documento apresentado for insuficiente para 
identificar cabalmente o indiciado;
III – o indiciado portar documentos de identidade 
distintos, com informações conflitantes entre si;
IV – a identificação criminal for essencial às 
investigações policiais, segundo despacho da 
autoridade judiciária competente, que decidirá de 
ofício ou mediante representação da autoridade 
policial, do Ministério Público ou da defesa;
V – constar de registros policiais o uso de outros 
nomes ou diferentes qualificações;
VI – o estado de conservação ou a distância temporal 
ou da localidade da expedição do documento 
apresentado impossibilite a completa identificação 
dos caracteres essenciais.
Parágrafo único. As cópias dos documentos 
apresentados deverão ser juntadas aos autos do 
inquérito, ou outra forma de investigação, ainda 
que consideradas insuficientes para identificar o 
indiciado. (BRASIL, Lei 12037, 2009).



244 | Muito prazer!Nós somos esses ‘tais’  DIREITOS HUMANOS!

Dessa maneira, evita-se que o sujeito prossiga, por exemplo, no 
curso do processo com sua identidade cível duvidosa ou incorreta.

A datiloscopia trata-se da identificação de pessoas por 
intermédio da impressão digital, comumente utilizado no judiciário. 
O artigo 6º do CPP em seu inciso VIII, também representa base legal 
à identificação datiloscópica preceituando que, a autoridade policial 
quando conhecer da infração penal deverá, dentre outras medidas 
“ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se 
possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes” (BRASIL, 
CPP, 1941).

Não bastasse, existe também disposição legal sobre a coleta 
de material biológico para identificar o perfil genético do sujeito, 
conforme preceitua o parágrafo único do artigo 5º, bem como o artigo 
5º-A da Lei 12.037/09, os quais foram fielmente abordados no capítulo 
anterior (BRASIL, Lei 12.037, 2009).

Uma vez identificado civilmente e havendo dúvidas sobre a 
autoria delitiva, o acusado pode ser submetido ao reconhecimento 
pessoal, por meio do qual a vítima ou a testemunha apontarão se 
reconhecem o sujeito como sendo o mencionado autor.

O decreto-lei nº 3.689 de 3 de Outubro de 1941, atual CPP, foi o 
instrumento normativo que narrou as primeiras declarações acerca 
do reconhecimento de pessoas, as quais vigem até hoje sem qualquer 
modificação. As regras procedimentais para a realização do ato estão 
previstas no artigo 226 do mencionado dispositivo legal. (BRASIL, CPP, 
1941). Veja-se:

Art.226. Quando houver necessidade de fazer-se 
o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela 
seguinte forma:
I- a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento 
será convidada a descrever a pessoa que deva ser 
reconhecida;
Il- a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será 
colocada, se possível, ao lado de outras que com 
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ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se 
quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;
III- se houver razão para recear que a pessoa 
chamada para o reconhecimento, por efeito de 
intimidação ou outra influência, não diga a verdade 
em face da pessoa que deve ser reconhecida, a 
autoridade providenciará para que esta não veja 
aquela;
IV- do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto 
pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela 
pessoa chamada para proceder ao reconhecimento 
e por duas testemunhas presenciais.
Parágrafo único. O disposto no no III deste artigo 
não terá aplicação na fase da instrução criminal ou 
em plenário de julgamento. (BRASIL, CPP, 1941).

A violação do procedimento de identificação gera um prejuízo 
presumido ao acusado em razão de aumentar, consideravelmente, 
as chances para sua condenação. Isso ocorre porque tal violação 
traduz a apuração da autoria delitiva sem observância aos preceitos 
legais, portanto, sem o mínimo de confiabilidade. Sabe-se bem que, 
existindo procedimento guardado em lei, este deve ser rigorosamente 
cumprido, em especial, pelos operadores do direito, os quais possuem 
o encargo de ser, sobretudo, estimados guardiões e fiscais da justiça.

Conforme o inciso I do artigo 226, a vítima ou a testemunha deve 
fazer previamente uma descrição detalhada do acusado, informando 
as características físicas que foram notadas, como altura, cor dos olhos, 
da pele e do cabelo, etc. Tal descrição é imprescindível, não podendo 
ser proscrita, pois sua ausência é capaz de causar falsas memórias, 
induzindo, inclusive, à vítima ou à testemunha a reconhecerem 
qualquer pessoa como sendo autor dos fatos. Isso pode ocorrer, por 
exemplo, quando a polícia coloca um suspeito diante da vítima ou da 
testemunha indagando-as se de fato reconhecem ele como autor do 
delito (BRASIL, CPP, 1941).
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A chance que elas ratifiquem é muito alta, considerando a 
ânsia que possuem de fazer justiça, todas as condições a que estão 
acometidas, bem como o fato de ter o policial status de autoridade 
perante a sociedade. Há nesse caso uma confirmação implícita do 
policial que contamina a memória daquele que procede à identificação.

Infelizmente o reconhecimento de pessoas não é realizado nos 
moldes legalmente estabelecidos. Vê-se que os tribunais superiores 
entendem os procedimentos do reconhecimento como meras 
recomendações, o que autoriza as autoridades policiais e judiciais 
conduzirem o ato com liberalidade.

Pela falibilidade de tal prova, bem como por todo o desmazelo 
à sua forma resta possível que o poder judiciário trace lastros de 
injustiças, condenando inocentes e deixando impune os verdadeiros 
culpados, isso tudo por uma falha no reconhecimento de pessoas. 
Trata-se, portanto de uma questão problemática no Direito Processual 
Penal, que por sinal, merece ser ponderada cuidadosamente, de modo 
a alcançar o aperfeiçoamento do ato.

Sobre o tema, ensina Altavilla: “Uma das investigações mais 
complexas que tem grande importância para o reconhecimento, é 
aquela que se refere à capacidade de descrever uma pessoa ou uma 
coisa já vista, fundando-se sobre traços da memória: o que significa 
a imagem que se conservou na memória” (ALTAVILLA, 2003, p.331).

Conforme aduz a doutrina supra, realizar a descrição de algo 
que foi memorizado é tarefa complexa e de grande relevância para 
o reconhecimento de pessoas. Nesse contexto, mister ressaltar que o 
inciso em comento é responsável por verificar os reflexos da memória 
do reconhecedor, observando se este está atento ao delito ocorrido e 
se recorda de algum traço do autor dos fatos, a ponto de contribuir 
para a correta apuração que indica o verdadeiro culpado.

A descrição prévia do acusado tem a finalidade, também de 
controlar a autenticidade da imagem mental que foi percebida pela 
vítima ou testemunha quando do crime. Isso tornará possível verificar 
se o reconhecimento corresponde às características previamente 
descritas, ou seja, serve para atestar se existe concordância entre a 
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imagem do sujeito identificado com aquela que o reconhecedor obteve 
durante a prática do crime. Desse modo, é imprescindível realizar os 
comandos do inciso em questão com demasiada atenção a fim de obter 
um resultado eficaz na identificação do autor do delito.

O inciso II do artigo 226 do CPP, por sua vez, preceitua que o 
suspeito, no ato do reconhecimento deve ser posicionado ao lado de 
pessoas com características semelhantes. Diante do silêncio da lei no 
que se refere ao número de pessoas a serem posicionadas ao lado do 
suspeito, os doutrinadores que trabalham o tema possuem diferentes 
opiniões em relação a essa quantidade (BRASIL, CPP, 1941).

A pessoa a ser reconhecida quando posicionada sozinha 
diante do reconhecedor, aumenta, consideravelmente as chances 
do reconhecimento restar positivo, ocasião em que imprescindível 
respeitar os comandos do inciso em comento. Ainda sobre o tema, 
muito embora a ausência de previsão legal, a pessoa a ser identificada 
pode indicar o lugar que deseja se posicionar ao lado dos demais no 
ato do reconhecimento, fato que decorre do princípio da ampla defesa.

Além disso, as características devem ser semelhantes para 
que a vítima ou testemunha que procederão ao reconhecimento 
memorizem as situações referentes ao fato delituoso presenciado, 
de modo a vincular a pessoa que mais aparenta ser o autor, evitando 
assim, o sugestionamento.

Segundo Tourinho Filho:

Não se exige que as pessoas sejam idênticas. 
Mas, por outro lado, não se pode admitir um 
reconhecimento em que a pessoa que vai ser 
reconhecida seja posta ao lado de outras de cor, 
fisionomia, altura peso bem diferentes, uma vez 
que dados tão distintos podem afetar a virtualidade 
da prova (TOURINHO FILHO, 2012, p. 291).

Dessa forma, é imprescindível que, quando do reconhecimento 
pessoal o acusado seja posicionado ao lado de pessoas semelhantes, 
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pois as diferenças exorbitantes podem causar sugestionamentos na 
vítima ou testemunha que fazem o reconhecimento, prejudicando o 
resultado do ato. Isso pode ocorrer, principalmente pelo fato de ha-
ver ainda muito presente na sociedade preconceitos e prejulgamentos 
pela cor, sexo, raça, maneira de se vestir, maneiras de viver, por exem-
plo tatuagens que o sujeito possa ter pelo corpo, dentre outros.

Desse modo, constata-se o grau de certeza do reconhecedor e 
evita-se que este identifique a primeira pessoa que lhe for apresen-
tada. A expressão “se possível” no inciso em comento não se trata da 
discricionariedade do juiz ou da autoridade policial em seguir ou não 
o procedimento quando considerar as condições mais fáceis (cômodo) 
ou difíceis, devendo fazê-lo sempre que possível.

Tal procedimento poderá ser dispensado, por força do inciso II 
tão somente se for mesmo impossível, por exemplo, quando o réu não 
comparece para o ato por razões justas.

Nesse contexto é medida inteligível, que a autoridade policial, 
bem como o juiz, no ato do reconhecimento esclareça à testemunha 
e a vítima de que trata-se apenas de um suspeito e que o verdadeiro 
culpado pode não estar ali naquele momento.

Já o inciso III do artigo 226 do CPP, dispõe que estando o reco-
nhecedor intimidado pela presença do acusado, a ponto de lhe atrapa-
lhar dizer a verdade sobre os fatos, é providência da autoridade sepa-
rar as partes de modo que o acusado não veja aquele que procede ao 
reconhecimento e vice-versa (BRASIL, CPP, 1941).

Mister ressaltar que tal procedimento não deve utilizado em 
toda e qualquer circunstância, mas sim e tão somente nos casos em 
que houver receio de que a intimidação causada pelo acusado na ví-
tima ou testemunha as impeça de dizer a verdade, conforme narra os 
termos do próprio dispositivo em comento.

O parágrafo único do dispositivo supra, ressalva uma exceção ao 
inciso III, indicando que este não será usado na instrução, nem mes-
mo no plenário do júri, não podendo, pois retirar o réu da presença da 
vítima ou da testemunha que fará o reconhecimento. Tal disposição 
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existe com o fulcro de garantir o efetivo direito de ampla defesa do réu 
(BRASIL, CPP, 1941).

O inciso IV, do artigo 226 do CPP, por sua vez, menciona a 
necessidade da autoridade lavrar o auto pormenorizado após o 
reconhecimento de pessoas, com a assinatura daquele que procede 
ao reconhecimento e mais duas testemunhas presenciais. Na 
prática processual penal, normalmente, tal auto, quase sempre é 
desconsiderado, e quando é realizado inclui apenas algumas ressalvas 
no termo de audiência. (BRASIL, CPP, 1941). Eduardo Espínola Filho, 
brilhantemente aduz que:

Do ato de reconhecimento, quer chegue a resultado 
positivo, quer não, será lavrado, pelo escrivão, um 
auto circunstanciado, que pode ser datilografado, 
sendo por ele subscrito, no qual se devem mencionar 
todas as ocorrências verificadas, referindo-
se às condições em que ao reconhecimento se 
apresentaram ou as pessoas, ou as coisas, e como 
foi ele feito, ou negado. (ESPÍNDOLA, 2000, p.190).

Nesse contexto, o auto pormenorizado é imprescindível, 
tendo em vista que possui a descrição de tudo aquilo que ocorreu 
na realização do reconhecimento pessoal, de modo a documentar, 
formalizar o procedimento.

Muito embora a ausência da previsão legal é imprescindível 
que a defesa participe do ato, de modo a fiscalizar o cumprimento das 
formalidades legais. Ora, não basta tão somente que um advogado seja 
nomeado para o caso, sendo, portanto, necessário que ele proceda 
ao acompanhamento literal dos atos processuais, a fim de realizar a 
defesa efetiva do suspeito.

O artigo 228 do CPP, por sua vez, dispõe: “Se várias forem as 
pessoas chamadas a efetuar o reconhecimento de pessoa ou de objeto, 
cada uma fará a prova em separado, evitando-se qualquer comunicação 
entre elas” (BRASIL, CPP, 1941).
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Dessa forma, havendo inúmeros reconhecedores, deve-se evitar 
toda e qualquer comunicação entre eles. Muito embora o dispositivo 
direcione que a prova será realizada separadamente para cada, o auto 
de reconhecimento deverá ser tão somente um, subscrito por todos.

Assim, compreende-se que o reconhecimento será separado, 
sem nenhum contato entre os reconhecedores, evitando que uma 
identificação influencie no resultado da outra. O Brasil adota o sistema 
acusatório, por meio do qual as atribuições de julgar, defender e acusar 
são atribuídas a pessoas distintas, de modo a garantir a imparcialidade 
no que se refere à decisão final.

Muito embora o mencionado, meritório ressaltar as ponderações 
do mestre Charley Chaves que preceitua:

Apesar do sistema acusatório adequar-se ao modelo 
do Direito Democrático, ao separar a atuação 
dos sujeitos processuais com funções distintas, 
não o defendemos como modelo padrão, já que 
entendemos que o processo constitucionalizado é 
uno. O sistema é constitucionalizado, ou seja, do 
devido processo legal (CHAVES, 2016, p.64).

A disposição doutrinária supra, evidencia que muito embora 
o sistema acusatório seja o adotado pelo Direito Penal Brasileiro, 
deve-se priorizar que o processo se desenvolva constitucionalmente, 
de modo a observar todas as regras para alcançar o resultado útil. 
Nesse sentido, entende-se que o sistema processual deve percorrer, 
sobretudo, os caminhos do devido processo legal, para que então sua 
finalidade seja, cautelosamente, alcançada (CHAVES, 2016, p.64).

No Brasil, o gênero reconhecimento pessoal inclui algumas 
espécies, quais sejam, o reconhecimento datiloscópico e por meio de 
fotografia, o que pode ser compreendido pela leitura do artigo 5º da 
lei 12.037/09, o qual preceitua que ”a identificação criminal incluirá o 
processo datiloscópico e o fotográfico, que serão juntados aos autos da 
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comunicação da prisão em flagrante, ou do inquérito policial ou outra 
forma de investigação” (BRASIL, Lei 12.037, 2009).

Sobre o reconhecimento fotográfico, muito embora haja 
divergência doutrinária quanto à sua aceitação enquanto instrumento 
probatório, o Supremo Tribunal Federal atualmente decide pela sua 
admissibilidade como prova apta a comprovar a autoria delitiva, desde 
que analisada junto do contexto probatório.

Desse modo, o juiz pode formar seu convencimento com base, 
também no reconhecimento fotográfico, desde que o analise junto 
aos demais elementos de prova que constam nos autos do processo. 
Igualmente, é imperioso que o reconhecimento fotográfico ocorra de 
modo a respeitar todas as disposições narradas no artigo 226 do CPP 
(BRASIL, CPP, 1941).

Assim, é prudente que a vítima ou testemunha reconhecedoras, 
primeiramente, descrevam as características do suspeito, em seguida 
a autoridade policial ou judicial deve ter o cuidado de posicionar a 
fotografia do acusado ao lado de outras com pessoas de características 
semelhantes, evidenciando que o verdadeiro autor dos fatos pode não 
estar ali. Por fim, deve-se, ainda a autoridade que conduz o ato lavrar 
o auto de reconhecimento pormenorizado, anexando todas as fotos 
expostas ao reconhecimento.

Todavia, a 6ª turma do STJ decidiu (27/10/2020) NÃO ser possível 
condenar alguém EXCLUSIVAMENTE com base em reconhecimento 
por foto (HC 598.886).

Importante ressaltar a necessidade de obedecer às formalidades 
legais para que o reconhecimento seja realizado com o mínimo de 
confiabilidade, estreitando as possibilidades de concluir o processo 
erroneamente, condenando um inocente e deixando impune o 
verdadeiro autor do fato criminoso.
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3. INJUSTIÇAS MARCADAS PELA FRAGILIDADE NO 
RECONHECIMENTO DA AUTORIA DELITIVA

Para aqueles que vivem o processo penal dia a dia e encaram a 
sua prática, resta evidente a importância que o reconhecimento de 
pessoas possui, tendo em vista que uma vez reconhecido pela vítima 
ou testemunha, o acusado, dificilmente, terá decisão diferente de uma 
sentença condenatória, ainda que não existam outras provas aptas a 
corroborar a autoria delitiva.

A práxis forense no que se refere ao direito processual penal 
exibe condenações e injustiças marcadas pela fragilidade havida no 
reconhecimento da autoria delitiva. Lamentavelmente, na prática, 
os tribunais corroboram o desrespeito ao artigo 226 do CPP (BRASIL, 
CPP, 1941), o qual versa sobre o procedimento para reconhecimento 
de pessoas, tratando-o como mera recomendação, o que acaba por ser 
a lacuna, fonte de condenações injustas.

Com efeito, as falhas ocorridas em razão do desrespeito às 
formalidades do reconhecimento de pessoas podem acarretar 
erros irreparáveis, tanto ao acusado quanto na sociedade, afinal,  
ao condenar um inocente pela prática de um crime, o Estado deixa 
impune o verdadeiro culpado. O inocente arcará com todos os efeitos 
diretos de tal condenação e a sociedade suportará o encargo de ter 
permanecido impune aquele que efetivamente cometeu o delito.

4. (DES) OBRIGATORIEDADE DA PRESENÇA DO SUSPEITO AO 
ATO DE RECONHECIMENTO – PRISÃO

A condução coercitiva (art. 260 CPP) não foi recepcionada pela 
CRFB/88, conforme ADPF ns. 395 e 444. O suspeito não seria obrigado 
a comparecer ao ato de reconhecimento. Não poderia gerar sua prisão 
para tanto e nem participar da produção de prova que possa reverter 
contra si próprio.

Sabe-se que todos possuem o direito à liberdade de locomoção, 
a qual poderá ser suprimida tão somente nos casos de flagrante delito 
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ou por ordem escrita e devidamente fundamentada emanada pela 
autoridade judiciária competente.

Existe a possiblidade legal de prisão por falta identificação. A 
interpretação deve ser restritiva. A Prisão temporária: art. 1º, II, Lei 
n. 7.960/89 “não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de 
sua identidade”. Prisão preventiva. CPP, art.313, § 1º “Também será 
admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade 
civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes 
para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em 
liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a 
manutenção da medida.” Quanto a autoria deve ser certa (para estes 
tipos de prisão cautelar), apenas a identidade formal seria falha. 

O erro do reconhecimento gera consequências. O inciso LXXV do 
artigo 5º da CRFB/88 assegura que “o Estado indenizará o condenado 
por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado 
na sentença”. Desse modo, os inocentes condenados como culpados 
por erro judiciário, bem como aqueles que permanecerem presos 
além do prazo estipulado na sentença, serão indenizados pelo Estado, 
obtendo a reparação dos danos causados pelos descuidos (BRASIL, 
CRFB, 1988).

Havendo a privação da mencionada liberdade de forma contrária 
a lei, é direito do sujeito, vítima de tal violação, ser indenizado pelo 
Estado, o qual possui responsabilidade civil objetiva. Assim, basta 
a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente e o dano 
sofrido, ou seja, da privação indevida, não havendo que se demonstrar 
dolo ou culpa por parte do Estado.

Ainda repleto de vícios e incertezas, o reconhecimento pessoal 
possui relevante valor quando da sentença de mérito, momento em 
que o magistrado se vale do livre convencimento e acaba por motivar as 
razões de sua decisão baseado no reconhecimento malsucedido, o que 
pode, facilmente, ensejar um erro judiciário. Tal erro pode condenar 
um inocente, privando-o de sua liberdade, direito constitucionalmente 
conferido.
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Antes mesmo ser prova base para a fundamentação da 
condenação, o reconhecimento pessoal, meramente por ser realizado 
de qualquer maneira, sem observar as formalidades, já viola o direito 
que as partes possuem do devido processo legal.

Assim, não é necessária uma condenação para que o 
reconhecimento de pessoas, quando malsucedido, seja considerado 
ato nulo, tendo em vista que não observar as regras preestabelecidas 
já ofende o devido processo legal, o princípio da instrumentalidade 
das formas, bem como Estado Democrático de Direito.

Assim, compreende-se que no caso de uma prisão ilegal por 
erro no reconhecimento pessoal, muito embora haja uma prestação 
pecuniária por parte do Estado de cunho indenizatório, o dinheiro 
auferido jamais apagará as marcas de tal injustiça. Os danos que 
sofreu, bem como aquilo que deixou de viver são, na maioria das 
vezes, irreversíveis e irreparáveis.

Dessa forma, por todo exposto, imprescindível que o 
reconhecimento pessoal seja realizado de forma responsável, tanto 
pelos reconhecedores, quanto pelas equipes e autoridades judiciais e 
policiais que conduzem o ato.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio do reconhecimento pessoal pode-se alcançar aquele 
que verdadeiramente realizou os atos típicos, ilícitos e, portanto, 
culpáveis, entretanto, se realizado de qualquer forma, sem observância 
às formalidades, é capaz de incriminar uma pessoa inocente, 
suprimindo seus direitos e causando sérios transtornos, tanto no 
sujeito, quanto na sociedade, ferindo a essência principal do processo 
que é alcançar a justiça.

Para conferir ao reconhecimento de pessoas maior confiabilidade, 
é necessário, precipuamente, que os instrumentos legais que versam 
sobre os procedimentos do ato sejam impreterivelmente cumpridos 
por todos. Nesse ínterim, deduz-se meritório que os tribunais 
superiores confiram rigor às disposições legais, inadmitindo que o 
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reconhecimento seja realizado de forma contrária aos ditames legais, 
desprezando e punindo as informalidades. Cumprir o que determina 
a lei é o primeiro passo para conferir a qualquer procedimento, o 
mínimo de confiabilidade e segurança jurídica.

Assim, enfatiza-se que os comandos do artigo 226 e 228 do 
CPP devem ser respeitados pontualmente sendo necessário que: 
a) aquele que for realizar o reconhecimento, antes de qualquer 
coisa, faça a descrição das características do acusado; b) o suspeito 
seja posicionado ao lado de pessoas semelhantes para que não haja 
nenhuma possibilidade de sugestionamento; c) seja lavrado, no fim 
do procedimento, o auto pormenorizado realizado pela autoridade e 
assinado pelas partes e duas testemunhas (BRASIL, CPP, 1941).

Além de cumprir os preceitos legais, verifica-se a 
imprescindibilidade de se desenvolver um estudo aprofundado sobre 
o reconhecimento pessoal, de modo a aperfeiçoar as disposições legais 
sobre o ato, conferindo a ele maior confiabilidade e afastando-o, ao 
máximo, de possíveis injustiças.

Outrossim, corrobora-se que o CPP deve tratar, com a máxima 
clareza possível ponto a ponto do procedimento, para que não haja 
dúvidas nem divergência de como proceder perante os casos concretos.

No que se refere ao presente tema, conclui-se, imperioso, que 
as autoridades policiais e judiciárias, assim como todos os servidores 
envolvidos no reconhecimento de pessoas recebam treinamento com 
técnicas específicas para o ato. Assim evita-se que o ato tenha um 
resultado contaminado pelo sugestionamento e apontamentos, ainda 
que indiretos, sobre o possível autor do crime.

Pondera-se, também, a imprescindibilidade de ser o acusado 
assistido pela defesa técnica sempre que submetido ao reconhecimento 
pessoal, possibilitando que qualquer irregularidade procedimental 
seja detectada e, no momento oportuno, alegada a nulidade.

No mais, a condenação injusta é consequência de inúmeros 
fatores, razão pela qual reputa-se necessário que a polícia, bem como 
o judiciário sejam melhor estruturados tecnicamente para proceder 
aos atos, sejam eles inquisitoriais ou processuais. Nesse sentido, 
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é igualmente imprescindível mencionar que a defesa do acusado 
precisa de maior participação nos atos, principalmente na produção 
de provas, como forma de proporcionar ao feito o deslinde nos moldes 
legais. Valiosa a soma de esforços entre os órgãos estatais junto do 
poder judiciário, principalmente da advocacia, rumo a um processo 
comedido entre acusação e defesa.

Resta evidente que as condenações injustas em razão dos erros 
no reconhecimento pessoal ocorrem há tempos e, muito embora 
o avanço tecnológico, as irregularidades não deixam de acontecer. 
Assim, continuam sendo violados princípios de ordem constitucional 
e transtornos são causados ao indivíduo, bem como à sociedade.

Por se tratar de um meio probatório complexo, com grandes 
possibilidades de falha, é importante, portanto, perscrutar formas 
de fazer com que o reconhecimento de pessoas seja mais confiável, 
estabelecendo regras claras e precisas sobre cada momento do ato, 
com critérios minimamente seguros, não abrindo margem para 
discricionariedade.
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1. INTRODUÇÃO

A temática escolhida por nós no presente texto tem sido objeto 
de debates há alguns anos em virtude de vários julgamentos realizados 
pelo Poder Judiciário brasileiro, principalmente no Supremo Tribunal 
Federal. O assunto do sistema recursal brasileiro e a aplicação do 
princípio do Estado de Inocência passaram a ser tratados em muitos 
espaços, seja na mídia, em eventos políticos e outros encontros 
sociais de forma “politiqueira” e sem a fundamentação jurídica 
efetiva e adequada, por pessoas sem qualquer tipo de formação ou 
conhecimento jurídico mínimo, mas, infelizmente, também, por 
supostos “operadores” do Direito que defendem a admissibilidade 
de uma alteração que visa restringir uma cláusula pétrea relativa 
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à proteção de direitos e garantias fundamentais, via emenda 
constitucional, o que é inadmissível diante do exposto no inciso IV 
do § 4º do Art. 60 da Constituição, que veda a proposição de emenda 
constitucional que objetive abolir tais direitos e garantias1.

Gostaríamos de salientar, que não defendemos ou queremos 
dizer que o acesso à informação, e que a ampla divulgação das 
decisões judiciais para a população em geral não seja relevante. O que 
pretendemos apresentar nesse artigo é uma discussão isenta de falsas 
premissas ou de conteúdos distorcidos, inclusive falsos, que baseiam-
se em premissas de determinados espectros de aderência política que 
não têm, ou pelo menos não deveriam ter, e que invadem o espaço 
de uma temática de matéria eminentemente jurídica estabelecida 
sob paradigmas de proteção da dignidade humana e garantista. Ao se 
tratar do tema do “Estado de Inocência”2 deve-se exigir que lhe seja 
dada a conotação e o sentido que ele efetivamente possui, que é a de 
um direito fundamental individual expressamente tutelado e uma 
cláusula pétrea da Constituição de 1988.

No presente artigo trataremos da importância do tema em sua 
análise constitucional e penal, expondo a construção do status libertis 
na Convenção Interamericana de Direito Humanos, na Constituição 
da República de 1988, bem como na legislação infraconstitucional 
pátria, vide o disposto no art. 283 do Código de Processo Penal. 

Em seguida, abordaremos a respeito das modalidades de prisão, 
isto é, a prisão pena e a prisão processual. 

Em um terceiro tópico, tratar-se-á da discussão da prisão 
automática decorrente de condenação em segunda instância, 
analisando o estado da arte na doutrinária brasileira, e os precedentes 
judiciários decididos pelo Supremo Tribunal Federal a respeito desta 
suposta modalidade de prisão processual. Finalmente, concluiremos 
o texto dispondo acerca de proposição que tramita no Congresso 

1 Art. 60, § 4º, IV da CR1988 - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda 
tendente a abolir: IV - os direitos e garantias individuais.
2 Também denominado doutrinariamente como “Princípio da Presunção de 
Inocência” ou “Princípio do Estado de Não-Culpabilidade”.
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Nacional com o a finalidade de modificar e limitar a aplicação do 
Princípio do Estado de Inocência. 

A respeito desse último tópico, gostaríamos de dizer que da 
mesma forma que expressamos acima nossa preocupação com a 
isenção e qualidade do conteúdo do que tem sido discutido socialmente, 
também nos causa apreensão a existência de projetos legislativos de 
emendas ou leis com sentidos distorcidos, e que buscam modificações 
na ordem jurídica que claramente contrariam o texto constitucional de 
1988. À guisa de exemplo, citamos o Projeto de Emenda Constitucional 
n.º 199/2019, que tem como escopo modificar os artigos 102 e 105 da 
CR1988, buscando por uma via dissimulada, romper com o disposto 
no inciso LVII do art. 5º3, ao tentar converter os recursos especial e 
extraordinário em ações revisionais de competência do STJ e STF, 
extraindo deles seu caráter recursal, estabelecendo-se que o trânsito 
em julgado ocorrerá a partir de decisão condenatória recursal emitida 
por órgão judiciário colegiado.

2. DA IMPORTÂNCIA DA DISCUSSÃO DO TEMA

É imperioso observar a relevância do tema “direito fundamental 
individual do Estado de Inocência” na discussão do ius puniendi 
estatal frente ao status libertatis do indivíduo. A aplicação da prisão, 
sobremaneira em suas modalidades cautelares/processuais, deve ser 
sempre feita em situações excepcionais e extremas, em que não é 
admissível ao Estado empregar outra forma de proteger a ordem social 
e econômica e para garantir a efetividade final da própria atuação 
jurisdicional.

Guilherme de Souza Nucci, em seu livro intitulado Manual 
de Processo e Execução, destaca justamente os aspectos de 
imprescindibilidade da proteção do Princípio do Estado de Inocência, 
bem como da ideia de que somente se deve infligir a prisão processual 

3 Inciso LVII do Art. 5º da CR1988: LVII - ninguém será considerado culpado até o 
trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
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a uma pessoa, quando nenhuma outra medida seja capaz de impedir o 
risco a concretude da atuação jurisdicional:

Conhecido, igualmente, como princípio do estado 
de inocência (ou da não culpabilidade), significa 
que todo acusado é presumido inocente, até que 
seja declarado culpado por sentença condenatória, 
com trânsito em julgado. Encontra-se previsto no 
art. 5°, LVII, da Constituição. Tem por objetivo 
garantir, primordialmente, que o ônus da prova 
cabe à acusação e não à defesa. As pessoas nascem 
inocentes, sendo esse o seu estado natural, 
razão pela qual, para quebrar tal regra, torna-se 
indispensável ao Estado-acusação evidenciar, com 
provas suficientes, ao Estado-juiz, a culpa do réu. 
Por outro lado, confirma a excepcionalidade e a 
necessidade das medidas cautelares de prisão, 
já que indivíduos inocentes somente podem ser 
levados ao cárcere quando realmente for útil à 
instrução e à ordem pública. A partir disso, deve-
se evitar a vulgarização das prisões provisórias, 
pois muitas delas terminam por representar uma 
nítida – e indevida – antecipação da pena, lesando 
a presunção de inocência (NUCCI, G. de S., 2016, 
p. 34).

Para que o Princípio do Estado de Inocência possa ser consolidado 
na ordem jurídica brasileira, mister se faz que exista um arcabouço de 
normas de direito internacional e interno que sejam capazes de lhe 
ofertar a sustentação jurídica necessária para sua efetiva aplicação.

No plano internacional, a Convenção Americana de Direitos 
Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) firmada em 1969, ratificada 
no Brasil através do Decreto 678/1992, define em seus artigos 7 e 8, a 
previsão de proteção do direito de liberdade contra situações de risco 
ao seu exercício, assim como a vedação de encarceramento com o 
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descumprimento às diretrizes legais e não efetiva demonstração de 
culpa do indivíduo4.

No que concerne ao amparo estabelecido ao Princípio na ordem 
constitucional e legislativa brasileira, podemos encontrar a sua 
proteção expressa no inciso LVII do art. 5º da Constituição de 1988 e 
no artigo 283 do Código de Processo Penal brasileiro.

Como se observa, o Estado brasileiro desde a Constituição 
atuou de forma a garantir e efetivar a aplicação concreta do direito 
fundamental individual do Estado de Inocência, procurando 
estabelecer normas que o projeta e ao mesmo tempo o concretize.

3. ESPÉCIES DE PRISÃO

Em nosso sistema normativo penal é possível identificar duas 
modalidades de prisão, que são dispostas expressamente no caput 
do art. 283 do Código de Processo Penal: “Ninguém poderá ser preso 
senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da 
autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença 
condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou 
do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva”. 

Podemos definir as categorias de penas trazidas pelo dispositivo 
como “prisão pena” e “prisão processual”. A segunda espécie que é a 
prisão processual divide-se em: prisão em flagrante, prisão temporária 
e prisão preventiva.

3.1 Prisão pena

Ocorre após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 
De forma claramente assertiva, deve-se compreender que se trata de 
4 Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 - Artigo 7.  Direito à liberdade 
pessoal. 1. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais. 2. Ninguém pode 
ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas condições previamente 
fixadas pelas constituições políticas dos Estados Partes ou pelas leis de acordo com 
elas promulgadas. 3. Ninguém pode ser submetido a detenção ou encarceramento 
arbitrários. (...) Artigo 8. Garantias judiciais. (...) 2.  Toda pessoa acusada de delito tem 
direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua 
culpa.
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situação de aplicação e execução definitiva da decisão condenatória 
que não comporta ou admite qualquer tipo de instrumento recursal.  

3.2 Prisão processual

A prisão processual é aquela espécie de prisão que ocorre antes 
da condenação definitiva do acusado, ou seja, é a modalidade que pode 
ser implementada antes do trânsito em julgado da sentença penal 
condenatória. Em relação ao lapso temporal, a prisão processual pode 
ser aplicada no momento, logo após ou logo depois à prática do delito 
(prisão em flagrante)5 e, depois, como medida cautelar, cujo objeto é 
o de garantir o desenvolvimento e a efetiva concretização da atuação 
jurisdicional.

Atualmente, duas são as modalidades de prisão processual que 
podem ser decretadas a partir da atuação jurisdicional, isto é, da 
decretação pelo Poder Judiciário6, e são elas: a prisão temporária7 e a 
prisão preventiva.

5 Art. 302 do Código de Processo Penal – Considera-se em flagrante delito quem: I 
- está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo 
após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça 
presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, 
armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.
6 Antes das reformas no Código de Processo Penal realizadas no ano de 2008 através 
das Leis 11.689/2008 e 11.719/2008, nosso sistema processual penal admitia várias 
modalidade de prisões processuais de caráter cautelar: a) prisão em flagrante; b) 
prisão preventiva; c) prisão temporária (Lei 7.960/89); d) prisão decorrente de sentença 
condenatória recorrível; e) prisão decorrente de pronúncia; e, f) prisão decorrente de 
acórdão recorrível.
7 Art. 1° da Lei n.° 7.960/1989 - Caberá prisão temporária: I - quando imprescindível 
para as investigações do inquérito policial; II - quando o indicado não tiver residência 
fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; 
III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na 
legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: a) 
homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2°); b) seqüestro ou cárcere privado (art. 
148, caput, e seus §§ 1° e 2°); c) roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°); d) extorsão 
(art. 158, caput, e seus §§ 1° e 2°); e) extorsão mediante seqüestro (art. 159, caput, e 
seus §§ 1°, 2° e 3°); f) estupro (art. 213, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, 
e parágrafo único);  (Vide Decreto-Lei nº 2.848, de 1940); g) atentado violento ao pudor 
(art. 214,  caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único);   (Vide 
Decreto-Lei nº 2.848, de 1940); h) rapto violento (art. 219, e sua combinação com o art. 
223 caput, e parágrafo único);  (Vide Decreto-Lei nº 2.848, de 1940); i) epidemia com 
resultado de morte (art. 267, § 1°); j) envenenamento de água potável ou substância 
alimentícia ou medicinal qualificado pela morte (art. 270, caput, combinado com art. 
285); l) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal; m) genocídio (arts. 1°, 2° 
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O Código de Processo Penal em seu artigo 283 assim as estabelece: 

Ninguém poderá ser preso senão em flagrante 
delito ou por ordem escrita e fundamentada da 
autoridade judiciária competente, em decorrência 
de sentença condenatória transitada em julgado 
ou, no curso da investigação ou do processo, em 
virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. 
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011) (grifo 
nosso).

A prisão temporária, instituída pela Lei n.° 7.960 de 1999, possui 
diferentes requisitos para a possibilidade de sua decretação. Existem 
dois requisitos de natureza objetiva: a imprescindibilidade para as 
investigações no inquérito policial e a autoria ou participação em um 
rol específico de delitos estabelecidos pelo art. 1º. O requisito subjetivo 
está definido no inciso II do art. 1º, que é a dificuldade da confirmação 
da existência de residência fixa ou de identidade do indiciado.

A prisão preventiva por sua vez tem como requisitos (art. 312, 
caput do CPP): a) garantia da ordem pública, isto é, possuir a condição 
de admissibilidade periculum in mora, como, por exemplo, a 
possibilidade de prática de novos delitos pelo acusado, seus familiares 
ou  em virtude de comoção pública; b) a garantia da ordem econômica; 
c) por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação 
da lei pena quando houver prova da existência do crime e indício 
suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do 
imputado (ex.: o perigo de não aplicação de eventual pena necessária, 
seja pela possibilidade de fuga ou de prejuízo causado pelo acusado na 
apuração dos fatos).

e 3° da Lei n° 2.889, de 1° de outubro de 1956), em qualquer de suas formas típicas; n) 
tráfico de drogas (art. 12 da Lei n° 6.368, de 21 de outubro de 1976); o) crimes contra o 
sistema financeiro (Lei n° 7.492, de 16 de junho de 1986); p) crimes previstos na Lei de 
Terrorismo.   (Incluído pela Lei nº 13.260, de 2016).
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4. PRISÃO “AUTOMÁTICA” DECORRENTE DA CONDENAÇÃO 
EM SEGUNDA INSTÂNCIA

No presente capítulo, teremos como objetivo apresentar um 
“quadro” com o entendimento majoritário da doutrina brasileira a 
respeito da possibilidade da execução provisória da pena na esfera 
penal. Também trataremos da discussão do assunto nesta última 
década no Supremo Tribunal Federal.

4.1 Entendimento do tema na doutrina penal e processual 
penal brasileira:

Em que pese não ser usual e inclusive objeto de censura por parte 
de estudiosos do tema da metodologia científica, nesse item do nosso 
trabalho, nos permitiremos trazer uma série de citações longas para 
demonstrar o quanto a discussão da alteração e, consequentemente, 
da restrição da utilização do Princípio do Estado de Inocência, não 
tangencia nem de perto, o estado da arte e o pensamento consolidado 
dos pesquisadores da doutrina penal e processual penal brasileira 
a contar da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
Passaremos a seguir a apresentar alguns dessas construções teóricas:

Por fim, a presunção de inocência funciona como 
regra de tratamento do acusado ao longo do 
processo, não permitindo que ele seja equiparado 
ao culpado. É manifestação clara deste último 
sentido da presunção de inocência a vedação de 
prisões processuais automáticas e obrigatórias. 
A presunção de inocência não veda, porém, toda 
e qualquer prisão no curso do processo. Desde 
que se trate de uma prisão com natureza cautelar, 
fundada em um juízo concreto de sua necessidade, 
e não em meras presunções abstratas de fuga, 
periculosidade e outras do mesmo gênero, a prisão 
será compatível com a presunção de inocência. 
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Outra repercussão da presunção de inocência, como 
regra de tratamento do acusado é a impossibilidade 
de execução provisória ou antecipada da pena. 
(Gustavo Badaró, 2012, p. 25) (grifo nosso)

Naquele campo, como se verá, o princípio exerce 
função relevantíssima, ao exigir que toda privação 
da liberdade antes do trânsito em julgado deva 
ostentar natureza cautelar, com a imposição de 
ordem judicial devidamente motivada. Em outras 
palavras, o estado de inocência (e não a presunção) 
proíbe e antecipação dos resultados finais do 
processo, isto é, a prisão, quando não fundada em 
razões de extrema necessidade, ligadas à tutela da 
efetividade do processo e/ou da própria realização 
da jurisdição penal. Veremos que também a 
imposição de medidas cautelares diversas da prisão 
(arts. 319 e 320, CPP) reclamará juízo de necessidade 
de medida (art. 282, I, CPP). (Eugênio Pacelli, 2015, 
p. 48) (grifo nosso)

Aí está o princípio: enquanto não definitivamente 
condenado, presume-se o réu inocente. Claro que 
a expressão ‘presunção de inocência’ não pode 
ser interpretada ao pé da letra, literalmente, do 
contrário os inquéritos e os processos seriam 
toleráveis, visto não ser possível inquérito ou 
processo em relação a uma pessoa inocente. 
Sendo o homem presumidamente inocente, sua 
prisão antes do trânsito em julgado da sentença 
condenatória implicaria antecipação da pena, e 
ninguém pode ser punido antecipadamente, antes 
de ser definitivamente condenado, a menos que 
a prisão seja indispensável a título de cautela. 
(Fernando da Costa Tourinho Filho, 2015, p. 73) 
(grifo nosso)
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b) Pode o juiz determinar o recolhimento do réu 
condenado à prisão, para execução provisória 
da pena privativa de liberdade, se não houve a 
decretação de sua prisão preventiva? Na atualidade, 
é consolidado o entendimento no sentido de que é 
inconstitucional a execução provisória da pena, 
salvo por motivo de prisão preventiva decretada 
ou mantida após a condenação. Isto, na prática, 
importa em conferir efeito suspensivo indireto 
a todo e qualquer recurso interposto com o fim 
de reformar a sentença condenatória, inclusive 
aqueles em relação aos quais a lei for expressa no 
sentido de que não possuem esse efeito, como é o 
caso dos recursos extraordinário e especial (art. 27, 
§ 2°, da Lei 8.038/1990). (Noberto Avena, 2015, p. 11) 
(grifo nosso)

Scarance Fernandes (1999, p. 283) explica que ‘se 
a Constituição só permite ser o réu considerado 
culpado após a sentença penal condenatória 
transitada em julgado’, isso significa que a 
prisão-pena não pode ocorrer antes de afirmada 
definitivamente a sua culpa, o que representaria 
indevida antecipação de pena. Só se justificaria a 
prisão durante o processo quando tivesse natureza 
cautelar, ou seja, quando fosse necessária em 
face de circunstâncias concretas da causa. (Pedro 
Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly, 2010, p. 
176-177) (grifo nosso)

Consiste, assim, no direito de não ser declarado 
culpado senão mediante sentença transitada em 
julgado, ao término do devido processo legal, em 
que o acusado tenha se utilizado de todos os meios 
de provas pertinentes para sua defesa (ampla 
defesa) e para a destruição da credibilidade das 
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provas apresentadas pela acusação (contraditório). 
(...) A Constituição Federal, todavia, é claríssima ao 
estabelecer que somente o trânsito em julgado de 
uma sentença penal condenatória poderá afastar 
o estado inicial de inocência de que todos gozam. 
(Renato Brasileiro de Lima, 2013, p. 7) (grifo nosso)

Tendo em vista a presunção de inocência que deve 
pairar sobre o acusado antes de definitivamente 
condenado, logo se há de entender que toda 
e qualquer forma de prisão processual há de 
ser excepcional, limitando-se ao mínimo, por 
configurar-se mal necessário, como o aponta 
Flamand”. (Mazini, H. N., 2012, p. 1133 – 1136). 
(grifo nosso)

Da imposição de pena antecipada, com desprezo 
à ideia do estado natural de inocência, emerge a 
consagração de paradigma equivocado, centrado 
na ilegalidade, como consequência natural dos atos 
judiciais desvirtuados do parâmetro constitucional. 
É preciso uma reação ao desleixo crescente contra 
a dignidade da pessoa humana, evitando-se o 
descrédito em relação ao estado de inocência, à 
legalidade estrita da prisão cautelar e ao princípio 
da legalidade. É o que se pretende evidenciar. 
(Nucci, G. de S., 2011, p. 287 – 316). (grifo nosso)

Nas oito manifestações dos comentadores que destacamos para 
a abordagem da questão, observa-se uma quase uniformidade de 
entendimento acerca dela. Se nossa finalidade no presente trabalho 
fosse apresentar um brainstorm da “aplicabilidade da execução 
provisória da pena no sistema penal brasileiro” poderíamos indicar as 
seguintes frases correntes em todas as citações: “acusado é diferente 
de culpado (...) impede a execução provisória”; “proíbe antecipar os 
resultados finais”, “ninguém pode ser punido antecipadamente”, 
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“inconstitucional a execução provisória da pena”, “indevida 
antecipação da pena”, “só o trânsito em julgado afasta o estado inicial 
de inocência”, “desprezo ao Estado de Inocência (...) é necessário 
reagir ao desleixo crescente contra a dignidade da pessoa humana”.

Isto posto, demonstra-se o quanto a discussão que passa a ser 
travada no Supremo Tribunal Federal e que depois alcança o Poder 
Legislativo, a mídia e, por consequência, a opinião pública, distancia-
se abissalmente ao sentido e proposição estabelecidos pelo legislador 
constitucional quando acertadamente insculpiu de forma expressa o 
direito fundamental individual ao Estado de Inocência.

4.2 Histórico de julgamentos sobre a temática no STF

As discussões sobre a permissibilidade da prisão em decorrência 
da condenação em segunda instância ganham força principalmente 
no final da década passada.

No julgamento do HC 84078/MG, em que prevaleceu o 
entendimento de que a execução provisória da pena antes da sentença 
condenatória transitada em julgado afrontava o inciso LVII do art. 5º da 
CR, os quatro ministros que votaram contrariamente à tese vencedora 
provocaram longos debates a respeito da possibilidade do início da 
execução da pena antes do julgamento dos recursos encaminhados ao 
STJ e STF (Especial e Extraordinário). Os ex-Ministros Menezes Direito 
e Ellen Gracie questionaram a interpretação de que a Convenção 
Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa) 
assegurava o direito irrestrito de recorrer-se em liberdade, pois no 
caso da jurisdição brasileira é possível se alcançar até uma 4ª instância 
de julgamento, o que no entendimento desses seria inadmissível.

Por sua vez, o ex-Ministro Joaquim Barbosa questiona a quase 
inesgotável possibilidade recursal existente no sistema jurídico 
brasileiro

O leque de opções de defesa que o ordenamento 
jurídico brasileiro oferece ao réu é imenso, 
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inigualável”, afirmou. “Não existe em nenhum país 
no mundo que ofereça tamanha proteção. Portanto, 
se resolvermos politicamente – porque esta é uma 
decisão política que cabe à Corte Suprema decidir 
– que o réu só deve cumprir a pena esgotados todos 
os recursos, ou seja, até o Recurso Extraordinário 
julgado por esta Corte, nós temos que assumir 
politicamente o ônus por essa decisão. 

Posteriormente, outro julgamento que provoca um grande 
embate a respeito da matéria e que demarca a primeira “flexibilização” 
da aplicação do Princípio do Estado de Inocência foi o do HC 126292/
SP. 

Na ocasião do julgamento do HC 126292/SP, realizado em 
fevereiro de 2016 pelo STF, os autores Luciano Feldens e Débora Poeta 
demonstraram enorme preocupação com a mudança de entendimento 
pela Corte ao admitir a possibilidade de prisão automática decorrente 
da condenação em segunda instância:

Bastante mais grave será se compreendermos 
que o Supremo alterou, pela via interpretativa, 
o próprio sentido da expressão “trânsito em 
julgado”, substituindo-o por “decisão de segundo 
grau”. Se fosse essa a hipótese, estaríamos 
navegando em mar aberto, entre mais de cinco 
dezenas de dispositivos e institutos do Código de 
Processo Civil, e outros tantos, embora menos 
apreciados, do Código de Processo Penal, que 
sujeitam sua incidência ao trânsito em julgado da 
sentença (por exemplo, artigos 63, 118, 119, 122, 
123, 133, 334, 377, 379, 428, 581, XIX, 674, 686, 689, 
§2º, 691, etc.). (Feldens, L., Poeta, D. Disponível 
em: <http://www.conjur.com.br/2016-fev-19/prisao-
segue-condicionada-transito-julgado-sentenca>. 
Acesso em 16 nov. 2016).



276 | Muito prazer!Nós somos esses ‘tais’  DIREITOS HUMANOS!

De fato, a apreensão trazida pelos autores supracitados fizera 
com que o Supremo até a revisão do entendimento a respeito do tema, 
ocorrida em 2019, autorizasse o cumprimento imediato de pena e prisão 
processual a réus que não se enquadravam nos requisitos exigidos pela 
legislação para a aplicação de prisão processual preventiva. O único 
motivo autorizativo para tais prisões era a condenação do processado 
em segunda instância judiciária.

Com toda certeza a discussão sobre os efeitos nocivos gerados a 
partir da decisão do HC 126292/SP, complementados pelo julgamento 
liminar das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) n.°s 43 
e 4488, alcançaram a sua maior amplitude no julgamento do HC 152752/
PR, impetrado em benefício do ex-Presidente Luiz Inácio Lula Silva, 
em virtude da sua condenação em primeiro grau pela suposta prática 
dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, mantida essa 
condenação em grau de apelação pelo Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região, e da decisão denegatória em face de HC impetrado perante o 
Superior Tribunal de Justiça. 

No julgamento do HC, acontecido em 04/04/2018, o Supremo 
Tribunal Federal decidiu com 6 votos contrários ao pedido liminar 
(Ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, 
Luiz Fux, Carmem Lúcia e Rosa Weber) e 5 votos favoráveis (Ministros 
Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello 
e Dias Toffoli) a autorizar a execução provisória da pena pelo ex-
Presidente Lula. 

Nos votos proferidos pelos Ministros que denegaram a expedição 
do salvo-conduto ao ex-Presidente, nos deparamos com argumentos 
que desvirtuam conceitos como o de mutação constitucional, 
impunidade e seletividade penal. 

Além disso, também resgatam os fundamentos da prevenção 
geral negativa, em que se justifica que a previsibilidade da pena in 

8 LEITE (2014, p. 111) define Ação Declaratória de Constitucionalidade como: “Trata-
se de uma ação de controle abstrato-concentrado (ou seja, que implica a análise da 
constitucionalidade da lei em tese, desvinculada de qualquer caso concreto, a ser 
julgada por um único órgão, no caso o STF), tendo por objeto ato normativo federal, 
cuja constitucionalidade esteja sendo alvo de controvérsia judicial”.
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abstracto e a certeza de sua aplicação concreta são necessárias para 
trazer ao corpo social o desencorajamento necessário da prática 
delituosa, em virtude de suas graves consequências.  

No final do mês de outubro de 2019, o ex-Presidente do STF, 
Ministro Dias Toffoli, decidiu colocar em julgamento no Plenário 
do Supremo, o mérito das ADCs 43, 44 e 54, ajuizadas pelo Partido 
Ecológico Nacional – PEN (atual Patriota), Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil e Partido Comunista do Brasil (PCdoB), que 
visavam discutir a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo 
Penal brasileiro. O julgamento finalizou no dia 07 de novembro 
de 2019, também com uma votação de 6 a 5, porém no sentido da 
inadmissibilidade da possibilidade de prisão automática decorrente 
de condenação em segunda instância e, consequentemente, vedação à 
execução provisória da pena9.

Ressalta-se que a decisão final proferida pelo STF nestas ADCs 
tem efeitos erga omnes e vinculante (art. 102, § 2º da CR)10, isto é, todos 
os demais órgãos do Poder Judiciário serão obrigados a seguir o mesmo 
entendimento, não sendo permitido prolatar decisões judiciais que 
autorizem a prisão automática decorrente da condenação em segunda 
instância.

Desta forma, retorna-se ao entendimento originário do art. 283 
do CPP, em que será admissível a prisão processual apenas quando 
presentes os requisitos para a decretação das prisões temporária ou 
preventiva.

9 A alteração de entendimento se deu no voto da Ministra Rosa Weber.
10 Art. 102, § 2º da CR1988 - “As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo 
Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações 
declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito 
vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração 
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”.
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5. PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL N° 199/2019

Após o julgamento do mérito das ACDs 43, 44 e 54 no Plenário 
do Supremo Tribunal Federal, começaram a aparecer no Congresso 
Nacional iniciativas legislativas no sentido de limitar a aplicabilidade 
do Princípio do Estado de Inocência, possibilitando a execução 
provisória da pena com a aplicação automática de prisão processual 
após condenação em segunda instância, ainda que passíveis de 
interposição e julgamento de recursos especial e/ou extraordinário no 
Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal.

Atualmente, tramita na Câmara dos Deputados a PEC n.° 199/2019, 
apresentada pelo Deputado Federal Alex Manente (Cidadania-SP), e 
que tem como relator nomeado o Deputado Fabio Trad (PSD-MS). 

De forma suscinta, a PEC protocolada visa alterar os artigos 
102 e 105 da Constituição da República convertendo “os recursos 
extraordinário e especial em ações revisionais de competência 
originária do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça”.

Como tivemos oportunidade de expressar na Introdução 
do presente artigo, o intuito existente na proposta de emenda à 
Constituição é o de delimitar a aplicação jurisdicional do direito 
fundamental ao Estado de Inocência, alterando-se o sistema recursal, 
desvirtuando os recursos especial e extraordinário, de maneira que 
estes deixem de ter esse caráter e sejam convertidos em ações de 
competência originária no STJ/STF. 

Apenas à título de esclarecimento, deve-se entender que o 
“Recurso Especial” é um recurso utilizado perante o STJ, e tem com 
finalidade questionar e modificar decisão proferida por um Tribunal 
de Justiça e ou Tribunal Regional Federal. O recurso especial poderá 
ser interposto nas seguintes situações: a) a decisão recorrida contraria 
um tratado ou lei federal; b) a decisão nega a vigência de um tratado 
ou lei federal; c) a decisão julga como válido ato de governo local 
contestado em face de lei federal; d) a decisão confere à lei federal uma 
interpretação diferente da atribuída por outro tribunal. Esclarece-se 
que o REsp está previsto no art. 105, inciso III da CR1988.
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Por sua vez, o “Recurso Extraordinário” é julgado pelo Supremo 
Tribunal Federal e possui o escopo de questionar e modificar decisão 
proferida por um Tribunal de Justiça e ou Tribunal Regional Federal. 
Sua interposição será admissível nas seguintes situações: a) a decisão 
recorrida contraria dispositivo da Constituição; b) a declaração de 
inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; c) a decisão que 
julga como válida lei ou ato de governo local contestado em face de 
disposição constitucional; d) a decisão que julgou como válida lei local 
que foi contestado em face de lei federal. A previsão constitucional do 
RE está expressa no art. 102, inciso III da CR1998.

Estabelecidas as definições e delimitações de aplicação dos 
recursos constitucionais, compreende-se que os recursos especial e 
extraordinário visam modificar efeitos de decisões judiciais ou atos 
administrativos ainda passíveis de alteração, visto que as decisões 
que a eles dão ensejo, teriam violado preceitos infraconstitucionais 
ou constitucionais. Não se trata de discutir fato ou ato jurídico 
superveniente novo, mas de solicitação de revisão de ato judicial ou 
administrativo vigente e expedido no curso daquele processo em 
trâmite, que descumpriu preceito legal ou de natureza constitucional 
que de regra já está gerando efeitos em virtude de ser recebido apenas 
no efeito devolutivo. Acrescente-se a isso, não há sentido tratá-los 
como novas ações “revisionais”, pois são instrumentos jurídicos que 
objetivam dar prosseguimento a processos que se encontram em 
tramitação.

Ao se analisar a alteração apresentada pela PEC n.° 199/2019, 
observa-se que ela tem como finalidade lançar no ordenamento jurídico 
brasileiro a possibilidade de redução e flexibilização de um direito 
fundamental individual, por meio de uma emenda constitucional, 
pois propõe a alteração da natureza jurídica dos recursos especial e 
extraordinário, o que por sua vez permitiria uma antecipação indevida 
do momento do trânsito em julgado e, consequentemente, do início do 
cumprimento da condenação criminal. 

Em nosso entendimento, tal manobra é inadmissível, pois ainda 
que a emenda à constituição não proponha a modificação direta de 
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disposições do art. 5º da CR, ela altera substancialmente o direito 
fundamental individual do Estado de Inocência, o que é vedado pelo 
inciso IV do § 4º do Art. 60 da Constituição, que impede a proposição 
de emenda constitucional que objetive abolir direitos e garantias 
fundamentais, isto é, cláusulas pétreas.

6. CONCLUSÃO

As discussões apresentadas no presente texto demonstram 
que existem forças dentro do sistema judicial e político brasileiro 
que buscam, a partir do final década passada, introduzir na ordem 
jurídica diferentes instrumentos e institutos, visando a modificação 
da interpretação e aplicação do Princípio do Estado de Inocência, 
estabelecido no inciso LVII do art. 5º da Constituição de 1988.

Buscamos apresentar imparcialmente, e com base em uma 
sustentação e argumentação jurídica sólida, que o princípio como 
cláusula pétrea que é, não pode ser passível de compreensão e aplicação 
concreta objetivando limitações no seu sentido. O entendimento 
que perdurou em nossa suprema corte durante aproximadamente 
três longos anos, trouxe uma distorção jurídica inaceitável diante do 
papel definido para ela. O Supremo Tribunal Federal, como guardião 
da Constituição, jamais poderia ter realizado uma interpretação, 
ou melhor dizendo, reescrito o texto da carta magna restringindo a 
aplicação do direito fundamental individual do Estado de Inocência.

Por outro lado, também não compete ao atual Poder Legislativo 
da União, por expressa vedação trazida pela Constituição de 1988, 
utilizar-se de via indireta (emenda constitucional) para transgredir 
o impedimento existente de limitação ou exclusão de direito 
fundamental. Assim, como expressamos anteriormente, entendemos 
que a PEC n.° 199/2019 é uma das várias tentativas executadas, visando 
uma indevida restrição ao direito fundamental individual do Estado 
de Inocência.
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1. RESUMO

Este trabalho busca tecer algumas considerações sobre os direitos 
humanos fundamentais e o desenvolvimento do direito à privacidade, 
analisando os marcos teóricos e legislações de cunho internacional e 
nacional. A partir disso, serão apresentados os principais fundamentos 
para erigir a proteção de dados pessoais à condição de direito 
fundamental, reconhecimento este que ocorreu no julgamento da ADI 
6.387. Usando o método analítico-indutivo e fazendo uso de pesquisa 
bibliográfica e análise jurisprudencial, este trabalho se desenvolverá 
da seguinte forma: começará com a apresentação do conceito de 
direitos humanos fundamentais, passando para a construção do 
direito à privacidade e o tratamento internacional e nacional sobre o 
tema. Após, será justificada a importância de se erigir a proteção de 
dados à categoria de direito fundamental, demonstrando, no capítulo 
seguinte, a recente posição do STF nesse sentido.
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2. INTRODUÇÃO

Numa sociedade regulada por dados cresce a preocupação com 
a gestão das nossas informações e com o que se pode fazer com elas, 
com ou sem o nosso consentimento. Não à toa tem ganhado destaque 
o debate sobre a importância do controle dos dados pessoais pelos 
próprios titulares, o que tem refletido, no mundo, na edição de leis a 
respeito.

Desde o século passado vem sendo construído, seja pela doutrina 
ou pela jurisprudência, um direito à privacidade que se expandiu e 
fez nascer, dentro deste, o direito à proteção dos dados pessoais. A 
legislação tem acompanhado esse movimento, ainda que de forma 
pouco célere. 

A Constituição da República de 1988, fundamentada na 
dignidade da pessoa humana, assegura aos indivíduos direitos e 
garantias fundamentais relativos à vida privada, à intimidade e ao 
sigilo de dados, conferindo ainda um instrumento para acesso à essas 
informações, o habeas data. Por se tratarem de direitos de eficácia 
contida, embora de aplicação imediata, faltava a devida regulação, o 
que ocorreu gradualmente no país, vindo com o CDC, a Lei do Cadastro 
Positivo, a Lei de Acesso à Informação, o Marco Civil da Internet e, por 
fim, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 

Nada obstante, paralelamente a essas leis, já se falava na doutrina 
sobre a inclusão do direito à proteção de dados pessoais como direito 
ou garantia fundamental previsto na Constituição, principalmente 
como forma de integrar esse direito a uma categoria normativa que 
serve de eixo principiológico para todo o ordenamento jurídico.

3. OS DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS

Direitos humanos representam valores indispensáveis ao homem 
para o exercício de uma vida digna pautada na liberdade, na igualdade 
e na dignidade (RAMOS, 2020). A definição é aberta justamente 
para estabelecer um standard e permitir seu amoldamento a partir 
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do contexto histórico de cada época e das novas demandas sociais 
que vierem a surgir. Decorrem de um atributo inerente à condição 
humana e, segundo Ramos (2020), esse direito possui conteúdo ético 
que fornece unidade axiológica ao ordenamento jurídico.

A proteção jurídica dos direitos humanos, como ressalva 
Mazzuoli (2019), pode vir de uma ordem interna, envolvendo o direito 
fundamental de uma pessoa, ou de ordem externa, em que protege 
um direito humano da pessoa. Daí uma importante diferenciação 
entre direitos humanos e direitos fundamentais, posto que aquele 
está intrinsecamente ligado ao direito internacional público, de 
observância obrigatória para os países signatários, e este é garantido 
pelas constituições de cada Estado. Embora diversos documentos 
internacionais usem essas duas expressões como sinônimas, a 
Constituição Federal brasileira cuidou de fazer a devida distinção 
técnica. 

Se vê então a superação da ideia jusnaturalista de origem desses 
direitos, posto que correspondem a direitos conquistados, positivados. 
José Afonso da Silva (2005, p. 149 e 176) lembra que a “cada passo na 
etapa da evolução da Humanidade importa na conquista de novos 
direitos”, e essa conquista se dá pelo reconhecimento, pela positivação, 
indo além da consideração de direitos “inatos”. É, inclusive, a partir 
dessa ideia que Georg Jellinek1  construiu a teoria dos “status” dos 
direitos humanos.

Sejam chamados de direitos humanos ou de direitos fundamen-
tais, a expressão “direitos humanos fundamentais”, tem sido muito 
aceita pela doutrina, talvez, conforme Valério Mazzuoli (2019), em 
razão do “intuito de significar a união material da proteção de matiz 
constitucional com a salvaguarda de cunho internacional desses di-

1 Com base nisso Jellinek então apresentou a teoria do “status” dos direitos humanos, 
o que viria a se tornar uma das mais tradicionais no estudo da relação do Estado sob 
a ótica desses direitos. De acordo com essa teoria, o individuo se encontra em quatro 
tipos de situação perante o ente estatal: de status passivo (sujeição ao Estado), que 
pode impõe limites ou exigir condutas buscando alcançar o bem comum; o status 
negativo (de liberdade), que diz respeito aos limites impostos ao Estado nos direitos 
dos indivíduos; o status positivo relacionado ao direito do individuo provocar o Estado 
para atuar em prol desses direitos e o status ativo, referente aos instrumentos para o 
individuo participar na formação da vontade do Estado (RAMOS, 2020).
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reitos”. José Afonso da Silva também defende que esta expressão seria 
mais adequada, uma vez que o qualificativo “fundamentais” indicaria 
as situações jurídicas sem as quais a pessoa não sobrevive e o quali-
ficativo “humanos” estaria relacionado aos princípios que resumem 
a concepção do mundo e, no direito positivo, garantem às pessoas a 
vivencia digna, livre e igual. (SILVA, 2005, p. 178).   

Os direitos humanos fundamentais são caracterizados pela 
historicidade, universalidade, essencialidade, superioridade 
normativa, irrenunciabilidade, inalienabilidade, inexauribilidade, 
imprescritibilidade e vedação ao retrocesso (MAZZUOLI, 2019). 
Presume-se que tais direitos convivem harmonicamente entre si, de 
modo que, havendo conflito, inova-se o princípio da concordância 
prática para coordenar os bens jurídicos em conflito e se evitar o 
sacrifício integral de uns pelos outros (STF, 2020, p. 37). 

São esses elementos que justificam a criação de normas com 
conteúdo aberto que garante arcabouço para se discutir e receber 
novos direitos humanos fundamentais, acompanhando, assim, as 
mudanças que surgem com a sociedade.

4. CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DE UM DIREITO À PRIVACIDADE

A proteção de dados, apesar de não ser sinônimo de vida privada 
ou intimidade, está estritamente relacionada com esses direitos. 
Para compreender a sua importância enquanto direito fundamental, 
remete-se ao desenvolvimento do direito à privacidade no tempo. A 
doutrina costuma apontar dois marcos principais.

O primeiro deles é atribuído ao Presidente da Suprema Corte de 
Michigan, Thomas McIntyre Cooley, que cunhou a expressão “direito 
de estar só” em seu livro publicado em 1888. Na pág. 29, Cooley fala em 
um “right to be let alone”, que corresponde a um dever de ser deixado 
em paz, que gera um dever correspondente a terceiros relativo à 
abstenção, a um não agir. 

Em 1890, Samuel Warren e Louis Brandeis publicaram o artigo 
“The Right to Privacy”, reconhecido como o primeiro trabalho 
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acadêmico voltado à defesa da privacidade. Nesse trabalho os autores 
mencionam o direito à vida, que antes estava relacionado à proteção 
contra interferências físicas na vida privada e na propriedade e evoluiu 
para um direito de aproveitar a vida, de ser deixado em paz. Trazem 
ainda a ideia de defesa do direito à privacidade e o do titular de decidir 
quais informações suas podem ou não ser publicadas, uma ideia 
básica do que futuramente iria ser conhecido como autodeterminação 
informativa.

O direito à autodeterminação informativa, aliás, foi reconhecido 
pela primeira vez pelo Tribunal Constitucional Federal Alemão em 
1983, registrando que “não existem mais dados insignificantes no 
contexto do processamento eletrônico de dados”, reconhecendo o 
titular como protagonista no processo de tratamento de seus dados 
pessoais (SCHERTEL, 2020).  

Num panorama histórico, antes apenas a burguesia se preocupava 
com a garantia de proteção da intimidade e a violação à privacidade, 
ao passo que a partir da “massificação dos bens de consumo, moradia 
individual e urbanização aumentou exponencialmente o número de 
cidadãos preocupados com a intimidade” (MARTINS; HOSNI. 2019, p. 
48). De acordo com os autores, as leis começaram então a se preocupar 
com a privacidade dos cidadãos, o que levou ao desenvolvimento 
teórico moderno do conceito de privacidade defendido por Stefano 
Rodotà: privacidade como direito de manter controle sobre suas 
informações e de terminar modalidades de construção da própria 
esfera privada. 

O direito à privacidade está na esfera de autonomia do indivíduo, 
de decisão sobre quais manifestações deseja manter sob seu controle, 
e de exclusão gerando um dever de abstenção para que terceiros 
nela não interfiram sem o consentimento do titular. A privacidade é, 
inclusive, uma ideia mais ampla que a intimidade, posto que envolvida 
a todos os relacionamentos sociais e o direito de viver à própria vida, 
conquanto a intimidade se associa às relações subjetivas da pessoa, à 
esfera secreta de sua vida (SILVA, 2005, p. 205). 
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O estudo da proteção à privacidade é feito a partir da teoria 
dos círculos concêntricos de Heinrich Henkel, que, a privacidade 
em sentido amplo abarca três círculos dentro de si: um para a vida 
privada em sentido estrito (relacionada às interações do titular 
com outros indivíduos), um para a intimidade (manifestações do 
titular compartilhadas com pessoas próximas) e um para o segredo 
(manifestações confidenciais que o titular escolhe não expor a 
terceiros). (RAMOS, 2020). Essa teoria evidencia as dimensões da 
privacidade, auxiliando na compreensão dos argumentos que buscam 
elevar a proteção de dados à alçada de um novo direito fundamental.

5. O TRATAMENTO INTERNACIONAL DO DIREITO HUMANO À 
VIDA PRIVADA

Os direitos humanos se tornaram “núcleo-chave” do direito pós 
moderno fazendo com que todas as normas, externas ou internas, 
sigam esse standard ou sejam interpretadas conforme ele (MAZZUOLI, 
2019). Prova disso foram os inúmeros tratados internacionais de 
direitos humanos firmados desde o século passado, dispondo, muitos 
deles, sobre a proteção à vida privada como forma de assegurar a 
dignidade da pessoa humana.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), base para a 
redação de diversas cartas constitucionais como a brasileira, dispôs no 
art. 12 a proteção à vida privada contra intromissões não autorizadas. 
A Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem (1948), 
em termos de privacidade, registrou como direito a proteção legal 
contra ataques abusivos à vida particular, inviolabilidade de domicilio 
e correspondência e o dever de respeito dos indivíduos para que cada 
um possa desenvolver livremente a sua personalidade (artigos V, IX, X 
e XXIX). A Convenção Europeia para os Direitos do Homem (1950) vai 
de encontro com esses dispositivos em seu art. 8º, havendo o mesmo 
na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José 
da Costa Rica de 1969), cujo Brasil é signatário e trouxe, em razão disso, 
grande influência para redação da Constituição vigente.
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Nos anos 2000, a Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, em seu art. 8º, reconheceu como direito fundamental 
a proteção de dados de caráter pessoal, exigindo tratamento 
leal, observando fins específicos e, ou o consentimento ou outro 
fundamento legítimo eventualmente trazido em lei. Em 2011 a União 
Europeia lançou a Diretiva 95/46, que em 2016 foi substituída pela 
GDPR (General Data Protection Regulation), importante influencia 
para a norma geral de proteção de dados brasileira.

6. O TRATAMENTO NORMATIVO PÁTRIO DO DIREITO 
FUNDAMENTAL À PRIVACIDADE

A Constituição da República de 1998 apresentou os direitos 
humanos como Direitos e Garantias Fundamentais elencados tanto no 
art. 5º quanto em outros dispositivos de seu texto, o que demonstra a 
não taxatividade desses direitos.

No que tange à privacidade, o artigo 5º trouxe previsões sobre a 
vida privada, a intimidade (art. 5º, X) e o sigilo de dados (art. 5º, XII). 
Entretanto, Danilo Doneda já demonstrava em 2010 como a diminuta 
proteção à privacidade trazida na Constituição poderia sugerir certa 
permissividade – e porque não, arbitrariedade - ao uso de informações 
pessoais dos titulares:

Tal técnica legislativa acabou por fundamentar uma 
interpretação no mínimo temerosa no que no que 
diz respeito à matéria: se, por um lado, a privacidade 
é encarada como um direito fundamental, as 
informações pessoais em si parecem, a uma parte 
da doutrina, serem protegidas somente em relação 
à sua “comunicação”, conforme 5, XII, que trata da 
inviolabilidade da comunicação de dados (BRASIL, 
2010, p. 542).

2 DONEDA reforça ainda que o próprio STF já havia reconhecido inexistir uma 
inviolabilidade sobre dados armazenados em computador com base em garantias 
constitucionais, o que refletia a dificuldade surgida a partir do tratamento binário 
do tema, ou seja, sigilo/abertura ou público/privado. Citando o autor: “A leitura das 



292 | Muito prazer!Nós somos esses ‘tais’  DIREITOS HUMANOS!

Surgiram leis que buscaram a reforçar a preocupação sobre as 
informações pessoais dos cidadãos, a começar pelo Código de Defesa 
do Consumidor no art. 43, que ainda nos anos 1990 dispunha sobre 
informações do consumidor para fins de banco de dados e formação 
de cadastro. Foram promulgadas ainda a Lei do Cadastro Positivo (Lei 
12.414/2011), a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) e o Marco 
Civil da Internet (Lei n. 12.965/14).

Neste momento era possível perceber no ordenamento 
brasileiro a construção do direito à proteção de dados pessoais 
como um direito de personalidade, autônomo, que irradia por todo 
o ordenamento jurídico. Todavia, em que pese essas leis fossem de 
extrema importância para o tratamento de dados pessoais33, faltava 
um regramento geral que pudesse ser aplicado a qualquer setor ou 
esfera.

A insuficiente proteção de dados no país, conforme alertava o 
Ministro Ricardo Villas Boas Cueva (2017) poderia permitir o tratamento 
arbitrário desses dados e fomentar a criação de pequenos Leviatãs, 
“cujo potencial ofensivo à vida privada e à dignidade humana pode 
se igualar ou até mesmo exceder aquele representado pelo Estado” 
(CUEVA, 2017, p. 64). Era importante apresentar uma lei garantindo o 
tratamento seguro dos dados pessoais o quanto antes. 

O tema já era objeto de debates no país, principalmente após 
a apresentação, pelo Ministério da Justiça, do primeiro anteprojeto 
de um regramento geral sobre dados pessoais no Brasil em 2010. 
Apenas em 2018 é que foi promulgada a Lei Geral de Proteção de 

garantias constitucionais para os dados somente sob o prisma de sua comunicação 
e de sua eventual interceptação lastreia-se em uma interpretação que não chega a 
abranger a complexidade do fenômeno da informação ao qual fizemos referência. Há 
um hiato que segrega a tutela da privacidade, esta constitucionalmente protegida, da 
tutela das informações pessoais em si - que, para a corrente mencionada, gozariam de 
uma proteção mais tênue. E este hiato possibilita a perigosa interpretação que pode 
eximir o aplicador de levar em conta os casos nos quais uma pessoa é ofendida em 
sua privacidade - ou tem outros direitos fundamentais desrespeitados - não de forma 
direta, porém através da utilização abusiva de suas informações pessoais em bancos 
de dados”. (BRASIL, 2010, p. 55).
3 Embora “dados pessoais” seja usado como sinônimo de “informações pessoais”, 
essas expressões são distintas, porém relacionadas. Dados são bases potenciais de 
informações, facilmente armazenados e processados. Informação é aquilo que resulta 
de uma interpretação e depende do contexto que surge. (SCHERTEL, 2014).
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Dados Pessoais (Lei 13.709/18 - LGPD), PLC 53/2018, cuja vigência foi 
postergada e alterada, até que teve início definitivamente, em grande 
parte, no dia 18 de setembro de 2020. 

Grande mérito da LGPD foi consolidar o pressuposto de 
inexistência de informações irrelevantes para fins de tratamento 
de dados, o que Mendes e Doneda denominam de “modelo ex ante 
de proteção de dados”. Segundo os autores, a lei está amparada em 
três características centrais: a definição ampla de dados pessoais, a 
necessidade de apontar uma base legal para o tratamento e o legítimo 
interesse (MENDES e DONEDA, 2018).

A LGPD previu, em seu art. 1º, o objetivo em proteger os direitos 
fundamentais da privacidade e o livre desenvolvimento da pessoa 
natural, tendo ainda como fundamentos, no art. 2º, o respeito à 
privacidade, a autodeterminação informativa e, ainda, os direitos 
humanos e o livre desenvolvimento da personalidade. 

Remetendo aos círculos concêntricos do estudo da privacidade, 
os dispositivos da LGPD, embora apresentem uma série de deveres a 
serem observados pelos agentes de tratamento dos dados pessoais, 
conferem ao titular o direito de deliberar sobre a própria privacidade, 
no que se denomina “gestão ativa dos dados pessoais” (art. 18 da LGPD). 
Essa gestão ativa guarda intrínseca relação com o consentimento e 
com a autodeterminação informativa.

Além de multissetorial e transversal, a LGPD tem como 
característica a sua plasticidade, que segundo Frazão et al (2019), 
usa de conceitos standards “que precisam ser contextualizados na 
realidade de cada agente econômico”.

Entretanto, sem a intenção de reduzir a grande importância 
da LGPD para o país, trata-se de uma ordinária e a sua promulgação 
não arrefeceu o debate sobre o reconhecimento da proteção de dados 
pessoais como um direito fundamental, conforme será demonstrado 
a seguir.
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7. REINTERPRETAÇÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS 
FUNDAMENTAIS PARA ABARCAR O DIREITO À PROTEÇÃO DE 

DADOS PESSOAIS

Alçar um direito à categoria de direito fundamental, em essência, 
possibilita a sua integração a um eixo constitucional de observância 
obrigatório por todo o ordenamento jurídico.

Como lembra José Afonso da Silva, a Constituição é clara 
ao disciplinar que as normas definidoras de direitos e garantias 
fundamentais possuem aplicabilidade imediata, mas via de regra, 
normas disciplinadoras de garantias individuais são de eficácia 
contida e aplicabilidade imediata (SILVA, 2005, p. 180). Mesmo que 
determinado direito não seja devidamente regulamentado, enquanto 
figurar como garantia constitucional, sua observância será obrigatória, 
orientando todo regulamento posterior.

Como foi demonstrado, os direitos e garantias constitucionais da 
vida privada, da intimidade (art. 5º, X) e do sigilo de dados (art. 5º, XII) 
são insuficientes para conferir a garantia à proteção dos dados pessoais 
e da autonomia informativa, de modo a resguardar a dignidade da 
pessoa humana. Não se trata, frise-se, de discutir o direito de se tornar 
toda e qualquer informação sigilosa mas sim, conferir ao titular certa 
gerência sobre seus dados pessoais.

Para Laura Schertel (2014), a proteção constitucional estaria 
voltada ao tratamento desses dados pessoais em geral buscando 
equilibrar interesses dos usos e direitos de proteção. Dessa forma, o 
bem jurídico teria natureza dupla, protegendo a integridade moral 
da pessoa como componente da dignidade humana e as liberdades 
em sentido amplo (de informação, locomoção, etc.). Esse direito 
fundamental possui uma dimensão subjetiva, relacionada ao direito 
subjetivo de defesa do individuo dentro de uma esfera não sujeita à 
intervenções estatais e uma dimensão objetiva, do dever de proteção 
estatal para concretizar a garantia a esse direito.

Está em tramite a Proposta de Emenda à Constituição PEC 
17/2019, que, na sua redação original, busca incluir a proteção de dados 
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pessoais como uma categoria de direitos e garantias fundamentais, 
ampliando o rol do art. 5º, fixando competência legislativa exclusiva 
da União, inserindo um inciso no art. 22.

No Judiciário brasileiro têm edificado a ideia da proteção de 
dados como um direito fundamental. Ponto elementar foi a decisão 
do Supremo Tribunal Federal em meados desse ano no julgamento da 
ADI n. 6.387.

8. O DIREITO FUNDAMENTAL RECONHECIDO NA AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 6.387

Com a publicação da Medida Provisória n. 9544, foram propostas 
cinco ações diretas de inconstitucionalidade (ADI) pelo Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB (ADI 6387), pelo 
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB (ADI 6388), pelo 
Partido Socialista Brasileiro – PSB (ADI 6389), pelo Partido Socialismo 
e Liberdade – PSOL (ADI 6390) e pelo Partido Comunista do Brasil 
(ADI 6393) (STF, 2020). O ponto comum das ações ajuizadas foi a 
violação à proteção dos dados pessoais, consubstanciada na falta 
de específica finalidade para o tratamento de dados para o IBGE, 
a falta de justificativa da criação de um banco de dados altamente 
estruturado em contraponto a uma necessidade não justificada, tudo 
em estrita violação à dignidade da pessoa humana, à inviolabilidade à 
vida privada e ao sigilo de dados.

Importa desde já fazer o devido recorte sobre o tema em debate. 
Embora o acórdão verse sobre diversas questões de suma relevância 
sobre o tratamento de dados pessoais por gestores públicos, a 
excepcionalidade da situação de pandemia e a necessidade de se 
fornecer informações para que órgãos públicos possam realizar 
medidas públicas de combate à pandemia, neste trabalho será 

4 Na decisão da ADI 6387 publicada em 20/11/2020, o julgamento se tornou 
prejudicado em razão da perda superveniente de seu objeto já que a MP 954 teve sua 
vigência encerrada em 14/08/2020. Ainda assim, a decisão do Supremo corresponde 
a importante marco em relação a proteção dos dados pessoais como direitos 
fundamentais, foco deste estudo.
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explorado o aspecto do reconhecimento da proteção de dados pessoais 
como um direito fundamental.

Então, a ADI proposta pelo Conselho Federal da OAB foi 
protocolada em 20/04/2020 e distribuída à Min. Rosa Weber, sob o n. 
6.387. A inicial apontou a inconstitucionalidade formal em razão da falta 
de relevância e urgência da MP e, no que tange à inconstitucionalidade 
material, a afronta ao postulado fundamental da dignidade da pessoa 
humana e à intimidade e vida privada, posto que a norma determinou 
o compartilhamento de nomes, telefones e endereços das empresas 
de telefonia com o IBGE. Ainda, pugnou-se pelo reconhecimento 
como direito fundamental à proteção de dados e à autodeterminação 
informativa para justificar a “tutela jurisdicional quando sua violação 
não for devidamente justificada por motivo suficiente, proporcional, 
necessário e adequado e com a proteção efetiva do sigilo perante 
terceiros”.

O julgamento da medida cautelar, publicado em 12/11/2020, usou 
da amplitude dos direitos fundamentais consagrados na constituição 
para reconhecer, dentro deles, o direito fundamental à proteção dos 
dados pessoais e da determinação informativa. Registrou a Ministra 
relatora que: 

Assim como o exigir que automóveis sejam 
providos de freios, airbags e espelhos retrovisores 
não significa criar obstáculos para a indústria 
automobilística, o exigir que normas que envolvam 
direitos fundamentais e da personalidade observem 
requisitos mínimos de adequação constitucional 
tampouco pode ser lido como embaraço à atividade 
estatal. (trecho do voto da Min. Relatora Rosa 
Weber. p. 29 do acórdão). 

Como apontado no voto do Ministro Gilmar Mendes: 

A afirmação de um direito fundamental à 
privacidade e à proteção de dados pessoais deriva, 



 | 297Muito prazer!Nós somos esses ‘tais’  DIREITOS HUMANOS!

ao contrário, de uma compreensão integrada 
do texto constitucional lastreada (i) no direito 
fundamental à dignidade da pessoa humana, (ii) 
na concretização do compromisso permanente 
de renovação da força normativa da proteção 
constitucional à intimidade (art. 5º, inciso X, da 
CF/88) diante do espraiamento de novos riscos 
derivados do avanço tecnológico e ainda (iii) no 
reconhecimento da centralidade do Habeas Data 
enquanto instrumento de tutela material do direito 
à autodeterminação informativa. (trecho do voto do 
Min. Gilmar Mendes, p. 109).

Os direitos fundamentais não podem, portanto, 
ser considerados apenas como proibições de 
intervenção. Expressam, igualmente, um postulado 
de proteção. Utilizando-se da formulação de 
Canaris, pode-se dizer que os direitos fundamentais 
contemplam não apenas uma proibição de excesso 
(Übermassverbote), como, também, uma proibição 
de proteção insuficiente [...]. (trecho do voto do 
Min. Gilmar Mendes, p. 113).

O direito fundamental à proteção de dados pessoais é 
imprescindível ao Estado Democrático de Direito, como reforça 
o Ministro Alexandre de Morais (STF, 2020, p. 39), apesar de ser 
excepcionalmente relativizado diante de hipóteses legais ou até 
mesmo judiciais. Prova disso é que o próprio Supremo Tribunal 
Federal reconheceu que a manutenção de banco de dados dos 
contribuintes pela Receita Federal era legítima, no julgamento do 
Recurso Extraordinário 673.707, (STF, 2015).

Tanto é excepcional que sequer sob a justificativa da situação 
extraordinária vivida em razão de Covid-19 pautada pela intenção do 
IBGE em analisar dados e produzir estatísticas justifica a arbitrária 
violação desses direitos de natureza fundamental. De fato, não se 
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olvida que possam ser impostas restrições aos direitos e garantias 
fundamentais em situações de pandemia, mas a medida provisória 
apreciada no julgamento deixou de observar diversos elementos que 
poderiam torná-la legítima.

Respaldo atribuído pelo rigor característico dos direitos 
fundamentais é que toda lei que disciplinar sobre o tratamento de 
dados pessoais, especificamente coleta e processamento especificado 
pelo STF (2020, p. 57), deve observar o mínimo necessário para o 
preenchimento das finalidades consubstanciadas em lei observando a 
proporcionalidade, trazer expresso o propósito legítimo do tratamento 
e ainda, apresentar medidas técnicas e administrativas de cunho 
preventivo.

9. CONCLUSÃO

Os direitos humanos fundamentais são expressão que tem 
ganhado força na doutrina por se mostrar mais adequada para se referir 
ao que se conhece como direitos humanos ou direitos fundamentais. 
Todavia, existe uma diferenciação técnica entre direitos humanos, 
estes advindos de normas internacionais, e direitos fundamentais, 
positivados nas constituições dos Estados. A Constituição de 1988 
observou esse detalhe técnico.

O direito à privacidade, em sentido amplo, teve importantes 
marcos teóricos que contribuíram para a ideia desse direito que existe 
nos dias atuais. De um direito antes pertencente à burguesia e à elite, 
passou a ser ampliado para todos os cidadãos. Isso fez com que as leis 
começassem a se preocupar com a privacidade dos cidadãos.

Ao longo dos últimos anos, surgiram inúmeros tratados 
internacionais conferindo proteção à vida privada e intimidade dos 
indivíduos, regramentos tais que influenciaram a Constituição Federal 
de 1988, que trouxe expresso o direito à vida privada, à intimidade e 
ao sigilo de dados. Leis nacionais foram promulgadas a partir de 
então, tais como o Código de Defesa do Consumidor, a Lei do Cadastro 
Positivo, o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados 
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Pessoais, mas ainda faltava o amadurecimento do debate sobre a 
consagração, como direito fundamental, da proteção dos dados 
pessoais dos indivíduos.

O julgamento das ADIs, principalmente a ADI n. 6387 
representou importante marco no país acerca do reconhecimento da 
proteção dos dados pessoais e da autodeterminação informativa como 
direito fundamental, ponto que já vinha sendo defendido por diversos 
acadêmicos e foi, recentemente, objeto de PEC que encontra-se em 
trâmite no legislativo.

Erigir o direito à proteção de dados como direito fundamental 
poderá fazer com que essa proteção passe de positivação em 
lei ordinária para ser tida como eixo interpretativo de todo o 
ordenamento jurídico pátrio. Refletirá, portanto, na atividade 
legislativa e regulatória, criando um dever geral de se observar a 
proporcionalidade, a finalidade, a necessidade e a adequação em caso 
de intervenção estatal para tratamento dos dados pessoais.

A proteção dos dados pessoais, embora encontre estrita relação 
com a inviolabilidade da vida privada e a proteção à intimidade, 
guarda vínculo com a formação da dignidade da pessoa humana e com 
o exercício do individuo, titular de dados, de decidir como exercer os 
poderes advindos dessa titularidade.

Conforme reconheceu o STF, qualquer lei que verse sobre o 
tratamento de dados pessoais deve atender a propósitos legítimos e 
devidamente explícitos, além de dispor sobre medidas de segurança 
preventivas. Os dados devem ainda guardar a devida proporcionalidade 
entre aquilo que for requisitado e o que for, de fato, necessário e por 
isso, deve-se limitar o tratamento dos dados pessoais ao mínimo 
suficiente para atender às finalidades normativas.

Nada obstante o histórico julgamento do STF, espera-se que a 
proposta à emenda constitucional seja aprovada, sedimentando a 
proteção dos dados pessoais como um direito e garantia fundamental, 
de modo a irradiar sobre todo o ordenamento jurídico.
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SUMÁRIO: 1. Gaymada: linguagens, elitismos e o subalterno; 2. 
Alegoria da corrida – narrativas de direito e direitos; 3. Um interna-
cionalista no divã; 4. Direito internacional que vem de baixo; 5. Inter-
nacionalistas e interiorcionalistas; 6. Povoando zonas fronteiriças; 7. 
Conclusão: criando diálogos, creoles e ressonâncias; Referências.

1. GAYMADA: LINGUAGENS, ELITISMOS E O SUBALTERNO

Para pensar em direitos humanos como projeto de sociedade, 
é importante buscar, nos seus fundamentos, a sua relação com 
os processos de aprendizado e profissionalização inerentes na 
experiência social humana. No caso do direito internacional, no 
primeiro dia do curso, um aluno incauto pode presumir que aprenderá 
fontes, fundamentos, doutrinadores ou instituições internacionais. 
Entra com a pretensão de aprender a discernir os pormenores dos 
conceitos de jus cogens, opinio juris, e outros termos técnicos em 
latim que validem o esforço de seus estudos de alto nível. 

Para iniciar a partir de um projeto de sociedade, reverti a 
polaridade do trabalho pedagógico em um dos cursos que ministrei. 
Resolvi começar com o conceito da “gaymada”. Pedi a um dos alunos, 
militante LGBTQIA+, que explicasse a colorida atividade; não em 
termos mecânicos, mas em termos de simbolismo, do que a prática e 
o linguajar específico significavam para sua causa, sua atuação, e sua 
comunidade. Nessa versão artística e ativista do popular jogo infantil 
queimada, a purpurina alastrada em cada passo de salto-agulha foge 
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ao mero lúdico; agregando validação, sensação de pertencer, espaço 
de divisão de conhecimentos, e sobretudo fôlego para aprendizado 
e luta. Mesmo sua definição reflete uma praxis forjada no seio da 
marginalização; carregada do cripto-dialeto ‘Pajubá’:

[...] babado, furdunço, siricutico, auê, bafão [...] Na 
gaymada, rola de tudo: pausa para pegar o arquinho 
que caiu, juíza nervosa que faz questão de abafar 
qualquer tentativa de brilhar mais que ela, juizx 
de linha que se quiser pode dar aquela roubadinha 
básica se tiver bofe lindo no time [...] (DE TUDO VAI 
ROLAR, 2016).

O exercício continuou com os alunos comentando em sucessão 
sobre suas tribos, lutas e linguajares. Luta pela terra, feminismo, 
negritude, memória e verdade, indígenas: na turma, uma riqueza de 
lutas e saberes; válidos e edificadores por si só. Era necessário saber 
as lutas, histórias, identidades e linguajares que serviriam de alicerce 
para o conhecimento que ali se construiria. Só então haveria espaço 
para apresentar minha ‘tribo’, o jurista internacional, e o meu linguajar, 
o direito internacional; objeto de estudo que o curso propunha; que só 
teria sentido se a praxis, a lógica, os valores e os sistemas do direito 
internacional tivessem de fato algo a acrescentar em suas atuações 
nas respectivas lutas.

A procura por aquele curso é facilmente justificada: os linguajares 
são como os saberes – não existem em um vácuo de poder. O Direito 
também pode se constituir em cripto-dialeto e, como a ciência ou 
mesmo o Pajubá, ser desenhado para incluir ou excluir. O jurista 
brasileiro, em particular, é estimulado a escrever em uma linguagem 
arcaica, dita ‘culta’, que na prática (e, devemos cogitar, também no 
propósito) atua como cripto-dialeto para restringir acesso. O Direito 
Internacional desfruta do poder de ser a linguagem-norma da relação 
entre Estados, entidades máximas de poder organizado na ordem 
internacional vigente. Uma vez restrito à classe diplomática, jurídica 
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e à academia; ele poderia ser atrelado à interação de elites a nível 
global. Esse processo normativo inclui não somente questões técnicas 
e de Estado, mas aborda questões de profunda incidência para aqueles 
que não são letrados em sua terminologia. Se é verdade que os direitos 
se constroem na luta; é inegável que é no direito internacional que 
eles derradeiramente se codificam, se expressam, e se interpretam de 
forma universal. 

A construção global da causa de direitos humanos traz uma 
história rica, com nobres atuações dentro e fora do palanque 
diplomático. O alcance do conceito é tão rico, que o linguajar dos 
corredores de Genebra e Nova York encontra corriqueiramente 
expressão nos megafones e marchas; nos pleitos de analfabetos 
funcionais, na luta de quem vive na mais completa marginalização. 
Essa relação certamente não é equilibrada, nem recíproca, e há quem 
declare-a nada mais que outra forma de dominação ideológica. De 
certo, a relação entre os oprimidos e quem os estuda, defende, ou fala 
por eles, é em si desigual. Autores como Spivak, Saïd e Mutua falam 
do processo de subalternização, vitimização, ou exotização do outro 
como forma de autoafirmação (SPIVAK, 1998; SAÏD, 1978; MUTUA, 
2002). Não é de todo surpreendente, então, que se empreste validade 
aos anseios dos movimentos sociais de alcançar mais voz no cenário 
internacional. Não o fazem somente como habilitador da participação 
em nível estratégico, em busca de resultados que somente o direito 
internacional garante; mas também como forma de forçar a colisão de 
realidades, o sincretismo de linguagem, o rompimento de barreiras 
invisíveis entre os privilegiados e aqueles sobre quem deliberam.

Este capítulo é uma introdução ao direito internacional para a 
perspectiva de quem está na luta, e deseja se engajar na mentalidade, 
no linguajar e nos sistemas estabelecidos para o diálogo entre nações 
e povos. Não é somente indicado para entender os processos que 
levaram à evolução dos conceitos, mas também para ajudar a ter 
incidência no direito vindouro, numa lex ferenda que surfe os efeitos 
de novas formas de organização e participação popular. É um convite 
à exploração crítica do direito internacional enquanto linguagem, 
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cultura, comunidade e projeto de poder; e uma expedição à suas zonas 
fronteiriças com outros mundos e linguagens; almejando um direito 
internacional que dialogue cada vez mais com a praxis, com lutas e 
utopias. 

2. ALEGORIA DA CORRIDA – NARRATIVAS DE DIREITO E 
DIREITOS

Em seu marcante ensaio “Ouse não saber: relações internacionais 
versus o futuro”, Ken Booth usa a analogia de uma corrida de 
revezamento para explicar a disputa dos campos teóricos vigentes em 
sua disciplina. Realistas, idealistas, pós-modernistas, teoria crítica e 
feminismo percorriam o trajeto cada qual à sua maneira; não somente 
disputando quem chega primeiro à linha-de-chegada, mas debatendo 
onde ela fica, quais são as regras, e qual é o significado da vitória 
(BOOTH, 1995). É uma imagem que ajuda a tirar uma topografia rápida 
da disciplina, e que agrega muito ao leitor interessado em teorizar o 
mundo internacional.

Se nos permitirmos a mesma irreverência, a ‘corrida maluca’ 
do Direito Internacional também é disputada. Na primeira posição 
está a escola positivista do direito internacional; já a tanto tempo na 
liderança que corre sem olhar para os lados, nem se preocupar com 
a concorrência. Gosta mesmo é de completar voltas, almejando olhar 
pra frente e ao mesmo tempo contemplar as pegadas que deixou para 
trás. Retraça seu trajeto e ritmo com a metodologia que lhe garantiu o 
primeiro lugar até então: foco nas normas internacionais, negociadas 
por diplomatas, positivadas em tratados ou metodicamente aferidas 
por observação sistemática da prática e opinio juris dos Estados; 
interpretadas por órgãos jurídicos especializados e implementada 
horizontalmente por estados soberanos. Seu ponto de partida oficial é 
a Paz de Vestfália, largada oficial do conceito de Estado soberano, sem 
o qual não pode haver o direito internacional. Para esses atletas, seu 
passado de pactos entre reis da antiguidade, as raízes no jusnaturalismo 
e no jus gentium romano configuram pouco mais que um leve treino 
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antes do evento principal. A linha-de-chegada é infinita; e tem mais 
a ver com manter cada um dos atletas, soberanos que são, afinados 
com as regras da corrida para que não tropecem uns nos outros e 
estraguem a diversão de todos.

Há toda uma equipe pós-moderna de estudos jurídicos críticos, 
que, como na modalidade de Booth, adora a idéia de correr entre as 
linhas, mas não consegue chegar um acordo sobre quais elas são, 
questionando o porquê da linha de chegada ser preferida sobre a linha 
de largada (1995, 336). Limitam-se, portanto, a comentar a dinâmica 
das relações entre as demais equipes, aferindo relações de poder e 
dinâmicas sociais escondidos na cor da pista, na largura das raias, 
no uniforme dos atletas, na simbologia das medalhas e na altura 
do pódio. Uns até viram seus binóculos para seus companheiros de 
equipe, questionando a relação de poder entre críticos e criticados, 
narradores e narrados. São uma das equipes que mais crescem no 
circuito; são campeões em Harvard, e conquistam cada vez mais a 
admiração da plateia; mas não há como dizer se já ganharam alguma 
coisa: a vitória é um conceito relativo.

A equipe identitária é a mais diversa, e a mais recente na corrida. 
Como em várias comédias hollywoodianas, é composta por atletas 
que o resto da escola jamais escolheria para seu time. Feministas, de-
colonialistas, queer theory, marxismo clássico; todos focados no fato 
de que a cor, gênero e a classe dos atletas, árbitros, organizadores e 
patrocinadores do esporte não são tão universais quanto se esperaria, 
e se contrastam com uma plateia muito mais diversa. Cansados de 
lavar os vestiários e vender pipoca aos espectadores, entram na 
corrida já de olho no livro de regras. Acabam divididos: há aqueles 
que, pelo histórico de exclusão e marginalização que identificam na 
modalidade, a repudiam como um todo. Outros querem reescrever 
suas regras de forma justa, e que crie reparação histórica e visibilidade 
aos atletas até então excluídos. Outros, ainda, querem criar sua 
própria modalidade para deixar obsoleta as demais. A queer theory é 
a mais nova atleta desta equipe, mas os competidores ainda desviam 
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os olhos para não lidar com ela, já que desafia regras e uniformes por 
eles convencionados como ‘normais’.

A equipe do direito transnacional, focando na forma como o 
direito comparado é utilizado na jurisprudência de vários países, e 
como tribunais internacionais e regionais levam em conta argumentos 
apresentados em outros foros, corre em zigue-zague por todas as raias, 
pois considera-as estritas demais para abranger toda a amplitude do 
campo. Acreditam em um direito integrado, sem uma barreira estrita 
entre nacional e internacional; e interagem com as demais escolas de 
direito para preencher as zonas cinzentas entre os dois. São campeões 
em sua modalidade híbrida, mas vencem sempre por W.O, sem 
conseguir muita adesão nas modalidades que tentam integrar.

A equipe normativa continua fazendo como a da modalidade de 
Booth, ameaçando todos os adversários com palavrões que começam 
com a letra ‘f ’: Foucault, Frankfurt, Fundacionalismo (BOOTH, 1995, 
337). Em nossa modalidade, a eles se juntam todo um elemento 
humanista, que apesar de não ter certeza exatamente qual é a linha 
de chegada, acha absolutamente necessário ser uma que atenda os 
anseios e necessidades de todos. Não acha que somente Estados estão 
legitimados para correr. Uma boa parte sai da pista, em direção à 
plateia, convidando-os para correr junto; e fazer do ser humano sujeito 
e propósito do Direito Internacional. Outros, autodenominando-se 
‘boaventurados’, se perguntam se não seria melhor que toda a plateia 
corresse; sem pista, sem estádio, rompendo as arestas que os separam. 
Querem competir na filosofia, na teoria política, na sociologia e 
na antropologia; e trazer competidores dessas modalidades para 
enriquecer a sua. Há nesse campo, ainda, a notável participação de 
um corredor brasileiro que, destoando de sua equipe, manteve-se em 
sua raia ao tentar injetar normatividade dentro do mainstream dos 
tribunais internacionais.

A plateia, cujo ingresso financia aquilo tudo, ainda assiste; 
entre passiva e torcedora; não se sentindo legitimada para se juntar 
aos competidores. Também pudera: fora do estádio há uma linha de 
piquete, formada por aqueles que rejeitam a legitimidade, relevância 
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ou seriedade do evento como um todo. Realistas e nacionalistas, 
céticos, cínicos e juristas pátrios com pouca experiência ou prática nas 
normas internacionais, agem como se elas não existissem, ignorando 
ou duvidando de sua eficácia. Para esses, o direito internacional 
é um parlatório, intercâmbio de discursos sem incidência no real 
desenvolver da sociedade internacional e do debate político interno; 
que para eles responde somente a circunstâncias reais de poder: 
seja ele bélico, financeiro ou social. Os normativistas não cansam de 
apontar que não é acidental que essa teoria seja a que mais beneficia 
seus próprios defensores; mas até eles têm que lidar com as dinâmicas 
de poder que ameaçam a implementação das normas de direito 
internacional.

3. UM INTERNACIONALISTA NO DIVÃ

O trabalho de David Kennedy tem sido muito influente no estudo 
de como o direito internacional enxerga a si mesmo; seu mito de 
fundação, sua narrativa de progresso, as ansiedades e maneirismos 
da disciplina (KENNEDY, 2000). Muitos outros autores usam esse 
vão aberto por Kennedy para considerar a consciência coletiva da 
disciplina, quase que por um processo de psicanálise. Caudill nota 
que o ramo dos estudos jurídicos críticos incorpora, via teóricos como 
Habermas e Althusser, conceitos Freudianos e Lacanianos (CAUDILL, 
1991). Nicholson, também, compara o trabalho do inovador jurista 
Martin Koskenniemi como uma obra de psicanálise Lacaniana do 
direito internacional (NICHOLSON, 2017). É como se colocássemos o 
direito internacional no divã; escutássemos a disciplina narrando sua 
história de vida; e aprendêssemos a ler o subtexto da linguagem e das 
imagens utilizadas nessa narrativa.

Colocando no divã o direito internacional, podemos trazer à 
tona as dinâmicas fundadoras do processo, os eventos traumáticos, as 
ansiedades e desejos subjacentes à sua fachada estoica e formalista. 
Conhecendo suas neuroses e suas fixações, é possível colocar a 
disciplina em contexto e ajudá-la a ressignificar seu papel histórico.
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Me lembro do professor Hassan El-Menyawi1 descrever um 
devaneio na consciência coletiva do direito internacional. Deitado no 
divã, o paciente descreve um sonho recorrente de se imaginar correndo, 
incessantemente, entre duas monumentais torres de marfim. Sempre 
que se aproxima de uma, sente uma ansiedade terrível, como se uma 
força de gravidade o atraísse de volta para a outra. Tal como o Sísifo 
da mitologia grega, sentia-se condenando a oscilar entre os dois polos 
numa busca incessante, nunca plenamente satisfatória. 

A primeira torre simboliza a soberania, o atomismo estatal que 
garante aos povos a capacidade de decidir seus próprios destinos. 
Para o direito internacional, o conceito de que nada pode sobrepor-
se ao Estado enquanto repositório de soberania é o passaporte para 
a capacidade de pactuar e contrair obrigações internacionais, por 
sua vontade e com seu consentimento. Aos que temem domínio 
estrangeiro, imposição de normas pelos mais poderosos, ser silenciado 
por maiorias ou sufocado por coalizões, a soberania é o refúgio, o 
útero-mãe do direito internacional positivo.

Dessa soberania, porém, nascem temores. A busca cega pelo 
interesse singular fragmenta o conjunto, impõe o conflito e legitima a 
busca do poder por qualquer meio. A infância do direito internacional 
testemunhou eventos traumáticos – colonialismo, alianças militares e, 
por duas vezes no século passado, guerras globais, explosões nucleares 
e genocídio de escala industrial. Esses traumas marcam na disciplina 
o motivador da busca pela segunda torre, representando coletividade 
e ordem, marcadas pela construção de um sistema internacional que 
areje as inequidades, canalize os conflitos e conduza ao maior possível 
nível de harmonia. É nesse sentido que se cria a Liga das Nações, e 
depois a ONU; é nesse viés que se discute direito internacional dos 
direitos humanos, que se limita os meios e métodos de guerra, que se 
admite a instituição do refúgio internacional.

A busca pela segunda torre, porém, gera ansiedades próprias 
pela perda de soberania e identidades, temores de um governo global 

1 O texto Invention of an Illusion, de 2005, onde o professor utiliza a anedota das duas 
torres, nunca foi publicado.
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cego às peculiaridades e anseios de um povo. Em um conflito edípico, 
a matéria busca sempre a segurança de seus preceitos fundadores, 
do seu método estabelecido, do mito de criação na Paz de Vestfália. 
A gravitação de volta à primeira torre se dá pelo cuidado incessante 
com a pactuação soberana, a interpretação minuciosa pelos travaux 
préparatoires de tratados, a ênfase na prática e no opinio juris do 
direito costumeiro, e nos precedentes estabelecidos nos foros e cortes 
internacionais. A respeitabilidade jurídica, mesmo a auto-estima de 
um direito que se impõe lateralmente, exige a manutenção do método 
e todo um equilíbrio que o mantenha ligado à rica tradição diplomática 
na qual se criou. É como dito por Koskenneimi:

A mente jurídica luta uma batalha de dois frontes, 
presa entre padrões ascendentes e descendentes 
de justificativa; o primeiro sob a premissa que 
um código normativo suplanta comportamento 
individual dos Estados, o último na presunção 
de que o comportamento, vontade e interesse 
do Estado são determinantes do que é o direito. 
(KOSKENNEIMI, 2005, 16).

O jurista internacional sofre, ao mesmo tempo, de complexos 
de inferioridade e megalomania. A inferioridade é a ansiedade de 
não ser levado a sério pelos demais campos do direito, acostumados 
com a interpretação hierárquica e imposição vertical de normas, 
com ordenamentos jurídicos que ainda subutilizam normas e 
jurisprudência internacional em seus procedimentos. Para compensar 
essa parte atrofiada do seu ser, o direito internacional reforça seu 
caráter jurídico, formal, algo a ser praticado pelas elites cosmopolitas 
em suntuosas cortes, por profissionais poliglotas em ternos alinhados. 
Para Koskenniemi:

Juristas parecem ter se desesperado ao cogitar ver 
sua metodologia e matéria especificas desaparecer 
se os populares anseios por análises políticas ou 
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sociológicas forem levados a sério. Eles acreditam 
que, derradeiramente, há espaço para um discurso 
especificamente jurídico entre o sociológico e 
o político (...) e é para essa esfera que os juristas 
devem se mudar se quiserem manter sua identidade 
profissional como algo além de teóricos sociais ou 
morais. (KOSKENNIEMI, 2005, 1).

É finalmente nessa linguagem que se expressa as ambições 
mundiais de paz, direitos humanos e sustentabilidade. Nosso paciente 
esquizoide detém a caneta que selará os acordos, definirá os termos 
e verificará a implementação de cada conquista que as lutas sociais 
trouxerem para a humanidade. Seu argot, seu Pajubá, é como o grego 
e o latim de outrora: a língua franca pela qual o mundo de direitos 
humanos e da construção da paz se comunica. Como os escribas 
do Egito antigo, seu domínio do vernáculo é uma fonte de poder, 
chegando a um ponto de megalomania onde só enxerga a si mesmo, 
e os por ele legitimados, como força condutora do processo. Mas isso 
está longe da verdade.

4. DIREITO INTERNACIONAL QUE VEM DE BAIXO

Há muito o direito internacional já começa a lidar com a ideia de 
que as massas têm um papel de facto na criação e implementação de 
normas do direito internacional. Além disso, existe o questionamento 
da carga ideológica por trás de um direito exclusivo dos Estados; e 
aos interesses de quem tal narrativa serve. O teórico Balakhrisnan 
Rajagopal, por exemplo, acredita que as pessoas comuns que lutam 
por seus direitos e contra leis injustas “espelham a forma na qual 
estados estabelecem direito internacional costumeiro” (RAJAGOPAL, 
2003); influenciando, com sua postura, a criação e execução de normas 
globais. Ele acredita que o treinamento de juristas internacionais, com 
seu foco em instituições, juristas e juízes, veda seus olhos ao papel das 
massas e de transformação histórica na formação das normas. Com a 
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exceção de movimentos de independência, que a duras penas atingiu 
um magro reconhecimento formal, o direito internacional ainda não 
gerou vocabulário para lidar com essas lutas.

Pegando emprestado o termo gramscista, Rajagopal defende 
a criação de um direito internacional contra-hegemônico enquanto 
ferramenta de resistência. Para ele, esse direito seria crítico do que 
chama de ‘fetichismo institucional’ que embebe a prática atual. Ele 
explica:

Uma teoria de resistência deve começar 
questionando muitos elementos das teorias 
existentes de direito e relações internacionais. 
Deve parar de tratar o estado e a ideologia de 
desenvolvimento com reverência irracional. Deve 
desenvolver uma concepção mais dinâmica e 
flexível da dialética entre instituições e ação extra-
institucional de massas. Deve prestar atenção 
diligente e honesta na origem social das normas 
de direito internacional. Deve repensar a relação 
entre a criação do direito internacional e sua 
aplicação doméstica. Deve prestar maior atenção 
na real dinâmica de normas e instituições pelo 
estudo de formas cotidianas de lutas pelo poder em 
que estão implicadas. Deve ser revigorada por uma 
nova identidade terceiro-mundista que permita a 
construção de novas e mais úteis coalizões entre 
estados e movimentos sociais. (RAJAGOPAL, 2003a, 
420).

O resultado para ele seria benéfico a ambos: movimentos sociais 
ganham importantes arenas para ação, “expandindo o espaço político 
disponível para política transformadora”; e por sua vez, os juristas 
internacionais passam a se engajar com a literatura sobre movimentos 
sociais, ganhando “a sensibilidade dos ativistas que são motivados 
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pelos melhores ideais cosmopolitas da disciplina”. (RAJAGOPAL, 
2003b, 23).

No campo do direito internacional dos direitos humanos, onde 
o estado-centrismo remete às ansiedades soberanas discutimos 
anteriormente, essa cegueira para os movimentos sociais chega 
até o conceito: como conceber direitos somente como obrigações 
pactuadas por diplomatas, sem levar em conta as lutas sociais, tanto 
a nível local quanto internacional, que criaram a dinâmica dessa 
atuação? Para o teórico Christof Heyns, a solução está em descobrir 
que direitos humanos é o outro lado da moeda da resistência legítima; 
com a equação ‘direitos humanos = resistência legítima’ podendo ser 
lida em qualquer direção. Ele define resistência legítima como quando 
alguém está legitimado, como último recurso, a descumprir a lei em 
caso de discriminação injusta (HEYNS, 2001, 171). 

No que ele chama de ‘abordagem de luta para os direitos humanos’, 
Heyns defende que, se formos considerar que direitos são inalienáveis; 
isso implica que, se forem alienados, podem ser retomados, seja por 
quem teve seu direito violado, ou por outros em seu favor. Ele defende 
que “direitos humanos não é pedir favores, nem um conceito retórico 
ou moral; mas sim guias para ação e gatilhos de resistência contra o 
que se percebe como uso ilegítimo do poder, especialmente poder 
estatal” (HEYNS, 2001, 171). Heyns reverte a fórmula do positivista 
John Austin, de que “a lei é uma ordem de um soberano, amparada 
por uma ameaça”; afirmando que “direitos humanos são exigências 
dos cidadãos, amparadas por uma ameaça”. Se a ameaça do soberano 
é a sanção legal, por via da polícia e do judiciário, a ameaça do cidadão 
é a resistência legítima. Para Heyns, da mesma forma que a prática 
estatal e o opinio juris cria normas jurídicas, o mesmo pode ser dito 
da prática das pessoas comuns na asserção de seus direitos contra 
normas que consideram injustas (HEYNS, 2006, 15).

Militantes de movimentos sociais que começam a se engajar 
com os conceitos e sistemas de direito internacional devem entrar 
em campo com plena consciência de seu papel nessa dialética, 
averiguando possibilidades de incidência para suas respectivas lutas. 
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Se considerarmos uma estrita dicotomia entre o local e o internacional, 
o campo internacional pode parecer inacessível para lutas locais e para 
aqueles vivendo fora do mainstream, mas existem maneiras de ocupar 
esse espaço sem necessariamente ter que carimbar seu passaporte.

5. INTERNACIONALISTAS E INTERIORCIONALISTAS

Falando em dicotomias, precisamos abordar o conceito do 
‘internacional’ enquanto externo, exógeno, representando o jet set 
cosmopolita da diplomacia e da política global. Ser uma pessoa 
internacional agrega todo um status e respeitabilidade, um certo 
exotismo e senso de aventura que apela ao ego. É interessante procurar 
o antônimo de internacional; a polaridade reversa desses valores, para 
encontrar os sujeitos excluídos ou subalternizados por ele. O que se 
valoriza, o que se rejeita? E o que podemos aprender nesse contexto?

Recordo-me de uma conversa com um professor de direito 
internacional no município de Arcos, que me confessou nunca ter 
saído do interior de Minas Gerais. Rimos da suposta contradição de um 
internacionalista restringir sua carreira ao interior. Nasceu aí o termo 
‘interiorcionalista’, que uma versão mais jovem e inexperiente deste 
autor cunhou de forma jocosa. Faltava-me uma década praticando 
direito internacional no interior da Libéria, do Timor-Leste e do 
Afeganistão para perceber que o almejado ‘internacional’ nada mais 
era do que um conjunto de interiores; e que mesmo as sedes de Nova 
York e Genebra continham seus provincialismos e suas caipirices. O 
cosmopolitanismo de ter colegas de todo o mundo não suplantaria 
jamais a diversidade de se ter colegas de todos os tipos, ali mesmo 
em Minas Gerais – o senso de marasmo e mesmice da prática local 
era na verdade reflexo dos confins imóveis do ambiente de classe 
média-branca-cis-hétero, e da forma a qual o direito internacional 
ainda se enxergava através dessa ótica. Ao me encontrar embebido 
de uma ótica internacionalista; desmitificado da glória de uma vida 
internacional; as fronteiras do internacional e do local; do exótico 
e do transcendente; das vítimas e dos algozes, dos salvadores e dos 
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que devem ser salvos; passaram todas a se dissolver. O interior é o 
internacional; e suas lutas são inextricavelmente conexas.

O movimento para um direito internacional transformador 
é exatamente a criação de interiorcionalistas, ou ao menos a 
internacionalização dos mesmos enquanto rede. É na habilidade de 
interiorizar as normas internacionais de direitos; fazer com que os 
mecanismos e ideais pactuados globalmente tenham capilaridade 
nos quatros cantos da Terra; que se consolida e se expande o direito 
internacional. Especialmente no direito internacional dos direitos 
humanos; o compliance estatal sempre será insuficiente na ausência 
de uma consciência ativista global que monitore, fiscalize, propague 
e reproduza a adesão aos tratados e costumes internacionais. É no 
interior, e na periferia, que os elos fracos do Estado dessagram o etéreo 
ideal pactuado, esbarrando na realidade perversa de sua inequidade 
e insuficiência. Sem o ativista do vilarejo; o indignado local; a plebe 
rude que se insurge contra uma injustiça; o sistema entra em colapso. 
A questão é: precavido disso, o sistema internacional conseguirá 
nutrir essa relação e ao mesmo tempo manter os pilares soberanos 
que embasam sua existência? O jurista internacional, do alto de seu 
púlpito, conseguirá se enxergar dentro deste processo?

Com o abismo entre os ‘ternos alinhados’ e as ‘botas enlameadas’ 
cada vez mais saliente nas carreiras internacionais, a formação dos 
novos internacionalistas deve estar pronta para as dinâmicas e 
divisões que encontrarão em suas lutas, carreiras, e em suas vidas. O 
direito internacional deve formar teóricos, pensadores, educadores, 
juristas e executivos prontos para lidar com todos os ‘interiores’ que 
sua busca lhes apresentar mundo afora; e prepara-los para reconhecer 
a interligação de seu trabalho e de seu locus com todos os movimentos 
e processos históricos que os levaram até ali. Abrindo canais de 
interconexão com outras formas de normatividade; sobretudo as lutas 
locais; estará então mais perto de sua meta de aplicabilidade universal. 
É como pede Koskenniemi:
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Imaginação normativa – loucura fundamentada – 
deve assumir onde a interpretação jurídica termina. 
Como juristas internacionais, falhamos ao deixar 
de usar as possibilidades imaginativas que nos 
estão disponíveis [...] Não é o caso de termos que 
jogar melhor o jogo, ou de forma mais consciente. 
Temos é que re-imaginar o jogo, reconstruir suas 
regras, redistribuir seus prêmios. (KOSKENNIEMI, 
2005, 560-561).

6. POVOANDO ZONAS FRONTEIRIÇAS

Para Booth, seu ‘Ousar não Saber’ na disciplina de Relações 
Internacionais queria dizer:

re-examinar conceitos básicos; abrir o que foi 
fechado; re-humanizar o que foi desumanizado; 
degenerar o que foi criado com vícios de gênero; 
celebrar a confusão ao invés da certeza; destronar 
a lógica da anarquia com as lógicas da anarquia; 
desnaturalizar o senso-comum estabelecido; 
povoar as zonas fronteiriças entre as relações 
internacionais e as outras disciplinas acadêmicas; 
ideologizar o suposto ‘objetivo’; re-imaginar o que 
foi humanamente constituído; contextualizar a 
tradição; fazer do normativismo uma norma; e 
escutar cuidadosamente os ‘silêncios gritantes’ da 
matéria. (BOOTH, 1995, 330).

Muito dessa agenda normativa tem consequências salutares 
também no direito internacional, e já se refletem em outros tópicos 
abordados no presente artigo. Há um ponto, porém, que precisa 
ser melhor elaborado, tendo em vista o objetivo deste trabalho. 
O que seria, no campo do direito internacional, “povar as zonas 
fronteiriças”? Em seu trabalho, Booth desenhou a ‘fronteira’ entre as 
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disciplinas; almejando acrescentar perspectivas de outras ciências nas 
relações internacionais. No direito internacional, existe este trabalho; 
com autores já citados injetando conceitos filosóficos, sociológicos, 
antropológicos, históricos e das ciências políticas no entendimento 
do direito internacional. Com a crescente prominência da escola pós-
moderna de direito internacional; muita análise textual e sociológica 
passou a permear o meio. 

Mesmo dentro da escola clássica, há um histórico de interação 
entre direito e filosofia. Até em tribunais internacionais os conceitos de 
outras disciplinas podem ajudar a orientar a interpretação de normas. 
Por exemplo, no célebre caso Akayesu, o Tribunal Penal Internacional 
para Ruanda usou de conceitos antropológicos para avaliar o mens 
rea por trás da violência sexual cometida contra mulheres da etnia 
Tutsi; aferindo pela primeira vez a intenção especial necessária para 
configurar o crime de genocídio através de atos de violência sexual. 
(TRIBUNAL PENAL PARA RUANDA, 1998).

Porém, há um segundo plano de fronteiras do direito 
internacional que carece da atenção dos militantes de direitos 
humanos. São as frontes de interação e de identidade; que se iniciam 
como um exercício de humildade ontológica da disciplina e do campo 
profissional no direito internacional dos direitos humanos. Como dito 
por Kennedy, é uma questão de “conhecer e admitir os limites de sua 
linguagem, suas práticas institucionais e suas rotinas de governança, 
[sabendo] que existem lados sombrios” (KENNEDY, 2009, 10).

Para Kennedy, os direitos humanos correm o risco de deslegitimar 
outros discursos emancipatórios, tidos como mais ideológicos ou 
menos letrados. O apego à formalização jurídica e a criação de um 
aparato legal de implementação corre o risco de se tornar um fim em 
si só; elevando a posição de elites globais ao invés de desafiá-las. Ele 
explica:

Direitos humanos promove a emancipação 
propagando um modo de pensar e falar 
insuportavelmente normativo, fervoroso, e 
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derradeiramente arrogante, dizendo o que é bom 
para pessoas abstratas, aqui e ali, agora e sempre, 
[e prometendo] um vocabulário jurídico [que] não 
é disponível: direitos entram em conflito entre 
si, são vagos, têm exceções e gargalos entre eles” 
(KENNEDY, 2011, 15).

Kennedy explica que, ao profissionalizar suas práticas, os 
profissionais de direitos humanos fortalecem os juristas às custas de 
“religiosos, engenheiros, políticos, adivinhos e cidadãos” (2011, 27) que 
outrora poderiam ter um papel mais central na luta emancipatória. 
Fortalece o conceito de que se pode atuar ‘em nome de’ outros menos 
favorecidos, criando uma dimensão representativa, com a produção 
de ‘vítimas autênticas’ de forma voyeurística, quase pornográfica. 
Também causa divisão entre os defensores de direitos e aqueles que 
eles supostamente representam; mas que sozinhos não conseguem 
fala ou protagonismo; reforçando o abismo de riqueza, mobilidade, 
informação e acesso à uma plateia que existe entre os dois. (KENNEDY, 
2011, 29).

Isso pede que se povoe as fronteiras do direito internacional não 
somente com outras disciplinas de humanas, mas com outras práticas 
profissionais e saberes locais. É preciso inserir direitos humanos nas 
práticas e diretrizes da engenharia, da arquitetura, da medicina; nos 
procedimentos policiais e nas centrais sindicais. É importante povoar 
a fronteira entre a política municipal, a assistência social, a filantropia 
e o direito internacional. É importante criar diálogos com formas de 
organização social, com discursos pragmáticos e outras ideologias; 
e mesmo com a religião, para integrar cada uma dessas praxis na 
formação e implementação de normas internacionais, de forma que o 
que é conceitual se torne operativo, procedimental, padrão.
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7. CONCLUSÃO: CRIANDO DIÁLOGOS, CREOLES E 
RESSONÂNCIAS

Se em seu texto Booth desafiou seus leitores a “Ousar Não Saber”, 
aqui desafio meus leitores a “Conhecer e Ousar” no campo internacional. 
“Conhecer e ousar” é entender a linguagem que os Estados usam para 
discutir a questão de direitos, da paz e da segurança internacional; 
e planejar sua ação local e nacional para interagir estrategicamente 
com os desdobramentos no campo internacional.  Essa interação, 
porém, não pode ser uma mera cooptação, onde retiramos o militante-
leitor do seu lugar e o assimilamos em nossas fileiras; substituindo 
sua linguagem pelo jargão do direito internacional. Pelo contrário; 
o intuito é convocar a todos para um projeto de criação de diálogos, 
creoles e ressonâncias.

Diálogo presume o reconhecimento da linguagem de cada um 
enquanto espaço de luta. Trazer os termos, trâmites, mitos e místicas 
de cada um dos ramos para o conhecimento do interlocutor, criando 
espaços de interação principiada que permitam aprendizado constante. 
É abrir espaço nos mecanismos internacionais para o entendimento 
das lutas em seus contextos, subjetivando sistemas de valor, elevando 
históricos e saberes aquém dos confins restritos da formalidade 
diplomática. Igualmente, as lutas devem tomar conhecimento dos 
espaços existentes, saber guiar-se por todo o jargão, em busca de 
conexão com seus congêneres globais, e o contexto de sua busca mais 
amplamente no projeto de construção do direito internacional.

‘Conhecer e Ousar’ não é um processo passivo; mas sim uma 
meta de ocupação de espaços de poder que ainda são restritos às 
lutas. É através do diálogo inicial entre as linguagens, com o atrito 
e dissonância decorrentes dele, que se desenvolvem os creoles, 
linguagens sincréticas em ambos os lados, onde terminologias e 
neologismos se confrontam e se difundem. As lutas devem trazer seu 
vocabulário para o direito internacional. Assim como o feminismo 
conseguiu a discussão de gênero no âmbito da Convenção de 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher 
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e na Resolução 1325 do Conselho de Segurança da ONU, outras lutas 
podem almejar compor um creole com o direito internacional. Porém, 
isso pressupõe que a fricção ocorra nos dois lados: a terminologia 
e o jargão do direito internacional passando também adquirir mais 
reconhecimento nos meios de luta.

Linguagens diferentes por vezes podem causar uma dissonância 
entre companheiros de causa. Por exemplo, se no contexto 
brasileiro um ativista fala em ‘genocídio da juventude negra’ para um 
internacionalista, a palavra genocídio ressoa com toda uma carga 
técnica: a definição do termo na Convenção de 1948, sua inclusão no 
Estatuto do Tribunal Penal Internacional; e a forma na qual tal definição 
foi interpretada pelos tribunais ad hoc de Ruanda e da ex-Iugoslávia. O 
internacionalista, zeloso do seu papel de guardião da terminologia e do 
cânone, fica desconcertado, fixado em questões de responsabilidade 
individual, cadeia de comando, motivo especial, mens rea qualificado, 
contexto permissivo e outras distrações conceituais. Essa dissonância 
alimenta o abismo entre formas de luta que essencialmente querem a 
mesma coisa. 

Se as lutas cultivarem em sua militância a capacidade de falar 
um creole com o direito internacional, possibilitamos a potencial 
transformação da dissonância em ressonância, ou seja, fortalecer os 
elos que permitem a reverberação dos acontecimentos locais para 
a esfera internacional, e vice-versa. Com canais de comunicação 
abertos, e uma linha sem estática ou interferência, é potencializada a 
interconexão das lutas com os mecanismos; e de lutas individuais com 
todo o movimento de promoção de direitos e paz. E, por atrito, isso 
acaba por forçar o jus gentium a lidar com gente, ocupando espaços 
hoje reservados a uma elite muito semelhante àquelas adversárias das 
lutas no nível local. 

Concluindo, o direito internacional é um campo fascinante, 
mesmo com suas contradições. Como uma fortaleza, pode parecer um 
bastião intimidador a quem está de fora; mas ocupá-lo é estratégico 
para fortalecer a causa. Quem nele quiser habitar deve mesmo vir 
com toda sua bagagem, forçando as portas que encontrar trancadas 
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em seu caminho, se assim for necessário. Fazer com que as lutas 
por progresso social se sintam em casa no projeto de normatividade 
internacional é cada vez mais necessário; quase ontológico para o 
que se pretende na disciplina. Aos que conhecem e ousam, o direito 
internacional promete ser um formidável campo e ferramenta de 
transformação.
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e a liberdade de atuação das organizações religiosas; 5. Conclusão; 
Referências.

1. RESUMO

As organizações religiosas são entes coletivos que fazem parte 
da estrutura das mais distintas sociedades há muitos anos. O direito 
romano já mencionava a existência desse corpo de pessoas físicas que 
se organizava e desenvolvia atividades múltiplas no seio da sociedade. 
Essa realidade coletiva, sempre identificada nas organizações 
religiosas, nem sempre foi reconhecida pela legislação. Com as teorias 
definidoras da pessoa jurídica, as organizações religiosas, mesmo 
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sendo caracterizadas como um ente coletivo, não foram contempladas 
pela legislação não sendo identificadas juridicamente como sujeito 
de direitos na ordem civil. O direito brasileiro passa a reconhecer 
as entidades eclesiásticas ou organizações religiosas como pessoa 
jurídica de direito privado após a reforma do artigo 44 do Código Civil 
no ano de 2003. Contudo, o legislador civilista se furtou em apresentar 
um conceito para esse tipo de pessoa jurídica de direito privado, o 
que, atualmente, tem provocado diversas discussões. A ausência de 
definição do tipo limitou a atuação das entidades eclesiásticas, vez 
que o seu reconhecimento enquanto pessoa jurídica ficou limitado 
ao culto e à liturgia. O objetivo do presente artigo é demonstrar, 
com base na legislação pátria, a possibilidade do exercício de 
atividades econômicas pelas organizações religiosas sem que ocorra 
o desvirtuamento do instituto, principalmente, quando as ações são 
voltadas à promoção dos Direitos Humanos. Sendo assim, com fulcro 
na doutrina e na legislação será apresentado um conceito para as 
organizações religiosas, bem como será demonstrada a possibilidade 
do exercício de atividade além do culto e liturgia.

PALAVRA-CHAVE: Teoria da pessoa jurídica. Organizações 
religiosas. Possibilidade de exercício de atividade econômica. 
Liberdade de atuação. Conceito de organização religiosa.

2. INTRODUÇÃO

A Constituição da República Federativa do Brasil traz, em seu 
bojo normativo a necessidade de a sociedade civil se organizar a ponto 
de auxiliar na manutenção e promoção da ordem social. Uma das 
vertentes da promoção da ordem social, além da prática da assistência 
social, é promover o amparo espiritual àqueles que são componentes 
da esfera social pátria.

Historicamente, a religião ocupa importante papel na atuação 
de determinados setores em nossa sociedade. Com a propagação de 
uma engenharia social desenhada com base na atuação do Primeiro, 
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Segundo e Terceiro Setor, toda a atividade desenvolvida pelas entidades 
eclesiásticas acabaram ganhando destaque junto ao Terceiro Setor. 
Contudo, até o ano de 2003, tais entidades eclesiásticas não possuíam 
uma tipologia legal, bem como não possuíam uma destinação 
específica pela legislação.

Com a inclusão das organizações religiosas no artigo 44 do 
Código Civil Brasileiro (CCB), as até então denominadas entidades 
eclesiásticas passam a ser reconhecidas como pessoa jurídica de direito 
privado que, em nome da liberdade religiosa, podem se organizar 
e atuar de forma livre na sociedade. Porém, tal advento legislativo 
deixou de apresentar um conceito para organizações religiosas, bem 
como deixou de estabelecer qual seria o limite de sua atuação.

Ao se pesquisar sobre o tema percebe-se o quanto a doutrina 
jurídica limita tais discussões. Poucas são as pesquisas que versam 
sobre as organizações religiosas e sua atuação. Por esse motivo, o 
objetivo do presente artigo é apresentar um estudo conceitual sobre as 
organizações religiosas. Com base na literatura existente e na legislação 
aplicável, será apresentado um conceito para o tipo de pessoa jurídica 
de direito privado em comento, bem como será explicitada uma 
proposta para o dissenso sobre a possibilidade de uma organização 
religiosa exercer atividade que foge do escopo do culto e da liturgia.

Para atingir o objetivo proposto por esse artigo, o método 
científico adotado foi o raciocínio indutivo. Toda a construção dos 
argumentos que serão apresentados possui um enfoque teórico e 
bibliográfico em artigos científicos, dispositivos de lei, livros jurídicos 
sobre o tema, jurisprudência etc. O artigo será divido em três seções. 
Na seção um, será realizada uma breve contextualização histórica e 
apresentação da construção do conceito de organização religiosa. Na 
seção dois, será apresentada uma teoria sobre as atividades que podem 
ser exercidas pelas organizações religiosas. Por fim, na terceira seção, 
será apresentada a conclusão sobre o tema proposto.
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3. DO CONCEITO DE ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA

Com o desenvolvimento da engenharia social, outras manifesta-
ções de fé foram sendo expressas ao redor do mundo e os indivíduos 
passam a optar por diferentes formas de cultuar o divino. Contudo, 
mesmo diante de uma pluralidade de crédulos, a “igreja” sempre este-
ve presente na sociedade se fazendo pilar fundamental para o desen-
volvimento social. 

Seguindo a ideia mundial, outras manifestações de fé foram 
surgindo na sociedade brasileira. Todas seguindo o mesmo viés 
participativo da Igreja Católica. Tais profissões de fé começam a atuar 
diretamente na sociedade, preocupando-se em auxiliar o Estado em 
questões coletivas que fogem de sua possibilidade.

Com a Constituição Federal de 1988, alguns preceitos passam a 
incorporar à República, tais como: solidariedade, assistência social, 
dignidade da pessoa humana e a promoção dos Direitos Humanos. O 
Brasil, para se efetivar como nação, precisa prover tais ideias com o 
objetivo de auxiliar e instruir toda a população brasileira. Ocorre, que 
o Estado, promotor de tais ideias, por si só não consegue adotar, de 
forma eficaz, os ideais constitucionais.

Em nome do bom funcionamento da engenharia social, o 
“terceiro setor” aparece como uma vanguarda de auxílio ao Estado na 
promoção de seus ideais. Com a ordem constitucional, a engenharia 
social passa a funcionar com a colaboração e harmonia dos três setores 
que compõem nosso modelo social. O primeiro setor é representado 
pelo governo, que atua na execução das atividades executivas, 
legislativa e judiciária. O segundo setor é oriundo da livre iniciativa 
e, portanto, são todos os que compõem o exercício livre da economia 
no país e, por fim, o terceiro setor que é representado por todas as 
instituições de direito privado que exercem atividade com objetivo 
coletivo e sem o intuito de obter lucro.

Sobre o conceito de terceiro setor, leciona Tomaz de Aquino 
Rezende:
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Organização da sociedade civil sem fim lucrativo 
ou Terceiro Setor, compreendido como aquele que 
congrega as pessoas jurídicas de direito privado, 
sem fins econômicos (que não têm como objetivo a 
produção ou comercialização de bens ou serviços) e 
sem finalidade lucrativa (em que eventual superávit 
será revestido na finalidade social), e que prestam 
serviços de interesse coletivo. (RESENDE, 2012).

Sobre o conceito de Terceiro Setor é pertinente invocar, também, 
o que leciona Aristeu de Oliveira:

Genericamente, o Terceiro Setor é visto como 
derivado de uma conjugação das finalidades do 
Primeiro Setor com a metodologia do Segundo, 
ou seja, composto por organizações que visam a 
benefícios coletivos, embora não sejam integrantes 
do governo. São de natureza privada, embora não 
objetivem auferir lucros. As organizações que 
atuam efetivamente em ações sociais, na busca 
de benefícios coletivos públicos, que podem ser 
consideradas como de utilidade pública, são 
capazes de auxiliar o Estado no cumprimento de 
seus deveres, atentando para as desigualdades 
vigentes no país e a incapacidade do Estado de 
desempenhar com eficiência as atividades que lhe 
são atribuídas. (OLIVEIRA; ROMÃO, 2011).

Do conceito exposto, pode se delimitar três características para 
conceituar o agente que atua no Terceiro Setor, são elas: não exercer 
atividade lucrativa, prestar serviço de interesse coletivo e ser pessoa 
jurídica de direito privado. A primeira característica ensina que o 
agente que atua no Terceiro Setor se organiza como aqueles que 
fazem parte do mercado, ou seja, necessita de estrutura, pessoal, 
arrecadação de valores, insumos e mão de obra. Porém, a atividade 
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prestada não possui como objetivo final uma valorização do agente, 
ou seja, não objetiva o enriquecimento por meio do lucro. Já a segunda 
característica assevera que o agente deve direcionar o seu objeto social. 
Toda sua organização deve ser voltada para prestação de um serviço de 
grande valor coletivo e social e que de fato favoreça a sociedade. Por 
fim, a organização e o objetivo devem ser traduzidas em uma pessoa 
jurídica de direito privado, ou seja, deverá estar sujeita às normas que 
disciplinam o exercício da pessoa jurídica de direito privado no Brasil.

É exatamente sobre a terceira característica que pousa a 
grande questão do presente artigo. Como elucidado anteriormente, 
a sociedade sempre – historicamente – se organizou religiosamente. 
Ou seja, a “igreja”, em sua ampla definição, sempre atuou junto à 
sociedade desenvolvendo uma atividade de interesse coletivo, de 
forma organizada e sem vislumbrar a lucratividade. Contudo, mesmo 
estando inserida dentro do contexto do Terceiro Setor até o ano de 
2003, não se considerava as organizações religiosas como uma pessoa 
jurídica de direito privado.

O artigo 44 do Código Civil Brasileiro, por alteração da Lei 
10.825/03, passou a vigorar com o seguinte texto: “São pessoas jurídicas 
de direito privado: as associações; as sociedades; as fundações; 
as organizações religiosas; os partidos políticos; as empresas 
individuais de responsabilidade limitada. Parágrafo único: São livres 
a criação, organização, a estruturação interna e o funcionamento das 
organizações religiosas, sendo vedado a poder público negar-lhes 
reconhecimento ou registro dos atos constitutivos necessários ao seu 
funcionamento.”

Percebe-se, que, a partir do ano de 2003, as organizações 
religiosas passam a integrar o rol de pessoas jurídicas de direito privado 
do ordenamento jurídico brasileiro. O legislador foi além, deixando 
claro que as organizações religiosas irão se constituir e serem regidas 
livremente, sendo vedada a sua negativa.

Com o advento da modificação do artigo 44 do Código Civil, surge 
um novo tipo de pessoa jurídica de direito privado que passa a integrar 
o ordenamento jurídico brasileiro e os agentes que integram o Terceiro 
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Setor. As organizações religiosas passam a reunir as três importantes 
características de conceituação do Terceiro Setor. Porém, o legislador 
não apresenta uma definição do que é uma organização religiosa, o 
que apresenta até hoje – ano de 2021 – uma série de discussões sobre a 
conceituação desse tipo de pessoa jurídica.

Da leitura do Código Civil Brasileiro (CCB), pode se extrair que 
as organizações religiosas são pessoas jurídicas de direito privado, 
logo podem gozar de todos os direitos inerentes a essa condição, bem 
como se submeter ao controle legal e estatal oriundos, também, dessa 
condição. Pode se extrair que, em nome do direito constitucional 
de liberdade de crença, as organizações religiosas são livres no que 
tange à sua criação e organização. Ou seja, o legislador criou um 
tipo de pessoa jurídica de direito privado que, em nome de suas 
especificidades próprias, não sujeita às demais regras de criação e 
organização interna dos demais tipos previstos no artigo 44 do CCB.

A grande discussão acerca do tema é estabelecer uma 
conceituação para organização religiosa demonstrando, que, por força 
de lei, as atividades desse tipo de pessoa jurídica podem ser exercidas 
além da profissão de fé. Ou seja, organização religiosa e igreja possuem 
o mesmo escopo e não atuam de forma antagônica. 

Sobre a discussão existente sobre o tema leciona Hugo José 
Sarubbi Cysneiros de Oliveira: 

A lei brasileira esquivou-se daquilo que fez, por 
exemplo, em relação às associações e às fundações 
privadas: a norma vigente optou por definir 
as organizações religiosas. Aliás, conforme já 
lembrado anteriormente, além de pouco dispor e 
se omitir sobre o assunto, o ordenamento jurídico 
vale-se de diversos vocábulos distintos para se 
referir à mesma figura. (OLIVEIRA, 2019).

Enquanto o Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) e a 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 utilizam a 
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expressão “templos de qualquer culto”, o Código Civil e a lei 13.019/14 
adotam o termo “organizações religiosas”.

Vale também destacar que o Acordo Internacional celebrado 
entre a República brasileira e a Santa Sé, que fixa o estatuto jurídico 
da Igreja Católica no país, estampa em seu artigo 3º a expressão 
“instituição eclesiástica”.

Dessa forma, patente é que a legislação nacional dedicou parco 
protagonismo a tal espécie de pessoa jurídica, em contraste com a 
evidente importância que as organizações religiosas ostentam no dia 
a dia da nossa sociedade, seja em relação ao constitucional direito 
individual de crença, seja por meio do decisivo papel que tais entidades 
cumprem por meio de iniciativas caritativas próprias ou também 
graças a convênios celebrados com o Poder Público. (OLIVEIRA, 2019).

Do trecho citado, percebe-se que, além de o legislador pátrio se 
furtar de estabelecer um regramento próprio para as organizações 
religiosas, como foi feito para as associações e fundações, o próprio 
ordenamento concede uma pluralidade de denominações para esse 
agente do Terceiro Setor. É exatamente a omissão legislativa e a 
pluralidade de denominações que se constituem objeto do presente 
tópico que é conceder uma conceituação à pessoa jurídica de direito 
privado do tipo organização religiosa.

O conceito que será proposto para as organizações religiosas 
será realizado tendo como fundamento as características próprias do 
tipo e os dispositivos legais que coadunam com as características a 
serem apresentadas.

A primeira característica a ser invocada é que todas as 
organizações religiosas são pessoas jurídicas de direito privado como 
leciona o artigo o 44, inciso IV, do CCB. Sendo concedido, a tais pessoas, 
a liberdade de se organizar internamente, bem como o direito de ter 
seus atos, sem forma prescrita, registrados para o alcance de sua 
finalidade.

A segunda característica a ser invocada é a estrutura da 
organização religiosa que deve, comprovadamente, ter como base o 
exercício da fé e do transcendental. A organização de pessoas para ser 
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considerada religiosa deve professar fé, orientar-se por essa profissão 
e acima de tudo se estruturar de forma a implementar e sustentar esse 
modo de vida. Tal característica é inspirada no artigo 3º, do Decreto 
7.107, que dita que “a República Federativa do Brasil reconhece a 
personalidade jurídica da Igreja Católica e de todas as Instituições 
Eclesiásticas que possuem tal personalidade em conformidade com 
o Direito Canônico (...)”.  Ou seja, qualquer que seja a profissão da fé 
a organização religiosa deve conter uma estrutura rígida afim de ser 
considerada uma instituição que tem como escopo último a profissão 
da fé.

A terceira característica é o objeto social sem finalidade 
lucrativa. As organizações religiosas podem exercer atividades que 
transcendem a profissão de fé e a religiosidade, como se depreende 
do artigo 2º, inciso I, alínea C da Lei 13.019/14. Contudo essa atividade 
deve ser diretamente relacionada com a profissão de fé ou possuir um 
interesse público e cunho social.

Reunindo as três características apresentadas, pode se afirmar 
que, com base no artigo 44, inciso IV, do CCB, no artigo 3º, do Decreto 
7.107/10 e no artigo 2º, inciso I, alínea “c” da Lei 13.019/14, organização 
religiosa é pessoa jurídica de direito privado, formada pela união 
estruturada de pessoas que congregam a mesma ideologia de vida e fé. 
Essa união de pessoas pode ser representada pela figura de um líder ou 
um grupo de pessoas que junto aos demais membros, implementam 
e sustentam a profissão da fé. É pessoa jurídica de direito privado que 
não possui finalidade lucrativa, que possui liberdade de organização 
interna e que pode exercer atividades que não aquelas ligadas a 
profissão de fé, desde que tais atividades sejam vinculadas à confissão 
ou possuam interesse público ou sejam de cunho social.
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4. A PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E SOCIAIS E A 
LIBERDADE DE ATUAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS

No tópico anterior, foi apresentado um conceito para as 
organizações religiosas. A conceituação apresentada tem como base 
dispositivos do ordenamento jurídico e pátrio e surge, exatamente, 
para tentar sanar a omissão da legislação no que tange à definição do 
tipo de pessoa jurídica de direito privado em comento. A conceituação 
de organização religiosa traz consigo a necessidade de estabelecer, 
com base na lei, qual é o campo de atuação de uma pessoa jurídica de 
direito privado que tem como objetivo primário a confissão de fé.

Ao estabelecer tais parâmetros de conceituação, algumas questões 
surgem, são elas: qual é o campo de atuação de uma organização 
religiosa? Uma organização religiosa pode exercer qualquer tipo de 
atividade? Uma organização religiosa fica atrelada apenas ao exercício 
da fé? Para responder todos esses questionamentos e definir quais são 
as atividades que podem ser exercidas por uma organização religiosa, 
é preciso estabelecer uma resolução para o embate existente entre 
liberdade de atuação versus a possibilidade de exercício de atividades 
econômicas. 

O parágrafo primeiro do artigo 44, do CCB, é claro ao informar 
que as organizações religiosas são “livres para estabelecer sua criação, 
organização, estruturação interna e seu o funcionamento”. Percebe-
se que o legislador concedeu a esse tipo de pessoa jurídica uma total 
liberdade no que tange o exercício de sua atividade, pois, por força de 
lei, a organização religiosa é livre no que tange o seu funcionamento, 
ou seja, pode exercer qualquer atividade além da confissão de fé. 

Contudo, na realidade, percebe-se que tal liberdade acaba não 
sendo compreendida. Muitos, ainda, acreditam que a organização 
religiosa está atrelada única e exclusivamente ao exercício da profissão 
de fé (culto e liturgia) e que qualquer atividade exercida além de tal 
confissão desvirtua o que se considera uma organização religiosa. É 
exatamente sob esse cenário que surge o embate entre liberdade de 
atuação e desenvolvimento de atividade econômica. 
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Hugo José Sarubbi Cysneiros de Oliveira, em seu livro “O MARCO 
JURÍDICO DAS ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS”, apresenta de forma 
clara o embate acima elucidado:

(...) existem entendimentos contrários no tocante à 
realização de outras atividades por uma instituição 
religiosa, sendo evidência disso as negativas 
de cartórios extrajudiciais ao registro de atos 
constitutivos de entidades religiosas, tal como 
a decisão da Corregedoria-Geral de Justiça do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
conforme excerto de julgado abaixo copiado: 
Processo n. 1127350-57.2014.8.26.0100 “Outrossim, 
de acordo com decisão do MM Juiz Dr. Marcelo 
Berthe, ao analisar questão análoga (Processo n. 
583.00.2007.155420-5), da qual coaduno, decidiu 
que: (...) o caso dos autos e daqueles que não se 
pode afirmar seja a interessa uma organização 
religiosa daquelas que podem receber beneplácito 
da exceção legal já citada. Isto porque, do exame 
dos objetivos sociais, forçoso reconhecer que 
seu objetivo e híbrido, pelo menos misto, não se 
cuidando, pois, no caso de organização que possa 
ser tida como essencialmente religiosa. Para 
isso basta que se observem alguns dos objetivos 
estatutários que, entre outros, não podem ser 
tidos como relacionados as coisas do espírito”. 
(OLIVEIRA, 2019).

Do trecho citado, é possível extrair perfeitamente o dissenso 
no que tange ao exercício de qualquer atividade que seja distinta da 
confissão de fé por uma organização religiosa. Na decisão elencada, 
nota-se que o julgador disse ser impossível a constituição de uma 
organização religiosa que tenha em seu estatuto objeto distinto das 
“coisas relacionadas ao espírito”. Tal posicionamento não leva em 
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consideração o conceito de organização religiosa apresentado neste 
trabalho. Um dos elementos que possibilita a conceituação do tipo de 
pessoa jurídica em estudo é exatamente a liberdade de atuação.

O elemento “liberdade de atuação” tem como base sólida o artigo 
5º, incisos VI e VIII, da Constituição Federal (CRFB) que estabelecem 
o direito fundamental à liberdade de consciência, crença e culto. 
Outro dispositivo da CRFB que pode ser invocado é o artigo 150, VI, 
“b” que estabelece a imunidade religiosa no que tange a tributação dos 
templos de qualquer culto. 

Percebe-se que o tema liberdade e religião é dotado de uma 
profundidade que ultrapassa as barreiras conceituais do direito 
privado. O legislador civilista ao deixar claro que a organização 
religiosa é livre para se organizar e atuar quis seguir exatamente o 
parâmetro de liberdade religiosa expresso na CRFB.  

A relação existente entre Igreja e Estado é pautada pela liberdade 
religiosa que pode ser traduzida no somatório entre liberdade de 
crença, exercício de culto e manifestação de fé. Em nome dos ditames 
republicanos, o legislador civilista não quis apresentar barreiras para 
liberdade religiosa, não criando entraves para o exercício da atividade 
de uma organização religiosa. 

A liberdade de atuação concedida no CCB é oriunda do modelo 
de Estado adotado pela CRFB, bem como é um reflexo da laicidade 
adotada pela República Brasileira. Em nome da liberdade religiosa, o 
Estado prefere evitar a interferência em excesso no desenvolvimento 
das atividades desenvolvidas pelas organizações religiosas, desde que 
não exista um desvirtuamento de seu objeto. A liberdade de atuação 
para ser conceituada precisa ser interpretada juntamente com outro 
elemento que auxilia na conceituação das organizações religiosas, a 
ausência de finalidade lucrativa. 

O objeto natural e essencial de uma organização religiosa é 
metafísico, pois ao envolver a manifestação da fé por meio da religião 
toda e qualquer pessoa jurídica do tipo organização religiosa busca uma 
conexão transcendental com o divino. Por esse motivo, o exercício da 
atividade em nome da fé nunca terá como objetivo final a busca pelo 
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lucro. Como explicado no tópico anterior, uma organização religiosa, 
classificada como pessoa jurídica que faz parte do Terceiro Setor, tem 
como modelo de estruturação o Segundo Setor, mas objetiva algo além 
deste que é o bem-estar coletivo por manifestação fé.

Nesse sentido, a liberdade de atuação concedida tem como 
viés permitir que uma organização religiosa possa realizar diversas 
atividades, independente de culto e liturgia, desde que tais atividades 
estejam em consonância com seu objetivo natural e essencial que é 
a conexão com o divino. Obviamente, tais atividades não terão como 
objetivo a busca do lucro em um cenário corporativo. O legislador 
apresenta uma especificidade para essa pessoa jurídica. A pessoa 
jurídica de direito privado que possui como objeto natural e essencial 
a profissão de fé é blindada, pelo modelo de Estado adotado pela 
CRFB, pela liberdade religiosa. Por isso, em busca de seu fim último 
pode valer-se de qualquer atividade desde que não viole sua essência 
primordial.

A liberdade de atuação prevista no parágrafo primeiro do artigo 
44 do CCB pode ser traduzida no exercício de atividades necessárias 
para manutenção do objetivo natural e essencial de uma organização 
religiosa. Para refletir sobre essa premissa importante, trazer a 
presente afirmação:

(...) absolutamente desconectado da realidade 
legislativa e doutrinária é o entendimento 
identificado em algumas repartições cartorárias no 
sentido de que o estatuto das organizações religiosas 
não pode apresentar objetos sociais que não os 
estritamente relacionados à profissão de fé. (...) Por 
outro lado, mesmo ante às evidências da adequação 
da forma religiosa (e não associativa) a ser adotada 
pelas entidades eclesiásticas, uma dúvida justa 
persiste: poderia uma organização religiosa 
desempenhar oficialmente uma atividade que vai 
além da estritamente pastoral? Tal questionamento 
é absolutamente razoável quando se imagina que 
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uma instituição da Igreja necessita valer-se de 
outras atividades – que não estritamente religiosa – 
como meio de levantamento de recursos: venda de 
publicações, vestuário, objetos litúrgicos em geral, 
prestação de alguns serviços como hospedagem, 
etc. (OLIVEIRA, 2019).

Como se percebe, de acordo com o tipo criado no CCB, é possível 
afirmar que uma organização religiosa pode exercer uma atividade 
além da estritamente pastoral, mesmo que tal atividade tenha viés 
econômico. Nesse prisma é importante destacar que atividade 
econômica deve ser entendida de forma diversa de atividade econômica 
exercida com finalidade lucrativa. Uma organização religiosa poderá 
exercer uma atividade econômica para sua manutenção e alcance 
de seus objetivos essenciais o que não significa que sua organização 
está voltada à busca de um superávit positivo no desempenho de sua 
atividade.

A liberdade de atuação de uma organização religiosa tem como 
base duas premissas: exercício de atividade diversa da litúrgica com 
objetivo de manutenção de seu objeto natural e essencial ou exercício 
de atividade diversa da litúrgica, buscando reafirmação da fé por meio 
de atuação direta na sociedade. 

O exercício de atividade diversa da litúrgica objetivando a 
reafirmação da fé por meio de atuação direta na sociedade, é a atividade 
mais conhecida de uma organização religiosa, vez que tem como base 
a assistência social. A República Federativa do Brasil, estabelece no 
artigo 193 e seguintes a existência de uma ordem social que rege a 
Estado brasileiro, tal ordem “tem como base o primado do trabalho, o 
bem-estar e a justiça social”. (LENZA, 2018). 

A CRFB estabelece que tanto as relações econômicas quanto as 
relações sociais devem promover a efetivação da ordem social e que 
uma dessas expressões do bem-estar do indivíduo na ordem social 
é a condição de vida espiritual. A própria Carta Magna reconhece a 
necessidade de realizações de atividades que transcendem a condição 
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do ser humano como uma das manifestações da condição de vida. 
Exatamente, neste ponto é que pousa a grande importância das 
organizações religiosas e justifica a inserção de tais no dispositivo que 
regula as pessoas jurídicas de direito privado. 

Resta claro que as organizações religiosas fazem parte da 
manutenção da ordem social promovendo relações sociais que 
viabilizam a manutenção da vida por meio da espiritualidade. Uma 
vez mais, a CRFB demonstra a importância da liberdade de ação desse 
tipo específico de pessoa jurídica. É, também, sob esse prisma que o 
Estado convoca as organizações religiosas a ocuparem um importante 
papel na manutenção da ordem social por meio da assistência. 

Torna-se cristalino que a liberdade de atuação de uma organização 
social, desde que observados os pressupostos acima elencados, tem 
como sustentáculo os diversos preceitos constitucionais invocados. 
Com o objetivo de reforçar tal pensamento é preciso trazer à baila o 
artigo 3º da Lei 8.742/93, a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS):

Art. 3o  Consideram-se entidades e organizações de 
assistência social aquelas sem fins lucrativos que, 
isolada ou cumulativamente, prestam atendimento 
e assessoramento aos beneficiários abrangidos 
por esta Lei, bem como as que atuam na defesa e 
garantia de direitos.
§ 1o  São de atendimento aquelas entidades que, 
de forma continuada, permanente e planejada, 
prestam serviços, executam programas ou projetos 
e concedem benefícios de prestação social básica 
ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos 
em situações de vulnerabilidade ou risco social 
e pessoal, nos termos desta Lei, e respeitadas as 
deliberações do Conselho Nacional de Assistência 
Social (CNAS), de que tratam os incisos I e II do art. 
18.
§ 2o  São de assessoramento aquelas que, de forma 
continuada, permanente e planejada, prestam 
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serviços e executam programas ou projetos 
voltados prioritariamente para o fortalecimento dos 
movimentos sociais e das organizações de usuários, 
formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao 
público da política de assistência social, nos termos 
desta Lei, e respeitadas as deliberações do CNAS, 
de que tratam os incisos I e II do art. 18.
§ 3o  São de defesa e garantia de direitos aquelas 
que, de forma continuada, permanente e planejada, 
prestam serviços e executam programas e projetos 
voltados prioritariamente para a defesa e efetivação 
dos direitos socioassistenciais, construção de novos 
direitos, promoção da cidadania, enfrentamento 
das desigualdades sociais, articulação com órgãos 
públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público 
da política de assistência social, nos termos desta 
Lei, e respeitadas as deliberações do CNAS, de que 
tratam os incisos I e II do art. 18. 

De acordo com o dispositivo de lei invocado, uma organização 
religiosa, ao optar por desenvolver uma atividade de cunho assistencial 
objetivando reforçar sua fé professada assume a roupagem de uma 
organização de assistência social. Ou seja, é patente a possibilidade de 
exercício de uma atividade além da litúrgica e que não retira de uma 
organização religiosa o seu objeto natural e essencial.

Sobre a temática leciona Oliveira:

Dentre os objetivos elencados pela norma, 
nota-se que as organizações religiosas também 
desenvolvem projetos, de forma ampla e irrestrita, 
voltados para o público alvo da assistência social, 
promovendo e amparando pessoas em suas 
necessidades na promoção dos Direitos Humanos, 
desde a ordem material até a proteção e garantia 
de seus direitos, características de uma entidade de 
assistência social.
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Vislumbra-se que possuem forte representatividade 
no âmbito da assistência social, posto que além da 
prática religiosa realizam, também, a missão da 
ajuda ao próximo, tendo como ponto basilar os 
fundamentos do patrimônio religioso.
Além da prática da assistência social, tão notada pela 
sociedade, observa-se a presença de instituições 
religiosas voltadas para saúde e educação, bem 
como em outras áreas, com atendimento gratuitos 
à população de baixa renda e em vulnerabilidade 
social. (OLIVEIRA, 2019).

O autor ressalta a forte representatividade de uma organização 
religiosa no âmbito da sociedade. Tal representatividade pode ser 
traduzida pelo desenvolvimento de atividades transcritas pelo Estado 
como atividades com profunda ligação às políticas públicas. O 
exercício da garantia e proteção de direitos no seio da sociedade, por si 
só, demonstra uma forte justificativa para considerar uma organização 
religiosa uma pessoa jurídica de direito privado.  

Para corroborar tal posicionamento, é imprescindível trazer à 
tona a Lei 13.019/14, marco jurídico das organizações da sociedade 
civil. O artigo 2º, inciso I, “c” da lei que regulamenta as organizações 
da sociedade civil define organização religiosa como aquela que se 
“dedica a atividades ou projetos de interesse público e de cunho social 
distinta das destinadas dos fins exclusivamente religiosos”. Percebe-
se que o dispositivo da lei retifica que a organização religiosa pode 
desenvolver atividade diversa do culto e da liturgia, ou seja, ratifica a 
liberdade de atuação prevista no CCB.

A possiblidade de exercício de atividade diversa do culto e da 
liturgia é uma característica elementar da organização religiosa, pois 
é fundamental para sua conceituação. A pessoa jurídica de direito 
privado que possui o escopo religioso é dotada de uma “afetação legal” 
no que tange seu objeto natural e essencial. Portanto, a liberdade de 
atuação surge como uma garantia de tal especificidade do tipo. Nesse 
prisma, ao se analisar a pessoa jurídica de direito privado, do tipo 
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organização religiosa, é preciso se atentar para extensão do exercício 
de atividades necessárias para a configuração de seu objeto natural e 
essencial, qual seja, a profissão da fé. Se, para alcançar tal finalidade, 
a organização religiosa entender que deve exercer atividades que 
envolvem políticas públicas no seio da sociedade, não há que se falar 
em um desvio de sua funcionalidade e sim exercício de sua liberdade 
constitucional de atuação.

5. CONCLUSÃO

Ao se concluir que uma organização religiosa pode ser traduzida 
como uma pessoa jurídica de direito privado que não possui finalidade 
lucrativa, formada pela união estruturada de pessoas que congregam 
a mesma ideologia de vida e fé. Que essa união de pessoas pode ser 
representada pela figura de um líder ou um grupo de pessoas que junto 
aos demais membros implementam e sustentam a profissão da fé. 
Além disso, possui liberdade de organização interna e que pode exercer 
atividades que não aquelas ligadas à profissão de fé, desde que tais 
atividades sejam vinculadas à confissão ou possuam interesse público, 
sejam de cunho social e tenham como foco a promoção dos Direitos 
Humanos.  Percebe-se, que não há que se falar em impedimento para 
a realização de qualquer que esteja ligada ao objeto natural e essencial 
da organização.
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1. RESUMO

Este artigo tem por objetivo analisar a concepção contemporânea 
do direito humano à igualdade na sua dimensão como reconhecimento, 
para além das dimensões já sedimentadas na doutrina, formal 
e material, bem como, discutir o direito humano fundamental à 
educação plural a partir  da análise crítica do aparato legislativo 
em vigor no ordenamento brasileiro,  como forma de superar as 
desigualdades fáticas existentes na sociedade, avaliando ainda como 
o aparato legislativo existente pode impulsionar a concretude desses 
valores constitucionais na educação.

PALAVRAS-CHAVES: Direito à igualdade. Reconhecimento. 
Discriminação. Educação. Legislação.
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2. INTRODUÇÃO

O ano de 2020 também foi marcado pela problemática das ques-
tões raciais que tem sido objeto de inúmeros debates e manifestos em 
escala mundial, o que tornam necessários discursos mais qualifica-
dos, com estudos, pesquisas, reflexões, no Brasil e no mundo, de como 
se pode avançar na construção de processos sociais e educativos para 
uma cultura de igualdade.

Nessa senda, questionamentos sobre as relações étnico-raciais e 
o exercício de direitos fundamentais devem se projetar na arena aca-
dêmica e nos mais diversos espaços de educação, de comunicação, de 
concepção de legislação e políticas públicas que reflitam nas ações go-
vernamentais e da sociedade civil. 

O texto tem como principal objetivo analisar a concepção 
contemporânea do princípio da igualdade na sua dimensão como 
reconhecimento, para além das dimensões formais e materiais, bem 
como, discutir o direito fundamental à educação plural como forma 
de superar as desigualdades fáticas existentes na sociedade, avaliando 
como o aparato legislativo existente pode impulsionar a concretude 
desses valores constitucionais.

Inicialmente, far-se-á uma abordagem sobre a formulação 
teórica do direito fundamental à igualdade, notadamente, na sua 
dimensão como reconhecimento, na perspectiva dos Direitos 
Humanos, seguindo para os fundamentos do direito fundamental à 
educação, efetivado de maneira plural, para então analisar os reflexos 
da legislação concernente existente na construção da efetividade 
desses direitos. 

Os conflitos raciais e fenômenos sociais que trouxeram à baila 
o debate tendo como foco a questão racial em 2020 com repercussão 
mundial, dentre tantos outros exemplos, demonstram a relevância de 
uma correta compreensão do tema posto para reflexão na busca por 
soluções no enfrentamento as desigualdades. 
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3. DIREITO HUMANO À IGUALDADE NA SUA DIMENSÃO 
COMO RECONHECIMENTO

O direito humano à igualdade é tema de notável importância, por 
se tratar de assunto recorrente no mundo jurídico.  Não obstante sua 
relevância jurídica, o direito à igualdade racial e suas bases teóricas 
ainda carece de maior destaque, tendo em vista que a raça é um fator 
presente na história das relações humanas e pauta o gozo e o acesso 
aos direitos.

Em que pese a doutrina seja vasta para dispor sobre o direito 
à igualdade, merece reparos quando se trata de considerações mais 
detalhadas, quando se trata do enfrentamento aos temais raciais, com 
a evolução em si do pensamento jurídico e de estudos mais específicos 
em relação à igualdade racial.

A doutrina de Ingo Sarlet (2017) compreende que o princípio da 
igualdade, assim como as proibições de discriminação e as imposições 
de políticas de igualdade e de ações afirmativas integram há muito 
uma gramática universal do direito constitucional, da dogmática dos 
direitos fundamentais e do direito internacional dos direitos humanos.

O enfrentamento deste tema nas Cortes do mundo, as respostas 
da sociedade para solver esse tencionamento e para buscar a 
equalização das relações raciais reclama também a própria evolução da 
ciência jurídica, sobretudo, para aqueles que assim a compreendem, 
necessitando de estudos mais específicos a respeito do direito humano 
à igualdade racial.

As Declarações de Direitos como resultado das revoluções 
liberais do século XVIII e que precederam as primeiras Constituições 
tiveram a busca pela igualdade como grande marco. A igualdade 
perante a lei foi uma característica dessas Declarações e das primeiras 
Constituições. Tavares (2020, pág. 427) descreve: “Nessas Declarações 
e primeiras Constituições, a igualdade almejada era a igualdade 
perante a lei, que exigia um tratamento idêntico para todas as pessoas, 
submetidas, então, à lei”.
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Essa quadra histórica, segundo o autor supra, foi demarcada 
pela igualdade jurídica parcial, que buscava eliminar os privilégios de 
nascimento e das castas religiosas, mas estava alheia a outras formas 
de tratamento desigual,  à guisa de exemplo, o tratamento dado aos 
escravos, às mulheres ou aos pobres em geral.

Hodiernamente, a doutrina entende que o fundamento do 
direito a igualdade é a universalidade dos direitos humanos, sendo 
esta concretizada por aquele, em que a titularidade dos direitos é 
atribuída a todos e que todos são iguais e devem usufruir de condições 
que possibilitem a fruição desses direitos. 

Sendo o direito à igualdade direito humano fundamental, 
gera o dever de proteção por parte do Estado de promovê-lo, não se 
conformando com as desigualdades fáticas existentes na sociedade.

A primeira dimensão consiste na proibição de 
discriminação indevida e, por isso, é denominada 
vedação da discriminação negativa. A segunda 
dimensão trata do dever de impor uma determinada 
discriminação para a obtenção da igualdade efetiva, 
e por isso é denominada “discriminação positiva” 
(ou “ação afirmativa”). (TAVARES, 2020, p. 428).

Conforme a citada doutrina, a primeira dimensão concretiza a 
igualdade formal ou liberal, exigindo-se que as normas jurídicas sejam 
aplicadas a todos de forma indistinta, evitando discriminações odiosas, 
enquanto na segunda dimensão, concretiza-se a igualdade material 
ou social por meio de normas que favoreçam aqueles que estejam em 
situações de indevida desvantagem social, em vulnerabilidade social 
ou imponham um ônus maior aos que estejam numa situação de 
exagerada vantagem social.

É nesse sentido que o autor compreende que a igualdade 
material deixou de ser meramente uma igualdade socioeconômica, 
para ganhar contornos de uma igualdade como reconhecimento 
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com outra dimensão, a do reconhecimento de identidades próprias, 
distintas dos agrupamentos hegemônicos.

Ficam consagradas, então, as lutas pelo 
reconhecimento da igualdade orientada pelos 
critérios de gênero, orientação sexual, idade, 
raça, etnia, entre outros critérios. A lógica do 
reconhecimento da identidade é a constatação de 
que, mesmo em condições materiais dignas, há 
grupos cujo fator de identidade os leva a situações 
de vulnerabilidade, como, no caso do gênero, a 
situação de violência doméstica que atinge também 
as mulheres de classes abastadas. (TAVARES, 2020, 
p. 429).

No mundo contemporâneo, a igualdade se expressa particu-
larmente em três dimensões, segundo leciona Luís Roberto Barroso 
e Aline Osório (2016): a igualdade formal, que funciona como prote-
ção contra a existência de privilégios e tratamentos discriminatórios; 
a igualdade material, que na intelecção dos autores corresponde às 
demandas por redistribuição de poder, riqueza e bem estar social; e a 
terceira dimensão de igualdade como reconhecimento, significando o 
respeito devido às minorias, sua identidade e suas diferenças, sejam 
raciais, religiosas, sexuais ou quaisquer outras.

Salutar perceber que a terceira dimensão da igualdade como re-
conhecimento, assim como as consagradas igualdades formal e mate-
rial, também tem amparo constitucional:

A Constituição brasileira de 1988 contempla essas 
três dimensões da igualdade. A igualdade formal 
vem prevista no art. 5º, caput: “todos são iguais 
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. 
Já a igualdade como redistribuição decorre de 
objetivos da República, como “construir uma 
sociedade livre, justa e solidária” (art. 3o, I) e 
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“erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir 
as desigualdades sociais e regionais” (art. 3o, III). 
Por fim, a igualdade como reconhecimento tem 
seu lastro em outros dos objetivos fundamentais do 
país: “promover o bem de todos, sem preconceitos 
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação” (art. 3o, IV). (BARROSO; 
OSÓRIO, 2016, p. 208).

Essa terceira dimensão da igualdade como reconhecimento, 
segundo classificação na doutrina de Barroso (2016) comporta ainda 
suas vertentes: (i) a discriminação racial; (ii) a discriminação contra 
as mulheres; e (iii) a discriminação em relação à orientação sexual e à 
identidade de gênero. Notadamente para fins desse trabalho, o enfo-
que será a vertente da discriminação racial.

Quando do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionali-
dade nº 41, o Supremo Tribunal Federal no voto do relator, ponderou 
que a igualdade como reconhecimento significa respeitar as pessoas 
nas suas  diferenças, mas procurar aproximá-las, igualando as opor-
tunidades, tendo, assim, um papel simbólico de incremento da auto-
estima dos grupos não hegemônicos. O aumento do pluralismo e da 
diversidade graças à busca da igualdade como reconhecimento auxilia 
ainda em um “ambiente melhor e mais rico”, na dicção de Barroso 
(ADC 41, rel. Min. Roberto Barroso, j. 8-6-2017, P, DJe de 17-8-2017).

Para Ingo Sarlet (2017) a igualdade, bem como, a justiça, são no-
ções que guardam uma íntima conexão, que remete ao plano filosófi-
co, ao pensamento grego clássico, com destaque para o pensamento 
Aristotélico, quando este filósofo associa justiça e igualdade e sugere 
que os iguais devem ser tratados de modo igual ao passo que os dife-
rentes devem ser tratados de modo desigual. Ressalta que a justiça não 
se esgota na igualdade nem com ela se confunde. 

Desde então o princípio da igualdade (e a noção de 
isonomia) guarda relação íntima com a noção de 
justiça e com as mais diversas teorizações sobre 
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a justiça, posto que, além de outras razões que 
podem ser invocadas para justificar tal conexão, a 
justiça é sempre algo que o indivíduo vivencia, em 
primeira linha, de forma intersubjetiva e relativa, 
ou seja, na sua relação com outros indivíduos e na 
forma como ele próprio e os demais são tratados. 
(SARLET, 2017, p. 615).

John Rawls (2000) aponta como dois princípios da justiça sobre 
os quais acredita que haveria um consenso na posição original, 
descrevendo-os como adiante alinha:

Primeiro: cada pessoa deve ter um direito igual 
ao mais abrangente sistema de liberdades básicas 
iguais que seja compatível com um sistema 
semelhante de liberdade para outras.
Segundo: que as desigualdades sociais e 
econômicas devem ser ordenadas de tal modo 
que sejam ao mesmo tempo a) consideradas como 
mais vantajosas para todos dentro dos limites 
do razoável, e b) vinculadas a posições e cargos 
acessíveis a todos. (RAWLS, 2000, p. 64).

Segundo o autor, os princípios supra se aplicam primeiramente 
a estrutura básica da sociedade, governam a atribuição de direitos e 
deveres e regulam as vantagens econômicas e sociais.

Dando-se um enfoque àquele segundo princípio, que na 
construção teórica  de John Rawls  (2000), se aplica à distribuição 
de renda e riqueza e ao escopo de organizações que fazem uso de 
diferenças de autoridade e de responsabilidade a distribuição de 
riqueza e renda não necessariamente precisam ser iguais, ressaltando 
o autor que a distribuição precisa ser vantajosa para todos e ao mesmo 
tempo, as posições de autoridade e de responsabilidade devem ser 
acessíveis a todos. 
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A igualdade como reconhecimento, portanto, contempla 
também o usufruto de valores sociais que comportam as bases sociais 
de autoestima de diferentes grupos em dada sociedade que persegue 
os valores da justiça.

Nessa esteira de compreensão Flávia Piovisan (2008) ressalta 
o caráter bidimensional da justiça:  redistribuição somada ao 
reconhecimento. O direito à redistribuição requer medidas de 
enfrentamento da injustiça econômica, da marginalização e da 
desigualdade econômica, por meio da transformação nas estruturas 
socioeconômicas e da adoção de uma política de redistribuição. 

De igual modo, o direito ao reconhecimento requer 
medidas de enfrentamento da injustiça cultural, dos 
preconceitos e dos padrões discriminatórios, por 
meio da transformação cultural e da adoção de uma 
política de reconhecimento. É à luz dessa política 
de reconhecimento que se pretende avançar na 
reavaliação positiva de identidades discriminadas, 
negadas e desrespeitadas; na desconstrução de 
estereótipos e preconceitos; e na valorização da 
diversidade cultural. (PIOVISAN apud FRASER, 
2008, p. 889).

4. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO PLURAL

O constituinte assegurou o direito público subjetivo à educação 
que, segundo entendimento doutrinário, consiste na faculdade 
de usufruir de todas as formas de ensino, transmissão, reflexão e 
desenvolvimento do conhecimento, voltada ao desenvolvimento físico, 
intelectual e moral do ser humano. Noutro giro, o direito ao ensino 
retrata a realização do direito à educação por meio de instrumentos 
institucionalizados. (TAVARES, 2020).

O Parecer CNE/CP 08/2012 das Diretrizes Nacionais para  
Educação em Direitos Humanos, registra em seu relatório que os 
Direitos Humanos são frutos da luta pelo reconhecimento, realização 
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e universalização da dignidade da pessoa humana, asseverando que 
a educação é reconhecida como um dos Direitos Humanos e que a 
Educação em Direitos Humanos é parte fundamental do conjunto 
desses direitos, incluindo o próprio direito fundamental à educação.

Destaque-se que a igualdade de direitos e o reconhecimento 
e valorização das diferenças e diversidade encontram-se no rol dos 
princípios da Educação em Direitos Humanos, juntamente com os 
princípios da dignidade da pessoa humana, da laicidade do Estado e 
democracia da educação, transversalidade, vivência e globalidade e 
sustentabilidade socioambiental.  

O princípio do reconhecimento e valorização das diferenças e das 
diversidades é descrito como aquele que se refere ao enfrentamento 
dos preconceitos e das discriminações, garantindo que as diferenças 
não sejam transformadas em desigualdades. Correlacionando-se 
com o princípio jurídico-liberal de igualdade de direitos do indivíduo 
que deve ser complementado, então, com os princípios dos direitos 
humanos da garantia da alteridade entre as pessoas, grupos e coletivos. 

Nas palavras de Nancy Fraser, uma das principais 
teóricas da perspectiva do reconhecimento, o 
objetivo é constituir um mundo aberto à diferença 
(“a difference-friendly world”), onde a assimilação 
aos padrões culturais dominantes ou majoritários 
não seja o preço a ser pago pelo mútuo respeito. 
Portanto, diversamente do que se passa em 
relação às demandas por redistribuição, a luta 
pelo reconhecimento não pretende dar a todos o 
mesmo status por meio da eliminação dos fatores 
de distinção, mas pela superação dos estereótipos e 
pela valorização da diferença. (BARROSO; OSÓRIO, 
2016, p. 215). 

Dessa forma, conclui-se que igualdade e diferença são valores 
indissociáveis que podem impulsionar a equidade social quando 
concebidos na perspectiva de uma educação plural.
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No âmbito externo dos Direitos Humanos o Pacto Internacional 
sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) traz a previsão 
que todos têm o direito à educação, que deve ter como objetivo o 
pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de sua 
dignidade e fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades 
fundamentais. 

O direito à educação deve ainda, segundo a previsão do art. 13 
do PIDESC capacitar todas as pessoas a participar de uma sociedade 
livre, favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as 
nações e entre todos os grupos raciais, étnicos ou religiosos.

Compreender a correlação entre o direito fundamental à 
educação, os direitos humanos e a pluralidade como construção 
histórica e cultural, demonstrando que os direitos humanos são fruto 
da luta pelo reconhecimento e pela garantia do respeito à dignidade 
humana, é salutar para condução dos debates e construção de políticas 
públicas.

Erasto Mendonça (2013) denuncia que as escolhas equivocadas 
no campo da gestão educacional e da formulação de propostas 
curriculares têm conduzido a uma confusão entre os conceitos de 
diversidade e de direitos humanos, ora como se tivessem o mesmo 
significado, ora como se fossem conceitualmente divergentes ou 
excludentes.

Mais especificamente, têm sido feitas escolhas 
na elaboração de propostas pedagógicas que 
consideram que os direitos humanos, como 
eixo organizador do  currículo, comprometem, 
diminuem ou, até mesmo, apagam a capacidade de 
a escola atuar diretamente na formação de pessoas 
como agentes transformadores comprometidos com 
as diversidades, tomadas, aqui, conscientemente no 
plural para que a expressão represente as lutas de 
segmentos excluídos dos benefícios da sociedade 
pelo sentido de menos valia a partir de preconceito 
e discriminação. (MENDONÇA, 2013, p. 256).
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O autor aponta ainda que cabe à educação para as diversidades e 
à educação em direitos humanos o desafio de construir uma sociedade 
fraterna, onde as diferenças sejam respeitadas como atributos da 
riqueza humana.

Vera Candau (2008) defende que a perspectiva intercultural quer 
promover uma educação para o reconhecimento do outro, para o 
diálogo entre os diferentes grupos sociais e culturais. A autora advoga 
por uma educação para a negociação cultural, que enfrente os conflitos 
provocados pela assimetria de poder entre os diferentes grupos 
socioculturais na sociedade e que seja hábil a favorecer a construção 
de um projeto comum, pelo qual as diferenças sejam integradas.

Assevera que a perspectiva intercultural está orientada à 
construção de uma sociedade democrática, plural, humana, que 
integre as políticas de igualdade com políticas de identidade.

A perspectiva intercultural que defendo quer 
promover uma educação para o reconhecimento 
do outro, para o diálogo entre os diferentes grupos 
sociais e culturais. Uma educação para a negociação 
cultural, que enfrenta os conflitos provocados pela 
assimetria de poder entre os diferentes grupos 
socioculturais nas nossas sociedades e é capaz de 
favorecer a construção de um projeto comum, pelo 
qual as diferenças sejam dialeticamente integradas. 
(CANDAU, 2008, p. 52).

A autora aponta alguns desafios que deverão ser enfrentados 
para se promover uma educação intercultural em perspectiva crítica 
e emancipatória, que respeite e promova os direitos humanos e que 
interaja com as questões concernentes à igualdade e à diferença.

O primeiro desafio é a desconstrução. Para que ocorra a 
promoção de uma educação intercultural é necessário penetrar no 
universo de preconceitos e discriminações que impregnam muitas 
vezes com caráter difuso, fluido e sutil, todas as relações sociais que 
configuram os contextos em que vivemos.
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Aduz que a naturalização é um componente que faz em grande 
parte invisível e especialmente complexa essa problemática. Essa 
percepção foi também registrada por Barroso (2016, p. 217) “os 
brasileiros estão acostumados a ver a população afrodescendente 
desempenhar determinados papéis, como os de porteiro, pedreiro, 
operário, empregada doméstica e também o de jogador de futebol.”

Este fato é, sem dúvida, um dos estigmas deixados 
pela escravidão. Após a abolição da escravatura, 
a ascensão do negro à condição de trabalhador 
livre não foi capaz de alterar as práticas sociais 
discriminatórias e os rótulos depreciativos da cor 
de pele (muito embora, do ponto de vista biológico, 
não existam raças humanas). A falta de qualquer 
política de integração do ex- escravo na sociedade 
brasileira, como a concessão de terras, empregos 
e educação, garantiu que os negros continuassem 
a desempenhar as mesmas funções subalternas. 
Assim, no Brasil, criou-se um aparato apto à 
manutenção da exclusão e da marginalização 
sem que fossem instituídas leis discriminatórias 
propriamente ditas. (BARROSO, 2016, p. 217).

 A articulação entre igualdade e diferença no nível das políticas 
educativas, assim como das práticas pedagógicas é outro desafio 
- o reconhecimento e a valorização das diferenças culturais, dos 
diversos saberes e práticas e a afirmação de sua relação com o direito 
fundamental subjetivo à educação de todos.

O resgate dos processos de construção das identidades culturais, 
tanto no nível pessoal como coletivo, foi apontado como um terceiro 
desafio a ser superado. Um elemento fundamental nessa perspectiva 
são as histórias de vida e da construção de diferentes comunidades 
socioculturais. 

Vera Candau (2008) destaca que é muito importante resgatar 
as histórias de vida, tanto pessoais quanto coletivas, e que estas 
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possam ser contadas, narradas, reconhecidas, valorizadas como parte 
de um processo educacional. Também sobre esse aspecto, adiante 
alinharemos a importância da legislação no campo educacional nesse 
processo.

Por último, aponta a promoção de experiências de interação 
sistemática com os outros como outro desafio a ser enfrentado. Assevera 
a autora que para sermos capazes de relativizar nossa própria maneira 
de situar-nos diante do mundo e atribuir-lhe sentido, é importante que 
experimentemos uma intensa interação com diferentes modos de vida 
e de expressão. 

Nessa toada, entende-se que a interlocução prática dos direitos 
humanos, com o exercício dos direitos fundamentais à educação e da 
igualdade como reconhecimento torna-se imprescindível no avanço 
da efetivação desses direitos. 

As relações entre direitos humanos, diferenças 
culturais e educação colocam-nos no horizonte da 
afirmação da dignidade humana num mundo que 
parece não ter mais essa convicção como referência 
radical. Nesse sentido, trata-se de afirmar uma 
perspectiva alternativa e contra hegemônica de 
construção social, política e educacional. (CANDAU, 
2008, p. 54).

Boaventura de Sousa Santos (2009) compreende que o 
reconhecimento de incompletudes mútuas é condição sine qua non 
de um diálogo intercultural. 

O multiculturalismo progressista pressupõe que o 
princípio da igualdade seja prosseguido de ar com 
o princípio do reconhecimento da diferença. A 
hermenêutica diatópica pressupõe a aceitação do 
seguinte imperativo transcultural: temos o direito 
a ser iguais quando a diferença nos inferioriza; 
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temos o direito a ser diferentes quando a igualdade 
nos descaracteriza. (SANTOS, 2009, p. 18).

5. EFETIVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NA VALORIZAÇÃO DAS 
DIFERENÇAS NO ENFRENTAMENTO À DESIGUALDADE

A Constituição Federal em vários momentos impõe ao Poder 
Público a promoção de medidas normativas bem como de medidas 
fáticas com vistas à redução das desigualdades, o que implica um 
dever de adotar políticas de ações afirmativas, políticas públicas, um 
agir do poder público no sentido de uma imposição constitucional 
cujo descumprimento poderá levar a um estado de omissão 
inconstitucional.

Como revela a evolução brasileira nessa seara, que 
abarca desde a promoção da igualdade de gênero, 
por orientação sexual, pessoas com deficiência, em 
função da idade, mas especialmente, consideradas 
determinadas peculiaridades, em virtude de 
discriminação racial (raça tomada aqui como 
conceito normativo), uma série de políticas de 
ações afirmativas (ou de discriminação positiva ou 
inversa, como também se costuma designar tais 
medidas) tem sido levada a efeito pela legislação. 
(SARLET, 2017, p. 635).

O autor em comento assevera que a exigência de medidas que 
afastem desigualdades de fato e promovam a sua compensação, ou seja, 
de políticas de igualdade e mesmo de políticas de ações afirmativas, 
pode ser reconduzida à função prestacional da igualdade, que implica 
um dever de atuação estatal, seja na esfera normativa, seja na esfera 
fática, de modo que é possível falar em uma imposição constitucional 
de igualdade de oportunidades.

Da leitura dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN, no 
Eixo da Pluralidade Cultural (1997), se extrai a conclusão de que a 
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Constituição brasileira de 1988 é uma das mais avançadas quanto aos 
temas que dizem respeito à diferença e ao combate à discriminação, 
ressaltando, contudo, a importância debater as possibilidades que se 
abrem com trabalho, embates e entendimentos, mediante a colocação 
em prática dos instrumentos jurídicos disponíveis.

A Lei nº 13.005/2014 que aprovou o Plano Nacional de Educação 
- PNE, com vigência por 10 anos, ou seja, até 2024, estabeleceu entre 
suas diretrizes para aplicação do referido plano a superação das 
desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania 
e na erradicação de todas as formas de discriminação, bem como 
promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à 
diversidade e à sustentabilidade socioambiental. 

Percebe-se que o advento de um novo pensamento constitucional 
de direitos fundamentais, como os direitos da igualdade na sua 
dimensão de reconhecimento, bem como, do direito fundamental da 
educação enquanto direitos humanos, foca na construção pari passu 
da legislação concernente, percebendo alguns avanços, contudo, 
para Luís Roberto Barroso “a conclusão a que se chega é a de que 
percorremos, com sucesso, um longo caminho. Porém, ainda estamos 
atrasados e com pressa.” (2016, p. 207). 

Assim, temas sobre a diversidade étnico-cultural exigiram 
mudanças no arcabouço legal nas últimas décadas. A Lei federal 
nº 10.639/2003 que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional passou a incluir no currículo oficial da rede de ensino a 
obrigatoriedade da Temática História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana.

Estudo publicado nos Anais do XXIX Simpósio Brasileiro 
de Política e Administração da Educação (2019, p. 20)  observou 
coleções de obras didáticas que são parte do Programa Nacional do 
Livro Didático do triênio 2018-2019-2020, fazendo uma análise do seu 
conteúdo, concluindo que a elaboração e produção de livros didáticos 
de História sofreu significativas mudanças com amparo na legislação 
educacional.
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Esses avanços também podem ser creditados a Lei nº 12.288/2010 
que estabeleceu o Estatuto da Igualdade Racial, que ao tratar em 
específico sobre o direito à educação previu nos estabelecimentos de 
ensino fundamental e médio, públicos ou privados, a obrigatoriedade 
do estudo da história geral da África e da história da população negra 
no Brasil, remetendo ao disposto na Lei nº 9.394/1996.

Ao estabelecer que os conteúdos referentes à história da 
população negra no Brasil deverão ser ministrados no âmbito de 
todo o currículo escolar, resgatando sua contribuição decisiva para 
o desenvolvimento social, econômico, político e cultural do país, 
entende-se que a legislação busca efetivar o direito à igualdade na sua 
dimensão ao reconhecimento. 

A busca pela homogeneidade não era capaz de perceber o 
reconhecimento das diferenças étnicas ou culturais de diversos grupos 
e a necessidade de afirmação da sua identidade, o que ensejaria um 
tipo de injustiça cultural e simbólica:

A injustiça a ser combatida nesse caso tem 
natureza cultural ou simbólica. Ela decorre de 
modelos sociais de representação que, ao imporem 
determinados códigos de interpretação, recusariam 
os “outros” e produziriam a dominação cultural, 
o não reconhecimento ou mesmo o desprezo. 
Determinados grupos são marginalizados em razão 
da sua identidade, suas origens, religião, aparência 
física ou opção sexual, como os negros, judeus, 
povos indígenas, ciganos, deficientes, mulheres, 
homossexuais e transgêneros.  (BARROSO, 2016, p. 
215).

Entende-se, portanto, que o caminho da efetivação do direito 
fundamental à igualdade como reconhecimento perpassa por uma 
transformação cultural ou simbólica, sendo o aparato legislativo um 
importante instrumento da realização desse direito em concorrência 
com o exercício direito fundamental à educação plural.
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6. CONCLUSÃO

As relações étnico-raciais e o exercício de direitos fundamentais 
devem se projetar na arena acadêmica e nos mais diversos espaços 
de educação, de comunicação, de concepção de legislação e políticas 
públicas que reflitam nas ações governamentais e da sociedade civil 
na valorização da diversidade.

A formulação teórica sobre o direito fundamental à igualdade, 
notadamente, na sua dimensão como reconhecimento, está presente 
na visão contemporânea do princípio universal dos Direitos Humanos, 
devendo ser bem compreendido na busca pela sua efetivação.

As diretrizes para implementação do direito fundamental à 
educação, efetivado de maneira plural e os reflexos da legislação 
concernente existente na construção da efetividade desses direitos 
demonstram a relevância de uma correta compreensão do tema posto 
para reflexão na busca por soluções no enfrentamento as desigualdades 
e avanços sociais.
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1. ANÁLISE DE CONTEXTO, DIREITOS HUMANOS E 
POSSIBILIDADES

O Brasil é um país que se fundamentou sob a égide do processo 
de escravização do povo africano. Os africanos escravizados foram 
submetidos às maiores atrocidades, não se pensando na possibilidade 
da existência de direitos destinados a estes. 

A primeira característica da escravização foi a retirada da 
humanidade do povo negro. Para garantir a comercialização dos 
escravizados, estes deveriam ter o tratamento de “objeto” ou “peças”. 
A objetificação do escravizado tirou-lhe, pois, a humanidade, processo 
que teve apoio jurídico para efetivar-se. Com base em Foucault, Streva 
alerta-nos que:
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O edifício jurídico teria sido construído a pedido 
do próprio poder soberano, para servir-lhe de 
instrumento técnico e de justificação, tendo como 
papel essencial o de fixar a legitimidade do poder. 
A técnica do direito, assim como o seu discurso, 
tiveram como função mascarar a dominação 
existente no interior do poder para mostrar em seu 
lugar duas coisas: os direitos legítimos da soberania 
e a obrigação legal de obediência (STREVA, 2016, p. 
40).

Sendo objetificados judicialmente, todos os maus-tratos e 
agressões do processo de escravização foram justificados. Outro 
aspecto a ser levado em consideração é o postulado Freyre (1933),  que 
defendeu, em sua obra Casa-grande & senzala, uma harmonia das 
relações entre senhores e escravizados, denominado como “mito da 
democracia racial”.  Domingues, estudando relações raciais no estado 
de São Paulo, indaga sobre as consequências do mito da democracia 
racial para a conservação do racismo:

Ao negar o preconceito racial, contribuía-se para 
desarticular a luta política anti-racista, pois não se 
combate o que não existe. O editorial apregoava a 
existência de uma espécie de éden multirracial 
no Brasil. A relação entre negros e brancos era 
desenhada como harmoniosa e fraternal. Decerto, 
a maior proeza do mito da democracia racial foi ter 
ocultado: primeiro, o conflito inter-racial; segundo, 
a abissal desigualdade social entre negros e brancos 
em São Paulo. Essa solução, mais que prescindir a 
instauração de um regime de apartheid, forjou o 
fetiche da integração simbólica do negro no seio da 
nacionalidade. O idílico cenário racial era apontado 
como vantagem para o desenvolvimento nacional 
(DOMINGUES, 2005, p. 122).
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Entendemos que essas consequências não podem ser vistas como 
exclusividade de São Paulo. O mito da democracia racial vem marcando 
historicamente as relações raciais brasileiras. Em mesma medida, há 
o “racismo científico”, baseado em teorias pseudocientíficas, como a 
craniometria, que imperava na produção socioantropológica da época 
e que ecoa em tempos atuais, sendo a justificativa para o processo 
hierarquizante da colonização, perpetuado nas relações atuais e 
instaurado no entendimento do padrão eurocêntrico vinculado à 
beleza, poder e supremacia branca. Tais características, construídas 
historicamente e que marcam a atualidade, dificultam as relações 
inter-raciais brasileiras.

O racismo brasileiro vem sendo desmascarado por ações contra 
hegemonias constantes dos diversos movimentos negros. Em tempos 
anteriores quando ainda poder-se-ia questionar a existência do 
racismo, paulatinamente este foi sendo desmascarado e visibilizado sob 
a forma de dados estatísticos de órgãos governamentais responsáveis 
por mapear a situação da população nas mais diversas áreas e por 
pesquisadore/as negro/as que se dedicaram a essa temática. Várias 
pesquisas foram demonstrando o lugar subalternizado e inferiorizado 
a que ficou destinado a população negra brasileira nos diversos setores 
sociais (PAIXÃO, 2003).

O movimento negro brasileiro tem empreendido este combate. 
Temos, então, que o racismo é um desafio estrutural para a população 
brasileira, e da mesma forma um obstáculo à garantia aos Direitos 
Humanos a essa população. O racismo limita condições para que 
a população negra seja reconhecida como detentora de direitos e 
cria obstáculos que estão refletidos nas atitudes e discriminações 
cotidianas e nas políticas públicas.

A questão racial decorre de relações desiguais de poder entre 
brancos e negros e outros discriminados. Relações sociais desiguais 
construídas historicamente. Desta forma, só pode ser enfrentada 
se for pensada a partir da posição de relações. Portanto, nós todos, 
todas as pessoas, toda sociedade e o Estado brasileiro devemos estar 
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envolvidos nesta superação que é um grande desafio à democracia 
brasileira.

É necessário superar uma abordagem de que a questão racial 
seja mais uma das causas a serem abordadas por uma educação 
comprometida com o reconhecimento de direitos de uma população 
discriminada. Não é possível garantir direito humano a todos 
enfrentando a questão racial desligada de questões de gênero, de 
regionalidade, social, entre outras, uma vez que ela é Direito Humano 
fundamental para garantir a resolução das demais questões.

Segundo Santos (2007) a linha abissal que separa a existência das 
sociedades metropolitanas dos territórios coloniais é que garante que, 
de um lado, existam a regulação e a emancipação, enquanto do outro 
lado da linha haja apenas como sistema regulador a apropriação e a 
violência.  Este seria, segundo o autor, a norma do direito moderno. 
Desta forma, tudo o que está do outro lado da linha abissal não pode 
ser considerado conhecimento e, por isso, descartado e desperdiçado.  
Para Santos, na cartografia moderna, tanto a cartografia jurídica 
quanto a cartografia epistemológica fazem a negação radical da 
humanidade:

No campo do direito moderno, este lado da linha 
é determinado por aquilo que conta legal ou ilegal 
de acordo com o direito oficial do Estado ou com o 
direito internacional. O legal e o ilegal são as duas 
únicas formas relevantes de existência perante a 
lei, e, por esta razão, a distinção entre ambos é uma 
distinção universal. Esta dicotomia central deixa de 
fora todo território social onde ela seria impensável 
como princípio organizador, isto é, o território 
sem lei, o território do a-legal, ou mesmo do legal 
e ilegal de acordo com direitos não oficialmente 
reconhecidos, Assim, a linha abissal invisível que 
separa o domínio do direito do domínio do não-
direto fundamenta a dicotomia visível entre o legal 
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e o ilegal que deste lado da linha organiza o domínio 
do direito (SANTOS, 2007, p. 6).

Como superar os obstáculos que impedem que os direitos 
humanos possam atender também a população negra? A tarefa de 
combate ao racismo, o maior impedimento de acesso aos direitos 
humanos, passa por entendermos alguns aspectos ligados ao racismo 
que permanecem no imaginário da população, e que devem ter um 
tratamento diferenciado em relação a como este tem sido visto e 
praticado, com vistas a sua superação.

A primeira questão para empreendermos o combate aos 
obstáculos aos direitos humanos advindos do racismo seria entender 
que o convívio inter-racial na sociedade brasileira deve ser tratado 
como relação. As relações interétnicas configuram-se como mudança 
crucial para o debate.  Não se trata mais de um problema específico da 
comunidade negra, mas sim um problema para a população brasileira, 
brancos e não brancos. Quando tratamos o problema como “relação”, 
temos a tarefa de questionar a branquitude como lugar de privilégio, 
tanto quanto a negritude como lugar de subalternidade. 

Tal olhar modifica substancialmente a questão racial brasileira 
e compartilha a importância do combate ao racismo e o acesso aos 
Direitos Humanos com todo brasileiro. Assim, combater o racismo 
passa a ter prioridade na agenda dos diversos setores sociais, pois não 
se poderá neste contexto pensar em direitos sem pensar na população 
negra que majoritariamente é excluída do acesso aos principais 
serviços sociais.

Outra questão a ser abordada é a necessidade de descolonizar os 
próprios Direitos Humanos. No processo de organização dos Direitos 
Humanos, muitas formas de ver e pensar o mundo foram excluídas. 
Diante da argumentação apresentada anteriormente, entendemos que 
as formas africana e afro-brasileira de entender e vivenciar os direitos 
foram negligenciadas, assim como ocorreu com a forma indígena. 
Desse modo,  experiências relacionadas a formas de entendimento de 
Direitos Humanos foram silenciadas e invisibilizadas. 
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Na intenção de propor formas de descolonizar os Direitos 
Humanos, acreditamos ser necessário entendermos outras formas de 
vê-los. Seria o desafio ao Direito dialogar com formas deslegitimadas 
de pensar os Direitos Humanos. Para Santos (2007), necessitamos de 
que se efetive a tradução intercultural entre saberes humanos, por 
meio de vários conceitos de dignidade humana que podem sustentar 
as relações sociais e que foram negligenciados. Todas essas formas 
possuem problemas como a forma vigente e, na mesma proporção, 
todos têm contribuições que foram desperdiçadas. Assim, seria 
incumbência do Direito resgatar essas contribuições invisibilizadas 
para que pudessem compor alternativas que mesclem direitos e 
deveres.

Seguindo a indicação de Santos, entendemos que muito 
poderemos conceber sobre os Direitos Humanos seguindo na busca de 
uma tradução intercultural. Seria o modo de trazermos à visibilidade 
outras formas de conhecimento sobre direitos. Especificamente neste 
trabalho, apresentaremos o Ubuntu, entendido como “Filosofia do 
Nós”.  Nascimento exemplifica:

APRENDIZADO DE UMA VISITA IMAGINÁRIA. 
Quando estive na África do Sul visitei uma 
comunidade de etnia Zulu. Lá conheci pessoas, 
assisti a uma apresentação de danças e pude 
presenciar alguns costumes, o principal deles era 
o de fazer as coisas coletivas sempre da forma 
mais simples e em grupo, nunca uma pessoa só, 
como quando, no almoço, usei as mãos para levar 
os alimentos à boca, sentado no chão junto com 
outras pessoas em volta de um belo tecido colorido 
onde foram postas as comidas. Tudo muito alegre, 
solidário, suave e lindo. Já quase na hora de voltar 
para o hotel onde eu estava hospedado, como 
havia naquela comunidade muitas crianças e elas 
gostavam de futebol, propus a elas uma brincadeira 
para eu me despedir, uma corrida em que a criança 
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que chegasse em primeiro lugar ganharia uma 
bola como prêmio. Elas imediatamente toparam. 
Então organizei as linhas de partida e a chegada. 
Todas as crianças se posicionaram na linha de 
partida e o combinado era que quando eu desse o 
sinal elas começariam a correr e direção à linha 
de chegada. Com tudo pronto, dei a partida e as 
crianças iniciaram a corrida. Curiosamente para 
mim, elas correram juntas e chegaram juntas na 
linha de chegada. Como achei aquilo diferente, eu 
lhes perguntei porque fizeram isso, ou seja, porque 
saíram, correram e chegaram juntas. Uma delas me 
respondeu: É Ubuntu, senhor, somos cada uma e 
cada um de nós porque nós fazemos e fazemos tudo 
junto. O senhor não percebeu que tudo que fizemos 
hoje, fizemos juntos? Meus olhos transbordaram 
de emoção. Nunca uma experiência me afetou tão 
fortemente. Ubuntu, ternura e constituição comum 
do comum. Pretinhosidade. NASCIMENTO.
Disponível em: <http://www.sentimentanimalida-
des.net/poeticas/> Acesso em: 02 de junho de 2018. 

Na base de uma sociedade capitalista, machista e patriarcal, 
tal posicionamento seria inconcebível. Contudo, na filosofia Ubuntu 
essa é a prática em que os Direitos Humanos fazem-se como ações 
cotidianas, em que “a justiça é a efetivação e a preservação de relações 
harmoniosas em todas as três esferas (vivos, mortos e os que estão por 
nascer) da comunidade, e o direito é o instrumento para alcançar esse 
fim” (RAMOSE, 2010, p. 9).  A tradução intercultural instaura-se quando 
valores tradicionais, como Ubuntu, podem ser incorporados a outros 
valores para apoiar princípios comuns no combate de problemas 
estruturais da sociedade. Le Grange assim conceitua:

Ubuntu significa que nossa mais profunda obrigação 
moral é nos tornarmos mais completamente 
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humanos e para realizar isso, é necessário entrar 
mais profundamente em comunidade com os 
outros. Uma pessoa não pode, portanto, se tornar 
mais plenamente humana ou reconhecer seu 
verdadeiro eu explorando, enganando ou atuando 
de maneira injusta para com os outros (LE GRANGE, 
2015, p. 9).

2. CONCLUSÃO

Os Direitos Humanos não foram elaborados pensando em todos, 
visto que nem todos os seres foram considerados como humanos. 
A população negra, especificamente, foi marcada pelas ações 
excludentes de um processo de escravização que, além de construir, 
em sua época, relações desumanas e hierarquizantes entre negros e 
brancos, perpetua, nos tempos atuais, o abismo das desigualdades 
raciais brasileiras. Uma das formas de superação dessas desigualdades 
raciais seria a tradução intercultural com tradições africanas. Buscar 
os legados africanos e afro-brasileiros conservados nas comunidades 
tradicionais negras, como a congada e as religiões de matriz africana, 
para dialogarem com as formas elaboradas nas bases eurocêntricas 
dos Direitos Humanos. Desse modo, estaremos recuperando formas 
férteis de concepções de direitos que podem contribuir enormemente 
com a construção de uma sociedade antirracista e mais justa: “Com 
efeito, Ubuntu como modo de existir é uma re-existência, uma forma 
afroperspectivista de configurar a vida humana coletivamente, 
trocando experiências, solidificando laços de apoio mútuo e 
aprendendo sempre com os outros” (NOGUERA, 2012, p. 149).
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1. INTRODUÇÃO

Para entendermos a crise do capital na agroindústria canavieira 
no município de Capinópolis (MG), faz-se necessário discutir a 
dinâmica da expansão da cana-de-açúcar no Brasil, especialmente 
na região Sudeste, pois, a partir da década de 1990, o aumento da 
produção de cana-de-açúcar teve reflexos diretos na organização do 
território.

Em Minas Gerais, o desenvolvimento da agroindústria canavieira 
ganha impulso no início do século XXI, especificamente, na década 
de 1990, com a instalação de dezenas de agroindústrias canavieiras, 
principalmente, no Triângulo Mineiro, Oeste do estado.

O Triângulo Mineiro apresenta as condições naturais favoráveis, 
como solos férteis, com destaque para o latossolo vermelho-amarelo 
rico em ferro e um clima tropical com estações bem definidas e possui 

1 Este texto, com algumas modificações, integra parte da minha dissertação de 
mestrado intitulada Transformações territoriais do capital agroindustrial canavieiro 
no município de Capinópolis (MG), defendida no PPGGC-RC/UFG, em julho de 2016, 
sob a orientação da professora Dra. Estevane de Paula Pontes Mendes.
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um relevo suave que facilita a logística e o escoamento da produção de 
cana-de-açúcar nessa região.

A produção de cana-de-açúcar no Brasil e em Minas Gerais é 
afetada pela crise econômica iniciada em 2008 nos Estados Unidos 
resultando na falência e fusão de dezenas de agroindústrias. Com o 
fechamento dessas agroindústrias canavieiras, vários municípios que 
dependiam dos empregos e da arrecadação de impostos enfrentam o 
colapso de sua economia e o aumento do desemprego.

No município de Capinópolis (MG), o fechamento da 
agroindústria canavieira Vale do Paranaíba, em 2014, (re) ordenou o 
território a partir da diminuição das áreas destinadas ao plantio de 
cana-de-açúcar e causou o desemprego de centenas de trabalhadores 
que dependiam dos empregos gerados pela agroindústria. Muitos 
trabalhadores dessa empresa eram migrantes da região Nordeste, 
notadamente do estado de Alagoas, e tiveram que migrar para outras 
regiões em busca de trabalho.

2. A TERRITORIALIZAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA 
NO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS (MG) E OS REBATIMENTOS 

SOCIOESPACIAIS

As transformações socioespaciais recentes no município de 
Capinópolis (MG), impulsionadas pela territorialização da cana-de-
açúcar, têm como propósito atender à demanda nacional e mundial de 
etanol como combustível. Mas o custo para se produzir combustíveis a 
partir da cana-de-açúcar tem sido colocado em questão, porque não se 
observam os efeitos sociais e ambientais. Carvalho (2007) alerta sobre 
as condições incompatíveis com as práticas sociais e ambientais para 
atender a essa demanda do etanol, tanto no contexto nacional quanto 
no mundial.

Sem dúvida que há uma demanda mundial 
crescente por agrocombustíveis e que o Brasil 
apresenta condições favoráveis para participar 
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de maneira importante no atendimento dessa 
demanda. No entanto, as formas como cresce a 
oferta de agrocombustíveis no Brasil, em especial 
a de etanol combustível, revela desde logo uma 
inadequação entre o aumento da oferta de etanol 
e a afirmação da soberania popular no país. 
Continuam sendo reproduzidas aquelas condições 
e práticas econômicas, sociais e ambientais 
absolutamente incompatíveis com o que se afirma 
pela noção de desenvolvimento de mecanismos 
limpos e sustentáveis de incremento das fontes 
renováveis de energia. (CARVALHO, 2007, p. 5-6).

Conforme aponta o autor (CARVALHO, 2007), a oferta de 
combustíveis, como o etanol extraído da cana-de-açúcar, é inadequada 
quando se fala de energia limpa e sustentável.

É nessa direção que, a partir da década de 1990, tem-se o 
início de uma expansão desenfreada da cana-de-açúcar no território 
brasileiro, financiada, sobretudo, pelos bancos estatais, como Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Dessa 
forma, o Estado tem sido parceiro político e econômico no processo 
de ampliação das áreas de cana-de-açúcar, visando à maior oferta 
de etanol para os mercados internos e externos. Ao mesmo tempo, 
quando não faz a reforma agrária e tampouco oferece condições 
técnicas aos camponeses para que possam produzir na terra, o Estado 
tem negligenciado condições efetivas de inserção destes trabalhadores 
no campo.

A ampliação das áreas de cana-de-açúcar no território brasileiro 
não tem observado os diferentes usos da terra. Nessa lógica produtivista 
da cana-de-açúcar a qualquer custo, seja ambiental ou social, o 
capital agroindustrial canavieiro abre caminho rumo a um modelo 
de exploração da terra e do trabalho nos moldes mais perversos já 
conhecidos. Oliveira (2009) afirma que
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com a intensificação do uso e exploração da terra 
e do trabalho do homem nos últimos anos, a nova 
dinâmica territorial e produtiva do agronegócio 
canavieiro no Brasil, consolida a compreensão 
de que o capitalismo está manifestando também 
no campo sua forma mais avançada: o capital 
industrial e financeiro, alterando assim, a dinâmica 
historicamente construída nas áreas onde agora se 
hegemoniza e, ameaçando formas diferenciadas de 
uso da terra. (OLIVEIRA, 2009, p. 113).

Na visão da autora (OLIVEIRA, 2009), o capital agroindustrial 
canavieiro, no seu processo de expansão, apropria-se da terra e do 
trabalho. Ou seja, o modelo de dominação do capital agroindustrial 
canavieiro no país não tem compromisso com o desenvolvimento 
social e ambiental porque visa apenas à acumulação de capital.

Esse suposto desenvolvimento que faz recuar as 
formas anteriores de organização da produção, 
agravando as questões ambientais e os problemas já 
vivenciados pelos camponeses e trabalhadores da 
terra, deve, aqui, ser colocado em questionamento, 
na medida em que se realiza parcialmente e não 
poderia ser diferente, pois seu objetivo principal 
é atender aos interesses do grande empresariado 
agroindustrial canavieiro, com vistas a incrementar 
a produção/produtividade e a garantir novos 
patamares de acumulação do capital. (OLIVEIRA, 
2009, p. 337).

Oliveira (2009) corrobora essa lógica expansionista do capital 
agroindustrial canavieiro quando percebe que esse novo desenho se 
configurando no campo brasileiro é o resultado da autoexpansão do 
sistema metabólico do capital:
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esse novo desenho que se configura no campo 
brasileiro, encabeçado pelo processo de expansão 
do cultivo de cana-de-açúcar e de implantação 
de novas unidades processadoras, é fruto da 
necessidade de auto-expansão do sistema 
metabólico do capital, que se materializa de modo 
particular, porém de forma hegemônica através do 
capital agroindustrial canavieiro. (OLIVEIRA, 2009, 
p. 114).

Assim, o território não é uma mera localização. A agroindústria 
canavieira não se localiza pura e simplesmente em uma base física 
qualquer. Antes, há uma seletividade espacial, a partir da qual se dá 
o exercício do controle para realizar a produção sucroalcooleira em 
patamares diferenciais sobre os elementos necessários na porção 
espacial escolhida (THOMAZ JÚNIOR, 2012).

Partindo desse pressuposto, no final da década de 1980 e início da 
década de 1990, deu-se o processo de expansão dos grupos canavieiros 
nordestinos em direção ao Centro-Sul do país, especialmente, no 
Triângulo Mineiro. Nessa corrida por territórios para a implantação 
de novas unidades produtoras de cana-de-açúcar, destacam-se os 
grupos alagoanos. Oliveira (2009) faz avançar a ideia de que a dinâmica 
do capital agroindustrial canavieiro é o reflexo do movimento de 
acumulação de capital:

diríamos ainda que esta nova dinâmica apresentada 
pelo capital agroindustrial canavieiro decorre, 
como destacamos anteriormente, do movimento 
geral do capital em escala nacional e planetária, 
que busca por meio da racionalização da produção 
e do processo de trabalho novos patamares de 
acumulação. Nesse contexto, o processo de 
reestruturação produtiva e a adoção de padrões 
flexíveis de acumulação (a exemplo do modelo 
toyotista) constituem o caminho para a consolidação 
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de sua condição enquanto “sujeito” sócio-histórico. 
(OLIVEIRA, 2009, p. 114, grifos da autora).

Para a autora (OLIVEIRA 2009), vários grupos alagoanos 
implantaram agroindústrias canavieiras no Centro-Sul, entre os 
quais o Grupo João Lyra foi o primeiro a adquirir uma agroindústria 
canavieira em Minas Gerais, expandindo sua área de atuação.

O primeiro grupo alagoano a chegar a Minas Gerais 
foi o João Lyra, ainda nos anos 1980. Dono de três 
unidades em Alagoas (Laginha, Uruba e Guaxuma) 
o grupo comprou naquela época a unidade 
Triálcool, em Canápolis (MG), a qual foi ampliada, 
passando a moer atualmente em média 1,3 milhões 
de toneladas de cana. Em 2003, o grupo inaugurou 
uma segunda unidade em Minas Gerais, a Vale do 
Paranaíba. Naquele ano (safra 2003/2004) por estar 
em fase de teste moeu apenas 300 mil toneladas 
de cana, porém possui capacidade para moer 2 
milhões a 2,5 milhões de toneladas. (OLIVEIRA, 
2009, p. 117, grifos da autora).

A agroindústria canavieira Laginha Agroindustrial S/A – unidade 
Vale do Paranaíba (Foto 1), situada no município de Capinópolis (MG), 
no Triângulo Mineiro – foi incorporada ao Grupo João Lyra em 2003. 
Além da Vale do Paranaíba, o Grupo possui mais quatro agroindústrias 
canavieiras; duas no estado de Minas Gerais e três no estado de Alagoas.

De acordo com o Grupo João Lyra2, essa unidade agroindustrial 
foi montada com tecnologia inovadora, executando desde o plantio 
até o aproveitamento e a transformação da matéria-prima com a 
utilização de difusores. A unidade possui capacidade de 2,5 milhões de 
sacas anuais de cana-de-açúcar, além de produzir 110.000m³ de álcool. 

2 Grupo João Lyra. USINAS. Disponível em:<http://www.grupojl.com.br>. Acesso em: 
11 ago. 2015.
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A produção de 2007-2008 ficou em torno de 1,6 milhões de sacas de 
cana e 89.000m³ de álcool.

Foto 1 – Município de Capinópolis (MG): agroindústria Laginha S/A – 
Unidade Vale do Paranaíba (2016).

Fonte: Silva, L. C. S. (2016).

Entre as várias hipóteses sobre a vinda do grupo alagoano João 
Lyra para Minas Gerais, ressaltamos a da escassez de terras em Alagoas 
e a concomitante busca pela expansão de seus negócios. Nesse sentido, 
o Grupo João Lyra adquiriu a agroindústria canavieira Triálcool, no 
município de Canápolis (MG), em 1988, e a Vale do Paranaíba, no 
município de Capinópolis (MG), em 2003.

A escolha do pequeno município de Capinópolis (MG), no 
Triângulo Mineiro, para a implantação da agroindústria canavieira 
Vale do Paranaíba pelo grupo João Lyra ocorreu em função da 
disponibilidade de solos férteis e de um clima favorável ao cultivo 
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da cana-de-açúcar. Ademais, soma-se a estes fatores a mão de obra 
barata local e a do migrante que chegava ao município para trabalhar 
no corte de cana-de-açúcar. Thomaz Júnior (2012) evidencia que

há uma busca intensa pela territorialização do 
setor nos municípios sediados por pequenas 
cidades, onde o valor da reprodução da força de 
trabalho é muito menor que nas cidades maiores, 
o que permite ao agroindustrial extrair uma maior 
taxa de mais valia, se levado em consideração que 
durante uma safra canavieira se utiliza de milhares 
de trabalhadores nas diversas funções do processo 
produtivo. (THOMAZ JÚNIOR, 2012, p. 134).

Na visão do autor (THOMAZ JÚNIOR, 2012), essa estratégia faz 
com que esses grupos diminuam os custos de produção e, assim, 
aumentem seus lucros. No caso do grupo João Lyra, a implantação 
da agroindústria canavieira Vale do Paranaíba no município de 
Capinópolis (MG), em 2003, seguiu essa lógica, uma vez que é um 
município pequeno, com pouco mais de 15.000 habitantes. Dessa 
forma, são facilitados o domínio e a exploração dos recursos naturais 
pelo capital agroindustrial canavieiro, como o solo e a água, bem como 
da força de trabalho, pois os sindicatos dos trabalhadores rurais desses 
municípios não têm força política para exigir melhores condições de 
trabalho para os trabalhadores.

3. FECHAMENTO DA AGROINDÚSTRIA VALE DO PARANAÍBA 
E SEUS DESDOBRAMENTOS NO TRABALHO

A crise econômica mundial iniciada em 2008 gerou sérios 
efeitos na economia dos países, notadamente, nos emergentes que 
têm a produção agrícola como base de sua economia. Assim, o Brasil 
se insere nesse modelo de economia por seu potencial na produção 
agrícola, principalmente, de soja, de milho e de cana-de-açúcar para a 
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produção de etanol e açúcar. O setor sucroalcooleiro foi o mais afetado 
com a crise mundial supramencionada, pois a maior parte da produção 
de açúcar e etanol destinava-se a atender o mercado externo.

Com a crise mundial, diminuiu-se a demanda pelo etanol e 
pelo açúcar, o que desencadeou um processo de falência e de quebra 
de dezenas de agroindústrias canavieiras, sobretudo, aquelas que 
já apresentavam alguma dificuldade financeira ou que estavam 
em recuperação judicial3, como foi o caso do grupo João Lyra. Em 
novembro de 2008, este grupo entrou na Justiça com um pedido de 
recuperação judicial. Iniciava-se, então, o processo de falência de um 
dos maiores grupos canavieiros do nordeste do país.

Segundo o jornal eletrônico Correio de Uberlândia4 (2014), o 
Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ-AL) decretou a falência do Grupo 
João Lyra, formado por cinco usinas de beneficiamento de cana-de-
açúcar; três no estado de Alagoas e duas no estado de Minas Gerais. O 
grupo é de propriedade do deputado João Lyra (PSD-AL).

O município de Capinópolis (MG), onde se localiza a agroindús-
tria canavieira Vale do Paranaíba, vem passando por sérias dificulda-
des financeiras. De acordo com a Prefeita deste município, Dinair Isa-
ac: “centenas de trabalhadores perderam seus empregos e não recebe-
ram seus salários, o que coloca suas famílias em estado de desespero 
porque não têm como sobreviverem na cidade com a usina fechada.” 
(Informação verbal, 2016).

A agroindústria canavieira Vale do Paranaíba está abandonada 
(Foto 2), enquanto se trava uma batalha judicial com 276 ações na 
Justiça do Trabalho de Ituiutaba (MG). Conforme o Sindicato dos 

3 Possibilidade de reestruturação das empresas economicamente viáveis que 
passem por dificuldades momentâneas, mantendo os empregos e os pagamentos 
aos credores. Um dos grandes méritos apontados nessa legislação falimentar é 
a prioridade dada à manutenção da empresa e dos seus recursos produtivos. Ao 
acabar com a concordata e criar as figuras da recuperação judicial e extrajudicial, 
a nova lei aumenta a abrangência e a flexibilidade nos processos de recuperação de 
empresas, mediante o desenho de alternativas para o enfrentamento das dificuldades 
econômicas e financeiras da empresa devedora. Disponível em: http://www.jusbrasil.
com.br/topicos/297012/recuperacao-judicial. Acesso em: maio 2016.
4 Disponível em: http://www.correiodeuberlandia.com.br/cidade-e-regiao/tj-al-de-
creta-falencia-do-grupo-joao-lyra-que-tem-2-usinas-no-triangulo/. Acesso em: junho 
2016.
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Trabalhadores Rurais de Capinópolis (MG), a maioria dessas ações 
é trabalhista, movida pelo sindicato de forma coletiva e de forma 
individual para receberem seus direitos trabalhistas, como a rescisão 
contratual, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e o 
Seguro Desemprego.

Foto 2 – Município de Capinópolis: agroindústria canavieira Vale do 
Paranaíba em estado de abandono (2016).

Autor: Silva, L. C. S. (2016).

Na pesquisa de campo, realizada entre janeiro e fevereiro de 
2016, visitamos vários bairros da cidade de Capinópolis (MG), a fim de 
encontrar trabalhadores da agroindústria canavieira Vale do Paranaíba 
para coletar dados que permitissem entender os desdobramentos 
sociais da falência dessa agroindústria na vida dos trabalhadores 
que ainda residem na cidade. Nas entrevistas realizadas, verificamos 
que esses trabalhadores estão desempregados ou desempenhando 
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outras atividades temporárias, como a de despendoador de milho5 na 
Monsanto6.

Na opinião do Sr. José Remo Oliones Nogueira, que desenvolve a 
atividade supracitada, “esse tipo de trabalho é temporário com duração 
média de seis meses.” (Informação verbal, 2016). O Jornal eletrônico 
Tudo em Dia77 informa:

a Prefeita de Capinópolis, Dinair, que já se reuniu 
com o Ministério Público há alguns meses (2015), 
tem se mostrado preocupada com o que vem 
ocorrendo, não só com os produtores rurais 
prejudicados, como também com os trabalhadores, 
e a influência negativa que a situação tem trazido 
ao comércio local, além dos fornecedores que tem 
muito dinheiro para receber.

A prefeita argumenta ainda que “[...] não é somente o valor 
econômico que as usinas representam para a região, mas o seu 
fechamento provocou o desemprego para centenas de famílias, 
que estão nos municípios da região.” A redefinição de profissões 
e de qualificações, bem como as readaptações e as subjugações aos 
diferentes tipos de trabalho ainda mais precários exigidos pelo capital, 
resultam na fragmentação do trabalho e na sua (des)realização. 
Thomaz Júnior (2012) avalia essa problemática defendendo a seguinte 
tese:

5 É o profissional que remove os pendões dos pés de milho antes de estarem prontos 
para polinizar a seda. O propósito do despendoamento é fazer a polinização cruzada, 
formando sementes de milho híbridas. Disponível em: http://www.ehow.com.br/
pendoes-milho-fatos_66766. Acesso em: maio de 2016.
6 A Companhia Monsanto é uma empresa multinacional de agricultura e biotecnologia. 
Sediada nos Estados Unidos, é a líder mundial na produção do herbicidaglifosato, 
vendido sob a marca Roundup. Também é, de longe, o produtor líder de sementes 
geneticamente modificadas (transgênicos), respondendo por 70% a 100% do market 
share para variadas culturas. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Monsanto_
(empresa). Acesso em: maio de 2016.
7 Disponível em: http://www.tudoemdia.com/2014/08/dinair-isaac-recebe-dirigentes-
da-massa-falida-grupo-joao-lyra. Acesso em: maio de 2016.
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quando nos ocupamos com (des)realização e as novas 
identidades do trabalho territorialmente expressas 
na plasticidade que se refaz continuamente, 
estamos preocupados com os desdobramentos 
para os trabalhadores da Constante redefinição de 
profissões, habilitações, inserções autônomas etc., 
estremada, em vários casos, com experiências de 
despossessão. Essa trajetória de fragmentações 
atinge em cheio o trabalho, e são essas evidências 
mais profundas do estranhamento que acrescentam 
desafios à compreensão do trabalho, na perspectiva 
de classe. (THOMAZ JÚNIOR, 2012, p. 12).

Assim como no corte de cana-de-açúcar nas agroindústrias 
canavieiras, o trabalho como despendoador de milho é uma atividade 
que exige muito esforço físico por parte do trabalhador, que é pago 
por produção (Foto 3).

Foto 3 – Despendoadores de milho no Estado de Goiás (2015).

Fonte: Agrolink.com.br. Org.: Silva, L. C. S. (2016).
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O Gráfico 1 mostra que, dentro do período da pesquisa de cam-
po, 75% dos entrevistados estavam desenvolvendo a atividade de des-
pendoadores de milho, enquanto 25% permaneciam desempregados.

Gráfico 1 – Município de Capinópolis (MG): ocupação atual dos ex-
cortadores de cana-de-açúcar da agroindústria canavieira Vale do Paranaíba 

(2016).

Fonte: Pesquisa de campo (2016). Org.: Silva, L. C. S. (2016).

A análise do Gráfico 1 evidencia uma realidade dramática vivida 
pelos poucos trabalhadores migrantes que insistiram em permanecer 
na cidade de Capinópolis (MG), pois a única forma de sustentarem 
suas famílias é por meio do trabalho no despendoamento de milho. 
Gaudemar (1977) afirma que

a circulação da forma de trabalho é o momento 
da submissão da mobilidade do trabalhador 
às exigências do mercado, aquele em que o 
trabalhador, a mercê do capital e das suas crises 
periódicas, se desloca de uma esfera de atividade 
para outra; ou por vezes aquele em que sucede o 
trabalhador ser “sensível” a toda a variação da sua 
força de trabalho e da sua atividade, que lhe deixa 
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antever um melhor salário. (GAUDEMAR, 1977, p. 
194, grifos do autor).

Na visão do autor (GAUDEMAR, 1977), o trabalhador se submete 
às exigências do mercado e, desse modo, fica à mercê do capital, que 
explora a sua força de trabalho. No desempenho de diversas funções 
nas várias atividades executadas, o trabalhador torna-se vulnerável à 
ação do capital. Sua oposição a esse processo resulta em demissões e 
no descarte.

Há um processo de desterritorialização do trabalhador migrante 
que precisa buscar outras regiões que possam lhe garantir o emprego 
e a possibilidade de sobrevivência. Segundo Haesbaert (2004),

é importante lembrar, contudo, que o simples 
fato de o pobre “desterritorializado” ter a opção 
da mobilidade, ou, em outras palavras, de 
migrar, pode lhe garantir uma espécie de “capital 
espacial” frente àquele que permanece lá onde 
foi desterritorializado, tamanho o valor dado pela 
sociedade contemporânea ao movimento, fluidez, 
à ideia ou perspectiva de mudança e, mais do que 
isto, à possibilidade de acessar e/ou de acionar/
recriar diferentes territórios. (HAESBAERT, 2004, 
p. 251, grifos do autor).

Os trabalhadores migrantes territorializados em Capinópolis 
(MG) foram forçados a migrarem novamente para cidades vizinhas para 
trabalharem em outras atividades após o fechamento da agroindústria 
canavieira Vale do Paranaíba. O Sr. Josuel da Silva informa que 

o fechamento da usina foi péssimo porque 
deixou muitas pessoas desempregadas. Muitos 
trabalhadores foram embora. Alguns voltaram para 
Alagoas, outros foram para o estado de Goiás para as 
cidades de Goverlância, Inascelândia, Quirinópolis, 
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Rio Verde e para os estados do Mato Grosso do Sul. 
(Informação verbal, Sr. Josuel da Silva, fev. 2016).

Os relatos do Sr. Josuel da Silva nos ajudaram a elaborar um 
fluxograma da dispersão dos trabalhadores do corte da cana-de-
açúcar da agroindústria canavieira Vale do Paranaíba para o estado de 
Goiás, bem como para as cidades vizinhas de Capinópolis (MG), como 
Ituiutaba (MG). A Figura 1 mostra a dispersão dos trabalhadores do 
corte cana da agroindústria canavieira Vale do Paranaíba.

Figura 1: Dispersão dos ex-trabalhadores do corte de cana da agroindústria 
canavieira Vale do Paranaíba (2016).

Fonte: Google Maps (2016). Org.: Silva, L. C. S. (2016).

A migração se torna a última alternativa para poder continuar 
vivendo. Haesbaert (2004, p. 1) assevera que “mais do que a 
desterritorialização desenraizadora, manifesta-se um processo de 
reterritorialização espacialmente descontínuo e extremamente 
complexo.”
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Gaudemar (1974) concorda que “a mobilidade da força de 
trabalho conduz assim imediatamente às condições de existência do 
capitalismo, que são a produção das forças de trabalho, a sua utilização 
no processo de produção, a sua circulação entre as diferentes esferas 
de atividade.”

Oliveira (2009, p. 212 apud MOREIRA, 2008, p. 137) explica que 
é uma desterritorialização forçada pela necessidade que o homem 
desprovido dos meios de produção tem de vender para o capital a 
sua mercadoria: a força de trabalho. Dependente do emprego, do 
salário e da moradia, portanto, de condições básicas que garantam a 
reprodução da vida e da família, o trabalhador é levado “no extremo a 
desfazer-se de tudo que o havia territorializado.”

Na luta pela sobrevivência, o trabalhador na condição de 
desempregado, entra em estado de desespero, submetendo-se aos 
variados tipos de trabalho que encontra, mesmo que para isso tenha 
de migrar novamente para outras regiões. Oliveira (2009) reforça a 
tese de que

essa mobilidade do trabalho forçada pela destituição 
dos meios de sobrevivência e influenciada pela 
dinâmica do capital em seu processo de valorização 
conduz à desterritorialização e, consequentemente, 
a uma nova territorialização. Porém as condições 
em que essa nova territorialização se realiza são 
tanto ou mais precárias do que as que resultaram na 
desterritorialização, haja vista sob a reestruturação 
produtiva e mundialização do capital o trabalho 
estar cada vez mais precarizado, fragmentado, 
multifacetado. (OLIVEIRA, 2009, p. 413).

Nessa perspectiva, o capital conduz ao processo de 
desterritorialização dos trabalhadores; obrigados a se territorializarem 
em outros lugares e, ao se verem desprotegidos, submetem-se a 
trabalhos extremamente precários, insalubres, mal remunerados e, 
muitas vezes, em condições análogas à escravidão.
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As promessas de altos ganhos nos canaviais se transformam 
em um pesadelo para esses trabalhadores. É a classe social que vive 
do trabalho e dele depende a sua existência social. Antunes e Alves 
(2004), ao discutirem a classe que vive do trabalho, afirmam que,

compreender, portanto, a classe-que-vive-do-
trabalho, a classe trabalhadora hoje, de modo 
ampliado, implica entender este conjunto de 
seres sociais que vivem da venda da sua força de 
trabalho, que são assalariados e desprovidos dos 
meios de produção. Como todo trabalho produtivo é 
assalariado, mas nem todo trabalhador assalariado 
é produtivo, uma noção contemporânea de classe 
trabalhadora deve incorporar a totalidade dos(as) 
trabalhadores(as) assalariados(as). (ANTUNES; 
ALVES, 2004, p. 9).

Os autores (ANTUNES; ALVES, 2004) ratificam que a alienação/
estranhamento é ainda mais intensa(o) nos estratos precarizados 
da força humana de trabalho, que vivenciam as condições mais 
desprovidas de direitos e em situações de instabilidade cotidiana 
decorrente do trabalho part-time, temporário e precarizado.

Nesse sentido, a crise do capital agroindustrial canavieiro, 
desencadeando o fechamento da agroindústria Vale do Paranaíba no 
município de Capinópolis (MG), teve reflexos muito negativos na vida 
dos trabalhadores da cidade, especificamente, dos migrantes. Visto 
que perderam seus empregos e passaram a viver de forma precária, 
dada a escassez de alimentos, tiveram de migrar temporariamente 
para outras cidades para conseguirem emprego.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a reestruturação da agroindústria canavieira no país, alguns 
estados foram beneficiados, entre eles Minas Gerais, que recebeu 
agroindústrias oriundas dos grupos alagoanos João Lyra a partir 
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de 1989, Carlos Lyra e Tércio Wanderley. Em virtude dos aspectos 
naturais, como relevo, clima e localização, bem como da mão de obra 
envolvida na atividade canavieira, o Triângulo Mineiro foi a região do 
estado que mais recebeu essas agroindústrias.

A territorialização da agroindústria Vale do Paranaíba, no 
município de Capinópolis (MG) em 2003, desencadeou mudanças na 
relação campo e cidade. Novas formas de produção do espaço rural 
e urbano se impuseram a partir do domínio do capital agroindustrial 
canavieiro liderado pelo grupo alagoano João Lyra. A geração de 3.000 
empregos diretos e indiretos, segundo o sindicato dos trabalhadores 
rurais do município, foi um fator de grande importância econômica e 
social para o pequeno município de Capinópolis (MG), que alimentava 
a esperança de entrar em um novo ciclo e desenvolvimento social e 
econômico patrocinado pela expansão da agroindústria canavieira na 
região.

Além da geração de empregos para a população da cidade, 
houve o aumento da arrecadação de impostos a partir da instalação da 
agroindústria canavieira. O momento era de euforia, pois a cidade, até 
então desconhecida no cenário regional e nacional, despontava entre 
os municípios produtores de cana-de-açúcar da região entre 2003 e 
2011.

A agroindústria canavieira – que era motivo de orgulho para os 
políticos e para a população capinopolense – começa a ser questionada 
por seus efeitos negativos, entre os quais se evidenciam as queimadas 
da cana para a colheita no período de safra. 

Em 2014, a falência do Grupo João Lyra foi decretada pela justiça 
do estado de Alagoas, como resultado da crise mundial iniciada nos 
Estados Unidos, em 2008. Os reflexos desta crise no setor canavieiro 
foram negativos, porquanto a produção de etanol e açúcar era destinada, 
principalmente, à exportação, cuja decadência causou o fechamento 
da agroindústria canavieira Vale do Paranaíba no município. A crise 
do capital agroindustrial canavieiro afetou diretamente as empresas 
que já apresentavam dificuldades financeiras; o grupo João Lyra 
sinalizava um iminente colapso. Infelizmente, a falência deste 



 | 405Muito prazer!Nós somos esses ‘tais’  DIREITOS HUMANOS!

grupo se concretizou e teve desdobramentos negativos na vida dos 
trabalhadores, criando uma massa de pessoas desempregadas e, ao 
mesmo tempo, excluídas do mercado de trabalho.
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1. RESUMO

O presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica, 
parte conclusiva do seminário sobre direitos humanos apresentado 
à disciplina de Educação para diversidade e meio ambiente, do 
curso de Serviço Social da Uemg Unidade Cláudio. Objetiva analisar 
a situação da população LGBTQIA+ no Brasil, quanto aos fatores 
de exclusão, legislação vigente e atuação do profissional de Serviço 
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Social junto a este público. Realizou-se a busca de artigos acadêmicos 
a partir dos descritores: Assistente Social, Cidadania LGBT, Direitos 
LGBT, Homofobia e Serviço Social, cujas publicações referem-se ao 
intervalo dos anos de 2007 a 2017. Dos artigos correspondentes ao 
tema, sendo estes disponibilizados em diferentes bases, selecionou-
se 20. A discussão teórica embasou-se também na leitura de outros 
referenciais alusivos ao tema. Destaca-se como fatores de exclusão a 
não equação de gênero com o sexo biológico ou à identidade sexual 
não heteronormativa, típica de uma ideologia heterossexista. Afirma-
se o desrespeito à legislação contida na Constituição Federal de 
1988, ao constatar a desigual aplicação das leis quando se trata deste 
público. Quanto à atuação profissional do Assistente Social junto 
ao público LGBTQIA+, assinala-se que tanto o Conselho Federal de 
Serviço Social quanto os Conselhos Regionais têm seu aparato político 
normativo baseado no respeito à diversidade humana. Em suma, nota-
se a constante e diversificada presença de situações discriminatórias 
à população LGBTQIA+. Em contrapartida reafirma-se a atuação de 
categorias profissionais, como dos Assistentes Sociais e seus Conselhos 
de Classe, em oposição ao padrão heterossexista socialmente imposto 
a população LGBTQIA+.  

PALAVRAS-CHAVE: Direitos humanos, Homofobia, População 
LGBT, Serviço Social.

2. INTRODUÇÃO

No Brasil, a população LGBTQIA+ ainda se encontra em situação 
de extrema fragilidade dadas as inúmeras formas de discriminação e 
preconceito sofridas, a começar pelo próprio indivíduo, que ao não se 
aceitar, ou seja, vivenciar a chamada “homofobia internalizada” cria 
para si próprio um complexo que o atormenta e impede de desenvolver 
sua personalidade plena (BORRILLO, 2010).

Aliado a isso, o ambiente familiar, espaço privilegiado e/ou 
base de fortalecimento e segurança, quando o sujeito descobre suas 
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características homoafetivas e desperta interesse por parceiros do 
mesmo sexo, torna-se também em muitos casos fator gerador de 
exclusão da população LGBTQIA+ ao não oferecer-lhes aceitação e 
respeito, e contribuir para manutenção das barreiras heteronormativas 
estabelecidas desde os tempos do patriarcado.

A insipiente existência de legislação específica que ampare 
e criminalize qualquer tipo de discriminação contra a população 
LGBTQIA+, a fortalece no lugar da vulnerabilidade, sendo assim, seus 
direitos permanecem violados.  Nesse sentido, a defesa dos direitos 
desta população torna-se objeto de trabalho e campo de atuação do 
assistente social, através da viabilização e garantia de seus direitos, 
seja por meio da atuação conjunta aos movimentos sociais que os 
representam ou integrando-se aos espaços de controle social, tais 
como o Conselho Nacional de Combate à Discriminação de Lésbicas, 
Gays, Bissexuais e Transexuais (CNCD/LGBT), e/ou reforçando a 
necessidade de criação e implementação de programas e leis que 
defendam e  amparem a população LGBTQIA+ em âmbito nacional.

Isso posto, esse trabalho objetiva analisar os fatores que 
contribuem à exclusão, bem como a legislação e a atuação do assistente 
social junto a população LGBTQIA+, considerando o território 
nacional.

3. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão bibliográfica, parte conclusiva do 
seminário sobre direitos humanos apresentado à disciplina de 
Educação para diversidade e meio ambiente, do curso de Serviço Social 
da Uemg Unidade Cláudio, realizada no primeiro semestre de 2017. 
Fora solicitado aos discentes a escolha de temas referentes a violação 
de direitos de setores da população frequentemente considerados 
vulneráveis, bem como o levantamento da existência de ações com o 
viés da defesa de direitos implementadas por assistentes sociais. 

Definida a escolha do tema, propôs-se analisar a situação da 
população LGBTQIA+ no Brasil, quanto aos fatores de exclusão, 
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legislação vigente e atuação do profissional de Serviço Social junto a 
este público. Para tal, realizou-se a busca de artigos acadêmicos, em 
diferentes bases, a partir dos descritores: Assistente Social, Cidadania 
LGBT, Direitos LGBT, Homofobia e Serviço Social. Priorizou-se 
as publicações referentes aos anos de 2007 a 2017. Dos artigos 
correspondentes ao tema, selecionou-se 20. O embasamento da 
discussão teórica contou também com a leitura de outros referenciais 
alusivos ao tema.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A população LGBTQIA+, devido à não adequação de gênero com 
o sexo biológico ou à identidade sexual não heteronormativa, tem 
seus direitos “humanos” negligenciados e muitas vezes se encontra 
em situação de vulnerabilidade. Diante dessa realidade, o Ministério 
da Saúde reconhece que a identidade sexual e a identidade de gênero 
são constituintes de um processo complexo de discriminação e de 
exclusão, do qual derivam os fatores de vulnerabilidade, tais como 
a violação do direito à saúde, à dignidade, à não discriminação, à 
autonomia e ao livre desenvolvimento (Brasil, 2008b, p. 571).

De acordo com Ramos e Carrara (2006), desde a década de 80, o 
movimento homossexual brasileiro tem dado visibilidade aos crimes 
motivados pela orientação sexual, divulgando o termo homofobia 
para designar tais atos. 

Leony (2006, p.1) caracteriza a homofobia como o ódio explícito, 
persistente e generalizado, que manifesta-se numa escala de violência 
desde as agressões verbais subsumidas nos tipos penais contra a 
honra até os extremados episódios de violência física, consumados 
com requintes de crueldade.

Um dos conceitos apresentados por Nascimento (2010) para 
designar o termo homofobia consiste na classificação infundada 
dos indivíduos que fogem aos padrões heterossexuais como sujeitos 
inferiores ou anormais, rótulo que também pode ser atribuído a 
algumas diversidades étnicas, raciais e religiosas.
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A etiologia dos delitos contra a população LGBTQIA+ é explicada 
por Leony (2006, p. 5) como consequência da ideologia heterossexista, 
que situa os homossexuais como minorias desprezíveis e desprezadas, 
e, por supostamente viverem na clandestinidade com medo de serem 
descobertos, são vistos pelos semeadores da homofobia como alvo 
fácil de chantagens, extorsões e latrocínios.

Conforme pesquisa realizada tendo como base os indicadores 
do Sistema Único de Saúde/SUS e publicados em 2008, 2.511 
homossexuais foram assassinados no Brasil, no período entre 1980 e 
2005, grande parte das ocorrências atribuídas a motivos homofóbicos. 
Os agressores, que fazem parte do cotidiano das vítimas, estão 
concentrados principalmente nos espaços familiares, seguido dos 
colegas de escola/faculdade e dos amigos conhecidos. (Brasil, 2008b).

As informações dos indicadores do SUS, trazem números que 
evidenciam a violação dos direitos humanos da população LGBTQIA+ 
causada pelo preconceito e pela violência. Também revelam que as 
principais formas de violência são agressões verbais ou ameaças de 
agressão, seguidas pelas agressões físicas, chantagens ou extorsões, 
violência sexual e o golpe conhecido pela expressão “boa noite 
Cinderela” (Brasil, 2008b).

Paiva (2006) sustenta que tais indicadores de saúde refletem 
a defasagem na promoção, na proteção e na violação dos direitos 
humanos. 

De acordo com o relatório elaborado pelo Grupo Gay da Bahia, 
o número de assassinatos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 
transexuais tem aumentado consideravelmente nas últimas três 
décadas, sendo que na década de 80, o número de mortes cujo fator 
motivador é a homofobia, era de um caso por semana, passando para 
uma morte a cada três dias na década de 90 e chegando ao início do 
terceiro milênio com a marca de uma morte a cada dois dias (Mott & 
Cerqueira, 2000). 

A homofobia, que antes passava despercebida, atualmente 
pode ser observada nos espaços das instituições, nas redes sociais, na 
família, escola, trabalho e vizinhança (Lionço, 2008a, p.14).
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Em 2010, o jornal Gazeta do Povo publicou a reportagem “Na 
internet, alunos convocam beijaço na USP contra homofobia em 
jornal.” A matéria citada contextualiza o repúdio dos alunos ao 
periódico do curso de farmácia “O Parasita”, que incentivava os alunos 
a jogarem fezes nos casais homossexuais, visto que em troca do “favor”, 
receberiam gratuitamente convite para uma festa tradicional do curso.  
Os alunos que se sentiram ofendidos convocaram a comunidade 
acadêmica, independente da identidade de gênero ou orientação 
sexual, para um beijo coletivo – beijaço no gramado da universidade 
a fim de desparasitar a farmácia Uspiana. Os organizadores do 
movimento utilizaram ferramentas como blog, Twitter, Orkut e e-mails 
para divulgar o ato (Homofobia..., 2010).

O recorte acima exemplifica o fato de que a propagação da 
homofobia não ocorre somente em jornais universitários ou na mídia 
informal, essa prática está também presente nos renomados meios de 
comunicação.

A homofobia é propagada também por políticos e intelectuais 
brasileiros: o maior jornal do Nordeste publicou a pena de morte 
aos homossexuais com o slogan: mantenha Salvador limpa, mate 
uma bicha todo dia; em São Paulo, um político declarou que os 
homossexuais não podem ter os mesmos direitos de pessoas normais; 
no Rio de Janeiro, um jornalista escreveu que gostaria de ver todos 
os homossexuais condenados à morte em forno crematório e, mesmo 
assim, lamentava que sobrassem as cinzas... Por fim, não podemos 
nos esquecer do assassinato na Praça da República, em São Paulo, de 
Edson Néris da Silva, por um grupo de skinheads (autodenominados 
carecas do ABC) (Alencar, 2008, p.6).

A partir dos exemplos citados, corrobora-se com Ribeiro, Soares, 
Soares, Severo e Moço (2005, p.4) quando afirmam que os significados 
atribuídos à sexualidade não estão apenas na mente dos sujeitos, mas 
constituem e regulam as práticas sociais através de uma variedade de 
meios, tais como TV, rádio, revistas e internet.

Ao mesmo tempo em que a população, de modo geral, pode 
acessar na internet artigos acadêmicos que esclarecem a diversidade 
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da identidade de gênero e sexual ou sites de apoio a causa LGBTQIA+ 
como, por exemplo, a página da ABGLT – Associação Brasileira de 
Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis Transexuais, não é incomum 
encontrarmos páginas com conteúdos pejorativos e vastas listas de 
e-mail com conteúdo homofóbico. Essa situação se agrava devido a 
possibilidade de anonimato em relação ao conteúdo disponibilizado 
na internet, o que dificulta medidas judiciais.

Irineu e Bertolini (2008) indicam que as intervenções que visam o 
combate à violência contra a população LGBTQIA+ devem dialogar em 
três esferas: nos movimentos sociais, na sociedade civil e no Estado; 
desse modo, poderemos manter a perspectiva quanto à efetivação de 
direitos sociais em moldes universalizantes e igualitários (2008, p. 7).

As observações dos autores Irineu e Bertolini, Mott e Cerqueira 
e Lionço convergem sobre o posicionamento de que a estratégia 
de envolver o Estado, a população civil e os ativistas do movimento 
LGBTQIA+ contra os crimes de homofobia apresenta resultados 
positivos na visibilidade das diversas formas de agressão contra 
homossexuais. A visibilidade decorrente dessas ações ampara a 
reivindicação dos ativistas para a implementação de leis e programas 
que combatam a homofobia e acolham as necessidades das vítimas 
desse tipo de violência.

No que diz respeito aos direitos fundamentais previstos na 
Constituição Federal, a situação de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis, Transexuais e Transgêneros (LGBT) é, no Brasil, não muito 
respeitada.

Embora em decisão tomada em 13/06/2019, o STF reconheça 
a criminalização da homofobia na lei do racismo, nos termos do 
artigo 20, Lei 7.716/89: “Praticar, induzir ou incitar a discriminação 
ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. 
(Redação dada pela Lei nº 9.459, de 15/05/97). Pena: reclusão de um a 
três anos e multa. (Redação dada pela Lei nº 9.459, de 15/05/97)”, essa 
parcela da população permanece constantemente ameaçada. 

Além da discriminação irracional, os/as travestis e transexuais 
ainda sofrem a discriminação e abandono da própria família, ao não 
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compreender e aceitar que a identidade de gênero não corresponde 
ao sexo biológico.

Na busca de amenizar tais questões, o governo do Estado de São 
Paulo criou leis para garantir a cidadania da comunidade LGBTQIA+. 
Estas leis punem apenas administrativamente toda manifestação 
discriminatória contra qualquer cidadão em razão de sua orientação 
sexual ou identidade de gênero, como acontece com a Lei nº 10.948/01, 
que pune inclusive os funcionários públicos, civis ou militares, 
bem como toda organização social, empresas privadas ou públicas, 
instaladas no Estado de São Paulo, com advertência, multa, suspensão 
e cassação da licença estadual para funcionamento em casos de crime 
de homofobia.

Há, também, o Decreto Estadual nº 55.588/10 que, respeitando 
o princípio da dignidade da pessoa humana, faculta aos transexuais 
e travestis a escolha de tratamento nominal que desejam receber 
junto aos órgãos públicos estaduais. Assim sendo, tornou-se 
obrigatório ao servidor público tratá-los pelo prenome indicado e, 
caso ocorra o descumprimento, o servidor poderá responder processo 
administrativo disciplinar.

Ressalta-se que nem todas as Unidades da Federação possuem 
leis que proíbem a discriminação em virtude da orientação sexual 
e a maioria das leis que existem não tem disposições quanto à 
discriminação em razão da identidade ou expressão de gênero.

No âmbito legislativo nacional desde a promulgação da nova 
Constituição Federal em 1988 não houveram avanços no que diz 
respeito à proibição de discriminação por orientação sexual ou 
identidade de gênero, inclusive, não foi aprovada na Constituinte a 
menção desta forma de discriminação específica no artigo 3º da Carta 
Magna. Em contrário, as bancadas fundamentalistas e conservadoras 
no Congresso Nacional, opositoras da igualdade de direitos das pessoas 
LGBTQIA+ têm se fortalecido desde então, de forma a conseguir 
impedir que seja aprovada uma legislação antidiscriminação nesta 
área, apresentando em contrapartida proposições que discriminariam 
a população LGBTQIA+.



 | 419Muito prazer!Nós somos esses ‘tais’  DIREITOS HUMANOS!

No que diz respeito à criação de órgãos específicos responsáveis 
por combater a discriminação e promover direitos e oportunidades 
iguais, as dimensões continentais do Brasil inviabilizam o desempenho 
desse papel por um único órgão governamental. Além disso, no Brasil 
prevalece o sistema federativo, em que as funções do governo são 
divididas entre a União, os Estados e os Municípios.

A nível nacional, desde o final de 2009 foi construída dentro da 
estrutura da Secretaria de Direitos Humanos - SDH da Presidência da 
República a Coordenação-Geral de Promoção dos Direitos de LGBT, 
criada após a realização da 1ª Conferência Nacional LGBT em 2008 e 
do lançamento em maio de 2009 do Plano Nacional de Promoção da 
Cidadania e Direitos Humanos de LGBT, tendo entre seus objetivos a 
articulação da implementação do Plano entre os ministérios elencados 
no mesmo. O assim chamado “tripé da cidadania LGBT” foi completado 
no âmbito federal com a instituição em dezembro de 2010 do Conselho 
Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de LGBT, 
um órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa, integrante 
da estrutura básica da SDH, contando com quinze representantes do 
Poder Público Federal e quinze representantes da sociedade civil.

No que diz respeito à obtenção de estatísticas oficiais sobre 
a discriminação contra a população LGBTQIA+ no Brasil, uma das 
iniciativas mais significativas da SDH nesta área foi a criação em 2011 
do módulo LGBT do Disque Denúncia Nacional (Disque 100), que 
apenas naquele ano recebeu 6.809 denúncias, sendo 18.6 violações 
por dia em média contra pessoas LGBTQIA+. As violações mais 
denunciadas foram: violência psicológica (42.5%); discriminação 
(22.3%); e violência física (15.9%). Acordos entre a SDH e os órgãos 
e serviços afins nos estados e municípios para o seguimento dos 
casos com informações suficientes para investigação dos crimes de 
homofobia estavam em processo de constituição, contudo, seguindo a 
proposta de seu plano de governo apresentado no período eleitoral de 
2018, cuja menção à população LGBTQIA+ era inexistente, o governo 
Bolsonaro, com a extinção da Secretaria de Direitos Humanos no ano 
de 2019, não fez menção alguma às políticas públicas de combate à 
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homofobia ou transfobia e também não especificou em que parte do 
governo elas poderiam acontecer. 

No que tange a atuação do assistente social para a população 
LGBTQIA+, está previsto no Código de Ética Profissional desta 
categoria: exercer o Serviço Social sem sofrer discriminação e nem 
discriminar por questões de inserção de classe social, gênero, etnia, 
religião, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, 
idade e condição física.

Este é apenas um dos princípios que balizam o trabalho dos 
assistentes sociais no Brasil em prol dos direitos humanos. O Conjunto 
CFESS/CRES - Conselho Federal e Conselhos Regionais de Serviço Social 
vêm, ao longo de quase duas décadas, promovendo ações políticas 
para dar visibilidade às questões LGBTQIA+ e, consequentemente, 
qualificar o trabalho da categoria junto a este público.

Além de campanhas diversas sobre a temática LGBTQIA+, o 
CFESS e os CRESS possuem um aparato político-normativo que tem 
como premissa o respeito à diversidade humana.

Um exemplo é a campanha pela liberdade de orientação e 
expressão sexual “O amor fala todas as línguas: assistente social 
na luta contra o preconceito”, lançada em 2006, em parceria com 
entidades LGBTQIA+. Elaborada a partir da Resolução CFESS 
489/2006, que estabelece normas vedando condutas discriminatórias 
ou preconceituosas, por orientação e expressão sexual por pessoas 
do mesmo sexo no exercício profissional de assistentes sociais, 
a campanha é retomada com frequência pelas entidades (CFESS 
Manisfesta, 2017).

Recentemente, o Conjunto CFESS-CRESS lançou o cartaz “Nem 
rótulos, nem preconceito. Quero respeito”, que defende o uso do nome 
social e a livre expressão da identidade de gênero. O material reforça 
ainda a importância de outra resolução do Conjunto, a 615/2011, que 
possibilita a assistentes sociais travestis e transexuais o uso do nome 
social na carteira e na cédula de identidade profissional.

O Conjunto CFESS-CRESS também tem participado das atividades 
promovidas pelas entidades representativas LGBTQIA+, como as 
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paradas e as marchas contra a homofobia. Reforça-se que o Conselho 
Federal esteve presente nas últimas marchas do Orgulho LGBTQIA+ 
realizadas em Brasília (DF), levantando as principais bandeiras desta 
população, inclusive a de aprovação do Projeto de Lei que criminaliza 
a homofobia.

O Conselho Federal lança também, constantemente, diversos 
manifestos em razão de algumas datas políticas, como o Dia do 
Orgulho LGBTQIA+, o Dia da Visibilidade Lésbica, Dia da Visibilidade 
Trans, dentre outras.

Para se aproximar ainda mais das pautas LGBTQIA+, o 
CFESS compôs, desde 2013, o Conselho Nacional de Combate à 
Discriminação de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais (CNDC/
LGBT). A participação do Conselho de Serviço Social no CNDC/LGBT 
é fundamental, não só pela histórica luta da profissão pelos direitos 
desta população, mas para dar visibilidade a uma área de atuação dos 
assistentes sociais.

5. CONCLUSÕES

Categorizar as pessoas como doentes com base em sua 
orientação sexual, identidade de gênero ou expressão de gênero “tem 
sido historicamente uma das principais causas por trás das violações 
de direitos humanos” enfrentadas pelo público LGBTQIA+. 

A orientação sexual é uma característica da pessoa, como o 
próprio conceito de “homossexualidade” deixa claro. Não é algo que 
a pessoa consegue deixar de lado, não é uma escolha, e por isso deve 
ser respeitada.

A luta travada pelo grupo LGBTQIA+ vai além dos direitos de 
orientação sexual, é a luta por direitos humanos tão desconsiderados, 
é a luta contra o fim de todo o tipo de preconceito e exclusão, pois 
a sigla LGBTQIA+ engloba uma criança que precisa ser inserida em 
uma sociedade diversificada, um jovem que está em conflito consigo 
mesmo por não externar uma imagem “adequada” ao que sua família 
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deseja, engloba os adultos, homens e mulheres que sofrem a violência 
de “estupros corretivos”. 

Compete aos assistentes sociais, zelar pela garantia e efetivação 
dos direitos de todo e qualquer cidadão, lutar por uma sociedade mais 
justa e igualitária, promovendo assim a igualdade. Contudo, estas são 
competências e/ou desafios de toda a sociedade, de todas as classes 
sociais, em conjunto com o Estado.

Os direitos humanos vieram para todos e todas e precisam 
alcançar, todos e todas!
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SUMÁRIO: 1. Direitos humanos e as ações afirmativas; 
2. Contextualização das normas de cotas étnicas do CNMP; 3. 
Heteroidentificação nos concursos do Ministério Público brasileiro; 
4. LVI Concurso do Ministério Público de Minas Gerais - análise do 
caso concreto com a correta interpretação e aplicação da Resolução 
n. 170/2017; 5. A competência do CNMP para regular a matéria, a 
brevidade e a limitação da política de cotas; 6. Considerações finais; 
Referências.

1. DIREITOS HUMANOS E AS AÇÕES AFIRMATIVAS

A Constituição Federal de 1988 tem como um dos seus objetivos 
primordiais o de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 
3º, IV); tem por como princípio da República o repúdio ao racismo 
(art. 4º, VIII); declara a igualdade de todos, sem distinção de qualquer 
natureza (art. 5º, caput).

Além das disposições constitucionais citadas, diversos 
instrumentos legais para a promoção da igualdade racial estão em vigor 
no país, pode-se ressaltar: o Decreto n. 65.810/1969 que recepciona a 
Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Racial; a Lei n. 11.096/2005 que institui o Programa 
Universidade para Todos (Prouni), criado pelo Governo Federal em 
2004, e destina a reserva de bolsas às pessoas autodeclaradas pretas e 
pardas ou indígenas, sendo que a variante que determina o percentual 
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de bolsas destinadas aos cotistas está vinculada ao percentual de 
cidadãos pretos, pardos e índios, por Unidade da Federação, segundo 
o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 
o Estatuto da Igualdade Racial (Lei n. 12.288/2010) destinado a garantir 
à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a 
defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate 
à discriminação e às demais formas de intolerância étnica; a Lei 
12.711/2012 que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais 
e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá 
outras providências; e a Lei n. 12.990/2014 que reserva aos negros 
20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos 
para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito 
da administração pública federal, das autarquias, das fundações 
públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista 
controladas pela União.

A Convenção Internacional sobre Eliminação de todas as Formas 
de Discriminação Racial adotada pela ONU em 21 de dezembro de 
1965, um dos mais antigos tratados de direitos humanos ratificados 
pelo Brasil, respalda esse propósito das Nações Unidas na promoção 
do respeito universal aos direitos humanos, sem discriminação de 
raça, sexo, idioma ou religião. Propósito construído em um contexto 
pós-segunda guerra mundial no qual as sociedades humanas 
empreenderam uma hercúlea missão com objetivo de abolir todas 
as formas de desigualdade em razão de nacionalidade, etnia e raça. 
Tais discriminações representam um grave estigma social que deve 
ser rechaçado da humanidade a qualquer custo. Nesse sentido, 
como prova dessa importância, é perceptível na sociedade moderna 
a criação de inumeráveis mecanismos normativos com função de 
promover a isonomia e repudiar às diversas formas de preconceito 
entre os indivíduos da sociedade e consequentemente de conduzir a 
sociedade rumo à justiça. 

Os Estados Partes que aderem à Convenção se comprometem 
a adotar uma política de eliminação da discriminação racial. A 
Convenção prevê, como um dos meios para atendimento a esse fim, 
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a possibilidade de “discriminação positiva” também denominada 
de “ações afirmativas”. Ações afirmativas são programas e medidas 
especiais adotadas pelo Estado e pela iniciativa privada, que têm 
duração temporária –  sendo que, dever-se-ia, logicamente, entender 
por temporário o prazo em que seu termo final seja a paridade de 
condições iniciais dos cidadãos – objetivando a eliminação das 
desigualdades que se acumularam ao longo da história, compensando 
as perdas provocadas pela discriminação e promovendo a igualdade 
de oportunidades.

Nas palavras de André de Carvalho Ramos (2020) as ações 
afirmativas:

(...) consistem em distinções, exclusões, restrições e 
preferências feitas por um Estado com o objetivo de 
assegurar o progresso de grupos sociais ou étnicos 
ou de indivíduos que necessitem da proteção 
para proporcionar a eles igual gozo ou exercício 
de direitos humanos e liberdades fundamentais. 
(RAMOS, 2020, pg. 133).

Nesse sentido, o Estado brasileiro vem tentando, infelizmente 
de maneira muito muito precaria, empregar esforços por meio das 
ações afirmativas para reverter a representação deficitária dos negros, 
para promover a igualdade de oportunidades e para combater o 
preconceito e o racismo. Um exemplo de ação afirmativa é a adoção de 
cotas étnicos-raciais para ingresso no serviço público, a qual deve por 
demais ser aprimorada e é sobre uma das formas desse aprimoramento 
que tratar-se-á neste artigo.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DAS NORMAS DE COTAS ÉTNICAS DO 
CNMP

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), na esteira 
do Governo Federal (Lei n. 12.990/2014) e do Conselho Nacional de 
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Justiça (Resolução n. 203/2015), adotou a política afirmativa de cota 
racial no seu âmbito de competência mediante a Resolução n. 170, de 
13 de junho de 2017.  A norma do órgão ministerial prevê a reserva 
aos negros do mínimo de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas 
nos concursos públicos para provimento de cargos do CNMP e do 
Ministério Público brasileiro, bem como, de ingresso na carreira 
de membros dos órgãos enumerados no art. 128, incisos I e II, da 
Constituição Federal (CFRB/88). 

Esta discussão, nessa ocasião, se situa acerca do mecanismo de 
confirmação da autoidentificação dos candidatos como negros, mais 
especificamente, sobre o momento dessa verificação nos concursos 
para membros do Ministério Público e seu impacto na efetividade da 
política afirmativa, como aprofundar-se-á com a propícia diligência 
adiante.

A Resolução CNMP n. 170/2017 preconiza que poderão concorrer 
às referidas vagas aqueles que se autodeclararem negros ou pardos, 
no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito de cor 
ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e essas informações presumir-se-ão verdadeiras.

Todavia, os candidatos classificados, que tiverem se 
autodeclarado negros, serão convocados para confirmar tal opção, 
mediante a assinatura de declaração nesse sentido, perante a 
comissão organizadora do concurso, que avaliará o candidato. Em 
suma, o candidato se autodeclarará negro no momento da inscrição 
no concurso e a partir de então concorrerá às vagas reservadas a esse 
grupo étnico. Somente em um momento posterior o enquadramento 
na condição de negro será avaliado por uma comissão antifraude. 
Entretanto, até tal momento, o candidato que não teve o critério 
racial confirmado ocupará a vaga de outro, o qual deveria ser o real 
destinatário dela. Esse contrassenso deve ser rebatido. 

A avaliação da referida comissão se baseia primordialmente 
com base no fenótipo ou, subsidiariamente, em quaisquer outras 
informações que auxiliem a análise acerca de sua condição de 
pessoa negra. O candidato não será considerado enquadrado na 
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condição de negro quando: a) não comparecer à entrevista; b) não 
assinar a declaração; e c) por maioria, os integrantes da comissão 
considerarem que o candidato não atendeu à condição de pessoa 
negra.

Essa etapa de verificação por comissão, denominada pela 
doutrina e jurisprudência de heteroidentificação, funciona como 
mecanismo de investigação de autenticidade das informações 
declaradas pelos candidatos e tem como objetivo evitar as fraudes no 
sistema de cotas a fim de viabilizar a eficácia da implementação fática 
da referida inclusão social. O CNMP, por intermédio da Recomendação 
n. 41/2016, já havia recomendado aos membros do Ministério Público 
brasileiro que dessem especial atenção aos casos de fraude no sistema 
de cotas para acesso às universidades e cargos públicos, atuando para 
reprimi-los e preveni-los com vistas à correta implementação dessas 
ações afirmativas. Ademais, já fora recomendado pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) na ADPF 186, mais especificamente no texto 
abaixo transcrito: 

66. Atenta aos méritos e deficiências do sistema de 
autodeclaração, a Lei nº 12.990/2014 definiu-o como 
critério principal para a definição dos beneficiários 
da política. Nos termos de seu artigo 2º, determinou 
que “[p]oderão concorrer às vagas reservadas a 
candidatos negros aqueles que se autodeclararem 
pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso 
público, conforme o quesito cor ou raça utilizado 
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE”. Porém, instituiu norma capaz 
de desestimular fraudes e punir aqueles que 
fizerem declarações falsas a respeito de sua cor. 
Nesse sentido, no parágrafo único do mesmo artigo 
2º, estabeleceu que “[n]a hipótese de constatação 
de declaração falsa, o candidato será eliminado do 
concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito 
à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego 
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público, após procedimento administrativo em que 
lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis”.

67. Para dar concretude a esse dispositivo, entendo 
que é legítima a utilização, além da autodeclaração, 
de critérios subsidiários de heteroidentificação 
para fins de concorrência pelas vagas reservadas, 
para combater condutas fraudulentas e garantir que 
os objetivos da política de cotas sejam efetivamente 
alcançados. São exemplos desses mecanismos: a 
exigência de autodeclaração presencial, perante 
a comissão do concurso; a exigência de fotos; e a 
formação de comissões, com composição plural, 
para entrevista dos candidatos em momento 
posterior à autodeclaração. (BRASIL, 2017, p. 36, 
grifo nosso)

Todavia, as normas do Conselho são silentes quanto ao 
momento em que a heteroidentificação deve ocorrer, possibilitando 
a errônea compreensão de que cada ramo do Ministério Público 
estadual e da União possa disciplinar sobre a matéria de maneira 
individualizada, com base somente na conveniência e oportunidade 
do órgão. Muitas vezes, contraditoriamente, sem base em critérios 
técnicos/jurídicos consonantes entre si, definindo-se somente por 
conveniência da instituição. Consequentemente, até mesmo dentro 
do próprio órgão o tratamento da matéria muda de um certame para 
o outro, com consequências diretas na formatação da regulamentação 
dos respectivos concursos. Em vista disso, enseja-se no absurdo das 
regras serem alteradas até mesmo nos certames em curso - como, por 
exemplo, ocorreu na seleção para promotor substituto do estado de 
Goiás (60° Concurso).

Além da insegurança jurídica proporcionada nesses casos, esse 
tratamento discrepante dentro do Ministério Público brasileiro, faz 
com que a isonomia entre os candidatos ao ingresso de cada concurso 
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da instituição seja violada, a medida em que o momento de atuação da 
comissão antifraude subverte o princípio da política de cotas, como 
explicitar-se-á a seguir.

3. HETEROIDENTIFICAÇÃO NOS CONCURSOS DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO

Os concursos públicos para ingresso de membros na carreira 
do Ministério Público brasileiro geralmente ocorrem em cinco 
fases: primeira fase: i) inscrição provisória e ii) prova preambular 
objetiva; segunda fase: i) prova discursiva; terceira fase: i) inscrição 
definitiva; ii) exames de higidez física e mental; iii) sindicância da vida 
pregressa; quarta fase: i) prova oral; quinta fase: i) prova de títulos. 
A autodeclaração da condição de negro é realizada na primeira fase 
e, a heteroidentificação em momentos diversos, inadvertidamente, 
por muitas das vezes, a depender apenas do juízo de oportunidade e 
conveniência de cada órgão ministerial, gerando, como dito acima, 
o mencionado contrassenso ante a ausência ou posicionamento 
consistente por parte do CNMP.

Abaixo segue tabela representando esse fenômeno nos últimos 
concursos para membro do Ministério Público brasileiro. O momento 
em que ocorreu a banca antifraude variou em quatro oportunidades 
distintas o que impacta erroneamente e diretamente na realização 
da política de cotas, dado que o número final de negros aprovados no 
certame sofre influência perversa a depender dessa decisão:
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Tabela 01

Momento previsto para a realização 
da heteroidentificação

Qtds. de 
Certames

Órgão 
responsável

Na primeira fase, antes da aplicação da 
prova da objetiva 1 MPPR

Após conclusão da primeira fase e antes 
da segunda 2 MPMG(2018 e 

2019)

Na terceira fase, antes da prova oral 5
MPPB,MPPI, 

MPSC, MPMT e 
MPGO

Após conclusão da quarta fase (prova 
oral) 2 MPBA e MPSP

 
 Após a publicação da Resolução CNMP n. 170, de 13 de junho 
de 2017, até final do ano de 2020 foram realizados dez concursos para 
ingresso na carreira de membro do Ministério Público (tabela 01). 
Desse total, sete realizaram a heteroidentificação perante comissão 
verificadora (tabela 02). Nos certames do Ministério Público do 
Estado de Goiás e do Estado de Santa Catarina a heteroidentificação 
estava prevista após resultado da segunda etapa, contudo não tiveram 
candidatos cotistas étnicos aprovados nessa fase, coadunando com 
a ótica dos fatos aqui expostos. No caso do Estado de São Paulo a 
verificação ainda não ocorreu (até junho de 2020).  

Dos concursos aqui analisados, nas heteroidentificações, a 
média da relação entre candidatos autodeclarados negros convocados 
para verificação versus a média de candidatos com as inscrições 
deferidas nas referidas cotas foi de apenas, ínfimos 36,27%: 
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Tabela 02

CONCURSO
Candidatos 
onvocados 

para a 
verificação

Candidatos 
com a 

inscrição 
deferida

Proporção de 
candidatos com 

inscrição deferida em 
relação aos candidatos 

convocados para 
verificação

MPMG (Edital do 
LVI Concurso, de 
01/03/2018)

154 81 52,60%

MPPB (Edital n. 01, 
de 21/06/2018) 36 18 50,00%

MPPR (Edital n. 01, 
de 08/10/2018) 193 53 27,46%

MPPI (Edital n. 01, de 
31/10/2018) 25 11 44,00%

MPBA (Edital n. 
31/2018) 4 31 75,00%

MPMT (Edital 
n. 01/2019, de 
27/06/2019)

18 12 66,66%

MPMG (Edital do 
LVII Concurso, de 
11/09/2019)

342 102 29,82%

Total 772 280 36,27%

Os dados empíricos demonstram que, em média, mais de 
60% dos candidatos autodeclarados negros não têm essa condição 
confirmada pela banca de verificação. Esse número é absurdamente 
alto e significativo. Fato é que, independentemente do motivo pelo 
qual tais candidatos sejam excluídos do certame, o problema reside 
na repercussão danosa aos candidatos que de fato teriam direito às 

1 Quatro candidatos foram convocados para a heteroidentificação contudo, um deles 
apresentou requerimento de desistência às vagas reservadas para pessoas negras e 
sua inclusão nas vagas de ampla concorrência, o pedido, apesar de questionável, foi 
deferido pela banca.
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vagas, ao ponto que, como exposto, é uma injustiça que contraria os 
princípios de direito e especificamente às políticas de inclusão que o 
Estado brasileiro declara defender.

Mesmo que os candidatos estejam se aproveitando, 
convenientemente, da autodeclaração ou, não estejam compreendendo 
o critério de enquadramento como negro nas políticas de cotas, isto é, 
o critério fenotípico (não por ascendência), como definido na ADPF 
186 e no art. 5°, § 3° da Resolução CNMP 170/2017, não se justifica o 
dano acima mencionado. Embora, todos os casos, demandem uma 
ação do Ministério Público, por seu papel institucional de defensor 
da ordem jurídica e de guardião dos valores constitucionais, pode-se 
considerar que o aspecto teratológico da problemática aqui exposta, 
tem um caráter de maior urgência já que, o mesmo é atinente aos casos 
já em andamento de forma que a sua perpetuação enseja em prejuízo 
ao direito e suas instituições por via direta e oblíqua no tocante aos 
candidatos prejudicados.

Para melhor compreensão da matéria por ora discutida é 
importante diferenciar duas expressões, que denominar-se-ão nesse 
artigo como “cota de participação” e “cota de nomeação”. A cota de 
participação se refere ao direito de permanência do candidato cotista 
em cada etapa do certame; e a cota de nomeação trata do direito 
do candidato de ser efetivamente nomeado e empossado ao cargo, 
quando aprovado ao final do concurso. 

A cota de nomeação é objetivo final das políticas afirmativas, 
contudo, dada as especificidades dos concursos para membro do 
Ministério Público e carreiras afins, a cota de participação também 
está implicitamente reservada pois, o desrespeito de uma afeta 
diretamente o direito a outra, a medida que, a cada etapa em que a cota 
de participação não é respeitada diminui o número de concorrentes 
que poderiam ocupar a cota de nomeação; demonstrar-se-á isso, aqui, 
na análise de um caso concreto. 

Nesta acepção, essa é a interpretação do Supremo Tribunal 
Federal, exposta claramente na ADC n. 41:
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69. Por fim, deve-se impedir que a administração 
pública possa se furtar ao cumprimento da lei, 
mediante artifícios que limitem o seu alcance 
ou impeçam a incidência da reserva de vagas em 
determinados concursos. Os órgãos públicos são 
obrigados a conferir aos dispositivos da Lei n° 
12.990/2014 a interpretação mais favorável à 
concretização dos seus objetivos.

70. Algumas possíveis tentativas de fraudes pelo 
próprio Estado foram apontadas em Nota Técnica 
do IPEA. Segundo o IPEA, “diversos concursos, 
notadamente os mais disputados, dispõem de 
várias fases, nas quais, especialmente na primeira, 
a concorrência se reduz de milhares para poucas 
centenas de candidatos”, de modo que, para 
garantir participação equivalente de negros em 
todas as fases do certame, é preciso manter a 
reserva de vagas em todas as etapas. (BRASIL, 
2017, grifo nosso).

Tamanha é a importância da reserva de vaga em cada fase do 
concurso para preservar o objetivado pela ação afirmativa étnica 
que, constou especificamente na emenda do acórdão do STF sobre a 
matéria (ADC n. 41):

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO 
DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE 
VAGAS PARA NEGROS EM CONCURSOS PÚBLICOS. 
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 12.990/2014. 
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO . 
1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva 
a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos 
concursos públicos para provimento de cargos 
efetivos e empregos públicos no âmbito da 
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administração pública federal direta e indireta, por 
três fundamentos.
(...)
3. Por fim, a administração pública deve atentar 
para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais 
de reserva de vaga devem valer para todas as fases 
dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em 
todas as vagas oferecidas no concurso público 
(não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos 
não podem fracionar as vagas de acordo com a 
especialização exigida para burlar a política de ação 
afirmativa, que só se aplica em concursos com mais 
de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida 
a partir da aplicação dos critérios de alternância 
e proporcionalidade na nomeação dos candidatos 
aprovados deve produzir efeitos durante toda a 
carreira funcional do beneficiário da reserva de 
vagas.
(...) (BRASIL, 2017, grifo nosso).

A reserva de vagas em todas as etapas do concurso é justamente 
o que aqui trata-se por cota de participação e coaduna com a 
interpretação mais favorável à concretização dos objetivos da política 
de cotas. Interpretação e implementação diversa dessa, restringe, 
sobremaneira, a abrangência da medida, como dito, subverte toda a 
essência a qual tal política inclusiva se presta e o decidido pelo STF em 
ação concentrada e vinculante de constitucionalidade.

4. LVI CONCURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS 
GERAIS - ANÁLISE DO CASO CONCRETO COM A CORRETA 

INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 170/2017

A Resolução CNMP n. 170/2017 dispõe que o Ministério Público 
faça a substituição de candidatos negros por outros candidatos negros, 
assegurando a efetivação da aludida política afirmativa: “art. 7. Em caso 
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de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga 
será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado” 
(CNMP, 2017). Por meio de interpretação da norma, essa substituição 
deve acontecer em cada etapa do certame, de modo a garantir a cota 
de participação e não somente ao final, sob risco de neste momento 
não terem candidatos aptos a substituição, nos moldes do aplicado no 
MPMG, como exposto a seguir.

No LVI Concurso para Promotor Substituto do Estado de Minas 
Gerais, a heteroidentificação aconteceu após a prova preambular 
objetiva e antes da prova discursiva. Na primeira verificação, dos 
81 candidatos convocados somente 52 tiveram a inscrição deferida, 
dessa forma o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) realizou 
sucessivas convocações até completar o número de vagas disponíveis 
para as cotas, respeitando a cota de participação, precedente que 
demonstra que a lógica correta de aplicação da Resolução CNMP n. 
170/2017 já foi praticada assertivamente por determinados ramos do 
Ministério Público.

Como o órgão respeitou a cota de participação, os 29 candidatos 
eliminados por não atenderem os critérios da Resolução CNMP n. 
170/2017, foram substituídos por outros que atendiam os mesmos. No 
caso concreto, ao final do certame, teve objetivamente 01 candidato 
negro a mais dentre os aprovados. Esse candidato não teria prosseguido 
no certame, e sido nomeado, se a heteroidentificação tivesse ocorrido 
em outro momento, como previsto nos editais do MPPB, MPPI, MPMT, 
MPGO, MPBA e MPSP, recaindo o caso no erro aqui combatido. 

Isso significa, com base em um caso real em que houve a 
interpretação adequada da norma, que somente o respeito a cota de 
participação leva ao correto implemento da cota de nomeação. Abaixo 
demonstra-se isso graficamente:

A promotora de justiça Lívia Vaz, do Ministério Público da Bahia 
na audiência pública “Fraudes nos sistemas de cotas e mecanismos de 
fiscalização – O papel do Ministério Público” salientou a importância 
da verificação nos moldes adotados pelo MPMG:
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(...) é necessário que haja uma verificação 
presencial e que sejam instituídas comissões de 
verificação da autodeclaração racial. (...) essa 
comissão deve ter uma formação majoritária, de 
controle social, de representantes dos movimentos 
sociais, de representantes de organizações não 
governamentais, voltados para o combate ao 
racismo. (...) o segundo aspecto abordado é o 
‘quando’ a verificação deve ser realizada (...) é 
entre as fases objetiva e subjetiva dos concursos 
que tiverem mais de uma etapa, visando garantir 
que todos os candidatos negros participem 
integralmente da seleção. (CNMP, 2015, p. 14, grifo 
nosso).

Realizando a banca antifraude em momento diverso o Ministério 
Público comete uma dupla omissão, não aplica corretamente a política 
de cotas, ao não garantir a cota de participação, e favorece a fraude. É 
papel do Ministério Público de zelar pela correta aplicação da reserva 
de vagas, a intuição tem o dever e o poder fiscalizatório, e estará sendo 
omissa em sua função institucional e no seu compromisso moral 
perante a sociedade. 

Mesmo com esses critérios o LVI Concurso para Promotor de 
MG concluiu com apenas 7 candidatos cotistas aprovados das 10 vagas 
disponíveis, ou seja, o objetivo da política, que é a reserva de vagas para 
o cargo, já não foi plenamente alcançado e se a verificação antifraude 
tivesse ocorrido em momento posterior ao que ocorreu, ou com 
critérios diferentes de continuidade no processo, a representatividade 
desse grupo nos cargos seria ainda menor, seria de 6 candidatos. 
Entretanto, há que se ressaltar que as 3 vagas disponibilizadas para 
cotistas que não foram preenchidas não foi decorrente de erro na 
interpretação e aplicação da norma atinente e sim por insuficiência 
de nota dos candidatos.

Tal perspectiva condiz com a fala de extrema relevância do 
Hilton Bispo Sacramento (CNMP, 2015, p. 10), que afirmou que a grande 
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questão ao se pensar em cotas é: qual a finalidade da política de cotas 
para negros em concursos públicos? A finalidade é a maximização da 
representatividade de negros no serviço público e o que está correndo 
nos concursos atualmente é um desvio de finalidade, e para que isso 
não ocorra, o Ministério Público deve atuar, como fiscalizador do 
ordenamento jurídico.

5. A COMPETÊNCIA DO CNMP PARA REGULAR A MATÉRIA, A 
BREVIDADE E A LIMITAÇÃO DA POLÍTICA DE COTAS

Na mesma audiência pública citada, sobre fraudes nos sistemas 
de cotas e mecanismos de fiscalização, Fábio George Cruz da Nóbrega 
(CNMP, 2015, p. 11), então conselheiro e presidente da Comissão de 
Defesa dos Direitos Fundamentais do CNMP, explicou o papel do 
Conselho: 

o Conselho foi criado para quando houver 
alguma falha na atuação, ele pode ser provocado 
e formalmente cumprir seu papel de controle 
externo. (...) é muito importante haver fiscalização 
do trabalho de cada membro do Ministério Público 
e que as práticas sejam objeto de controle social. (...) 
o Conselho é o órgão que além de realizar audiências 
públicas pode receber representações da sociedade 
civil, de entidades de controle, quando o papel do 
Ministério Público não estiver sendo cumprido (...). 
Caso haja omissão, o CNMP estará sempre aberto 
para cumprir seu papel constitucional, que é um 
papel de controle externo. (grifo nosso).

É justamente isso o que se faz necessário nesse momento que, 
o CNMP, diante das falhas de atuação do Ministério Público, exerça 
seu papel de controle externo estabelecendo o cumprimento das 
diretrizes objetivas no tocante à aplicação da Resolução n. 170/2015 a 
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quais vêm sendo paulatinamente aplicadas de forma materialmente 
diversa à objetivada pela norma.

A Resolução CNMP n. 170 tem natureza provisória, começou a 
vigorar em 13 de julho de 2017 e tem previsão de término em 09 de 
junho de 2024, ou seja, pouco menos de 7 anos. Desde a promulgação 
da resolução, até julho de 2020, exatos três anos, três concursos 
para promotores de justiça foram concluídos desses, com 18 vagas 
reservadas para os negros, tiveram 10 candidatos aprovados nessa 
condição.

VAGAS OFERTADAS APROVAÇÕES

Total Ampla Negro PCD Total Ampla Negro PCD

MPMG 
(Edital do LVI 
Concurso, de 
01/03/2018)

50 35 10 5 58 51 7 0

MPPR (Edital 
n. 01, de 
08/10/2018)

10 8 2 1 47 47 0 0

MPBA (Edital 
n. 31/2018) 20 12 6 2 75 71 3 1

TOTAL 70 55 18 8 180 169 10 1

Os dados acima demonstram que a finalidade da política de 
cotas para negros nos concursos para membros do Ministério Público 
brasileiro não está sendo sequer razoavelmente alcançada.  

Recentemente, o CNJ reconheceu essa limitação no seu âmbito 
de atuação:

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) assumiu que 
apenas adotar um sistema de cotas não é suficiente 
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para ampliar a diversidade no Judiciário. No ritmo 
atual, a quantidade de negros na magistratura 
atingira pouco mais de 20% em 30 anos. Para 
acelerar o processo, a entidade começou a trabalhar 
em um plano mais agressivo para ter mais pretos e 
pardos ocupando cadeiras de juízes.

Não é a primeira vez que a organização tenta mudar 
a cara do Judiciário no Brasil. As cotas para negros 
em concursos para magistrados existem desde 
2015, quando o CNJ editou uma resolução para 
cumprir o Estatuto da Igualdade Racial. A política 
de inclusão, no entanto, gerou mudanças a passos 
lentos.

Em 2014, um censo do conselho mostrou que 
15% dos juízes do Brasil eram negros. O último 
levantamento, de 2018, mostrou que esse percentual 
subiu pouco, para 18%. Se nada for feito, a 
tendência deve continuar nos próximos anos. Uma 
projeção do CNJ aponta que negros serão 22% dos 
juízes do Brasil apenas em 2049, caso o crescimento 
se mantenha no ritmo atual. (CNJ, 2020, p. 23, grifo 
nosso).

No acórdão da ADPF 186 (STF, 2012,  p. 86), o relator Ministro 
Ricardo Lewandowski,  relembrou a fala do Ministro Ayres Britto que 
assevera: “as políticas de ação afirmativa (...) não configuram meras 
concessões do Estado, mas consubstanciam deveres que se extraem 
dos princípios constitucionais da isonomia, da justiça social.”

Em razão da obrigação constitucional do Estado de promover 
a isonomia social, instituindo políticas de inclusão que ensejem na 
igualdade de oportunidades entre os cidadãos, o CNMP, como órgão 
de controle externo do Ministério Público, dada a importância da 
diversidade racial nas instituições públicas, deve fazer-se cumprir 
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os mecanismos normativos  atinentes a tal fim, inclusive em função 
da legitimidade dada a estas instituições – como preconizado pelo 
Supremo Tribunal Federal, na ADC n. 4. Especialmente, deve-se 
atentar ao seu alcance aquém do previsto e à brevidade dessa política, 
que como medida curativa seria prejudicial se finalizada antes do 
advento da sua eficácia.

Ademais, o CNMP ao regular – orientar, fiscalizar e 
responsabilizar os membros do Ministério Público –  a ocasião 
adequada do funcionamento da comissão antifraude de cotas 
para os concursos de membros do MP, estaria delineando a forma 
correta a ser utilizada, por toda a Administração Pública federal, 
estadual e municipal, no que tange a existência desses parâmetros 
pré-definidos. Sistemática esta que, interferiria positivamente nesse 
processo e contribuiria para efetivamente perfectibilizar a aplicação 
da política de cotas.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A política de cotas já foi amplamente discutida no cenário 
brasileiro e teve sua constitucionalidade declarada2. Entretanto, 
é necessário destacar que o objetivo da ação afirmativa é realizar o 
direito à igualdade material.  Esse direito só será efetivo com alcance 
dos candidatos às funções reservadas. Ou seja, não basta a previsão 
normativa da reserva de vaga, é essencial que não haja empecilhos 
nesse interim entre a reserva abstrata da vaga e a sua concreta 
ocupação.

Compreensão diversa, incompleta ou deturpada dessa política 
e das normas que as institui representa consagrar e perpetuar a 
desigualdade que viola a Constituição, contrariando os principais 
objetivos do Estado, quais sejam, igualdade, dignidade, liberdade, 
dentre outros, básicos e inerentes à todos os sujeitos de direito.

A realização da heteroidentificação em momento inapropriado 
desvirtua a essência do mecanismo, reduzindo de maneira real e 

2 ADPF 186 e ADC 41 (respectivamente: STF, 2012 e 2017).
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contraditória as chances de, ao final do certame, ter candidatos 
negros em número suficiente para ocupar as vagas reservadas. Como 
demonstrado no presente artigo, isto afeta diretamente a realização 
do objetivo da política afirmativa, e consequentemente atinge de 
maneira fatal o propósito da promoção da igualdade material e do 
compromisso assumido pela Constituição Federal e pela Convenção 
para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, da 
Organização das Nações Unidas. 

Percebe-se que há relação direta e coesa entre a cota de 
participação e a cota de nomeação, destarte aquela está explicitamente 
protegida pelas normas que a preveem e pela jurisprudência vinculante 
do STF, conforme expresso na ementa da ADC 41. Todavia, a ausência 
de diligência, responsabilidade social e lógica na interpretação da 
intenção material das normas em relação ao tema aqui tratado, faz 
com que cada ramo do Ministério Público brasileiro aja de maneira 
diferente e, por vezes, desrespeita essa prerrogativa, devido ao 
momento de realização da banca antifraude. Urge, em caráter imediato, 
a necessidade de uma interferência por parte do CNMP, por meio de 
orientação clara e, em caso de desobediência, responsabilização, dos 
membros do Ministério Público, a fim de impossibilitar tal aberração 
na interpretação e consequente na execução normativa.

Ante a todo exposto é inconteste a necessidade da verificação 
ocorrer após a prova preambular e antes da prova subjetiva, a exemplo 
do que é feito no MPMG. Dessa forma, os candidatos autodeclarados 
não considerados negros são eliminados do concurso (nos termos 
do art. 4º, § 7°) sem causar prejuízo a outros cotistas que teriam as 
suas vagas reservadas conservadas como lhes é de direito, ou seja, 
respeitando a cota de participação e fazendo valer assim a desejável 
justiça. 

Ao se analisar toda essa problemática aqui tratada, fica claro que 
o texto normativo não deixa espaço para dúvidas em sua interpretação 
em relação aos argumentos expostos, em suma, as cotas, devem, 
de fato, conservar a sua proporção quantitativa do começo ao fim 
do concurso e uma interpretação que enseje em uma aplicação da 
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regra de forma diferente, representa uma incoerência que gera uma 
absurda injustiça. Porém, mesmo que haja uma interpretação absurda 
no sentido a não preservar essa relação do preenchimento do número 
de vagas por candidatos cotistas, confirmadamente negros, a cada 
etapa dos certames, ainda há a salvaguarda resguardada sob a égide 
da regra, preconizada pelo STF na ADC n. 41, a qual reza que no caso 
de existir dúvida na interpretação de tal norma, primar-se-á pela mais 
protetiva aos cotistas.
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1. INTRODUÇÃO

Os denominados “princípios orientadores” (POs) sobre empresas 
e direitos humanos1 são referenciais para o estabelecimento de 
deveres para o Estado e de obrigações para as Empresas na prevenção 
e reparação de violações a direitos humanos, decorrentes de negócios 
econômico-financeiros e atividades empresariais - segundo o Centro 
de Direitos Humanos e Empresas da Fundação Getúlio Vargas de São 
Paulo2 (FGV.CDHeE), os POs são o produto de “seis anos de trabalho”, 
e, foram criados e apresentados ao mundo por John Ruggie3 e sua 
equipe, em 2008, para “implementar os parâmetros proteger, respeitar, e 
reparar” - nesse âmbito de interface temática.

A trajetória dos POs na Organização das Nações Unidas (ONU) 
teve como marco o mês de julho de 2011, período em que, após 
importantes debates, foram aprovados pelo respectivo Conselho de 
Direitos Humanos – e, naquele mesmo ano, adotados pelo Brasil. 

Essa citada aprovação ganha destaque por ser relevante passo 
para que a prática dos direitos humanos - na esfera da prevenção ou da 
reparação -, já tão bem arraigada em textos de Pactos internacionais, 
também seja uma realidade no mundo dos negócios, uma vez que, 
conforme FGV.CDHeE4, as atividades empresariais em geral possuem 

1 Todos os 31 princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos foram 
adotados por 193 Estados (inclusive o Brasil), tornando-se aplicáveis às suas 
respectivas empresas nacionais e transnacionais, e,  podem ser consultados e 
compreendidos mais a fundo em interessante cartilha PDF existente no site do 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Disponível em: https://
www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/nsa/arquivos/conectas_
principiosorientadoresruggie_mar20121.pdf.
2 SCABIN, Flávia; ACCA, Thiago (coords). Implementando os princípios orientadores 
sobre empresas e direitos humanos da ONU: o dever do Estado de proteger e a obrigação 
das empresas de respeitar os direitos humanos (2017). Disponível em: <https://
bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/28697/implementando-os-
princ%c3%adpios-orientadores-sobre-empresas-e-direitos-humanos-da-ONU.PDF? 
sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em 12 de julho de 2020.
3 John Ruggie é o professor de pesquisa em direitos humanos e assuntos internacionais 
da Berthold Beitz na Kennedy School of Government de Harvard. De 1997 a 2001, 
John atuou como Secretário-Geral Adjunto de Planejamento Estratégico da ONU no 
gabinete de Kofi Annan; de 2002 a 2005 como consultor especial do secretário-geral 
do Pacto Global; e de 2005 a 2011 como Representante Especial do Secretário Geral de 
Empresas e Direitos Humanos.
4 SCABIN, Flávia; ACCA, Thiago (coords). Op cit., 2017.
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uma real capacidade, através de suas “operações em cadeia, de afetarem 
uma série desses direitos.” 

No que tange aos mencionados parâmetros “proteger, respeitar e 
reparar”, importante consignar seus três pilares, quais sejam: I- o dever 
do Estado de proteger os direitos humanos5; II- a responsabilidade 
corporativa de respeitar os direitos humanos; e, III- o dever de se 
prover remédios efetivos em caso de violação de direitos humanos6.

Em que pese a assunção do compromisso de fazer valer em solo 
nacional as diretrizes dos POs, o Brasil ainda segue, entre governos, 
políticas públicas, fiscalização e outras temáticas de interferência, a 
passos ainda tímidos na implementação dos mesmos. Mas, diante de 
tal circunstância, importa trazer a discussão, em linhas iniciais, duas 
assertivas: I- que a implementação dos POs e seus procedimentos 
e mecanismos escolhidos, não podem ser a única frente de batalha 
para que no país os direitos humanos sejam respeitados e praticados 
no ambiente empresarial; e, II- que a obtenção de avanços e 
desenvolvimento no projeto de implementação dos POs no Brasil 
depende de sinergia e ações concomitantes nos campos da elaboração 
de leis, na fiscalização de sua aplicação, na aplicação de punições 
eficazes diante de transgressões, na participação dos variados 
atores envolvidos em uma atividade negocial, principalmente das 
vítimas, no amplo acesso à justiça, inclusive daqueles de reconhecida 
vulnerabilidade, no acompanhamento das devidas reparações, e, na 
instituição e eficácia de políticas públicas que promovam e defendam 
os direitos humanos, com constantes reavaliações das ações 
engendradas.

5 John Ruggie, inclusive, menciona que o ‘dever do Estado’ de proteger os direitos 
humanos deve ser tratado como “norma de conduta”, e, por isso, também deve 
trazer consigo a exigência de ações eficazes nos âmbitos judiciais, administrativos 
e legislativos. RUGGIE, John G. Quando negócios não são apenas negócios: as 
corporações multinacionais e os direitos humanos. São Paulo: Editora Abril, 2014.
6 Políticas públicas que fortaleçam o respeito corporativo aos direitos humanos e 
que garantam mecanismos de punição às violações praticatidas também garantem 
em contrapartida suas legitimidade e credibilidade, formando um “círculo vicioso” 
do bem. Inclusive, o próprio Estado brasileiro, via empresas públicas e de economia 
mista, precisa dar exemplo de responsabilidade corporativa para ter as citadas 
legitimidade e credibilidade em suas atuações nessa seara temática. 
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Diante do exposto, este texto objetiva nos próximos itens 
apresentar e debater os principais desafios para o governo, os 
empresários e o povo brasileiro, na implementação dos POs em seu 
âmbito de poder soberano, discutir procedimentos e mecanismos 
para tal, refletir sobre o fato dos POs serem ou não a única forma de 
efetivação dos direitos humanos no mundo dos negócios e no contexto 
pátrio, e, sugerir, ao final, ações para que direitos humanos e empresas 
sejam institutos e temáticas afins e harmônicas dentro da realidade 
brasileira. 

2. BREVE CONTEXTO PÁTRIO ANTECEDENTE À ADOÇÃO DOS 
POs

Sem retomar longo período histórico, dois anos antes do Brasil 
adotar os POs aprovados pelo Conselho de Direitos Humanos da 
ONU, entrava em vigor o Decreto nº 7.037 de 21 de dezembro de 20097 
(posteriormente atualizado pelo Decreto nº 7.177/2010), e, com ele, o 
chamado Terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-
3), que já preconizava a assunção de um compromisso do Estado na 
realização de ações no sentido de impor e cobrar das “empresas” 
instaladas em solo nacional, respeito aos direitos humanos no 
cotidiano de suas práticas econômico-financeiras e negociais.

Segundo FGV.CDHeE8, o citado PNDH-3 instituía, entre suas 
diretrizes (especificamente a 5ª), a elaboração de um “código de 
conduta em Direitos Humanos para ser considerado no âmbito do poder 
público como critério para a contratação e financiamento de empresas” 
– exemplo: introdução do conceito de due diligence9 nas licitações e 
nas concessões de crédito à esfera privada negocial - e a criação de 
7 BRASIL. Decreto nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009. Aprova o Programa Nacional 
de Direitos Humanos - PNDH-3 e dá outras providências. DOU de 22.12.2009. http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d7037.htm. Acesso em 08 
de julho de 2020.
8 SCABIN, Flávia; ACCA, Thiago (coords). Op cit., 2017.
9 Segundo o site CAPITAL.COM, em sentido lato, due diligence significa “o processo 
de investigação de uma pessoa ou uma empresa antes de assinar um contrato ou acordo 
financeiro.” Disponível em: https://capital.com/pt/due-diligence-definicao. Acesso em 
12 de julho de 2020.
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mecanismos que promovessem a ampliação da “adesão de empresas ao 
compromisso de responsabilidade social e Direitos Humanos” – exemplo: 
exigência de uma governança corporativa que efetivasse práticas de 
compliance10 como critério de regularidade do negócio e mecanismos 
que viabilizassem sua devida fiscalização pois, se as normas são 
regras de conduta para adequadas paz social e harmonia das relações 
jurídicas, o cumprimento das mesmas já seria uma primeira grande 
atuação em nome dos ideários humanísticos e de responsabilidade 
social em ambientes negociais. Tais proposições já poderiam ser 
consideradas boas evoluções na seara temática em foco, tanto em 
aspectos normativos e orientadores, como também, se destacando 
pela demonstração da atuação do Estado na conscientização dos atores 
envolvidos e na concretização da interface entre Direitos Humanos 
e Empresas. Contudo, como mencionado, o Brasil segue tímido na 
implementação de ações práticas, seja no setor público, como no 
privado. 

O FGV.CDHeE, inclusive, destaca que, apesar do PDH-3, é 
preciso ir além de um “compromisso programático do Estado”11 para 
que o exercício da interface dos Direitos Humanos e Empresas 
ganhe efetividade em participação de todos os atores, em políticas 
públicas, em legislação e fiscalização, e, elida violações, politicagens 
corporativas e promova a manutenção do respeito aos seus ideais em 
nome do bem comum.

Além do exposto, outras questões que, em recente âmbito 
histórico, importaram para que uma real implementação dos POs seja 
importante reforço para as legislações e práticas preexistentes em 
matéria de Direitos Humanos e Empresas no Brasil, concretizaram-
se na postura brasileira (que replicou outras adotadas por muitos 
Estados) de maior abertura dos mercados e na consequente expansão 
de negócios aqui exercidos, o que aumentou ainda mais a influência 
10 Segundo Geovana Donella, através de publicação feita no site CAPITAL ABERTO, 
em sentido lato, o significado de compliance se traduz em um “conjunto de medidas e 
procedimentos com o objetivo de evitar, detectar e remediar a ocorrência de irregularidades, 
fraudes e corrupção” em ambiente societário. Disponível em: https://capitalaberto.com.
br/secoes/explicando/o-que-e-compliance/. Acesso em 12 de julho de 2020.
11 SCABIN, Flávia; ACCA, Thiago (coords). Op cit., 2017.
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local de políticas corporativas, e, na recorrência de desastres e/ou 
“agressões” ao meio ambiente publicizadas e envolvendo empresas, 
sem que responsáveis fossem devidamente identificados ou punidos, 
apesar das comprovadas e graves violações aos direitos humanos e à 
dignidade humana – temáticas que prescindem de grande atenção, 
soluções e vias de tratamento futuro, frente à possível nova violação.

3. PROPOSIÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DOS POs APÓS 2011 E A 
ESFERA NACIONAL

O FGV.CDHeE é enfático em afirmar (com plena concordância 
dos autores deste texto) que “a principal contribuição dos POs foi 
estabelecer que os direitos humanos são o limite mínimo a ser observado 
pelos negócios”12, contudo, destacam que as empresas não devem se 
acomodar com o cumprimento do simples ideário de “responsabilidade 
social’ e precisam ir além; portanto, vale dimensionar aqui uma 
provocação: os atores de uma atividade empresarial podem fazer mais 
pela promoção e defesa da dignidade humana, e, hoje, não seria por 
simples prodigalidade, já que posturas nesse sentido, também atendem 
a interesses individualistas, agregando valor de mercado ao próprio 
negócio - ou seja, se o conjunto de atores envolvidos realmente quiser, 
não importando a razão, a relação “direitos humanos e empresas” 
pode ser muito saudável e benéfica para todos!

Ainda em linhas de reflexão, céticos apontam que a aprovação 
dos POs, em 2011, não deu aos mesmos a força de um Tratado, o que 
proporcionaria à ONU e aos órgãos de temáticas respectivas e Estados 
parceiros, em âmbito internacional, instrumentos de fiscalização, 
cobrança e adimplemento de seus teores. Contudo, a palavra “cético” 
não foi usada em vão, já que compromissos aprovados e assumidos, em 
que pese qualquer ponderação jurídica, possuem sim poder político na 
busca e obtenção de resultados! E isso não pode ser desconsiderado! 
Contudo, na mesma passagem retro citada, o FGV.CDHeE enxerga o 
“copo meio cheio”, e não “meio vazio”, ao afirmar que “a proposição 

12 SCABIN, Flávia; ACCA, Thiago (coords). Op cit., 2017.
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e implementação dos POs não exclui a relevância de que um Tratado 
Internacional sobre Empresas e Direitos Humanos venha a ser elaborado 
e aprovado”! E, em que pese tal possibilidade, esse texto não descarta 
que, em âmbito nacional, o status dos POs em seu nascimento junto 
à ONU, já é origem e motivação para específica produção legislativa 
pertinente, como será exposto em tópicos a frente, independente da 
elaboração de tratado que aborde a questão.

No plano nacional, o cumprimento dos parâmetros “proteger, 
respeitar13 e reparar” dos POs assumiu a conotação de certas ações que 
trouxeram boas experiências e resultados, apesar de ainda distante do 
ideal ruggieniano; entre as exemplificações dessa assertiva estão: a) a 
criação da “Agenda de Convergência de Obras e Empreendimentos”, 
em 2012, que contou com a participação de muitos atores e se 
mostrou como um rol de responsabilidades e orientações focadas 
no respeito aos Direitos Humanos de crianças e adolescentes que o 
Estado e as empresas deveriam ter, principalmente, na prevenção dos 
impactos negativos de grandes empreendimentos e eventos sobre os 
respectivos direitos desses citados vulneráveis e no direito daqueles 
que residissem no entorno de grandes obras14; b) a continuidade na 
execução do Plano Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, 
elaborado inicialmente em 2003 (e já em nova edição) pela Comissão 
Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, e, que faz menção 
e previsão de ações de enfrentamento e repressão, de reinserção e 
prevenção, de informação e capacitação, e, de cunho econômico, para 
13 Inclusive, segundo o FGV.CDHeE, a responsabilidade corporativa de respeitar os 
direitos humanos, apesar de ter amplitude internacional, tendo como referências 
os POs e a Carta de Direitos Humanos, também deve se atentar às exigências locais 
estabelecidas pelos Estados onde as operações negociais acontecem. Com isso, em 
que pese um eixo normativo central de regulação, respeito e orientação em relação 
aos direitos humanos, as responsabilidades das empresas diante de suas práticas 
locais e da prática de seus parceiros comerciais podem variar conforme: tamanho 
do negócio, “setor, contexto operacional, proprietário e estrutura, bem como em função 
da gravidade dos impactos adversos que suas atividades gerem.” Seria uma flexibilização 
“controlada” para que o respeito aos direitos humanos também se adapte “à lógica da 
concorrência de mercado”, e, uma previsão de controle não só das atividades de uma 
empresa, mas também, de toda a sua cadeia produtiva. SCABIN, Flávia; ACCA, Thiago 
(coords). Op cit., 2017.
14 Exemplos: casos de prostituição no entorno da Usina Belo Monte no Estado do 
Pará, e, de deslocamento forçado dos ribeirinhos e daqueles que estivessem dentro do 
campo geográfico de extensão das águas da mesma usina.
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que Estado, empresários e sociedade civil possam elidir a presente e 
repulsiva prática temática aqui no país.

O fato é que no Brasil, em que pesem as ponderações já feitas e 
as demais que se darão ao longo do presente texto sobre a efetividade 
dos POs no plano nacional, existem algumas legislações que buscam 
promover e proteger os direitos humanos em ambientes negociais, e, 
mecanismos de combate e reparação para as possíveis violações nas 
esferas civil, penal e/ou administrativa – seja pela vasta gama de normas 
para reparação e responsabilização (via demonstrações de culpa ou 
através de reconhecida responsabilidade objetiva15) presentes no 
Código Civil de 2002 e em outras legislações, tais como as consumeristas 
e ambientalistas por exemplo, seja no uso das chamadas “Ações Civis 
Públicas” e de suas funcionalidades16, ou, da criação de Comissões 
Parlamentares de Inquérito (CPIs) e da assinatura de Termos de Ajuste 
de Condutas (TACs) “ ambos remédios extrajudiciais e administrativos 
de combate às violações citadas -, como nas atribuições da esfera penal 
de punições às pessoas jurídicas por violações de direitos humanos, 
devido à práticas ilícitas contra o meio ambiente, a ordem econômica 
e financeira do país e face à economia popular17.

Inclusive, segundo FGV.CDHeE, um dado que se destaca 
na realidade brasileira pós-2011, mesmo após todo o trabalho 
desenvolvido na ONU pelos Estados-Membros, faz-se na prevalência 
de ações individuais das vítimas de violação dos direitos humanos, 
apesar do conjunto normativo e dos mecanismos de proteção e 
reparação retro citados, que oportunizam possibilidades de ações 
e de combate coletivo (de interesse social), e, do reforço jurídico-

15 Sobre a questão da reparação civil, ver também: SOUZA, Adriano Stanley Rocha; 
VILAÇA, Leonardo Ferreira. A transição da responsabilidade civil no Brasil: reflexões 
sobre o declínio dos tradicionais filtros e os novos instrumentos de análise e contenção 
da ressarcibilidade infundada. In: SOUZA, Adriano Stanley Rocha; GONÇALVES, Lívia 
Guimarães; VILAÇA, Leonardo Ferreira (orgs.). Teoria da situação jurídica: reflexões 
acadêmicas. Belo Horizonte: Editora Conhecimento, 2020.
16 Sobre o Tema, ver: VILAÇA, Leonardo Ferreira. Ação civil pública. Monografia 
(Direito Constitucional III - Direito de Estado) – Orientadora: Dra. Carmen Lúcia 
Antunes Rocha. Biblioteca PUC Minas, 1998.
17 Em que pesem os debates a respeito da responsabilidade penal das pessoas 
jurídicas, ver: artigos 173, §5º, e, 225, §3º, ambos da Constituição Federal de 1988, e, 
art. 3º da Lei nº 9605/98.
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político advindo do teor dos POs18. Razão disso: necessidade de maior 
sinergia e ação entre os atores da interface Direitos Humanos e 
Empresas, viabilizando cada vez mais a inserção e a socialização dos 
POs no contexto pátrio, via novos mecanismos, posturas corporativas, 
políticas públicas e normas que recepcionem tais diretrizes. Entre as 
boas propostas sugeridas pela ONU e seu Grupo de Trabalho sobre 
Empresas e Direitos Humanos está a adoção de um Plano Nacional 
de Ação (NAP) para que os POs sejam estandartes do interesse e da 
ação coletiva em nome da promoção e defesa da dignidade humana 
no ambiente negocial. Se tal proposta se faz compatível para com a 
realidade brasileira, não se pode cravar, contudo, o presente texto 
apresentará a seguir, apontamentos de reflexão e, quem sabe, de 
estruturação de convencimentos.

4. OS PLANOS NACIONAIS DE AÇÃO COMO ALTERNATIVAS 
PARA UMA SINERGIA ENTRE DIREITOS HUMANOS E 

EMPRESAS E A IMPORTÂNCIA DE UMA AVALIAÇÃO DE BASE

Como mencionado anteriormente, visando dar mais efetividade 
aos POs nos âmbitos nacionais, mas também, buscando considerar as 
circunstâncias políticas, jurídicas, econômicas e sociais específicas 
de cada país e cada região, o Grupo de Trabalho da ONU sobre 
Direitos Humanos e Empresas propõe que os Estados implementem 
os denominados Planos Nacionais de Ação (NAP’s – abreviação da 
expressão em inglês National Action Plan), como um mecanismo eficaz 
(entre alguns) para que esses citados fins sejam atingidos. 

Esse mesmo Grupo de Trabalho da ONU define NAP como “uma 
política pública estratégica desenvolvida por um Estado para proteger os 
direitos humanos de impactos causados pelos negócios”19 - significado que 
será considerado no presente texto. 
18 SCABIN, Flávia; ACCA, Thiago (coords). Op cit., 2017.
19 GRUPO DE TRABALHO SOBRE EMPRESAS E DIREITOS HUMANOS DA ONU. 
Guidance on National Action Plans on Business and Human Rights. Disponível em: 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business /GRUPO DE TRABALHO SOBRE 
EMPRESAS E DIREITOSHUMANOS DA ONU_NAPGuidance.pdf. Acesso em 12 de julho 
de 2020.
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Nesse viés, importante destacar que, como qualquer projeto, 
plano de ação ou conjunto de medidas e procedimentos a ser 
implementado, uma “política pública” necessita precedentemente 
de uma avaliação do contexto em que ela será executada, de um 
levantamento de dados e de um diagnóstico dos problemas que serão 
enfrentados e da realidade vivenciada pela população que receberá 
seus benefícios – portanto, como tal, um NAP também carecerá do 
‘levantamento’ de informações prévias (tecnicamente denominado 
“Avaliação de Base”, ou, baseline assessment, em inglês) para que seja 
executado e obtenha êxito na implementação dos POs e de seus 
ideários. 

Em suma, será a partir de uma Avaliação de Base e de seu 
diagnóstico, sério e participativo (escutando todos os atores de um 
negócio e que sejam influenciados por ele), apontando realidades, 
iniciativas públicas e privadas já existentes, necessidades e falhas, 
que um NAP poderá traçar estratégias e atividades objetivando 
que empresas assimilem e pratiquem os POs em seus cotidianos 
corporativos e negociais, e, que violações aos direitos humanos 
sejam práticas elididas do meio empresarial. Além disso, os dados 
que serão obtidos por uma Avaliação de Base também permitirão, no 
futuro, após a execução do NAP, e de forma comparativa com o estágio 
inicial, compreender os resultados e seus impactos na realidade local, 
identificar lacunas legislativas ainda existentes, e, reavaliar o contexto 
quanto a possíveis ajustes de estratégias na promoção e defesa dos 
direitos humanos.

Segundo estudo do FGV.CDHeE20, a elaboração de um NAP, 
que atenda aos parâmetros internacionais, deve: i- se basear em 
evidências, definindo um conjunto de medidas condizentes com as 
necessidades locais (denominado smart mix); ii- envolver relevantes 
atores governamentais (colaboração intergovernamental) e contar 
com a participação efetiva de atores não governamentais (inclusive 
das vítimas, considerando suas vulnerabilidades e os riscos aos quais 
estão expostas), e, até mesmo, de atores internacionais; iii- apresentar 

20 SCABIN, Flávia; ACCA, Thiago (coords). Op cit., 2017.



 | 461Muito prazer!Nós somos esses ‘tais’  DIREITOS HUMANOS!

um plano de ação que promova a complementariedade entre deveres 
estatais e responsabilidades empresariais, com revisões e atualizações 
regulares; iv- fortalecer a coerência vertical e horizontal, seja na 
ação de implementação dos POs, como na capacitação de setores do 
governo para que absorvam seus ideários; v- zelar, em seu texto, pelo 
uso de uma linguagem que gere coerência e o aproxime de outros 
documentos internacionais relacionados aos direitos humanos; e, vi- 
desenvolver um processo transparente, previsível, inclusivo, e que, 
por isso, seja sempre submetido à consulta popular.

Entretanto, vale destacar que esse mesmo estudo alerta que, 
apesar de um NAP ser importante meio de implementação dos POs, 
isso não garante que seja o único ou o mais adequado ao contexto de 
um específico Estado: 

é imperativo que os POs sejam implementados não 
conforme uma fórmula única, mas sim considerando as 
particularidades da relação entre negócios e os direitos 
humanos no cenário de cada país, as quais poderão ser 
identificadas pela “avaliação de base”, (...) que permite 
a verificação se o NAP é ou não a melhor política para 
determinado Estado.

Portanto, em que pese, os já mencionados mecanismos e 
conjuntos normativos brasileiros em matéria de harmonização das 
temáticas e práticas entre direitos humanos e empresas, e, a assunção 
do compromisso de inserção dos POs, em 2011, pelo governo brasileiro, 
em seu contexto pátrio negocial, segundo o Grupo de Trabalho 
temático da ONU, retro referenciado, uma séria “Avaliação de Base” 
se faz primordial para identificar se um NAP ou outro mecanismo 
será a melhor forma de implementação concreta dos POs na realidade 
brasileira21.

21 Segundo o Business and Human Rights Resource Centre, existe um movimento 
internacional pela adoção de NAPs quando a temática é a interface entre Direitos Hu-
manos e Empresas para os variados Estados, e, hoje, já são 24 Estados que produziram 
seus NAPs, e, já existem vários outros (entre eles, o Brasil) que estão com seus pla-
nos em desenvolvimento. Ver: BUSINESS AND HUMAN RIGHTS RESOURCE CENTRE. 
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5. O GRUPO DE TRABALHO DA ONU SOBRE EMPRESAS E 
DIREITOS HUMANOS E A VISITA AO ESTADO BRASILEIRO EM 

2015

No Brasil, um importante estudo foi realizado pelo Grupo de 
Trabalho da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos, principalmente 
durante específica visita que se deu entre os dias 7 e 16 de dezembro 
de 2015 que, além de servir como base informacional para o 
desenvolvimento de um NAP brasileiro, entre outros aspectos, também 
constatou três situações específicas que demandam necessárias 
políticas públicas e ações coordenadas em prol da promoção, defesa e 
reparação de violações dos direitos humanos em ambientes negociais 
ou de influência empresarial; são elas: i- a expropriação de terras dos 
povos indígenas e quilombolas, sem consulta efetiva e participação 
decisória das vítimas; ii- a dos defensores dos direitos humanos, que 
enfrentam constantes ameaças de morte frente a seus posicionamentos; 
e, iii- a dos direitos trabalhistas que, apesar da existência de normas 
e instrumentos eficazes de combate aos trabalhos infantil e escravo 
(vedando empresas, que adotam tais práticas, da participação de 
processos licitatórios, e, as elidindo de contratos governamentais 
já existentes), carecem de atenção constante para que não sejam 
mitigados ou cerceados22 (debate que se agravou recentemente diante 
da promulgação da Lei nº 13.467/201723 – Reforma Trabalhista - e de 
outras normas subsequentes de temáticas afins). 

[Site] Estados que produziram um plano de ação nacional. Disponível em: <https://
www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/NationalActionPlans.aspx>. Acesso em 28 
de julho de 2021.
22 Estudo presente em um documento intitulado Report of the working group on the 
issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises on its 
mission to Brazil. GRUPO DE TRABALHO SOBRE EMPRESAS E DIREITOS HUMANOS 
DA ONU. Op. cit., 2020.
23 BRASIL. Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017. Altera a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis n 
º 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 
1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho. DOU de 14.7.2017. 
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.
htm. Acessado em 12/07/2020.
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A verdade é que um diagnóstico da realidade brasileira não é 
tarefa fácil, vez que se trata de um Estado de considerável extensão 
geográfica, e por isso, de consequentes diversidades regionais, 
culturais, políticas, sociais, econômicas e jurídicas, e, possuidor de 
um povo com inúmeras carências e necessidades, o que torna esse 
estudo retro citado, ainda mais importante para o país, como substrato 
para uma Avaliação de Base (e, porque não, para o NAP que está em 
desenvolvimento). 

Inclusive, o FGV.CDHeE acrescenta que essa visita do Grupo 
de Trabalho da ONU ainda identificou outras preocupações na 
interface direitos humanos e empresas dentro da realidade pátria, a 
saber: o aumento da poluição, a ausência de consulta às populações 
afetadas, a inadequação dos processos de supervisão governamental 
das atividades negociais, a expropriação de terras, o impacto das 
atividades empresariais à saúde da sociedade civil e dos trabalhadores 
e a destruição de comunidades24.

Além do exposto, outra questão que se destacou no relatório final 
do citado Grupo de Trabalho da ONU como um desafio a ser superado 
pelo Brasil refere-se aos projetos de infraestrutura e seus impactos 
negativos às populações próximas e ao meio ambiente - e tal temática 
foi tratada frente às obras públicas do PAC (Programa de Aceleração 
do Crescimento) engendradas naquele instante. Essas obras recebiam 
ações diretas da seara empresarial e, por consequência, seus efeitos e 
mazelas não poderiam passar desapercebidos aos olhos dos direitos 
humanos e dos POs (deslocamentos forçados; afetação econômica, 
social, cultural e política às comunidades locais e às crianças e 
adolescentes nativos; prostituição; condições degradantes de trabalho; 
entre outros exemplos).

Portanto, em que pese todos esses mencionados problemas 
serem conhecidos de longa data pelos atores governamentais e não 
governamentais, a verdade é que as alternativas de superação, mesmo 
que ancoradas nos POs, ainda encontram variada gama de entraves, 
haja vista a falta de robustez legislativa específica de proteção dos 

24 SCABIN, Flávia; ACCA, Thiago (coords). Op cit., 2017.
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direitos humanos no cotidiano empresarial, a ausência de fiscalização 
efetiva e a existência de uma burocratização majorada para 
responsabilização das empresas e aplicação das penas, a dificuldade 
da comunidade e sujeitos atingidos de acessarem meios para obtenção 
de reparações, e, o poder político e econômico das grandes empresas.

As perguntas que ficam são: quais os próximos episódios dessa 
interface “direitos humanos e empresas” no Brasil? Considerando 
que o Brasil já está em processo de elaboração de um NAP para 
essa seara temática, esse instrumento seria eficaz para solucionar 
a gama de questões apontadas? Ou a realidade brasileira carece de 
outros instrumentos de harmonização dos POs com o cotidiano que 
se apresenta, elidindo reincidentes violações corporativas contra os 
direitos humanos? Fato é que o dinamismo da interface ‘Empresas e 
Direitos Humanos’ exige constante reflexão, ação, avaliação e reajuste 
de rotas, e, por isso, no item a seguir, as ações já estabelecidas pelo 
governo brasileiro e outras perspectivas em teor de planejamento serão 
apresentadas para um melhor dimensionamento de qual instrumento 
utilizar na implementação dos POs no contexto nacional - um NAP e/
ou outro plano de ações.

6. PERSPECTIVAS PÁTRIAS ATUAIS PARA A INTERFACE 
‘DIREITOS HUMANOS E EMPRESAS’

Ao analisar alguns dados e ações existentes na realidade 
brasileira, buscando norteamento para a visualização de perspectivas 
no plano temático em foco e sua relação com a implementação dos 
POs, este texto apresentou específicas situações de maior relevância 
na busca de soluções pela harmonização entre normas, práticas e 
fiscalização aqui no Brasil – que, inclusive, foram apontadas pelo 
pertinente Grupo de Trabalho da ONU; a saber: a) tomada de terras 
indígenas e quilombolas, independente de oitiva e anuência das 
vítimas; b) ameaças constantes recebidas pelos defensores dos direitos 
humanos; e, c) discursos e ações de possível mitigação de direitos 
trabalhistas. 
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Essas e outras questões retro citadas geram alguns posiciona-
mentos e ações pátrios, como serão apresentados, contudo, as origens 
dos problemas e as influências político-econômicas do empresariado, 
as vulnerabilidades dos trabalhadores e comunidades atingidos por 
obras e negócios, a velha prática coronelista em diversas regiões do 
país, as falhas fiscalizatórias no cumprimento de normas e a reinci-
dência nas violações da dignidade humana tornam a busca pela har-
monização da relação “empresa e direitos humanos” tarefa complexa, 
mesmo diante da elaboração de um NAP para a devida implementação 
dos POs.

Entre as atuais ações em defesa dos direitos humanos face 
às práticas empresariais está a “Lista Suja” do Trabalho Escravo 
(importante e difundida medida); trata-se de um cadastro de 
empregadores que exploram trabalhadores em situação análoga à 
de escravidão, e, que é divulgado com a intenção de desestimular a 
contratação dessas empresas e de ‘envergonhá-las’, como um caráter 
eminentemente pedagógico. A Lista é publicada semestralmente 
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (vinculada ao Ministério 
da Economia pela MP nº 870/2018) e, atualmente, conta com cento e 
cinquenta empresas dos ramos rural, construção civil, indústria têxtil, 
serviços, comércio e transporte de resíduos. Essa citada “Lista” é 
reconhecida pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) como 
instrumento altamente eficiente25 e de referência internacional no 
combate à escravidão moderna. 

Infelizmente, apesar de ser um instrumento de sucesso ao que se 
propõe, existem movimentações políticas visando dificultar a atuação 
do Poder Público, seja dos fiscais da citada Secretaria de Governo, 
seja dos agentes da Polícia Federal. Exemplo dessas “interferências” 
políticas foi a edição da Portaria/MTE nº 1.129, em 13 de outubro de 
201726, que alterou o conceito de ‘trabalho forçado’ e de ‘condições 
25 NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Oit diz que portaria sobre trabalho escravo poderá 
provocar retrocessos lamentáveis. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/oit-diz-
que-portaria-sobre-trabalho-escravo-podera-provocar-retrocessos-lamentaveis/>. 
Acesso em 12 de julho de 2020.
26 BRASIL. Portaria nº 1129, de 13 de outubro de 2017. Publicação 16/10/2017 | Edição 
198 | Seção 1 | Pág.: 82. Disponível em: http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/
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análogas à de escravo’, com o intuito de dificultar as autuações – diante 
da repercussão negativa, a portaria foi substituída pela de nº 1.293, 
de 28 de dezembro de 2017. A edição dessa citada Portaria foi medida 
que nitidamente visou proteger ‘interesses’ do agronegócio, e, pior, se 
deu sem a devida participação de atores não governamentais. Tanto 
é verdade, que a OIT, na oportunidade, manifestou-se da seguinte 
forma, em nota divulgada no dia 19/10/201727: 

No entanto, com a edição da Portaria n. 1129, de 
13/10/2017, o Brasil corre o risco de interromper 
essa trajetória de sucesso que o tornou um modelo 
de liderança no combate ao trabalho escravo 
para a região e para o mundo. Os eventuais 
desdobramentos desta Portaria poderão ser objeto 
de análise pelo Comitê de Peritos da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT). A gravidade 
da situação está no possível enfraquecimento 
e limitação da efetiva atuação da fiscalização 
do trabalho, com o consequente aumento da 
desproteção e vulnerabilidade de uma parcela da 
população brasileira já muito fragilizada.

Outro exemplo em que jogos de interesses e influências políticas 
negativamente impactaram a implementação dos POs aqui no Brasil, 
especificamente no que tange ao combate do trabalho escravo, pode 
ser vislumbrado no PLS nº 432/2013 que, entre outras previsões, 
excluiu o “trabalho degradante” como hipótese de trabalho escravo. 
Após inúmeras manifestações de entidades de proteção dos direitos 
humanos e entidades representantes dos trabalhadores, o projeto foi 
submetido à consulta pública, e, finalmente arquivado em 2018.

Kujrw0TZC2Mb/content/id/19356195/do1-2017-10-16-portaria-n-1-129-de-13-de-
outubro-de-2017-19356171. Acesso em 12 de julho de 2020.
27 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Nota do escritório da OIT no 
Brasil sobre as mudanças no combate ao trabalho análogo ao de escravo. Disponível 
em: <https://www.ilo.org/brasilia/noticias/WCMS_584323/lang--pt/index.htm>. Aces-
so em 12 de julho de 2020.

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=351466
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=351466
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Apesar do narrado, tentativas de proposição de políticas 
afirmativas não faltaram, o que alimenta certa esperança de dias 
melhores na harmonização da interface desejada entre ‘empresas e 
direitos humanos’ dentro do território nacional; como exemplos “do 
bem” (e que reforçam jurídica e moralmente o desenvolvimento de 
um NAP no Brasil), têm-se:

	o PLC nº 169/2009, que dispõe sobre a proibição de entidades 
ou empresas brasileiras ou sediadas em território nacional 
estabelecerem contratos com empresas que explorem trabalho 
degradante em outros países - infelizmente arquivado em 
21/12/2018 (arquivamento que não deixa de refletir mais uma 
vertente negativa da política no atendimento de interesses 
particulares); 

	o PL nº 241/2015, que torna obrigatória a inserção de 
cláusula protetora de direitos humanos em contratos de 
financiamentos concedidos pelas instituições financeiras 
controladas pela União – infelizmente arquivado em 
31/01/2019. O Projeto em questão também previa, entre suas 
normas, que o simples recebimento de denúncia pelo juiz 
competente seria suficiente para suspender o fornecimento 
dos recursos ao empresariado envolvido.

	a edição em 2018 da Portaria nº 350 do extinto Ministério dos 
Direitos Humanos (hoje, Ministério da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos), que instituiu código de conduta 
e de respeito aos Direitos Humanos para seus respectivos 
fornecedores de bens e de serviços. Inclusive, essa citada 
Portaria tinha como uma de suas missões, a intenção de 
implementar os POs e de cumprir o já citado PNDH-3, ainda 
que em âmbito restrito e administrativo de sua estrutura 
governamental. 
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	a edição do Decreto nº 9.937/2019, que instituiu o Programa 
de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, 
Comunicadores e Ambientalistas e o Conselho Deliberativo do 
Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos. 
Entretanto, importante destacar que, apesar da excelente 
iniciativa, o que chama atenção nesse citado programa é a 
falta de transparência e até mesmo de canais adequados para 
acesso às proteções nele existentes, em completa dissonância 
com as diretrizes estabelecidas para a implementação de um 
NAP eficiente. 

	a edição do Decreto nº 9.571/201828, que apresentou as Diretrizes 
Nacionais sobre Empresas e Direitos Humanos. Importante 
passo para o estabelecimento de critérios de implementação, 
fiscalização, responsabilização e reparação de possíveis 
violações dos direitos humanos praticadas por empresas 
nacionais e multinacionais que tenham atividades no país – 
iniciativa interessante para a implementação dos POs no país 
e para a concretização do NAP que está em desenvolvimento. 
Entretanto, vale destacar que esse Decreto não supre a lacuna 
legal de medidas mais coercitivas para proteção dos direitos 
humanos; ao contrário, o texto legal faculta às empresas o 
cumprimento das diretrizes estabelecidas, isto é, a adesão é 
voluntária. As políticas afirmativas propostas nesse Decreto 
são evasivas e genéricas e não inovam em relação aos 
tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. A 
ausência de propostas de políticas públicas específicas torna 
a aplicabilidade deste instrumento normativo duvidoso, 
sobretudo se considerar que foi elaborado sem a participação 
democrática da sociedade civil.  

28 BRASIL. Decreto nº 9571, de 21 de novembro de 2018. Estabelece as Diretrizes 
Nacionais sobre Empresas e Direitos Humanos. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9571.htm. Acesso em 20 de maio de 
2021.
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Sobre a necessidade de maior eficácia na proteção das populações 
indígena e quilombolas, outro tema de extrema relevância suscitado 
em 2015 pelo Grupo de Trabalho da ONU (e também retro citado), 
apesar de algumas políticas afirmativas a respeito da responsabilidade 
socioambiental das empresas, as violações ainda são muitas e seus 
fundamentos estão carregados de interesses econômico-políticos. 

A verdade é que a presença de representantes do setor do 
agronegócio no Congresso é uma realidade cada vez maior, e, diante 
disso, as pautas lá analisadas e votadas mostram se não um acirrado 
debate de cunho protecionista aos interesses empresariais, uma 
forte tendência à desburocratização do processo de licenciamento 
ambiental (por sinal, sempre custoso e gerador de atrasos para o 
desenvolvimento dos ‘grandes’ empreendimentos corporativos) – não 
parece existir uma preocupação assertiva no teor desses projetos com 
os ideais de ‘sustentabilidade’, o que traz grandes preocupações para 
os defensores dos direitos humanos, sobretudo, dos ambientalistas, e, 
das populações indígena e quilombola. Entre os exemplos da franca 
interferência política na harmonização da relação “empresas e direitos 
humanos” estão:

	o PL nº 3.729/200429, submetido para apreciação pelo Plenário 
em 01 de julho de 2019, em regime de urgência, acabava 
por dificultar as análises técnicas complexas, entre outras 
previsões controversas, simplificando, na contramão dos 
cuidados que o tema merece, o processo de licenciamento, e, 
dispensando o empresariado da apresentação de documentos 
para o exercício de atividades potencialmente causadoras 
de degradação ambiental - sob a égide de uma “necessária” 
e urgente modernização do processo de licenciamento 
ambiental, a proposição de Licenciamento por Adesão e 
Compromisso existente no teor do citado projeto, faz do 

29 BRASIL. Projeto de Lei nº 3729/2004. Dispõe sobre o licenciamento ambiental, re-
gulamenta o inciso IV do § 1º do art. 225 da Constituição Federal, e dá outras provi-
dências. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramita-
cao?idProposicao=257161. Acesso em 08 de julho de 2020.
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item questão altamente arriscada para as temáticas de 
direitos humanos carentes de atenção e defesa, vez que, 
diante da cultura do business as usual e da reiterada ausência 
de compromisso empresarial com a sustentabilidade e a 
preservação do meio ambiente, qualquer esforço destoante do 
atendimento de interesses simplificatórios do agronegócio, 
seria ‘letra morta’. 

	o teor da Lei nº 13.465/201730, que dispõe sobre a regularização 
fundiária rural e urbana, sobre a liquidação de créditos 
concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a 
regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal, acaba 
por favorecer a “grilagem” de terras com alto valor ambiental 
mediante ‘baixo custo’ para regularização – uma clara 
intenção em prestigiar os interesses particulares no território 
da Amazônia Legal, às custas da proteção de terras indígenas, 
atraindo o acirramento das disputas violentas por terra, além 
da supressão cultural dos povos originários. 

Não menos importante, o último dos pontos destacados pelo 
Grupo de Trabalho da ONU, (e acima mencionado) é a preocupação 
com a não mitigação dos direitos trabalhistas pátrios na dinâmica 
de atendimento dos interesses do empresariado - nesse sentido, 
além da já apontada “Reforma Trabalhista” (Lei nº 13.467/2017), vale 
atenção e destaque para a Lei nº 13.429/2017 31 – denominada Lei da 
Terceirização -, conjuntos normativos que alteraram a Consolidação 
das Leis Trabalhistas (CLT). 
30 BRASIL. Lei nº 13.465, de 11 de julho 2017. Dispõe sobre a regularização fundiária 
rural e urbana, sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma 
agrária e sobre a regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal. DOU de 
8.9.2017. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/
L13465.htm. Acessado em 08/07/2020.
31 BRASIL. Lei nº 13.429, de 31 de março de 2017. Altera dispositivos da Lei n o 
6.019, de 3 de janeiro de 1974, que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas 
urbanas e dá outras providências; e dispõe sobre as relações de trabalho na empresa 
de prestação de serviços a terceiros. DOU de 31.3.2017 - Edição extra. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13429.htm. Acessado em 
12/07/2020.
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A ampliação da terceirização foi recebida com críticas pelas 
entidades representantes dos trabalhadores, uma vez que são 
atividades mais susceptíveis ao acidente de trabalho, à rotatividade, ao 
recebimento de salários mais baixos – menores do que aqueles pagos 
aos empregados contratados diretamente pela empresa contratante e 
recebedora do serviço terceirizado –, bem como à inadimplência das 
verbas trabalhistas32.

Além disso, as modificações que a Reforma Trabalhista 
imprimiu à CLT promoveram um ideário de autonomia privada e 
maior liberdade de negociação entre empregados e empregadores 
na celebração de contratos de trabalho, sem dar maior atenção a 
questão da hipossuficiência econômica, informacional e política dos 
trabalhadores nesse novo contexto - e, a partir daí, o campo de debate 
nos meios jurídicos, representativos de classe, políticos e científicos 
destacam a “flexibilização” de direitos trabalhistas conquistados 
ao longo de muitas lutas pela classe trabalhadora, o que estaria 
sujeitando o trabalhador à precarização da sua mão-de-obra, e, por 
consequência, isso seria um evidente retrocesso social e uma via 
contrária aos norteamentos dos POs.

Outro relevante tema aventado frente as retro citadas mudanças 
normativas trabalhistas, e que ainda promove acirrados debates, diz 
respeito a possível fragilização das entidades sindicais representativas 
das categorias de empregados, diante das perdas de certa autonomia 
financeira, de representatividade das vítimas de violação dos direitos 
humanos, e, de fiscalização no cumprimento de normas trabalhistas 
por parte do empresariado – realidade que vai de encontro com as 
necessidades de implementação de um NAP aqui no Brasil, tornando-
se óbice a ser superado para o desenvolvimento desse dito plano de 
harmonização entre “empresas e direitos humanos”. 

Por fim, em relação ao trabalhador rural – um dos mais 
afetados pela famigerada imposição de trabalho(s) degradante e/ou 
em condições análogas à de escravo (inclusive, quando praticados 
32 DIEESE. Indicadores da Saúde do Trabalhador com Base da Rais. São Paulo, 2017. 
Disponível em https://www.dieese.org.br/anuario/2017/Livro7_Saude.html. Acesso 
em 12 de julho de 2020.
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por menores de idade) –, nada foi feito ou tratado, além das já citadas 
burocratizações de um sistema de proteção de direitos humanos e 
da dignidade humana que era referência mundial. Ressalte-se que 
a única proposta legislativa para alteração da ultrapassada Lei nº 
5.886/73 (que estatui normas reguladoras do trabalho rural) foi o PL 
nº 6.442/2016 33, que acabou por manter a possibilidade de realização 
do trabalho por menor de dezoito anos e os descontos no salário 
do trabalhador quando de despesas arcadas pelo empregador com 
moradia, transporte e alimentação do empregado.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo de todo o presente texto, principalmente diante das 
narrativas apresentadas no item anterior, duas assertivas iniciais 
podem ser comprovadas: que o ordenamento jurídico brasileiro 
caminha em passos tímidos para efetiva implantação dos POs, e, que 
as parcas ações engendradas e medidas propostas não surtiram o 
efeito esperado frente a normas ineficazes, a politicagens e ao poderio 
econômico do empresariado.

Não bastasse, a ausência de sinergia entre órgãos governamentais 
e de participação de agentes não políticos, em especial, daqueles 
que representem as vítimas e comunidades atingidas por violações 
corporativas aos direitos humanos, torna os processos de elaboração 
de normas e de fiscalização de condutas, excludentes, e, muitas vezes, 
inócuos, por não contemplarem as especificidades dos contextos 
locais, como recomenda o Grupo de Trabalho da ONU.

Além disso, como constatado em momento retro, a partir de uma 
simples leitura das legislações aqui trazidas, torna-se possível perceber 
que ainda há, junto aos representantes do Poder Público, uma forte 
tendência de proteção dos interesses corporativos no modo business 
as usual – demonstrando evidente poderio político e econômico do 
empresariado; de outro lado, os tidos ‘vulneráveis’ carecem de maior 
33 BRASIL. Projeto de Lei nº 6442, de 2016. Institui normas reguladoras do trabalho rural 
e dá outras providências. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/
fichadetramitacao? idProposicao=2116421. Acesso em 12 de julho de 2020.
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representatividade de seus interesses em todo o contexto de interseções 
existentes entre a atividade empresarial e os direitos humanos (seja 
no processo de elaboração das normas, seja em oitivas de suas reais 
necessidades, como na fiscalização dos impactos negociais em seus 
entornos e vidas). Inclusive, não se pode deixar de atribuir certa razão, 
quando a população brasileira em certas manifestações públicas 
menciona não se identificar enquanto destinatária de normas a ela 
impostas, ante o caráter pouco democrático da sua elaboração - e 
muitas situações, sem qualquer consulta popular.

Como demonstrado, mesmo a busca que as vítimas intentam 
por reparações às violações dos direitos humanos, ainda é feita 
majoritariamente de maneira individual, frente a dificuldade 
encontrada no acesso à entidades com legitimidade para defenderem 
direitos difusos e coletivos, o que reduz significativamente a capacidade 
de impactos punitivo e pedagógico das decisões judiciais proferidas 
no meio corporativo - inclusive, essas sentenças, por serem frutos de 
lutas individuais por justiça, podem conter diferentes resultados e 
teores (até mesmo conflitantes), ainda que oriundas de conflitos de 
idêntica natureza (o que não contribui para a concretização dos POs 
como pilares de interface desejada). Por sinal, vale destacar que nem 
mesmo a busca individual pela reparação de danos causados é garantia 
de êxito no seu objetivo - na temática sob análise, a comprovação de 
violações aos direitos humanos no seio corporativo muitas vezes fica 
prejudicada, já que a empresa violadora também possui, por vezes, 
expertise para não deixar rastros de suas ‘supostas’ atividades ilícitas. 
Além disso, outras questões que deixam o cenário de uma vítima ainda 
mais desanimador na busca por uma reparação referem-se problemas 
pertinentes a seara processual (administrativa ou judicial): como 
mencionado, a burocracia, e, não menos sério, o baixo efetivo de 
pessoal para o trato dessas questões, fazem com que procedimentos 
administrativos ou ações judiciais se arrastem por anos a fio até um 
provimento final (quando há um).
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Portanto, em que pese constar no site da ONU que o Brasil está 
em processo de elaboração de um NAP para a implementação dos 
POs, objetivando uma devida harmonização da interface “Empresas e 
Direitos Humanos” em solo nacional, e, apesar das medidas narradas 
já existentes em prol da promoção e defesa dos direitos humanos 
no seio das atividades empresariais, não é difícil concluir que, até o 
momento, todas mobilizações, planos desenvolvidos, normas criadas 
e ações executadas não foram suficientes para o intento almejado, 
seja pela ausência de participação de atores não políticos, seja pelo 
poder econômico e político que as empresas representam, ou ainda, 
pela falta de sinergia intergovernamental no trato da questão e na 
aplicação de punições face as violações praticadas.

Diante do exposto, em que pese as necessidades nesse contexto 
temático serem nacionais – promoção e defesa dos direitos humanos 
e consequente enfrentamento de violações corporativas –, para o 
‘caso brasileiro’ e suas especificidades, o FGV.CDHeE34 menciona que 
experiências na concretização e uso de NAPs de outros Estados podem 
auxiliar no desenvolvimento do NAP brasileiro e no planejamento de 
outras ações pertinentes à harmonização da interface entre ‘Empresas 
e Direitos Humanos”, e, de implementação dos POs; nesse sentido, 
partindo dessa premissa e com base nas exitosas experiências de vinte 
e quatro NAPs estrangeiros35, sugere:

•	 que o Brasil institua e mantenha um grupo de trabalho 
interministerial, com cronograma claro de trabalho e de 
reuniões periódicas – inclusive, como acréscimo à proposta 
retro, o presente texto ainda destaca a necessidade de 
uma sinergia ainda maior entre atores governamentais, 
encampando outros níveis e instâncias que não somente 
os ministérios, para que as ações do Poder Público sejam 
uníssonas e próximas da população frente ao poderio político 

34 SCABIN, Flávia; ACCA, Thiago (coords). Op cit., 2017.
35 BUSINESS AND HUMAN RIGHTS RESOURCE CENTRE. [Site] Estados que 
produziram um plano de ação nacional. Disponível em: <https://www.ohchr.org/EN/
Issues/Business/Pages/NationalActionPlans.aspx >. Acesso em 28 de julho de 2021.
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corporativo;

•	 que o Brasil se impenhe na criação e no uso de uma 
Avaliação de Base efetiva, clara e séria, como instrumento de 
identificação de prioridades na implementação de medidas 
e de lacunas normativas e procedimentais que corroborem 
para a prática de violações corporativas aos direitos 
humanos – inclusive, o presente texto também ressalta a 
necessidade de procedimentos que garantam um dinamismo 
de constante análise e reavaliação de passos, lacunas e 
prioridades na implementação adequada dos POs que sejam 
lançados na pretensa Avaliação de Base (isso garantirá, 
ao final da elaboração desse dito documento referencial, 
maior proximidade de seu teor com a realidade pátria a ser 
enfrentada).

•	 que o Brasil crie instrumentos de consulta ampla aos atores 
estratégicos dessa seara temática (surveys, entrevistas 
individuais, reuniões em grupo, eventos, entre outros), o que 
legitimará todo o processo de construção e implementação 
de um NAP ou de outra ação pertinente à harmonização 
necessária entre ‘Empresas e Direitos Humanos’. 

•	 que a elaboração de um NAP brasileiro privilegie o uso de 
linguagem (clássica) já sedimentada em tratados e pactos 
internacionais de promoção e proteção dos Direitos Humanos, 
permitindo melhor trânsito e reconhecimento de seu teor 
pelos demais Estados e órgãos internacionais de defesa da 
dignidade humana, e, aproximando-o de uma compreensão 
mais clara e de um manuseio sistemático por todos os atores 
envolvidos em situações negociais e pelos defensores pátrios 
dos direitos humanos, não importando a situação vivenciada 
ou o olhar lançado sobre específica demanda.
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Em suma, após breve exposição teórica conceitual e de temática 
pertinente feita neste texto, sucedida da apresentação de objetivos 
pretendidos com a implementação dos POs e da importância de um 
NAP e de outras medidas e ações em nome de uma harmonização da 
interface entre ‘Empresas e Direitos Humanos’, realizada a exposição 
de experiências vivenciadas por outros Estados como sugestões para 
um NAP brasileiro, identificadas as principais iniciativas brasileiras 
de proteção dos direitos humanos e seus entraves e desafios mais 
usuais, apresentadas as violações corporativas que se destacam 
em solo nacional, e, enfim, indicadas sugestões para a recepção 
adequada dos POs no cenário nacional, resta aqui dois convites aos 
leitores: 1- que façam estudo e reflexão profundos sobre os temas e 
desafios apontados, vez que ambos impactam diretamente em suas 
subsistência e dignidade; e, 2 - que sejam multiplicadores dos ideais 
existentes nos POs, auxiliando, em seus meios de inserção pessoal 
e profissional (privado ou público), na disseminação do respeito 
aos direitos humanos e no combate às violações reincidentes que a 
dignidade humana sofre face às cotidianas práticas empresariais de 
lucro pelo lucro.
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1. INTRODUÇÃO

A situação prisional tem sido tema de diversas discussões em 
nosso país. Nunca se ouviu falar tanto de punição ao ser humano seja 
ele quem for e independente do grupo social que venha pertencer. O 
que se busca é uma forma de punição. E a forma mais usada em nossa 
sociedade é a pena privativa de liberdade.

Nessa perspectiva, acredita-se na possibilidade de ressocialização 
do discente apenado por meio da pedagogia do afeto. Por mais que 
existam obstáculos que dificultaram e dificultam a implantação da 
educação escolar nas Unidades Prisionais brasileiras, o importante é 
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oferecer oportunidades àqueles que por algum motivo foram privados 
de condições que permitissem uma vida digna.

Entende-se que a educação escolar não é somente o caminho, 
é o único caminho que aliado a outras formas de ressocialização, 
possibilitam as condições para que o aluno privado de sua liberdade 
possa resgatar sua autoestima, sua dignidade e respeito humano, 
refletir sobre a mudança de atitudes, despertar o interesse pela 
aquisição de novas práticas, novos saberes proporcionando um 
entendimento diferente da concepção que possuíam antes de serem 
restritos à liberdade. Refletir sobre a educação escolar em Unidades 
Prisionais significa repensar antigas questões, que não foram pensadas, 
analisadas e tampouco respondidas pela sociedade contemporânea.

Assim, buscando compreender a função social do direito e da 
educação escolar na vida dos cidadãos privados de sua liberdade, surge 
como ponto de partida da pesquisa, questionamentos apontados como 
problemas do estudo: “O direito cumpre sua função social garantindo 
a educação escolar no processo de ressocialização do cidadão privado 
de liberdade, que teve seu processo de socialização interrompido e 
incompleto?”.

Nesse sentido, a busca por alternativas que reduzam os altos índices 
de reincidências dos cidadãos privados de liberdade, reintegrando-os 
plenamente à sociedade, após o cumprimento da pena, fez com que os 
legisladores vissem na educação e na profissionalização, alternativas 
para atingirem esse objetivo, diminuindo consideravelmente os 
problemas causados pela criminalidade. Espera-se que escola diante 
de suas limitações, propicie aos alunos privados de sua liberdade 
novas oportunidades, novos saberes, novas perspectivas de convívio 
social.

2. O SISTEMA PENITENCIÁRIO NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Pensar juridicamente a questão do sistema penitenciário 
brasileiro é um desafio porque esse sistema passa por inúmeras 
dificuldades e descrédito. Dessa forma, faz-se necessário discuti-lo 
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à luz do direito penal, dos direitos humanos e das políticas públicas, 
uma vez que a falta de infraestrutura dos presídios, seja na falta de 
espaço físico, seja pela morosidade do judiciário em julgar esses 
presos, entre outros problemas, evidenciam a incapacidade política 
de resolver essa situação que afeta milhares de homens e mulheres no 
território brasileiro.

Diante desse contexto, deparamos com a falta de políticas 
públicas voltadas para os grupos de riscos no sentido de prevenção 
da criminalidade, a escassez de investimentos, a precariedade em 
campanhas publicitárias que conscientizem a população sobre a 
realidade do sistema carcerário. Tais situações denotam descaso 
e omissão pelo Estado, uma afronta aos direitos fundamentais, 
assegurados pelo artigo 5º da Constituição Federal.

No estado de Minas Gerais a realidade não se distancia da 
realidade nacional. Porém, um convênio foi realizado entre a 
Secretaria de Defesa Social e Secretaria de Estado da Educação para 
instituir o funcionamento de Estabelecimentos Escolares dentro das 
Unidades Prisionais, tanto as que atendem o regime fechado quanto 
às que atendem o regime semiaberto, caso da Associação de Proteção 
e Assistência aos Condenados.

O Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Defesa 
Social (SEDS) e da  Subsecretaria de Administração Prisional (SUAPI), 
administra 85% de toda a população carcerária do estado, composta 
por mais de 57 mil detentos distribuídos em 151 unidades prisionais 
e 89 escolas funcionando dentro das unidades prisionais e Associação 
de Proteção e Assistência aos Condenados, e, cerca de 8.500 presos 
estudam, 14 mil detentos trabalham, enquanto cumprem penas.

Os detentos recebem ¾ do salário mínimo e remição da pena 
a cada três dias trabalhados, um a menos na sentença. A Suapi conta 
com mais de 300 instituições parceiras que oferecem oportunidade 
de trabalho aos detentos. Minas Gerais oferece 5.625 vagas em cursos 
profissionalizantes aos presos por meio do Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Superior (Pronatec). Cerca de 190 presos 
estão matriculados em curso superior nas modalidades presencial 
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e a distância. A Secretaria de Defesa Social tem convênio com 33 
Associações de Proteção e Assistência aos Condenados (APACs).

3. A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS 
CONDENADOS – APAC

A Associação de Assistência e proteção aos Condenados – APAC, 
nasceu em 1972, na cidade de São José dos Campos - SP, através de um 
grupo de voluntários cristãos, sob a liderança do advogado e jornalista 
Dr. Mário Ottoboni, no presídio Humaitá, para evangelizar e dar apoio 
moral aos presos.

A inexperiência no mundo do crime, das drogas e das prisões 
proporcionou a criação de uma experiência revolucionária. A sigla 
significava Amando o Próximo Amarás a Cristo.

Imagem 1: APAC – Dupla finalidade

Fonte: Disponível em: http://www.fbac.org.br

No ano de 1974, a equipe que constituía a Pastoral Penitenciária, 
concluiu que somente uma entidade juridicamente organizada seria 
capaz de enfrentar as dificuldades e as vicissitudes que permeavam 
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o dia a dia do presídio e assim foi instituída a APAC - Associação de 
Proteção e Assistência aos Condenados, uma entidade jurídica sem fins 
lucrativos, com o objetivo de auxiliar a Justiça na execução da pena, 
recuperando o preso, protegendo a sociedade, socorrendo as vítimas 
e promovendo a Justiça restaurativa. Portanto, a APAC (Associação 
de Assistência aos Condenados), entidade juridicamente constituída, 
ampara o trabalho da APAC (Amando o Próximo, Amarás a Cristo), 
Pastoral Penitenciária, e também de outras Igrejas Cristãs junto aos 
condenados, respeitando, pois, a crença de cada um, de acordo com 
as normas internacionais e nacionais sobre direitos humanos.

Uma ampara a outra, apesar de distintas. É a jurídica que garante 
a espiritual, e, a espiritual a   jurídica. Ambas têm a mesma finalidade: 
ajudar o condenado a se recuperar e se reintegrar no convívio social.

Conforme o modelo da APAC tornou-se mais conhecido 
muitas outras unidades começaram a surgir, dando origem à FBAC 
- Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados. A FBAC, 
sediada em Itaúna – MG, é a entidade que congrega, orienta, fiscaliza 
e zela pela uniformidade das APACs do Brasil e assessora a aplicação 
do Método APAC no exterior, estando filiada à Prison Fellowship 
International - PFI, organização consultora da ONU para assuntos 
penitenciários.

Segundo dados da Federação Brasileira de Assistência aos 
Condenados – FBAC, em todo o Brasil são aproximadamente 150 
APACs e, desde 1999, devido ao fechamento das APACs em São Paulo, 
o Estado em que o movimento assumiu o posto de ‘mais forte’ foi o 
de Minas Gerais. O programa Novos Rumos criado pelo Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais, iniciado em 2009 com o objetivo fortalecer a 
humanização do cumprimento de pena no estado, é um dos grandes 
responsáveis pelo crescimento das APACs na região.
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3.1 A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - 
APAC Ituiutaba

Na cidade de Ituiutaba a Associação de Proteção e Assistência 
aos Condenados funciona em prédio próprio e cumpre rigorosamente 
uma metodologia de valorização humana, visando à reintegração 
social, sem menosprezar a finalidade punitiva da pena.

O objetivo da APAC é evitar a reincidência no crime e proporcionar 
condições dignas para que o condenado possa recuperar-se.

Segundo Alves e Mijares (2014), Ituiutaba é uma cidade de 
interior, aparentemente tranquila, com uma população de 104.067 
habitantes e localização a 137km de Uberlândia e 90 km do Estado de 
Goiás, o que a tornou um grande centro de distribuição de drogas. Por 
esse motivo, a maioria dos detentos da APAC cumpre pena por tráfico 
de drogas.

Conforme experiências vividas pelas autoras retro citadas, 
assim que chegaram em Ituiutaba, se depararam com um cenário 
completamente distinto do que esperavam para um presídio:

A APAC de Ituiutaba é chamada de “APAC da 
transparência”, pois nela não há muros, somente 
uma cerca baixa que separa o preso da sociedade. 
O motivo para tal estrutura é a ideia de que assim 
os detentos fiquem presos pela consciência, já 
que poderiam facilmente transpassar a cerca 
e fugir, mas não o fazem por serem lembrados 
exaustivamente das consequências da fuga. (ALVES; 
MIJARES, 2014, p. 19).

O estudo de Alves e Mijares (2014), apontam que apesar da 
inexistência de muros existia um responsável pela segurança e três 
inspetores que se alternavam em turnos individuais para vigiar os 
apenados. Assim, as autoras ressaltam que:
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Todos que passam na rua podem ver que no espaço 
há uma horta, um jardim, um pequeno lago, um 
quiosque usado como refeitório, acoplado a uma 
cozinha, no qual ficam as mesas e cadeiras. Nesta 
APAC, por uma questão de verbas e infraestrutura, 
cumprem pena os condenados ao regime semi-
aberto e aberto, portanto aqueles condenados ao 
regime fechado necessariamente passam pelo 
presídio antes de ir à APAC, e não o cumprem 
seguindo o método da organização. (ALVES; 
MIJARES, 2014, p. 19).

O ambiente prisional influencia o processo de ressocialização 
e reinserção social. Assim, observa-se que os privados de liberdade 
que cumprem suas penas na APAC são tratados de forma digna e, 
independentemente do crime que cometeram, recebem o mesmo 
tratamento e preparo para voltar a conviver bem em sociedade.

Foto 1: Associação de Proteção e Assistência aos Condenados APAC 
Ituiutaba.

Fonte: Silva, N.M.A (2015)
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Por algum tempo a APAC de Ituiutaba não possuía muros: era 
somente uma cerca com tela que separava o apenado da comunidade. 
Essa estrutura livre de muros fez com que a APAC de Ituiutaba ganhasse 
visibilidade nacional.

3.2 A Escola Estadual Governador Israel Pinheiro x sistema 
prisional

A Escola Estadual Governador Israel Pinheiro, localizada em 
Ituiutaba na região do Triângulo Mineiro, carinhosamente conhecida 
como “ESTADUAL”, vem historicamente afirmando-se como referência 
educativa no contexto escolar regional, contribuindo para a formação 
do cidadão crítico, reflexivo, responsável e criativo. Desde sua criação 
em 1965 oferece para Ituiutaba e região uma educação diferenciada no 
Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos - 
EJA.

Os resultados positivos são alcançados graças a uma gestão 
dinâmica, comprometida e essencialmente a um corpo docente 
qualificado, colaboradores comprometidos com o papel da educação 
como fator de transformação social.

O funcionamento de uma escola dentro das unidades prisionais 
da cidade trouxe uma nova perspectiva para os alunos apenados. O 
início das atividades no sistema prisional, teve bastante relevância 
tanto para a escola quanto para os alunos atendidos.

Percebe-se que a realidade carcerária na cidade de Ituiutaba não 
foge das demais realidades. São duas Unidades Prisionais atendendo 
aos regimes fechado e semiaberto. A Associação de Proteção e 
Assistência aos Condenados de Ituiutaba possui uma rotatividade de 
detentos: são mais ou menos 75 apenados enquanto que no Presídio a 
população carcerária oscila entre 200 a 250 detentos. No que diz respeito 
ao acesso à educação escolar, aos detentos que se interessavam era 
oferecida a oportunidade para estudar por meio das provas do exame 
de suplência tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio.
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Por algum tempo o atendimento era realizado pela Escola 
Estadual Governador Israel Pinheiro, coordenado por uma voluntária 
ligada à igreja católica. Pouco resultado era obtido, pois, o preso só 
desejava a remição de sua pena.

No ano de 2014, a direção da escola foi comunicada de que fora 
escolhida pela Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais para 
funcionar nos ambientes prisionais da cidade de Ituiutaba. Tal escolha 
se deu por força do Decreto Nº 7.626/11 que institui o Plano Estratégico 
de Educação no Âmbito do Sistema Prisional.

Assim como, também, a Lei de Execuções Penais garante em 
seu artigo 17 que a assistência educacional compreenderá a instrução 
escolar e a formação profissional do preso e do internado.

Porém, para que a escola tivesse sua extensão nos ambientes 
prisionais, estes deveriam passar por adequações como foi o caso 
da APAC, que teve seu espaço físico replanejado, adequando-se ao 
ambiente escolar. Em dezembro de 2014 foi inaugurado o auditório 
que também se transforma em duas salas de aula com capacidade 
para 30 alunos.

Quanto à escola do presídio, a mesma foi construída por 
iniciativa conjunta do Governo do Estado, do Poder Judiciário, da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), do Ministério Público e do 
Conselho da Comunidade por meio de verbas da Justiça criminal e 
recursos provenientes da aplicação de penas pecuniárias. A Câmara 
Municipal autorizou a doação feita pelo município de uma área de 
570m², e, através da força do trabalho dos detentos, foram construídas 
seis celas/salas de aulas.

Embora, as instalações da escola da Associação de Proteção aos 
Condenados estivessem prontas para o início das aulas e a escola do 
Presídio inaugurada no dia 25 de abril de 2014, só foi possível iniciar 
as atividades escolares nas duas Unidades no dia 18 de junho de 2015.
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Foto 2: Atividade em sala de Sociologia – APAC - 2016.

Fonte: Silva, N.M.A (2015).

O educador Paulo Freire (1980) por meio de suas reflexões 
contribui para pensar e identificar as problemáticas no sistema 
prisional, ressaltando que toda prática educativa é libertadora. Desta 
forma, afirma que ensinar não é somente transmitir conhecimento e 
sim, proporcionar que o aluno aprenda de dentro para fora.

Para compreender melhor a educação escolar nos ambientes 
prisionais, primeiramente é necessário o entendimento do processo 
ensino-aprendizagem como fonte libertadora e transformadora da 
realidade vivida no cárcere.

Desse modo, Onofre (2007) afirma que:

a escolaridade nas prisões é, portanto, um desafio 
a ser enfrentado pelos organismos públicos e 
estudado por educadores, pois os problemas 
e dificuldades que se apresentam têm sua 
especificidade; no entanto, em nada diferem dos 
problemas e das dificuldades que o sistema público 
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de ensino, em geral, enfrenta no seu dia-a-dia. 
(ONOFRE, 2007 p.8)

Nesse sentido, percebe-se que educação escolar em ambientes 
prisionais é uma realidade que deve ser repensada pelo Estado e pela 
sociedade.

Gráfico 1: Evolução do número de turmas e alunos da APAC entre 2015 – 
2018

Fonte: SIMADE (2018) 3 – Org.: Silva, N.M.A (2018)

O Gráfico 1 mostra o processo de evolução das turmas e alunos 
da escola na APAC no período entre 2015 a 2018. Conforme evidencia 
o Gráfico 1, o número de turmas e alunos decresceu no ano de 2018, o 
que se justifica pela falta de autorização para funcionamento de novas 
turmas.

Na Escola Estadual Governador Israel Pinheiro, funcionando em 
seu segundo endereço na APAC, as salas são separadas e os professores 
circulam normalmente entre os alunos. Os alunos apenados assistem 
às aulas sem algemas e sem vigilância, permanecendo durante todo o 
período de aula a sós com os professores. Porém, devem respeitar os 
regimentos interno da APAC e também da escola que estabelece além 
de normas disciplinadoras também o sistema de avaliação - para que o 
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aluno seja aprovado é necessário que obtenha 50% de aproveitamento 
durante o semestre letivo.

A modalidade de ensino oferecida é a Educação de Jovens e Adul-
tos, e, a carga horária das aulas ministradas no Ensino Fundamental e 
Médio na APAC é de cinco horas aulas semanalmente, o que garante ao 
aluno apenado, respeito às especificidades de cada turma.

No primeiro momento a matriz curricular foi composta por três 
períodos anuais para os anos finais do Ensino Fundamental, sendo 
destinados cem dias letivos para cada período, nos quais foram minis-
trados os conteúdos de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moder-
na – Inglês, Matemática, Geografia, História, Ciências, Arte e Ensino 
Religioso. Para conclusão do Ensino Médio o aluno recluso cumpre 
a carga horária dividida em três semestres, com duração de um ano 
e meio, nos quais serão ministrados os conteúdos de Língua Portu-
guesa, Língua Estrangeira Moderna – Inglês, Matemática, Geografia, 
História, Arte, Biologia, Química, Física, Sociologia e Filosofia. Prepa-
rando assim o educando para o seu ingresso no Ensino Superior.

Gráfico 2: Evolução das turmas e alunos do Presídio de Ituiutaba

Fonte: SIMADE (2018) 4 – Org.: Silva, N.M.A (2018).
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O Gráfico 2 mostra a situação das turmas e do número de alunos 
que frequentaram a escola no presídio de Ituiutaba no período de 
2015 à 2018. Fica evidente que no ano de 2018 houve o fechamento das 
turmas nessa unidade prisional.

Segundo a diretoria do presídio, a falta de agentes penitenciários 
que garantisse a segurança dos professores, foi o motivo pelo qual as 
turmas não foram autorizadas a funcionar.

A Escola Estadual Governador Israel Pinheiro, em seu terceiro 
endereço atende aos detentos no presídio de Ituiutaba, onde as salas 
de aula possuem uma porta gradeada, trancada com um gigantesco 
cadeado, os alunos são conduzidos algemados e após estarem na cela 
de aula são desalgemados permanecendo o tempo todo junto com os 
professores, sendo monitorados pelos agentes de segurança.

Percebe-se que ao fechar as turmas dentro de presídio tal atitude 
demonstrou que o Estado não tem sensibilidade e não tem interesse 
na recuperação daqueles e daquelas que buscam na educação, uma 
forma de olhar para o futuro e abandonar a vida do crime. A escola 
deve ser prioridade em qualquer circunstância da vida do ser humano 
e no sistema prisional, não pode ser diferente, todos temos o direito de 
buscar refazer-se na vida e construir dias melhores.

Por mais que existam obstáculos que dificultaram e dificultam a 
implantação da educação escolar nas Unidades Prisionais brasileiras, 
o importante é oferecer oportunidades àqueles que por algum motivo 
foram privados de condições que permitissem uma vida digna.

A educação escolar não é somente o caminho, é o único 
caminho que aliado a outras formas de ressocialização, possibilitam 
as condições para que o aluno privado de sua liberdade possa resgatar 
sua autoestima, sua dignidade e respeito humano, refletir sobre a 
mudança de atitudes, despertar o interesse pela aquisição de novas 
práticas, novos saberes proporcionando um entendimento diferente 
da concepção que possuíam antes de serem restritos à liberdade.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para o aluno privado de liberdade, a escola possui inúmeros 
significados, além da remição da pena, a escola é o espaço onde 
encontram a afetividade, o diálogo e o respeito. É na sala de aula que 
encontram os portadores de esperanças, os professores, que além de 
transmitir conhecimentos, trazem as boas novas, ou seja, perspectivas 
de dias melhores. É na sala de aula que o apenado se sente como 
um indivíduo normal. As práticas delituosas são deixadas de lado, o 
detento passa a ser tratado como aluno, podendo discutir temas que 
nos dias comuns não têm a oportunidade discutir. Portanto, é a escola 
que proporciona ainda que, de forma limitada, o que os detentos 
anseiam em vários sentidos, oportunidades.

Embora, a literatura jurídica garanta o acesso do privado de 
liberdade à educação escolar, esse direito muitas vezes é negado ao 
apenado, seja por falta de interesse do agente público, seja pela falta 
de comprometimento do Estado em cumprir a própria lei e até mesmo 
por falta de vontade política.

Refletir sobre a educação escolar em ambientes prisionais 
significa repensar antigas questões, que não foram pensadas, 
analisadas e tampouco respondidas pela sociedade contemporânea “O 
que fazer com os detentos e o que esperar deles quando em liberdade?”.

A educação muitas vezes é a saída para a inclusão do apenado e 
sua reintegração na sociedade, uma vez que como encarcerado este 
terá tempo para investir nos estudos, na reflexão e reorientação de 
sua conduta tanto dentro quanto fora da prisão. Todo indivíduo em 
recuperação precisa de uma segunda chance. Garantir aos apenados o 
direito ao acesso à educação escolar é dizer que são cidadãos capazes 
de refazer o caminho de suas vidas, trilhando novos rumos, com novos 
valores.

Espera-se que o aluno apenado perceba que a educação escolar 
não é apenas um benefício para remição de sua pena, mas também 
uma ferramenta fundamental para o seu desenvolvimento cognitivo 
e reinserção social. Embora existam obstáculos que dificultaram 
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e dificultam o funcionamento da educação escolar nas Unidades 
Prisionais de Ituiutaba, o importante é oferecer oportunidades àqueles 
que por algum motivo foram privados de condições que permitissem 
uma vida digna.

Nesse sentido, acredita-se que a educação escolar proporcionada 
através da Escola Estadual Governador Israel Pinheiro, oferecida 
na modalidade Educação de Jovens e Adultos seja compreendida 
pelos detentos como uma alternativa fundamental para contribuir 
na sua reinserção social, atendendo às expectativas de melhoria das 
condições de vida quando voltarem ao convívio social contribuindo 
para melhorar as possibilidades em relação à empregabilidade e a 
continuidade dos estudos.
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Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo. 
E examinai, sobretudo, o que parece habitual. 

Suplicamos expressamente: não aceiteis o que é de 
hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem 
sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade 

consciente, de humanidade desumanizada, nada 
deve parecer natural nada deve parecer impossível de 

mudar.   (Bertolt Brecht).

SUMÁRIO: 1. Resumo; 2. Introdução; 3. Violações históricas e 
permanentes – a escravidão contemporânea e a violência contra os 
povos indígenas; 3.1 A escravidão contemporânea; 3.2 A violência 
contra os povos indígenas; 4. Considerações finais; Referências.

1. RESUMO

O tema apresentado tem como objetivo principal provocar uma 
reflexão sobre a importância e a urgência em se debater direitos 
humanos e em desconstruir os estereótipos que até hoje insistem 
em desqualificar a luta pela dignidade humana. A pergunta ‘direitos 
humanos, para quem e para quê?’ vem de encontro a necessidade de 
elucidar o respeito pela dignidade humana e pela condição humana 
em sua diversidade e amplitude. Assim como, para tal se faz mister 
desconstruir os estereótipos que tentam enfraquecer ou apagar a 
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relevância dos direitos humanos e da luta que se abre com eles em 
prol da própria dignidade da pessoa humana. Para a reflexão proposta 
escolheu-se trazer à tona duas graves violações de direitos humanos 
que são históricas e que permanecem como chagas abertas na 
sociedade brasileira: a escravidão contemporânea e a violência contra 
os povos indígenas. 

Palavras-chave: Direitos humanos; dignidade humana; violações 
de direitos; escravidão contemporânea; povos indígenas.

2. INTRODUÇÃO

A escolha do tema tem como objetivo principal provocar uma 
reflexão sobre a importância e a urgência em se debater direitos 
humanos e em desconstruir os estereótipos que até hoje insistem em 
desqualificar a luta pela dignidade humana.  

Direitos humanos, para quem e para quê? É uma questão que 
faz referência as tantas dimensões e pluralidades humanas, condições 
e situações diversas e adversas na contemporaneidade que compõem 
a desafiadora existência humana. Em sua origem essa indagação 
encontra-se nas lutas sociais por direitos. Afinal, não se trata de 
um dado pronto, mas germinado de um constructo histórico e em 
permanente dinâmica de transformação.

No ano de 2018, eventos lembraram a trajetória de lutas que se 
consubstanciaram em importantes documentos como a Declaração 
Universal de Direitos Humanos de 1948, no âmbito internacional, 
que celebra seus 70 anos e a Constituição Cidadã de 1988, no âmbito 
nacional, com seus 30 anos. Guardadas as particularidades, ambos 
são marcos do reconhecimento da dignidade humana como um 
valor supremo inerente à condição humana, princípio básico do qual 
derivam todos os demais direitos e fundamento próprio dos direitos 
humanos. 

Além do exposto, o ano de 2018 remete, por exemplo, numa 
perspectiva temporal e social, aos 130 anos da abolição da escravatura 
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em 1888, a importância de Maio de 68, as manifestações no Brasil 
contra a ditadura civil-militar e seu ápice com o AI-5 de 68. Deveras 
trata-se de um para alimentar a memória, por isso reverencio a deusa 
da memória – Mnemosyne – a ser lembrada neste contexto. Ela lança 
luzes que costuram um fio condutor a dar voz e vida as lutas pelas quais 
vale a pena abraçar e/ou protagonizar. A deusa ao carregar seu bastão 
de sabedoria quer anunciar o quanto a memória gera conhecimento 
e o conhecimento liberta da ignorância. Assim sendo, cabe recordar, 
como exercício da memória, que os documentos supra citados 
nasceram das lutas contra a violação da dignidade da pessoa humana 
perpetrada pelos horrores da barbárie do nazismo, na segunda grande 
guerra mundial e, de outra monta, no caso do Brasil, da violência 
institucional levada a cabo e as últimas consequências pela ditadura. 

Pode-se afirmar que num mundo onde a vida não é respeitada a 
pergunta direitos humanos para quem? tem como resposta: para todos 
indistintamente. E quando se levanta a questão para quê? Responde-
se no sentido mais pleno da compreensão que invoca à proteção da 
dignidade da pessoa humana. Ou nas palavras de Piovesan (2009) “De 
toda maneira os direitos humanos se inspiram nesta dupla vocação a 
dignidade humana e prevenir o sofrimento humano” (p.108).

O século XXI avança com sua dinâmica de contradições, mas 
também num continuum ou, conforme o conceito braudeliano1, uma 
longa duração que persiste com as violações cotidianas e absurdamente 
recorrentes. Para lembrar dos mais vulneráveis e atingidos pelas 
violações históricas de direitos humanos estão as mulheres, os negros, 
os indígenas, a população LGBT, os pobres, os moradores de vilas, 
favelas e periferias, os trabalhadores do campo, os sem teto, os sem 
terra, os sem acesso aos direitos...

Na realidade brasileira, pode-se relacionar que a violação de 
direitos como os “danos colaterais” atingem todos aqueles que se 
encontram na categoria “estranhos de dentro” de acordo com Bauman 

1 Braudel (1990) defendeu que o tempo não é linear como uma sucessão visível, 
ordenada e sequencial. O que ocorre é coexistência de temporalidades na História, 
principalmente, a longa duração em que as sociedades humanas estão envolvidas e 
imersas configurando, assim, em permanências de certas estruturas.
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(2013), pois são exatamente aqueles que são cidadão de jure, mas não 
o são de fato. São os considerados inimigos do Estado e das elites de 
plantão no poder, são invisíveis quando se trata de acesso aos direitos, 
porém descartáveis e alvo de repressão quando se levantam por eles. 

Em tempo de desmonte de conquistas, de confusão arbitrária 
entre interesses, direitos e privilégios e de parcerias escusas entre 
o público e o privado, ninguém melhor do que a querida professora 
Chauí (2017) para nos chamar à realidade, principalmente, quando se 
trata de democracia e luta por direitos:

O que é um direito? Um direito difere de uma 
necessidade ou carência, de um interesse e de um 
privilégio. Uma necessidade ou uma carência é algo 
particular e especifico. Alguém pode ter necessidade 
de água, outro, de comida. Um grupo social pode 
ter carência de transportes, outro, de hospitais. 
Há tantas necessidades quanto indivíduos, tantas 
carências quanto grupos sociais. Um interesse 
também é algo particular e específico, dependendo 
do grupo ou da classe social.  Necessidades ou 
carências, assim como interesses tendem a ser 
conflitantes porque exprimem as especificidades 
de diferentes grupos e classes sociais. Um direito, 
porém ao contrário de necessidades, carências e 
interesses não é particular e específico, mas geral e 
universal, válido para todos os indivíduos, grupos e 
classes sociais. Assim, porém, a carência de água e 
de comida manifesta algo mais profundo: o direito à 
vida. A carência de moradia e de transporte também 
manifesta algo mais profundo: o direito a boas 
condições de vida. Da mesma maneira, o interesse, 
por o exemplo, dos estudantes exprime algo mais 
profundo: o direito à educação e à informação. 
Em outras palavras, se tomarmos as diferentes 
carências e os diferentes interesses veremos que 
sob eles estão pressupostos direitos. Diversamente 
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de necessidade, carências e interesses que 
pressupõe direitos ainda não concretizados, o 
privilégio é o que se opõe ao direito: justamente 
por sua universalidade, um direito se opõe ao 
privilégio, pois este é sempre particular e nunca 
pode universalizar-se, de maneira que onde há 
privilégios não pode haver direitos. (p.34 e 35). 

É neste cenário que somos, na condição de sociedade, intimados 
a compreender para quem e para que direitos humanos. Entretanto, 
o subtítulo instiga pensar uma composição de um elo perverso que 
desenha culturalmente e historicamente estereótipos em relação aos 
direitos humanos que nutre o deflagrar das violações. 

De acordo com Soares (s/d) o tema direitos humanos enfrenta uma 
série de estereótipos que são frutos de um processo de manipulação da 
opinião pública por estabelecer diretamente um paralelo equivocado 
com a defesa do “bandido”. 

Portanto, é voluntária, ou seja, há interesses 
poderosos por trás dessa associação deturpadora. 
Somos uma sociedade profundamente marcada 
pelas desigualdades sociais de toda sorte, e 
além disso, somos a sociedade que tem a maior 
distância entre os extremos, a base e o topo da 
pirâmide sócio-econômica. Nosso país é campeão 
na desigualdade e distribuição de renda. As 
classes populares são geralmente vistas como 
“classes perigosas”. São ameaçadoras pela feiúra 
da miséria, são ameaçadoras pelo grande número, 
pelo medo atávico das “massas”. Assim, de certa 
maneira, parece necessário às classes dominantes 
criminalizar as classes populares associando-
as ao banditismo, à violência e à criminalidade; 
porque esta é uma maneira de circunscrever a 
violência, que existe em toda a sociedade, apenas 
aos “desclassificados”, que, portanto, mereceriam 



508 | Muito prazer!Nós somos esses ‘tais’  DIREITOS HUMANOS!

todo o rigor da polícia, da suspeita permanente, da 
indiferença diante de seus legítimos anseios. (p. 3 
e 4). 

A reflexão sobrevém do senso comum que tende a não ter uma 
compreensão de quem é o “bandido”, que de forma genérica está 
vinculado a criminalidade, mas não se discute se quer a origem e as 
causas da criminalidade. Ademais, tal pensamento que se refere ao 
chamado “bandido” esvazia o sujeito e rouba dele a sua humanidade, 
portanto, ele é julgado de forma cruel a ser submetido a todo tipo de 
tratamento degradante, o que é perceptível com um mínimo de leitura 
sobre as condições do sistema carcerário no Brasil que tem hoje a 3ª 
população encarcerada do mundo. E isto também se dá à custa do 
jargão de campanhas que anuncia que é melhor construir cadeias que 
escolas.

Reconhecer que o outro é detentor de direitos iguais, ou melhor, 
que o outro é sujeito de direitos como a si próprio é o mínimo que se 
espera, a despeito do pesar de uma sociedade que traz em sua essência 
e materialidade as marcas das desigualdades.

3. VIOLAÇÕES HISTÓRICAS E PERMANENTES – A 
ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA E A VIOLÊNCIA CONTRA OS 

POVOS INDÍGENAS:

3.1 A escravidão contemporânea

Para esta reflexão será utilizado o conceito escravidão 
contemporânea, uma vez que se pretende tratar tanto de sua 
permanência no tempo presente, quanto de suas particularidades 
atuais. O conceito escravidão moderna não seria adequado, por 
se referir a um tempo histórico específico (séculos XVI-XIX), com 
características determinadas, particularizadas em função do tráfico 
de seres humanos negros advindos do continente africano ter se 
constituído numa forte comércio para o estabelecimento da escravidão 
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no novo mundo. Entretanto, a escravidão continua a ser uma chaga 
aberta no Brasil. A prática não mais é endossada legalmente, mas 
persiste a permear o cotidiano da sociedade, como parte de uma 
relação que insiste em tratar pessoas como coisas. Comportamentos 
e mentalidades forjados outrora ainda irradiam socialmente práticas 
que levam à exploração extrema do trabalho humano. Afinal, a 
escravidão permanece como uma realidade brutal de submissão 
das pessoas e de aniquilamento da dignidade humana. Embora em 
situações e realidades diferenciadas (século XVI até o século XIX, mais 
precisamente com a abolição em 1888, a escravidão era legalizada e 
institucionalizada; hoje é prática combatida pelo Estado), constata-se 
a sua reinvenção na atualidade e ao mesmo tempo a existência de uma 
cultura escravista tecida historicamente no seio da sociedade.

A escravidão no Brasil não é uma anomalia do presente, é um 
continuum que persiste na contemporaneidade, mesmo que de forma 
ilegal. A compreensão desta reflexão é importante porque elucida no 
tempo e no espaço a presença do trabalho escravo em nossa história, 
ou seja, numa perspectiva de longa duração no Brasil. Ademais, a 
permanência dessa situação por si só demonstra a relevância social, 
histórica e jurídica do tema em questão, o qual vem de uma longa 
tradição de pesquisa acadêmica.

Nas palavras de Vaccaro (2018) percebe-se que

Em termos de marcos normativos para o estudo 
do trabalho escravo contemporâneo temos a Lei 
10.803/03 que alterou a redação do artigo 149 
do Código Penal (CP) e fincou a tipificação da 
conduta sobre três elementos-chave: a realização 
de trabalhos forçados, de jornada exaustiva e 
de trabalho em condições degradantes. Sendo 
entendido como trabalho forçado aquele exigido de 
um indivíduo sob ameaça de qualquer penalidade 
e para o qual ele não se ofereceu de espontânea 
vontade; como trabalho degradante aquele 
realizado em descumprimento a condições básicas 
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de higiene, de segurança e de saúde do trabalhador, 
ou seja, em condições que menosprezem os 
direitos de personalidade do indivíduo; como 
jornada exaustiva aquele realizado em intensidade 
e frequência capaz de gerar prejuízos à saúde física 
ou mental do indivíduo. [...] Ainda, mais recente 
sobre o tema temos a Portaria 1.293 de 28 de 
dezembro de 2017 que regulamenta os conceitos de 
trabalho em condições análogas à de escravo.

A erradicação do trabalho escravo envolve todo um sistema de 
justiça, a ampla compreensão de justiça social, de conscientização da 
sociedade e, principalmente, de efetiva repreensão dos violadores de 
direitos humanos do trabalhador. A situação é tão alarmante que os 
dados do Observatório Digital do Trabalho Escravo no Brasil revelam 
que

...1,73% dos 35.341 trabalhadores resgatados da 
escravidão no país entre 2003 e 2017 eram vítimas 
reincidentes. Isto significa que 613 trabalhadores 
foram resgatados pelo menos duas vezes no 
período de 15 anos. Quatro destes trabalhadores 
foram resgatados quatro vezes e outros 22 foram 
resgatados três vezes. 
[...]
A reincidência de trabalhadores que retornam ao 
ciclo da escravidão é maior entre aqueles com baixo 
grau de instrução: a taxa para os trabalhadores 
analfabetos é o dobro daquela em relação aos que 
possuem o ensino fundamental completo. Segundo 
a OIT, as dificuldades de acesso às políticas 
públicas, especialmente educação e outros direitos, 
aumentam a situação de vulnerabilidade social dos 
trabalhadores, facilitando o seu aliciamento e a 
exploração do seu trabalho. 
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Ainda, os números e as informações que o seguem, revelam e 
muito sobre a permanência das condições que atentam à dignidade da 
pessoa humana. Conforme o Ministério do Trabalho:

• Entre 1995 e 2015, foram libertados 49.816 
trabalhadores que estavam em situação análoga à 
escravidão no Brasil.
• Os trabalhadores libertados são, em sua maioria, 
migrantes internos ou externos, que deixaram suas 
casas para a região de expansão agropecuária ou 
para grandes centros urbanos, em busca de novas 
oportunidades ou atraídos por falsas promessas.
• 95% dos trabalhadores libertados são homens, 
83% têm entre 18 e 44 anos de idade e 33% são 
analfabetos.
• Os dez municípios com maior número de casos 
de trabalho escravo do Brasil estão na Amazônia, 
sendo oito deles no Pará.
• Tradicionalmente, a pecuária bovina é o setor 
com mais casos no país. No entanto, há cerca 
de dez anos intensificaram-se as operações de 
fiscalização em centros urbanos, até que em 2013, 
pela primeira vez, a maioria dos casos ocorreu 
em ambiente urbano, principalmente em setores 
como a construção civil e o de confecções. (Fonte: 
Ministério do Trabalho).

A realidade assustadora é desnudada pelas informações supra 
citadas e, como dito na introdução, o ano de 2018 remete aos 130 anos 
da abolição da escravatura em 1888, que diante da permanência da 
escravidão no Brasil não há nada para comemorar, mas muito há para 
ser combatido.
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3.2 A violência contra os povos indígenas

Ao refletir historicamente sobre violações de direitos humanos 
no Brasil há que se lembrar dos povos originários que desde a invasão 
portuguesa sofrem atentados contra a dignidade. O imaginário que se 
produziu e ainda se produz sobre esses povos, em geral, traz a marca 
de estereótipos que se alicerçam no modo de viver ocidental e cristão. 
A partir disso, construiu-se argumentos que compuseram justificativas 
para catequizá-los, exterminá-los ou integrá-los à sociedade com 
o intuito de torná-los úteis ao “progresso civilizatório”. Por detrás 
destas justificativas consolidaram-se os rótulos sobre os indígenas 
que se enraizaram em forma de preconceitos identificando-os como: 
bárbaros, canibais, idólatras, preguiçosos, avessos ao trabalho, 
selvagens... 

A partir do exposto, o modo de viver destes povos sofre com 
diversas violências que diretamente consumam-se com o racismo, 
com a discriminação, com a invasão de suas terras. Assim sendo, vale 
retomar a reflexão sobre diversidade étnica-racial de Piovesan (2016) 
que “ao longo da história, as mais graves violações aos direitos humanos 
tiveram como fundamento a dicotomia do ‘eu versus o outro’, em que 
a diversidade era captada como elemento para aniquilar direitos.” (p. 
348).

Ser “índio” é ser sujeito de direitos, mas também deve ser 
compreendido em sua diversidade étnica e cultural. É importante 
destacar que o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 
(IBGE) de 2010 revelou que a população indígena soma cerca 896,9 mil 
indígenas. Dos que se declaravam indígenas mais de 520 mil vivem em 
áreas rurais e aproximadamente 357 mil residem nas cidades. São 305 
etnias distintas e 274 línguas indígenas existente.

Quanto aos direitos dos indígenas pode-se verificar que 
a Constituição Federal de 1988 nos seus artigos 231 e 232 traz o 
reconhecimento ao respeito pelas formas de organização social, 
econômica e cultural dos povos indígenas, incluindo aí suas crenças, 
costumes, tradições e o direito sobre suas terras. Já o Decreto 5051/04 
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(Convenção 169 da OIT) ressalta o reconhecimento desses direitos 
estabelecidos pela Constituição de 88 e destaca o respeito às formas 
diferenciadas de vida e organização de cada povo indígena, bem como 
de gestão e de desenvolvimento de seus territórios. 

Apesar da Constituição Federal de 1988 reconhecer o direito das 
populações indígenas e dos avanços significativos em alguns aspectos, 
muito ainda falta para ser garantido e respeitado como, por exemplo, 
o principal deles: o direito à terra. Portanto, isto leva a constatação de 
uma triste realidade de violência e de um fosso entre direitos inscritos 
“no papel”, mas não protegidos de fato. 

As violações aos direitos à terra e à vida dos índios chegaram e 
chegam a extremos. Como exemplos, o Massacre dos Yanomami de 
Haximu em Roraima em 1993, o assassinato do indígena Galdino em 
Brasília, em 1997 e o massacre dos Guarani-Kaiowá, na região do Mato 
Grosso do Sul em 2011 que segue ainda em 2021, etnia que se encontra 
sob graves ameaças, dentre tantos outros que comprovam o quadro de 
violência contra os povos indígenas no Brasil.

O “Relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil 
– dados de 2016” denuncia os diversos tipos de brutalidades que 
ferem a dignidade desses povos. No capítulo II intitulado “Violência 
Contra a Pessoa” é elencado um rol de atrocidades como: assassinato, 
tentativa de assassinato, homicídio culposo, ameaça de morte, lesões 
corporais dolosas, abuso de poder, racismo e discriminação étnico 
cultural e violência sexual. Todas são práticas mais recorrentes do 
que se imagina. Assim sendo, alguns dados são indicativos do quanto 
a violência é disparada contra os indígenas e no caso das vias de fato 
o Relatório alerta:
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Fonte: “Relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil – dados de 
2016”. p.78. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A violência que segue em escalada, no século XXI, contra os 
povos originários vem do próprio Estado brasileiro por conivência, 
por omissão e por ordem, assim como é deflagrada pelos latifundiários 
e pelas grandes empresas. 

As relações estabelecidas entre o Estado e os povos originários, 
sobretudo ao longo dos séculos XX e XXI, estão na atual agenda 
e cristalizam opiniões francamente baseadas em equívocos 
historicamente construídos e reafirmados, representando assim 
uma violação dos direitos humanos indígenas, como exemplo, 
à concentração de terra e de poder nas mãos de poucos que, 
ambiciosamente, pretendem expulsar os índios de suas terras.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A violação de direitos humanos implica no ataque direto a 
dignidade da pessoa humana e que jamais pode ser vista ou entendida 
como uma banalidade ou naturalizada. 

O tema aqui desenvolvido refletiu sobre a importância dos 
direitos humanos, mas que de uma ponta a outra sugeriu que para 
compreender direitos humanos para quem e para quê? depende 
ainda de desconstruir os estereótipos cristalizados por uma elite que 
não tem que se preocupar com tais direitos, mesmo porque já os têm 
assegurados, o que para a maioria é traduzido num longo caminho a ser 
percorrido para quiçá ter acesso a eles. Ademais, da não compreensão 
do lugar dos direitos humanos surge também a ignorância e dessa 
mistura os estereótipos são reproduzidos junto com todas as formas de 
violações. E, quase sempre, são os estereótipos as armas ideológicas 
para justificar as violações. 

A constatação da existência das duas graves violações de direitos 
humanos – a escravidão contemporânea e a violência contra os povos 
indígenas – não se esgotam aqui, pois demandam um estudo bem 
mais amplo e aprofundado. Entretanto, ambas possuem dois traços 
comuns: elas são históricas, não fazem parte de um passado distante, 
assim como, ao permanecerem na sociedade brasileira tornam-se 
exemplos da barbárie que constitui, numa longa duração, um flagelo 
para a História e para o Direito brasileiros.
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1. RESUMO

O presente trabalho investiga a crise contemporânea que 
atinge estruturalmente o Estado Democrático de Direito brasileiro, 
representada sobretudo, pela crise de efetividade dos direitos 
fundamentais, que são os princípios ideológicos estruturantes da 
Constituição da República Federativa do Brasil. A análise orienta-
se pelo questionamento de se a Carta Magna de 1988 seria um 
instrumento apto e bastante para nortear as mudanças voltadas 
para a construção de uma sociedade baseada na dignidade humana. 
Para tanto, primeiramente parte de uma abordagem histórica do 
Constitucionalismo liberal no Brasil e das suas limitações, perpassando 
pela análise de luta de poderes envolvidos na Constituinte de 1987. 
Pretende-se ainda analisar as contradições existentes na estrutura 
do liberalismo político, organizador da democracia constitucional, 
no que se refere a sua capacidade de efetivar uma vida plenamente 
democrática, evidenciando as condições particulares da posição de 
país periférico dependente, como é o caso brasileiro.
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Palavras-chave: Constitucionalismo. Estado Democrático de 
Direito. Constituição Federal de 1988.

2. INTRODUÇÃO

A Constituição da República Federativa do Brasil pretendeu 
superar uma trajetória histórica de um constitucionalismo liberal 
individualista, representando, portanto, mudanças de paradigmas no 
que se refere à positivação de direitos de cidadania. Sua importância 
histórica se encontra no processo de lutas políticas que acabou por 
resultar na redemocratização do país. Portanto, a carta política de 1988 
é oriunda de um contexto sócio cultural preocupado com a temática 
dos direitos humanos, cuja emergência, teoricamente, deveria romper 
com o legado autoritário do regime ditatorial, bem como encaminhar 
o país a um convívio marcado pela busca do bem-estar social, do ponto 
de vista da organização pública.

Evidente que ao analisar a teoria geral do direito a Constituição 
seria o próprio pilar estruturante da ideia de Estado Democrático 
de Direito. Passados trinta anos do processo de formação da Carta 
Política de 1988 parece necessário evidenciar a crise contemporânea 
que atinge estruturalmente o Estado Democrático de Direito no Brasil, 
não somente no que se refere a crise de efetividade dos denominados 
direitos humanos enunciados pela carta constitucional, especialmente 
aqueles de segunda dimensão ou também chamados direitos sociais 
mas, também a crise generalizada das instituições políticas e judiciárias 
em constante e flagrante desrespeito as premissas principiológicas 
básicas da Constituição da República Federativa do Brasil. Neste 
sentido, parece salutar questionar se a Constituição Federal seria um 
instrumento apto suficiente para nortear mudanças voltadas para a 
construção de uma sociedade mais digna e igualitária.
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3. PERSPECTIVA HISTÓRICA DO CONSTITUCIONALISMO 
LIBERAL NO BRASIL

Desde uma perspectiva histórica europeia, as concepções liberais 
de governo constitucional e de liberdades individuais impostas contra 
o Estado originam-se no final do período medieval, na afirmação 
dos poderes independentes do senhorio por parte das aristocracias 
europeias contra o avanço das monarquias centralizadoras. Estes 
princípios essencialmente feudais foram apropriados mais tarde por 
objetivos mais democráticos, modernos e progressistas. Já no século 
XVIII foram expandidos dos privilégios do senhorio para liberdades 
civis mais universais e direitos humanos, mas os princípios originais 
são advindos de um sistema de relações sociais muito diferentes do 
qual foram adaptados. O liberalismo é uma ideia moderna baseada em 
formas pré-modernas e pré-capitalistas de poder, e se ao mesmo tempo 
seus princípios básicos são anteriores ao capitalismo, o que torna 
possível a identificação entre democracia e liberalismo é o próprio 
capitalismo. Em outros termos: o modo de produção capitalista tornou 
possível a redefinição de democracia e sua redução ao liberalismo 
(WOOD, 1995, p. 198-201).

Evidente que o liberalismo político no Brasil possui formatações 
próprias e o horizonte ideológico do constitucionalismo, que representa 
a própria representação da concepção técnico formal liberal na esfera 
do Direito, foi sistematizado e fixado já no regime monárquico. Mas, 
foi com o desmantelamento do Império, por questões econômicas e 
fatores institucionais como a questão abolicionista, a crise militar e o 
estremecimento entre as relações Estado e igreja, que surgiria o Estado 
Liberal Republicano em 1889. A partir de então é possível afirmar a 
existência de uma retórica legalista, sustentando-se em um discurso 
constitucional que determina o povo como detentor do poder político, 
mas que formalizava uma ordem sócio econômica que beneficiava 
segmentos oligárquicos regionais. (WOLKMER,2003, p. 88-89).

As duas primeiras constituições, a monárquica de 1824 e a 
republicana de 1891, foram imbuídas pela particularidade de um 
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individualismo liberal conservador que não expressava sob nenhum 
vínculo a vontade popular. Na década de 1920 instaurou-se uma crise 
que conduziu ao desmantelamento da Velha República. Novos atores 
e novas reivindicações das massas urbanas passam a fazer parte do 
novo quadro social brasileiro, e então entra em cena um novo Estado 
que não deixa de ser oligárquico, mas que era o único sujeito apto 
a unificar nacionalmente o desenvolvimento industrial e a nova 
sociedade burguesa. Neste contexto, a Constituição de 1934 se coloca 
e a distância entre o Brasil legal e o Brasil real era imensa. Na verdade, 
a ordem jurídica liberal da época era uma construção arbitrária do 
legislador totalmente inadequada à realidade da época. O fato é que 
historicamente as constituições citadas expressavam os intentos 
de regulamentação das elites agrárias locais e não possuíam real 
autenticidade nas lutas populares por cidadania. (WOLKMER, 2003, 
p. 91).

Já as demais constituições brasileiras, incluindo as dos anos de 
1937, 1946, 1967 e 1969, representam um constitucionalismo de base 
não democrática, sem qualquer tipo de participação popular e fruto 
de uma cultura política repressora e conservadora no que se refere 
aos interesses e reconhecimento institucional do bem comum dessa 
sociedade. Portanto, a tradição do Constitucionalismo brasileiro 
primou por formalizar a realidade da nação, adequando-a a textos 
político-jurídicos estanques, plenos de ideais e princípios meramente 
programáticos (WOLKMER, 2003, p. 93). “Em regra, as constituições 
brasileiras recheadas de abstrações racionais não apenas abafaram as 
manifestações coletivas, como também não refletiram as aspirações e 
necessidades mais imediatas da sociedade”. (WOLKMER, 2003, p. 93).

Já no que tange a Carta Política de 1988 há uma mudança de 
paradigmas. É importante salientar que esta não se reduziu a uma mera 
medida ofertada à sociedade brasileira, foi uma resposta a uma ampla 
luta política de movimentos sociais advindos de inúmeros setores da 
sociedade em diferentes partes do país, reivindicando inúmeras pautas 
no que se refere ao reconhecimento de direitos de cidadania. Mas, é 
necessário analisar criticamente desde uma perspectiva histórica os 
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embates pelo poder no que se refere ao processo de formulação da 
atual Constituição Federal.

Evidente que a constituinte defendida pela maioria da sociedade 
civil deveria ser aberta e democrática. No entanto, ocorreu que após 
o falecimento de Tancredo Neves houve a posse de José Sarney como 
presidente da república, em 1985, e em junho do mesmo ano o então 
presidente envia ao Congresso a proposta do governo para convocar 
uma assembleia nacional constituinte, formada por deputados federais 
e senadores a serem eleitos no pleito direto, previsto para ocorrer em 
1986, e também pelos já eleitos senadores de 1982. Tais parlamentares 
deveriam acumular funções legislativas e também constituintes, era a 
proposta, portanto de uma constituinte congressual. Evidentemente 
era uma proposta que contrariava completamente a constituinte 
defendida pela sociedade civil. Tratava-se claramente de uma estratégia 
formulada pelas forças conservadoras que faziam parte da coalizão de 
poder, guiava-se o projeto da transição democrática. Era uma medida 
para garantir a continuidade de aspectos do poder do regime anterior 
através do controle da constituinte (VERSIANI, 2010).

A despeito das inúmeras pressões sociais e mesmo diante de 
inúmeros impasses e negociações no dia 27 de novembro de 1985 
houve a formação de uma constituinte congressual, que foi instalada 
em fevereiro de 1987 e Ulysses Guimarães foi eleito seu presidente. 
Como seria de se esperar o caráter heterogêneo da coalizão que guiou 
a transição resultou em propostas muito divergentes e contraditórias, 
resultando em inúmeros conflitos ao longo do trabalho constituinte. 
Ocorreu que desde a instalação da assembleia nacional constituinte 
entidades supranacionais da sociedade civil organizavam congressos 
e debates públicos com parlamentares, na tentativa de envolvê-los 
no compromisso em relação às inúmeras demandas sociais. Então, a 
intensa mobilização popular pressionou a criação de meios jurídicos 
que garantissem à participação direta do conjunto da sociedade nas 
decisões da assembleia (VERSIANI, 2010).

Importantes mudanças nos padrões de mobilização e 
participação social em nível institucional foram introduzidas após 
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anos de ditadura civil militar. Ademais, as conquistas são evidentes no 
que se refere à formalização de direitos humanos na carta política de 
1988, sobretudo no que tange aos direitos sociais básicos, dotados de 
uma substância jamais vista em Constituições anteriores (VERSIANI, 
2010). Porém, é também um fato histórico que o processo de transição 
democrática no Brasil foi “orientado” por forças conservadoras que 
detinham o poder econômico e político.

Neste sentido, Wolkmer (2003, p. 93) apesar de reconhecer 
avanços históricos no que se refere a Constituição de 1988 afirma que 
se trata na realidade de um retrato igualmente liberal, formalista e 
vulnerável que acaba por dar abertura a servidão da legitimação 
da vontade das elites e a preservação estrutural do status quo. Na 
realidade, a Constituinte de 1987 foi um processo que exprimiu a 
força e a tensão entre grupos sociais com interesses antagônicos, e 
apesar das importantes conquistas históricas o constitucionalismo 
social brasileiro, em suas contradições de valores advindas da própria 
estrutura de Estado capitalista, resume em seu cerne, portanto, o 
problema da legitimidade do ordenamento no tocante a organização 
do poder e espelha a crise profunda do Estado e da sociedade. 
(BONAVIDES, 2011, p. 373-388).

De fato, não há que se ignorar o fato de que o núcleo fundamental 
da reprodução capitalista permanece no arcabouço legal, aliás, como 
já permanecia. Nesta lógica, Mascaro (2010, p. 28) afirma que em casos 
extremos como os das ditaduras da América Latina a subjetividade 
jurídica pode até ser comprimida ou reconfigurada, mas sempre 
será mantida em seu mínimo para que a dinâmica de reprodução do 
capital aconteça, então, a constituição até pode ser rasgadas, mas o 
código civil sempre será mantido intacto. Portanto, nunca houve uma 
ruptura substancial do poder político dominante, a dominação de 
classe permanece e as contradições do próprio liberalismo político 
são exaltadas pela posição de país periférico do Brasil.



 | 527Muito prazer!Nós somos esses ‘tais’  DIREITOS HUMANOS!

4. AS CONTRADIÇÕES DA DEMOCRACIA 
CONSTITUCIONALISTA LIBERAL E A IMPOSSIBILIDADE DE 

EMANCIPAÇÃO REAL DO HOMEM

É possível afirmar a existência de contradições estruturais na 
teoria constitucionalista democrática do liberalismo político que 
limitam a real emancipação do homem em termos de dignidade. Na 
realidade, as condições reais que tornam possível as democracias 
liberais acabam por limitar o alcance da responsabilidade democrática 
à medida que o capitalismo acabou por substituir o privilégio político 
pela força da coerção econômica. Tratou-se da concepção de uma 
democracia meramente formal, mesmo o sufrágio universal sendo 
certamente um avanço histórico, houve uma separação entre a 
condição cívica e a posição de classe. Embora, o direito de cidadania 
não seja determinado por posição sócio econômica, a igualdade cívica 
acaba por deixar intacta a exploração de classe (WOOD, 1995, p. 29; p. 
173). Eis o núcleo fundamental da contradição da teoria democrática 
constitucional do liberalismo.

O capitalismo é marcado por uma diferenciação única da esfera 
econômica, já que as funções sociais de produção e distribuição, 
extração e apropriação de excedentes, e a alocação do trabalho 
social são privatizadas e obtidas por meios não autoritários e não 
políticos, e sim pelo mecanismo de intercâmbio de mercadorias. 
O poder de apropriação de mais valia e de exploração não se baseia 
diretamente nas relações de dependência jurídica ou política, mas 
pela relação contratual entre produtores livres e aqueles que possuem 
a propriedade privada dos meios de produção (WOOD, 1995, p. 35). 
Wood coloca (1995, p. 43): “O capitalismo tem a capacidade única de 
manter a propriedade privada e o poder de extração de excedentes 
sem que o proprietário seja obrigado a brandir o poder político direto 
no sentido convencional”.

A economia política burguesa universaliza as relações de 
produção quando analisa a produção abstraindo suas determinações 
sociais específicas, demonstrando, assim uma perpetuação da 
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harmonia das relações sociais. A esfera política, na verdade possui 
um caráter especial, pois o poder de coação que apoia a exploração 
capitalista não é acionado nem pelo apropriador, nem na subordinação 
política ou jurídica do produtor a um senhor. No entanto, mesmo com 
esta diferenciação entre economia e política, a esfera econômica se 
apoia firmemente na política (WOOD, 1995, p. 35).

Neste contexto, o direito capitalista enquanto forma possui uma 
história real que se desenvolve não como um mero sistema de ideias, 
mas como um sistema específico de relações, no qual os homens 
entram em consequência não de uma escolha consciente, mas porque 
a isso lhes obrigam as condições de produção. Logo, o homem se torna 
o sujeito jurídico pela mesma força da necessidade a qual o produto 
natural se transforma em mercadoria. A forma sujeito de que o 
indivíduo é revestido surge como condição de existência da liberdade 
e da igualdade formal, que se fazem necessárias para que se constitua 
uma esfera de trocas mercantis e também a figura do proprietário 
privado destes bens, que são objetos de circulação. Neste sentido, a 
forma jurídica é gerada pela forma mercantil, ou em outros termos, 
a relação econômica de troca deve existir para que surja a relação 
jurídica. (NAVES, 2008, p. 42; p. 54; p. 65).

Trata-se da liberdade, atributo da personalidade, que existe por 
e para a troca, ou seja, para que seja possível a constituição de um 
circuito de transações mercantis. O homem só será livre se estiver 
inserido na esfera da circulação. Logo, a troca é a própria constituição 
da liberdade deste homem, então é possível afirmar que quanto mais 
a esfera da comercialização é alargada mais livre será o indivíduo, 
ou seja, a mais absoluta liberdade é a liberdade de disposição de si 
como mercadoria. Portanto, o homem carrega em si o objeto de seu 
comércio, realizando em si a qualidade de sujeito e de objeto ao mesmo 
tempo (NAVES, 2008, p. 67). Pachukanis (1988, p. 71) determina sobre 
o assunto:

O vínculo social entre os homens no processo de 
produção vincula que coisifica nos produtos do 
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trabalho, e que toma a forma de uma legalidade 
elementar, impõe, para a sua realização, a 
necessidade de uma relação particular entre os 
homens, enquanto indivíduos que dispõem de 
produtos enquanto sujeitos cuja vontade habita 
nas próprias coisas. O fato de os bens econômicos 
serem frutos do trabalho constitui uma propriedade 
que lhes é inerente; o fato de eles poderem ser 
negociados constitui uma segunda propriedade, 
que depende somente da vontade dos seus 
proprietários, sob a única condição de tais bens 
serem apropriáveis e alienáveis. Eis a razão pela 
qual, ao mesmo tempo que o produto do trabalho 
reveste as propriedades da mercadoria e se torna 
portador de valor, o homem se torna sujeito jurídico 
e portador de direitos. A pessoa cujo determinante 
é a vontade, é o sujeito de direito.

A forma política e a forma jurídica são advindas da mesma fonte, 
qual seja a lógica de reprodução econômica, na verdade, são pilares 
que estruturam o todo social que atuam em mútua explicação. Seria 
o Estado, através da soberania, que instituiria o direito valendo-se da 
norma jurídica, e se o direito para a ciência juspositivista se reduz 
à norma jurídica, então o direito é o Estado. No entanto tais formas 
sociais possuem especificidades. O núcleo da forma jurídica é o sujeito 
de direito e não advém do Estado, a dinâmica do surgimento do sujeito 
de direito guarda vínculo com as relações de produção capitalista. Será 
a circulação mercantil e a produção baseada na exploração da força 
de trabalho colocada de modo livre e assalariada é que determinam o 
sujeito portador de direitos subjetivos. O Estado posteriormente deve 
realizar a chancela formal da condição de sujeito de direito, e assim 
opera em conjunto com as relações sociais permeadas pelo direito 
(MASCARO, 2010, p. 27).

A forma política é autônoma e conformadora da forma jurídica 
nos limites em que tal ação não afete a reprodução do capital. De 
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maneira que o jurídico quando conforma o político não irá abolir a 
necessária intermediação estatal para a reprodução do capital. A 
autonomia da vontade é o vínculo por excelência da exploração do 
trabalho assalariado, esta não se apresentará socialmente como um 
poder dos indivíduos sem intermediação política, pois a carência de 
tal vínculo acarretaria uma anarquia mortal à reprodução. Justamente 
pela existência de tal vínculo de conformação, que respeita o solo 
estrutural da reprodução da mercadoria que o Estado carrega mesmo 
em caso de ditaduras e exceções, é que é possível inovar os laços 
jurídicos no campo do direito político, do público e de setores do 
direito privado, mas o núcleo fundamental da subjetividade jurídica 
não será alterado (MASCARO, 2010, p. 28).

Então, o núcleo da forma sujeito se manterá como razão 
estrutural de preservação da mercadoria, o que é sem dúvida também 
a razão estrutural de preservação da forma política do Estado. Na 
operacionalização entre forma política estatal e forma jurídica, estas se 
engendrarão estruturalmente a partir das relações sociais capitalistas. 
“Se no que tange à forma, política e direito são duas estruturas 
insignes, na operacionalização técnica se agrupam” (MASCARO, 2010, 
p. 28). Será assim que o Estado passa a ser compreendido como Estado 
de Direito, instaurando-se um regime de circulação das vontades 
políticas e dos atos do Estado a partir de procedimentos que serão 
manipuláveis mediante a forma jurídica (MASCARO, 2010, p. 27-28).

As transformações do Estado moderno na contemporaneidade 
não possibilitaram uma ruptura ontológica com a estrutura 
do Estado capitalista, sendo possível compreender os motivos 
pelos quais as mudanças históricas na forma do direito positivo 
resultam na incapacidade de prover os aspectos legais necessários 
à institucionalização da vida política e social, em termos realmente 
democráticos. Mesmo no que se refere ao Welfare State, típico da 
realidade europeia do pós segunda guerra, tratou-se de uma mediação 
para o avanço do processo de concentração de riqueza e de poder 
inerentes à reprodução do capital que acabou por resultar no Estado 
Neoliberal. A realidade é que as transformações do Estado desde a 
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sua concepção no Estado liberal clássico, até a tensão ainda existente 
na contemporaneidade entre as tendências neoliberalizantes e os 
resquícios do Estado de bem-estar social, reafirmam o poder da 
economia e dos valores de mercado em maior ou menor grau. Como 
determina Mascaro (2013, p. 84): “Preside o concerto da totalidade 
da sociabilidade capitalista uma longa e contraditória política da 
mercadoria”.

Evidente que os aspectos do economicismo ontológico da 
estrutura da democracia constitucional liberal parecem exacerbar a 
característica da super exploração do trabalho em realidades que pese 
o processo histórico de posição econômica dependente no capitalismo 
mundial, como é o caso do Brasil.

Neste sentido, Fernandes (1981) considera que as economias 
periféricas possuem características próprias e estão determinadas 
para operar ao nível da integração do mercado capitalista mundial, 
como entidade subsidiária e dependente, ao nível das aplicações 
reprodutivas dos excedentes econômicos das sociedades desenvolvidas, 
e como entidade tributária, ao nível do ciclo de apropriação capitalista 
internacional. Ocorre que é necessário para as elites políticas 
econômicas nacionais controlar as modificações advindas do centro 
para que não aconteça uma completa desestruturação da economia 
incapaz de competição. Neste sentido, ocorrerá uma transferência de 
renda para o exterior objetivando a apropriação das novas tecnologias, 
ao mesmo tempo em que haverá uma super exploração da força 
produtiva e dos recursos naturais como amortecedor de impactos.

Tal contexto parece se aplicar para a compreensão do capitalismo 
dependente, não como mera aplicação da trajetória do capitalismo 
nos países desenvolvidos. Isto implica, sobretudo, no entendimento 
de que a resolução dos problemas brasileiros não se condiciona ao 
mero crescimento econômico. O fato é que o crescimento como se 
mostra não foi e nem será capaz de provocar uma integração nacional 
que promova uma verdadeira revolução democrática, colocando fim 
a um Estado muitas vezes instrumentalizado pelas elites e a uma 
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inconsequente dependência internacional para compensar a débil 
iniciativa privada (FERNANDES, 1981).

5. CONCLUSÃO

O presente trabalho buscou investigar a crise contemporânea 
no Estado Democrático de Direito brasileiro que se expande e se 
aprofunda mediante a não efetivação dos direitos fundamentais 
da Carta Política de 1988 e o constante desrespeito das instituições 
políticas e judiciárias frente a base principiológica constitucional. 
Trata-se de assunto hodierno e de análise necessária frente ao 
constante aprofundamento dessa crise que sobretudo, quando a partir 
da análise histórica das constituições no Brasil é possível analisar que 
a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 representou 
uma ruptura paradigmática no que se refere a institucionalização 
de direitos de cidadania, graças a intensa articulação da luta política 
social pós ditadura civil militar. Evidente que a Constituição de 1988 
representou para muitos a esperanças da democratização de fato da 
sociedade brasileira.

A perspectiva histórica das Constituições liberais no Brasil 
demonstra uma crise permanente no que se refere ao processo de 
emancipação dessa sociedade. Primeiramente, notório observar 
que o constitucionalismo liberal no Brasil nunca significou de fato 
liberdades fundamentais, representando muitas vezes um abismo 
entre a realidade social e a legalidade posta como ideal, ainda quando 
se analisa a história da república. Ademais, é problemático analisar o 
quanto somos um país marcado por constituições típicas de regimes 
totalitários e o quanto essa cultura política conservadora permanece e 
ainda autoriza constantemente o desrespeito de direitos fundamentais 
essenciais para uma vida plenamente democrática nessa sociedade.

Desde uma perspectiva mais crítica, tais questões perpassam 
diretamente pela necessidade de uma análise mais profunda da própria 
capacidade do direito liberal proporcionar uma real emancipação do 
homem. Já que se observa na própria estruturação do Estado e do 
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Direito no capitalismo um economicismo de priorização absoluta 
do mercado que permanece historicamente nas transformações do 
Estado. O fato é que o capitalismo acabou por substituir o privilégio 
político pela força da coerção econômica. Nestes termos, a democracia 
liberal ao permitir formalmente a desigualdade econômica como 
justa e legítima garante os interesses e os privilégios do capital. Ao 
se analisar tal problemática é importante evidenciar ainda a posição 
histórica do Brasil enquanto país periférico dependente, em que 
a super exploração da força produtiva se torna ainda mais gravosa 
graças a constante dependência internacional.
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2 CONTRIBUIÇÕES DISCENTES
- Projeto Vozes do Futuro -
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RETROCESSO INSTITUCIONAL FRENTE À ESCRAVIDÃO 
CONTEMPORÂNEA: projeto de lei n° 6442/2016

Arlinda Maria de Oliveira Berto
Graduanda em Direito pela UEMG - Ituiutaba

SUMÁRIO: 1. Resumo; 2. Fundamentação teórica; 3. Considera-
ções finais; Referências.

1. RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo central compreender 
de forma crítica e analítica a realidade do trabalho escravo rural 
contemporâneo avaliando especialmente o retrocesso institucional 
do Projeto de Lei N° 6442/2016, que coloca em risco a erradicação 
do problema e limita, portanto, a efetividade jurídico-institucional. 
Primeiramente o trabalho versará sobre o histórico de luta política 
social que resultou no reconhecimento pelo Brasil da existência da 
escravidão na nação. Em seguida, pretende-se demonstrar que apesar 
do verdadeiro esforço no combate ao trabalho escravo pelo Brasil, este 
se fez acompanhar de grande dramatização de classes dominantes 
que se mobilizaram a fim de suprimir tais medidas. Finalmente, 
pretende-se analisar de forma mais esmiuçada o grande retrocesso 
que é o Projeto de Lei N° 6442/2016, que objetiva alterar as normas 
reguladoras do trabalho rural no país, uma vez que, esta precarizaria 
as condições de trabalho no campo, afrouxando as regras atuais e 
dificultaria as fiscalizações. A perspectiva metodológica empregada 
é a do método materialista histórico-dialético, de matriz marxiana. 
Pretende-se uma análise para além da dogmática jurídica, sobre os 
fundamentos teóricos da sociologia do trabalho e da teoria crítica dos 
direitos humanos.

Palavras-chave: Trabalho Escravo Rural. Retrocesso institucional. 
Projeto de Lei N° 432 de 2013.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) recebeu as 
primeiras denúncias de trabalho escravo contemporâneo no Brasil 
em meados dos anos setenta e nos anos oitenta a organização passou a 
acompanhar a situação com maior atenção. Ainda segundo a OIT, em 
1993 foram denunciados aproximadamente 20 mil casos de trabalho 
escravo. Contudo, em 1995, a Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos (CIDH) realizou uma visita in loco ao Brasil e foi constatado 
que no ano de 1993 existiriam, na verdade, aproximadamente 60 mil 
trabalhadores submetidos a tais condições degradantes, ou seja, três 
vezes mais do que a quantidade de denúncias recebidas pela OIT 
(CIDH, 2011).

Em vista da constatação da grave situação de exploração de 
trabalho escravo no Brasil, em 1999 a CIDH aprovou um relatório 
de admissibilidade e mérito sobre o Caso José Pereira VS. Brasil, 
que foi o primeiro caso cujo objeto central era o trabalho escravo no 
Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Devido grande pressão 
internacional, o Estado brasileiro assinou um acordo de Solução 
Amistosa, reconhecendo a responsabilidade internacional pelas 
denúncias feitas e comprometeu-se a enfrentar o trabalho escravo no 
país1.

O Brasil conseguiu conquistar, ainda que serodiamente e sob forte 
pressão internacional, grandes avanços – porém não suficientes – no 
que tange ao enfrentamento ao trabalho escravo tais como a criação da 
Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo (CONATRAE) 
e a aprovação da Emenda Constitucional N° 81. Contudo, é importante 
salientar que os traços arcaicos de uma cultura estruturalmente 
escravagista ainda permanecem enraizados na sociedade (SOARES, 
2013).

Dito isso, faz-se necessário uma análise mais detalhada sobre a 
atuação da classe dominante ou bancada ruralista frente aos retrocessos 
institucionais de combate ao trabalho escravo, especialmente o Projeto 

1 Informe nº 95/03. Petición 11.289. Solução Amistosa. José Pereira e Brasil.
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de Lei N° 6442/2016, proposta pelo deputado Nilson Leitão, presidente 
da Frente Parlamentar da Agropecuária. 

É evidente que por mais que haja ações em prol de dignificar a 
vida dos indivíduos subordinados à condição análoga a de escravo, há 
a atuação do poder político/econômico que detém defasada pujança 
sob os demais ‘meros morais’. Isso se torna ainda mais evidente com 
o discurso do deputado que propôs este Projeto de Lei, ele afirma que 
“ainda que seja claro o sucesso do agronegócio brasileiro, este ainda 
é limitado (...) especialmente pela regulamentação [de trabalho] 
arcaica, que não se adéqua à realidade do campo”. Segundo ele, “as 
leis brasileiras e, ainda mais, os regulamentos expedidos por órgãos 
como o Ministério do Trabalho, são elaborados com fundamento 
nos conhecimentos adquiridos no meio urbano, desprezando usos e 
costumes e, de forma geral, a cultura do campo”.

De forma cruel e desumana, o Projeto de Lei 6442/20162 vem 
propor medidas que precarizariam as condições de trabalho no 
campo e afrouxaria as regras atuais, dificultando as fiscalizações. 
O Projeto tem características específicas e merecem ser tratadas de 
forma esmiuçada: 

i) O Projeto determina que as relações de trabalho rural serão 
reguladas pela lei e pelos acordos individuais ou coletivos de trabalho, 
contratos individuais de trabalho e regulamento das empresas e 
que nas relações de trabalho rural não se aplica subsidiariamente a 
Consolidação das Leis do Trabalho (Artigo 1°). Trata-se da tentativa de 
regulamentação do negociado sobre o legislado, onde a conquista da 
CLT e as demais normas não terão a mesma força que acordos feitos 
entre os trabalhadores e suas representações de empregadores. É 
ainda, importante denotar que as cláusulas que forem negociadas 
valerão apenas na vigência da convenção coletiva e não integrarão 
o contrato de trabalho permanentemente, ou seja, quando expirar 
a convenção ou acordo coletivo, será necessária nova negociação 
2 Para mais informações sobre o PL 6442/2016, ver: Disponível em: <http://www.
camara.gov.br/proposicoes Web/prop_mostrarintegra?codteor=1507691&filename=A
vulso+-PL+6442/2016>. Acesso em 30 mai 2018.
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coletiva, estando os ‘trabalhadores’ sem nenhum direito assegurado, 
perdendo, assim, os benefícios que tinham conquistado. 

ii) Define empregado rural como “toda pessoa física que, em 
propriedade rural ou prédio rústico, presta serviços de natureza não 
eventual a empregador rural ou agroindustrial, sob a dependência e 
subordinação deste e mediante salário ou remuneração de qualquer 
espécie” (Artigo 3°). Este artigo concede margem para que, ao invés 
de salário, a contraprestação pelos serviços prestados seja a simples 
moradia ou esta somada à alimentação. 

iii) O tempo despendido pelo empregado até o local do trabalho 
e para o seu retorno, por qualquer meio de transporte, não será 
computado na jornada de trabalho (Artigo 5°). O Projeto de Lei ignora 
a realidade precária dos trabalhadores rurais, como a ausência 
de transporte e a dificuldade de acesso aos postos de trabalhos 
localizados nos rincões. O que é contraditório referente à Súmula 90 
do Tribunal Superior do Trabalho que prevê que “o tempo despendido 
pelo empregado, em condução fornecida pelo empregador, até o local 
de trabalho de difícil acesso, ou não servido por transporte público 
regular, e para o seu retorno é computável na jornada de trabalho.” 

iv) Se o tempo perdido no transporte não é problema da empresa, 
menos ainda são os acidentes e as mortes, caso estes venham a ocorrer 
no deslocamento. Afinal, o projeto prevê que haverá responsabilidade 
empresarial apenas se o veículo for do empregador. Uma das maiores 
dificuldades encontradas pelos ‘trabalhadores’ reside justamente na 
falta de transporte, onde estradas rurais de difícil acesso tornam-se 
empecilho para uma locomoção (Artigo 5°). 

v) O projeto admite a prorrogação da jornada diária de trabalho 
por até quatro horas ante necessidade imperiosa ou em face de motivo 
de força, causas acidentais ou ainda, para atender a realização ou 
conclusão de serviços inadiáveis, ou cuja inexecução possa acarretar 
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prejuízos manifestos (Artigo 7°). Trata-se de nova tentativa de submeter 
esses indivíduos às necessidades econômicas dos empregadores. 

vi) O texto prevê, também, jornadas de até 12 horas e permissão 
de trabalho contínuo por até 18 dias, permitindo, na prática, o fim do 
descanso semanal. O trabalhador rural residente no local de trabalho 
pode vender integralmente suas férias mediante decisão de acordo 
coletivo ou individual (Artigo 16). As regras atuais não permitem que 
isso aconteça porque o descanso semanal e as férias não são luxos: 
são elementos fundamentais para a saúde e qualidade de vida dos 
trabalhadores. 

vii) Nos serviços caracteristicamente intermitentes não serão 
computados, como de efetivo exercício, os intervalos entre uma e outra 
parte da execução das tarefas diárias (Artigo 12). São considerados 
intermitentes, os seguintes serviços: a) ordenhador ou vaqueiro; 
b) aplicador de defensivos agrícolas; c) cozinheiras e auxiliares; d) 
plantio de sementes e mudas; e) colheita e armazenamento da safra e 
f) acompanhamento de parto de animais. 

viii) O trabalho noturno passa a ser aquele realizado entre as 21h 
e as 4h da manhã (Artigo 15). Tal medida busca reduzir o pagamento de 
adicional noturno. Atualmente, nas atividades rurais, é considerado 
noturno o trabalho executado na lavoura entre 21h e 5h e, na pecuária, 
entre 20h e 4h. 

ix) Passa a ser possível ao empregador a contratação com pessoas 
físicas ou jurídicas para terceirização de sua atividade-fim (Artigo 27), 
desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. Só haverá 
responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços se este tiver 
participado da relação processual e tais obrigações constem do título 
executivo. Importante adendo se faz necessário referente a tal artigo, 
uma vez que, segundo dados do DETRAE (Departamento de Erradicação 
do Trabalho Escravo), nos dez maiores casos de cada ano no período 
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de 2010 e 2013, foram 36 operações envolvendo terceirizados. Dos 3553 
trabalhadores resgatados de condições análogas a de escravo apenas 
555 eram contratados diretos, sendo 2998 trabalhadores terceirizados 
(FILGUEIRAS, 2014, p. 7). 

x) Quando o posto de trabalho tiver menos de 20 trabalhadores 
ou quando o trabalho for realizado em um local de difícil acesso, 
com declive acentuado, terreno alagadiço ou vegetação fechada 
não é obrigatório ter qualquer instalação sanitária ou itens básicos, 
como condições de higiene, água potável, locais adequados para 
acomodação, descanso e armazenamento de alimentos (artigos 160 
e 161). Os trabalhadores terão de fazer suas necessidades em locais 
improvisados, muitas vezes próximas ao local de trabalho. 

xi) Revoga a Lei n° 5889/1973, que estatui normas reguladoras 
do trabalho rural, e a portaria n° 86/2005, que aprovou a Norma 
Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, 
Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura, a NR 31 
(Artigo 166). Isso representará um desmonte na legislação protetiva 
do trabalhador rural brasileiro (SAKAMOTO, 2017).

A existência de um projeto de lei como o 6442/2016 mostra a 
articulação da bancada ruralista para reduzir o custo do trabalho no 
setor rural. Como afirma Pinto e Silva (2017) “Evidentemente, isso é 
um recado: existe a possibilidade desse Congresso, com a composição 
hoje existente, estabelecer mecanismos de contratação que se 
mostrem adequados para atender as necessidades do empregador”. 
Ainda segundo ele, uma lei deste teor eliminaria as chances de um 
trabalhador buscar seus direitos na Justiça. Mesmo mantendo seus 
empregados na informalidade, o empregador teria defesa em caso de 
reclamação trabalhista, já que a jornada e o descanso, por exemplo, 
estariam de acordo com a lei. 
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Como aponta Ronaldo Fleury (2017), tal PL “é um processo 
de desconstrução do direito social. É tratar a sociedade como uma 
máquina, apenas sob o ponto de vista econômico.”

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, percebe-se que a escravidão contemporânea é uma 
triste realidade no Brasil e que esteve na invisibilidade por anos, 
entretanto devido à atuação da Comissão Pastoral da Terra e da Pressão 
exercida por órgãos internacionais, ocorreu uma grande mobilização 
jurídica institucional no país que tinha como escopo a erradicação da 
mão de obra escravo. Entretanto, por mais que houvesse tentativas de 
mudança deste cenário, percebe-se a articulação da classe dominante 
visando restringir as conquistas adquiridas por muita luta por parte 
dos cidadãos, visando a manutenção de um sistema econômico 
excludente e conservador que beneficia, ao longo da história do Brasil, 
determinadas classes sociais e busca o acúmulo de capital à custas 
da dignidade do trabalhador, condenando-os à miséria e degradação 
(SPEZAMIGLIO, 2015).
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1. RESUMO

Nossa história é marcada pela exterminação simbólica, física e/
ou psicológica do outro. Esse processo de negação do próximo ocorre 
em todas as instâncias sociais quando estabelecemos paradigmas. 
Se por um lado percebe-se que o Brasil é um país onde prevalece a 
miscigenação, a diversidade cultural, por outro, vivenciamos na prática 
cotidiana, diversas manifestações de preconceitos, discriminações e 
racismo. 

PALAVRAS CHAVE: racismo; direitos humanos; dignidade da 
pessoa humana.

2. DESENVOLVIMENTO

Apesar de estar previsto na Constituição Federal a garantia de 
igualdade entre homens e mulheres, a dignidade da pessoa humana 
-  direitos que são reforçados na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (artigo 2): 

Todo ser humano tem capacidade para gozar 
os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 
Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja 
de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política 
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ou de outra natureza, origem nacional ou social, 
riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição.

Ainda é notório o fato de uma minoria social sofrer tratamento 
desigual em diferentes segmentos sociais.

Em uma tentativa de igualar as oportunidades para grupos 
excluídos socialmente surgiram as ações afirmativas que são “medidas, 
políticas e programas dirigidos a grupos e populações que estão 
vulneráveis a processos de discriminação” (SANTOS, 2012, p. 403). 
Essas ações tiveram origem na Índia, no início do século XX, quando 
passaram a reservar vagas para membros das castas dalit (intocáveis) 
e advasi para que os mesmos pudessem participar da organização 
política de suas províncias, já que sempre foram discriminados pelos 
brâmanes (SILVÉRIO, 2006). 

Em relação à discriminação enfrentada pelos negros, foram 
nos Estados Unidos que se deu o início da luta contra o tratamento 
desigual desse grupo. Em meados da década de 60, os movimentos 
sociais negros, liderados por Martin Luther King, Jr. e Malcom X 
preconizaram o enfrentamento pela mudança social.  

O racismo, crime previsto no Código Penal na Lei n. 7.716/1989, 
inafiançável e não prescritivo, seria a crença de que há uma hierarquia 
entre as raças, tornando uma superior à outra, critério este baseado 
em diferentes motivações, em especial às características físicas e a 
outros traços do comportamento humano. Trata-se de uma atitude 
discriminativa que retrata como o ser humano tem dificuldade em 
lidar com as diferenças. Possui uma longa trajetória, tendo como 
marco principal (ao focarmos no Brasil), a condição da chegada do 
negro em território nacional, como mercadoria. Apesar de tudo, 
“passados 512 anos da colonização portuguesa, a situação deles 
permanece caracterizada por estigmas e segregação social” (COSTA 
JUNIOR, 2013, p.154).

Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística) de 1996, pretos e pardos constituem 45% de toda a 
população e 98,7% da população não branca. Constatou-se também, 
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que a população negra se encontra nas regiões mais pobres do Brasil 
e que, inclusive, afeta âmbitos como a saúde, em que a mortalidade 
infantil entre crianças de um ano de vida e menores de cinco anos 
são maiores na população negra. Situação esta acentuada na região 
Nordeste, onde a taxa de mortes de crianças negras até cinco anos é 
de 102,1 por mil nascidos vivos. No que diz respeito à rede de esgoto, 
apenas metade dos negros tem acesso a ele, enquanto 73,6% dos 
brancos a possuem.

Além de tudo há o aspecto educacional que acaba por não 
permitir o crescimento e o desenvolvimento econômico dos negros 
por meio da aprendizagem: 

A taxa de escolarização de negros é inferior a dos 
brancos; os brancos apresentam uma porcentagem 
maior de crianças sem atraso escolar; e maior 
proporção de alunos negros frequenta escolas que 
oferecem cursos com menor número de horas de 
aula. (ROSEMBERG, 1986; HASENBALG & SILVA, 
1990 referido no Relatório do escritório nacional 
“Zumbi dos Palmares”).

Isto desencadeia um ciclo vicioso, afetando saúde, educação, 
empregabilidade, segurança, falta de oportunidades e por fim, 
aumentando o preconceito. 

Nos  vemos com o dever de suprir esta dívida social que há 
perante negros e seus descendentes. A segregação racial existe, 
dificulta a inserção em cargos de larga escala, estipula taxações dentre 
tantos outros fatores todos os dias vistos em nossa sociedade.

As ações afirmativas surgem com esse cunho e no Brasil só se 
revelaram efetivamente a partir da Constituição de 1988 que trouxe 
novidades legais a favor das minorias sociais, privilegiando os Direitos 
Humanos de forma inédita no país, os estabelecendo como principio 
do Estado.
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Em referência ao negro, a Carta Magna (artigo 5°, inciso XLII) 
criminalizou o preconceito e a discriminação quanto aos negros, 
tornando tal atitude um crime inafiançável e imprescritível. 

É fato que o país não deixou de ser racista, tampouco 
preconceituoso, entretanto, houve um progresso que desde então 
tem-se ampliado às custas de muitas lutas dos movimentos sociais em 
busca da tal sonhada dignidade humana.

Os dados revelam que não se trata de preconceitos localizados, o 
problema é nacional. Segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada: 

de 53 milhões de brasileiros que vivem na pobreza, 
63% são negros. De 22 milhões de brasileiros 
que vivem abaixo da linha de pobreza, 70% são 
negros (idem). Na área da educação, a situação 
do negro não é menos calamitosa. Do total dos 
universitários, 97% são brancos, sobre 2% de 
negros e 1% de descendentes de orientais (idem). 
Segundo estudo baseado na Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD), de 1999, a taxa de 
analfabetismo é três vezes maior entre negros. Os 
jovens brancos, aos 25 anos, têm, em média, 8,4 
anos de estudos, quando negros da mesma idade 
têm a média de 6,1 anos (DOMINGUES).

As políticas de ações afirmativas no Brasil têm aumentado desde 
2003, conforme revelam os dados extraídos das Notas sobre as políticas 
de ações afirmativas no Brasil, documento apresentado no seminário 
“Advancing Equity: Economic Inclusion & Building Opportunities 
for the Majority” (SUIAMA), promovido pelo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento, realizado no dia 06 de dezembro de 2006, 
em Washington D.C. De acordo com essas informações, o governo 
federal investiu em 2003, R$7.184.613 em despesas para promover a 
igualdade racial, que evoluiu para R$24.597.446 em 2004, chegando a 
R$67.954.388 em 2005.
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Em 2003, o então Presidente da República, Luiz Inácio Lula da 
Silva promulgou a Lei Federal 10.639/03 que alterou a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional tornando obrigatório o estudo sobre a 
cultura e história afro-brasileira e africana nas Instituições de ensino 
públicas e privadas. 

Além das ações retro citadas e que demonstram nítido progresso 
nessa seara temática, outras medidas estatais podem ser menciona-
das, tais como o REUNI, PNAES, FIES, SISU, PROUNI, ENEM, a políti-
ca de cotas, compromissos internacionais assumidos em convenções, 
como os da Convenção da UNESCO de 1960, relativo ao combate ao 
racismo, dentre outras.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma grande trajetória foi percorrida no que tange as questões 
raciais, aos direitos humanos e à dignidade da pessoa humana; 
houveram grandes avanços e medidas adotadas, entretanto há ainda 
muito a ser feito.

Como foi dito por Nelson Mandela em um de seus discursos 
motivadores, “Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua 
pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas 
precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas podem ser 
ensinadas a amar”; portanto, apenas por meio da educação teremos 
efetivas mudanças sociais, desencadeando uma corrente que irá 
revolucionar o meio em que vivemos. Todos somos iguais perante a 
lei, e devemos como iguais respeitar as nossas diferenças.
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1. RESUMO

Este artigo trata dos processos históricos de urbanização das 
cidades brasileiras, que foram calcados em desejos de salubridade, 
organização e eficiência. Em tais processos, as classes dominantes 
se serviram de obras públicas de saneamento e da oferta de serviços 
públicos para a valorização territorial de determinados espaços da 
cidade, expulsando as classes mais pobres para setores cada vez mais 
distantes da área central e desprovidos de condições mínimas de 
existência. Essa segregação espacial se mostra como um desrespeito 
à dignidade humana e aos princípios da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, no que tange à dignidade, ao direito à educação, à 
vida, ao trabalho, à liberdade, à fruição, à segurança, e, principalmente, 
o direito a um padrão de vida adequado que garanta sua saúde e seu 
bem-estar. 

Palavras-chave: Direitos humanos; cidade; segregação sócio-
espacial; saneamento.

2. INTRODUÇÃO – MODERNIDADE E URBANIZAÇÃO

Após a Revolução Industrial, a economia mundial entrou 
em um processo de “acelerado progresso técnico, mas irregular 
crescimento econômico, e de crescente “globalização”, ou seja, uma 
divisão mundial cada vez mais elaborada e complexa de trabalho” 
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(HOBSBAWM, 1995:92). Essas transformações trazidas pelo capitalismo 
fomentam a sensação e o desejo de desenvolvimento, que é tomado 
de forma ambivalente, ou seja, tanto o desenvolvimento material 
como o desenvolvimento individual do ser humano são almejados na 
modernidade. 

O lugar onde é possível verificar a dinâmica da modernidade é 
a cidade.  Nela reúnem-se diferentes classes e indivíduos. É o local 
onde se disputam espaços, sociabilidades e poderes. Nele, a produção 
e acumulação material podem ser verificadas através das mudanças 
físicas e estruturais da paisagem e da forma de organizar aquele espaço. 
A cidade é também lugar de destruição e desordem, de improviso e 
insalubridade (MUMFORD, 1998:484). Por outro lado, ela é também 
um espaço “produzido”, ou seja, há fatores e segmentos sociais que 
determinam o espaço urbano, como os proprietários fundiários, os 
capitalistas, detentores dos meios de produção, os grupos sociais 
– sobretudo os excluídos – os promotores imobiliários e o Estado. 
Dessa forma, o espaço urbano se torna, ao mesmo tempo, articulado 
e fragmentado. O meio onde se engendram disputas territoriais e 
simbólicas, um condicionante social e um reflexo daquela sociedade 
(CORRÊA: 1995).

No caso das cidades brasileiras observa-se que os processos de 
urbanização, ocorridos ao longo do século XX, foram calcados em 
ideais de salubridade, funcionalidade e embelezamento. No entanto, 
causaram a segregação espacial de classes sociais e indivíduos 
economicamente desfavorecidos. Entende-se que essa segregação 
sócio-espacial fere os direitos fundamentais do ser humano, visto que 
uma parte da população urbana é alijada de direitos como a dignidade, 
a saúde e a liberdade.

3. SANEAMENTO E SEGREGAÇÃO ESPACIAL

As questões envolvendo a segregação sócio-espacial urbana 
no Brasil iniciaram na virada do século XX, quando as obras de 
remodelação urbana das grandes cidades, como São Paulo e Rio de 
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Janeiro, deslocaram as populações que viviam em casas e cortiços 
na área central para os morros e bairros mais afastados. O objetivo 
primordial era o remodelamento de áreas centrais, construindo 
avenidas maiores, espaços mais salubres e acessíveis. Aquela foi era 
do automóvel e dos bondes, dos boulevares, do progresso: a Belle 
Époque. 

Outra questão levantada por esse remodelamento urbano eram 
as condições em que as populações pobres viviam: amontoados em 
cortiços insalubres e inadequados. No entanto, expulsaram tais 
pessoas de suas habitações, sem oferecer locais apropriados para a 
sua instalação. Simplesmente os retiraram da área central onde seriam 
construídas avenidas, ruas, praças, etc. Àquelas pessoas foi destinada 
a incerteza e a precariedade de barracos improvisados em encostas 
de morros, como no caso do Rio de Janeiro (SEVCENKO, 2003:39-43), 
e os bairros operários ou as invasões de lotes e várzeas como em São 
Paulo (ROLNIK, 1986; SANTOS, 2011:130-145). Tais eventos criaram o 
que hoje se denomina pejorativamente de favelas. 

Esse processo foi se desdobrando e se repetindo ao longo 
das décadas, reforçado pela ação do capital, onde a valorização do 
solo urbano foi atrelada à presença de serviços como eletricidade 
e água encanada. Isso fazia com que se privassem cada vez mais as 
populações carentes de tais serviços e as afastassem dessas áreas, ao 
mesmo tempo em que se oferecia uma certa segurança para as classes 
mais favorecidas economicamente, através de empreendimentos 
imobiliários e prestação de serviços urbanos, entre os quais está o 
saneamento. Este, um elemento primordial para a manutenção da 
vida humana. 

A concepção de saneamento no Brasil passou por muitas 
mudanças ao longo do século XX. A mais ampla existente e adotada 
hoje no país é definida pela Secretaria Nacional e Saneamento 
Ambiental – SNSA:

Saneamento ambiental: Conjunto de ações 
com o objetivo de alcançar níveis crescentes 
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de salubridade ambiental, compreendendo o 
abastecimento de água; a coleta, o tratamento e 
a disposição dos esgotos e dos resíduos sólidos e 
gasosos e os demais serviços de limpeza urbana; o 
manejo das águas pluviais; o controle e a disciplina 
de ocupação e uso do solo, nas condições que 
maximizem a promoção da melhoria das condições 
de vida nos meios urbano e rural.” (SNSA: 2004, 
apud SALLES, 2009, p. 24).

A falta de saneamento ou a oferta precária do mesmo é 
comprovadamente um dos fatores que interferem na vida e na saúde 
das pessoas. Por exemplo, os casos de morbimortalidade infantil e 
gastroenterites estão diretamente relacionados à presença de água 
potável nos domicílios e em quantidade suficiente (HELLER: 1998). 

A privação de condições mínimas à manutenção da saúde 
das pessoas fere um dos pilares dos direitos fundamentais do ser 
humano que é o direito à vida. A falta de condições mínimas de 
higiene e saúde interferem também na dignidade humana. No Brasil, 
em 2016, foi constatado que 83,3% da população teve acesso à água 
potável, enquanto aproximadamente 51,9% eram atendidos com rede 
de esgotos. Essa distribuição ainda não é igual em todo o território 
nacional, onde a região sudeste apresentou os melhores índices de 
cobertura, seguida das regiões centro-oeste e sul, respectivamente 
(SNIS, 2016).

Boa parte dos investimentos no setor são de origem pública e as 
obras maiores carecem de recursos federais para se concretizarem. 
Isso ocorreu em grande parte com os investimentos do PAC3 I e II. 
Entre tais obras estão a construção de sistemas de tratamento de água 
e esgotos, obras de drenagem e saneamento de córregos.

Mesmo que haja a participação pública para a efetivação de 
desses empreendimentos, há um longo caminho a ser percorrido 
para a universalização dos serviços de saneamento, que interferem 

3 Programa de Aceleração do Crescimento.
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diretamente na vida dos cidadãos. Essa meta foi colocada em 2013, 
com o Plano Nacional de Saneamento Básico, no qual se almejava 
contemplar a totalidade da população brasileira em duas décadas.

O saneamento está coordenado a outros fatores da vida urbana e 
não somente à saúde da população. Algumas obras, como retificação 
de rios e saneamento de córregos, remodelam a distribuição social do 
espaço urbano. Isso ocorre na medida em que realocam comunidades 
através da desapropriação de áreas e posteriormente as revalorizam por 
conta dessas mesmas obras, sob a tutela do capital. Essa valorização do 
solo urbano expulsa as classes mais pobres para as regiões periféricas, 
muitas vezes desprovidos daqueles serviços. Além disso, são privadas 
do uso daqueles espaços por diversos motivos, sejam eles econômicos 
ou sociais. A presença de serviços básicos eleva o valor daquele solo 
e atrai outros investimentos, como transporte e segurança, além do 
comércio e demais atividades urbanas. 

As atividades culturais, serviços e bens de consumo ficam 
concentrados nas áreas centrais da cidade. Os moradores de outros 
bairros muitas vezes são privados desses itens tanto por questões 
financeiras, como pela acessibilidade. Muitas vezes a falta de 
transporte, a distância ou a iniquidade dos serviços e de condições 
de acesso fazem com que eles se tornem cada vez mais distantes da 
realidade de pessoas carentes.

4. OS DIREITOS HUMANOS NO MEIO URBANO

A Declaração Universal dos Direitos Humanos – DUDH – de 1948, 
em linhas gerais defende a igualdade, a liberdade, a fraternidade e a 
dignidade da pessoa humana. Alguns de seus artigos servem de base 
para a discussão acerca de como a cidade é um ambiente excludente. 

A segregação sócio-espacial que ocorre por inúmeros fatores, em 
detrimento do sistema capitalista, da reprodução das desigualdades 
sociais, da ausência do Estado, da distribuição de bens e serviços no 
espaço urbano, é evidenciada pelos problemas sociais e pela pobreza 
que são visíveis e ao mesmo tempo ignorados. 
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De acordo com o artigo II da DUDH, todos são iguais, em 
dignidade e direitos. No entanto, esses princípios são desrespeitados 
no que tange à oferta da dignidade, e, portanto, também têm seus 
direitos violados. Há outros artigos que podem ser elencados para 
se pensar a cidade, como o artigo III, que defende o direito à vida e 
à segurança pessoal; O artigo XIII, que afirma o direito à liberdade 
de ir e vir; O artigo XXII, que prega o direito à segurança social e a 
garantia da dignidade e desenvolvimento do indivíduo; e o artigo XXV, 
que afirma o direito a um padrão de vida adequado, que garanta saúde 
e bem-estar das pessoas. 

O ponto norteador desses direitos é a oferta de condições 
mínimas de habitação e de uso dos espaços e serviços urbanos, que 
são negados a boa parte da população das cidades brasileiras. Essa 
privação de direitos começa com a segregação das classes pobres 
em bairros distantes, de difícil acesso a bens e serviços urbanos, 
como museus, cinemas, shoppings, hospitais, escolas, bibliotecas, 
espetáculos, centros comerciais, etc. Essa segregação é reforçada pela 
falta ou pela precariedade de transportes públicos. 

Em seguida, observando as condições de moradia e de tais bairros 
distantes, observa-se que outros serviços urbanos e essenciais estão 
ausentes ou são inadequados, como a segurança, e, principalmente, 
o saneamento. Este garante o mínimo à sobrevivência e à dignidade 
humana, e à saúde. Por fim, a falta de oportunidades de crescimento, 
de emprego, de melhoria das condições de vida, que são reproduzidos 
e aprofundados por todos os outros elementos supracitados.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A cidade se torna, portanto, um ambiente segregador que não 
oferece condições iguais a todos os cidadãos, no que tange ao acesso à 
cultura, à liberdade, à dignidade, ao emprego, à moradia, à educação. 
Todos esses preceitos, além de inúmeros outros, compõem a Declaração 
Universal Dos direitos Humanos. Ao refletir a respeito, nota-se que a 
segregação sócio-espacial promovida nas cidades fere esses princípios 
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e, muitas vezes, impossibilita a mudança social na medida em que os 
problemas e suas causas se desdobram cotidianamente.

Lutar pela equidade na prestação de serviços públicos à população 
é uma das formas de lutar pelos direitos humanos e possibilitar que se 
reduzam as desigualdades sociais no Brasil.



566 | Muito prazer!Nós somos esses ‘tais’  DIREITOS HUMANOS!

REFERÊNCIAS:

BRASIL. Lei Nº 11 445 de 05 de janeiro de 2007. Estabelece as 
diretrizes nacionais para o Saneamento Básico.

CORRÊA, Roberto Lobato. O espaço urbano. São Paulo: Ática, 
1995.

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. UNIC/
Rio/005. Janeiro de 2009. 

HELLER, Léo. Relação entre saúde e saneamento na perspectiva 
do desenvolvimento. Ciências e Saúde Coletiva. 3(2) :73-84, 1998.

MUNFORD,Lewis. A cidade na História. São Paulo: Martins Fon-
tes, 1998.

HOBSBAWM, Eric. Aera dos Extremos: O breve século XX: 1914-
1991. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

ROLNIK, Raquel. A cidade e a lei: Legislação, política urbana e 
territórios na cidade de São Paulo. (2ª Ed.), 1997, SP: FAPESP/Studio 
Nobel.

SANTOS, Fábio Alexandre dos. Domando águas: Salubridade e 
ocupação do espaço na cidade de São Paulo, 1875-1930. São Paulo: Ala-
meda, 2011.

SALLES, Maria José. Política Nacional de Saneamento: Percor-
rendo caminhos em busca da Universalização. Tese de Doutorado (em 
ciências/saúde pública). Departamento de Ciências. Escola Nacional 
de Saúde Pública Sérgio Arouca. Instituto de Comunicação e Infor-
mação Científica e Tecnológica: Biblioteca de Saúde Pública. Rio de 
Janeiro 2009.



 | 567Muito prazer!Nós somos esses ‘tais’  DIREITOS HUMANOS!

SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: Tensões sociais e 
criação cultural na Primeira República. 2.ed. São Paulo: Companhia 
da Letras, 2003.

SNIS. Diagnóstico dos serviços de água e esgotos 2016. Disponí-
vel em: <http://www.snis.gov.br/ diagnostico-agua-e-esgotos/diagnos-
tico-ae-2016>. Acesso em 04 jun 2020.



568 | Muito prazer!Nós somos esses ‘tais’  DIREITOS HUMANOS!



 | 569Muito prazer!Nós somos esses ‘tais’  DIREITOS HUMANOS!

CAPÍTULO 24
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 A CORRELAÇÃO FEMININA DIANTE DOS DIFERENTES 
CONCEITOS DE FAMÍLIA (XVI-XXI)

Luane Vieira Fonseca
Graduanda em Direito pela UEMG - Ituiutaba 



570 | Muito prazer!Nós somos esses ‘tais’  DIREITOS HUMANOS!



 | 571Muito prazer!Nós somos esses ‘tais’  DIREITOS HUMANOS!

A CORRELAÇÃO FEMININA DIANTE DOS DIFERENTES 
CONCEITOS DE FAMÍLIA (XVI-XXI)

Luane Vieira Fonseca
Graduanda em Direito pela UEMG - Ituiutaba

SUMÁRIO: 1. Resumo; 2. Introdução; 3. Desenvolvimento; 4. 
Considerações finais; Referências.

1. RESUMO

“Família” não é um termo paradoxal e retilíneo, há transformações 
nesse conceito durantes os séculos e suas concepções trazem heranças 
desse passado para os dias atuais. A luta da mulher para se promover 
corpo ativo da sociedade foi reluzente e estudar como ela se enquadrava 
nesses dogmas é relevante a fim de entendermos o contexto atual das 
constituições voltadas à elas. O presente artigo perpassa pelas eras pré 
moderna à contemporaneidade e inter-relaciona o papel da mulher 
em cada um desses períodos, além das características individuais da 
época. Entende-se as evoluções no sentido de gênero e opção sexual, os 
novos conceitos de família, tanto heterossexual quanto homossexual e 
monoparentais, além de ratificar a importância dos direitos humanos 
no âmbito feminino, assegurando a dignidade moral, física e social 
das mulheres. 

Palavras chaves: Família; Mulheres; Transformações; Direitos.

2. INTRODUÇÃO

Ao introduzir o conceito de família, deve-se salientar que o 
contexto sociocultural brasileiro perpassa por diversos povos. Os 
europeus, escravos africanos, povos nativos e demais civilizações 
denotam uma hibridização estrutural e consuetudinária em relação 
a percepção de “família”, portanto, não há um modelo singular de 
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organização familiar, mas sim um aglomerado de acepções (DESSEN, 
2010).

Podemos dividir a história em três grandes grupos: A pré 
moderna (XVI ao XVIII), moderna (XVIII a 1960) e contemporânea 
(1970 a 2018), onde a especificidade de cada comunidade é 
concomitante ao contexto social da época e a desigualdade de gênero 
é explicitamente demarcada no progresso do âmbito familiar desses 
períodos em questão (BIRMAN, 2007). Todavia, o que há de análogo 
a esses períodos é a padronização de gênero, o qual fica explicitado 
que “família” é composta apenas por homem, mulher e filhos, além 
da questão da submissão dogmática da mulher, é esse parâmetro 
que deve ser analisado. A maneira que o estereótipo heterossexual 
nesse contexto foi rompido e a sublimação das relações individuais 
e as satisfações pessoais femininas perante a referência sexual pré-
determinada instiga esse trabalho, e além disso, procura-se estudar a 
legitimidade dos arranjos familiares monoparentais e homossexuais 
do século XXI, como o sentido da privacidade e da idealização do 
amor conjugal foi estabelecido e como se constitui essa realidade 
multifacetada no campo social e constitucional.

3. DESENVOLVIMENTO

Na época denominada, pelo psicanalista Joel Birman, de pré 
moderna constitui-se uma família extensa, várias gerações em um só 
habitat, onde o pai exercia o poder absoluto dentro da casa e a mãe 
ficaria somente como uma figura reprodutora, desprovida de todos e 
quaisquer direitos sociais. No âmbito religioso a figura principal era 
o Deus Cristão, no social o rei e no familiar o pai, ou seja, essa tríade 
de poderes regiam a sociedade e formavam uma continuidade sobre 
o outro.

Essa acepção de família se enquadra dentro de um princípio 
chamado “Teoria do sexo único”, a qual explicita que o homem e a 
mulher têm uma origem em comum, e se diferem apenas devido 
aos humores, condiz a partir daí o pensamento extremamente 
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hierarquizado da figura masculina sobre a feminina e a premissa de 
que “a mulher poderia se transformar em um homem, mas um homem 
jamais poderia se transformar em uma mulher” (LAQUEUR, 2001). A 
criança nesse contexto era concebida como “adultos em miniaturas”, 
mais explicitamente falando, não detinham discriminações 
ontológicas, anatômicas e orais para se dirigirem às crianças, por isso 
as mesmas se qualificavam e se estruturavam em meio a um ambiente 
adulto e hostil, sem o conhecimento, ainda, da dignidade e dos direitos 
da figura feminina (ARIES, 1988), e além do mais, a fim de completar 
o aspecto estrutural da família, existiam também os idosos, os quais 
eram considerados os guardiões da memória e da genealogia de uma 
determinada tradição, detentores inquestionáveis da sabedoria e 
transmissores vivo dos valores da história familiar.

Com o fim da Revolução Francesa (1799) concebe-se a era 
moderna, a qual se respalda nos pressupostos de igualdade, fraternidade 
e liberdade, aboliu a ideia de tradição e hierarquização da sociedade e 
incluiu o princípio de igualdade, principalmente na figura feminina, 
a qual refletiu em todo o cenário mundial, disseminando a teoria da 
diferença sexual, a qual o homem e a mulher não germinam de uma 
matriz única e são detentores de diferenças anatômicas e estruturais. 
Tal conjectura legitima novamente, indiretamente, o patriarcalismo, 
onde se instaura perante a ideia de que as mulheres são seres que por 
suas complexões biológicas e morais são fadadas à maternidade, e os 
homens são concebidos de uma maior herança racional, portanto, o 
papel no espaço público fica outorgado para o pai. 

A conjuntura política, econômica e social do século XIX confere 
um novo impulso à medicina, visto que nessa época a riqueza de um 
país não se restringe mais apenas aos bens territoriais, mas sim na 
qualificação cidadã representada pelo viés da saúde e da educação. 
Nesse sentido, ocorre uma “medicalização social” (BIRMAN, 2007) 
e ao mesmo tempo uma revolução pedagógica, a fim de se adequar 
estruturalmente esses dois âmbitos ao desenvolvimento das crianças, 
as quais se consagravam como uma representação do futuro, e 
investir na educação e na saúde era sinônimo de riqueza. Seguindo 
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essa perspectiva, há uma célebre frase que designa esses pequenos 
cidadãos e os correlacionam com o contexto social: “sua majestade - 
o bebê” (FREUD, 2010), pois eles concretizariam os sonhos dos pais, 
se tornariam grandes homens e heróis para suas mães e são objetos 
de investimentos, onde toda a organização familiar vai girar em torno 
(FREUD, 2010).

Ressalta-se o poder da mulher nesse contexto, a qual se 
responsabiliza pela mediação entre a instituição da família, da escola 
e médica, os três pilares da constituição de um país bem sucedido, 
eram as responsáveis por “criarem o futuro”. É nesse sentido que surge 
quatro grandes figuras no contexto da psicanalise, a ninfomaníaca 
(desejo insaciável e enlouquecimento), a infanticida (mata ou 
abandona sua prole), a prostituta (quer viver do prazer e corrompe suas 
ligações com a maternidade) e a melancólica (perdeu a batalha contra 
a complexidade da maternidade), a junção dessas características faz 
com que a mulher fique estereotipada como “histérica”, que se explica 
como uma vontade subjetiva desse nicho social submisso, um impasse 
dessa condensação da mulher à figura de mãe e seu limite quanto à 
essa subordinação.

Surge, a partir disso, um sentimento de inquietação, a figura 
feminina reivindica seus interesses e disputa com os homens o espaço 
público. Começa, portanto, a contemporaneidade, a qual deflagra 
com a dissolução dos casamentos, a possibilidade dos divórcios e 
dos recassamentos, segundo o banco de dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) as reconjugações passam de 13,7% 
(2004) para 23,6% (2014) do total de matrimônios, a duração média dos 
casamentos caiu de 19 para 15 anos em quatro décadas, isso denota 
claramente o poder de decisão da mulher na contemporaneidade, 
os filhos convivem com diferentes regimes de autoridades, sejam 
de padrastos ou madrastas, isso, portanto, acarretou em problemas 
geopolíticos gravíssimos. 

Na era moderna havia uma divisão de trabalho preestabelecida 
entre escola e família, onde a sociabilidade primária era feita pelo 
núcleo familiar e a secundária se restringia à escola, e com essa 
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reorganização do sistema de autoridade e essas conjugalidades 
mais efêmeras, a família começa a ficar incompleta no sentido da 
sociabilidade primária, e há todo um processo de institucionalização 
da “maternagem”, como creches e escolas primárias, onde essas 
instituições do conhecimentos passam a fazer um papel que não era 
destinado à elas, e isso acarreta na questão de um menor investimento 
nas crianças contemporâneas, estimulando a “maternagem 
problemática”, que corrompe a dignidade desses cidadãos em 
processo de formação e se constituem adultos fragilizados, oprimidos, 
afetados psicologicamente, com baixa autoestima e com sentimento 
de indignos de sobrevivência no meio social (BIRMAN, 2007).  Inflama 
a era das pessoas se casarem pelo desejo e pela opção sexual. Entre 
cônjuges de mesmo sexo, em 2014 por exemplo, houve 4.854 registros 
de casamentos, dentre os quais 50,3% (2.440) eram entre cônjuges 
femininos, e 49,7% (2.414) entre cônjuges masculinos. A partir de 14 
de maio, quando se iniciou os registros dos casamentos homoafetivos, 
até o final do ano de 2013, foram registrados 3.701 casamentos (IBGE, 
2017). 

As configurações formadas por uniões homoafetivas, 
paternidade ou maternidade socioafetivas convivem com o modelo 
da família tradicional e a consequência é manutenção da tolerância 
mútua e o respeito à dignidade da pessoa humana.

Há um aumento de famílias monoparentais, onde só um dos pais 
se ocupam de cuidarem das crianças, a expansão e disseminação da 
questão do bullying, o qual é consequência direta da “tirania infantil” 
em que estamos inseridos, que se alimenta da culpabilidade dos pais 
de não darem o tempo e a atenção que os filhos mereciam, além da 
perda da valência de autoridade no campo da família (GREEEN, 1988). 

E por fim, o papel da mulher nesse contexto atual, a imagem de 
ser frágil e requerente de proteção, sob o domínio dos sentimentos, 
atuando na intimidade e aprisionada aos cuidados com a prole, ganha 
outros contextos, fazendo dela um ser em construção, na busca de 
seu desenvolvimento e realização de potencialidades, se pondo em 
patamar de igualdade social e de direitos com os homens, detentoras de 
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uma constituição que resguarda seus interesses, dignidade, igualdade, 
liberdade, iguais direitos em relação ao casamento, tanto na duração 
como na dissolução, e principalmente, no artigo XXI da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos a mulher tem a garantia de sua 
participação política no país, acesso igualitário à serviços públicos e 
sua voz se irradia de mesma importância com a dos homens para a 
expressão do poder do povo, ela finalmente se constitui como parte 
da sociedade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nota-se, por conseguinte, que há diferentes conceitos de 
famílias e cada um conversa com as tradições culturais da época a 
qual se inserem. A busca pela igualdade entre os sexos e o direito de 
escolha se iniciou com a quebra desses dogmas de hierarquização e a 
exteriorização da vontade das mulheres em “ser além”, de ultrapassar 
os limites impostos à elas e concretizarem seus desejos, tanto de maior 
voz ativa na sociedade quanto de serem respeitadas e igualadas aos 
homens. 

É notadamente entendido que a cada século há uma revolução 
feminina em busca de melhorias, e o que se absorve é a união e a 
capacidade das mulheres de se reerguerem a cada era, de se juntarem 
em prol de direitos e assim perpetuam até hoje, a luta ainda não teve fim, 
assuntos como feminismo ainda estão à tona e fomentam argumentos 
para o papel da mulher na contemporaneidade, ainda há resquícios 
latentes desses paradigmas ditados às mulheres pré modernas e 
modernas e são esses resíduos que precisam ser superados.
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1. RESUMO

Nesse artigo será apresentada uma importante questão a ser 
discutida, a interligação da crise carcerária com a desumanização 
dos presos e a questão do preconceito sócio racial dentro do sistema 
judiciário. Será discutido aqui fatores que explicam a causa desta crise 
e a causa da maioria dos presos serem negros, isso explicará ainda a 
desumanização do ser humano privado de liberdade.

Palavras-chave: crise sistema penitenciário, violação dos direitos 
humanos, desigualdade sócio racial.

2. INTRODUÇÃO

Há no Brasil atualmente uma grande crise carcerária e quais 
seriam os motivos? A desigualdade social e falta de preparação dos 
agentes penitenciários podem ser algumas dessas causas.

O capitalismo é uma balança que nunca se 
equilibrará, onde poucos possuem muito, alguns 
possuem a outra metade e, a maioria não possui 
nada. Desta metáfora pode se entender que os 
bolsões sociais daqueles que nada possui sempre 
fora uma crescente em todo o mundo, e o Brasil 
não ficou de fora; entende-se que a ausência de 
educação, saúde, lazer, gera desequilíbrio social, 
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faz crescer a violência, o tráfico e assaltos. (Santos 
de Andrade, 2015, p.1).

A execução da pena privativa de liberdade parece não cumprir 
a dupla função de punir e recuperar para ressocializar, conforme 
estabelece a Lei de Execução Penal (LEP) em seu artigo primeiro, visto 
que de acordo com o Ministério da Justiça, existem 622 mil detentos, 
mas apenas 371 mil vagas. Além disso é de suma importância destacar 
que destes 67% são negros e que a taxa de reincidência é de 70%. Isso 
mostra que o modelo carcerário adotado além de inapto, viola também 
os direitos humanos, pois com as celas lotadas levam aos privados de 
liberdade a degradação humana.

3. DESENVOLVIMENTO

É assegurado pela Declaração dos Direitos Humanos em seu artigo 
5° “ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos 
cruéis, desumanos ou degradantes”. Portanto é de suma importância 
que servidores penitenciários passem por um treinamento para 
capacitá-los para evitar o abuso de poder.

O papel dos servidores penitenciários consiste em:
▪ tratar as pessoas presas de modo digno, humano 
e justo;
▪ assegurar que todas as pessoas presas estejam 
seguras;
▪ certificar-se de que os presos perigosos não 
escapem;
▪ certificar-se de que haja boa ordem e controle nas 
prisões;
proporcionar aos presidiários a oportunidade de 
usar o tempo na prisão de modo positivo, a fim 
de que possam se reintegrar à sociedade quando 
forem soltos. (Andrew Coyle, 2002, p.22).
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No entanto, na maioria das vezes além de não serem reintegrados 
socialmente, por haver um preconceito no mercado de trabalho com 
ex-detentos, há ainda a precarização do tratamento humano a esses 
indivíduos nas prisões. 

Sistema irracional esse, que pretende combater 
a violência com mais violência, numa lógica 
destruidora das garantias constitucionais e 
fazedora de vítimas e mais vítimas. As principais 
delas, além, é claro, das diretamente sofredoras das 
ações criminosas, são os agentes penitenciários, 
últimos na linha da escalada da violência. Vítimas 
da falta de reconhecimento da importância de seu 
trabalho, vítimas muitas vezes da incapacidade 
de compreender sua situação e de evitar atos de 
violência e abuso contra presos. (João Marcos 
Buch, 2015). 

Além da violência psicológica e física sofrida pelos detentos 
subsiste também a violência sexual sofrida por muitos e cometida por 
outros. Por isso, o índice de doenças sexuais é alto nesse ambiente, a 
cada 100 mil presos 1216 possuem HIV.

A superlotação dos presídios é outro fator que não respeita os 
princípios da dignidade humana. Como já citado, as cadeias mantém 
presas quase o dobro de pessoas que suas capacidades previstas 
suportam. Com celas abarrotas de indivíduos não há lugares suficientes 
para que todos durmam, por isso, muitos domem uns sob os outros, 
não há produtos para higiene suficientes, além disso existe uma 
maior possibilidade de proliferação de doenças respiratórias nesses 
ambientes, por exemplo a tuberculose - cerca de 941 presos a cada 100 
mil possuem a doença, alguns deles acabam por falecer. E qual seria 
a causa dessa superlotação? No Brasil é comum a prática de prisões 
preventivas ou provisórias, é comum pessoas ficarem aguardando seu 
julgamento já presas, mesmo que tenham cometido pequenos delitos. 
Algumas das vezes essas pessoas nem sequer praticaram algum crime, 
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isso faz com que o infrator fique preso em algumas situações por mais 
tempo que deveria, causando um problema de cunho muito grave, o 
qual foi supracitado, a lotação de presídios.

Como supradito cerca de 67% dos retidos de liberdade são 
negros, mas por que isso ocorre? Isso tem ligação com a discriminação 
sócio-econômica, racial e étnica. Segundo Sérgio Adoro:

A exclusão social é reforçada pelo preconceito e pela 
estigmatização. No senso comum, cidadão negros 
são percebidos como potenciais perturbadores 
da ordem social, apesar da existência de estudos 
questionando a suposta maior contribuição dos 
negros para a criminalidade. Não obstante, se 
o crime não é privilegio da população negra, a 
punição parece sê-lo. (1996, p.284).

Criou-se essa ideia de que existe maior propensão dos negros 
serem criminosos por conta de teorias cientificas dos séculos 
XIII e XIX, que falavam que negros eram inferiores fisicamente e 
culturalmente e por isso teriam tendência a serem criminosos por 
não serem civilizados. Essas teorias tiveram origem do Darwinismo 
social, onde as disciplinas das áreas humanas e sociais pretendiam 
ser entendidas como ciência, a antropologia por exemplo. Adotam o 
método da evolução Darwinista distorcendo-a. Antropólogos dessa 
época acreditavam que todas sociedades passavam por evoluções sendo 
que as mais “desenvolvidas” (europeus) teriam passado pelos estágios 
dos povos “primitivos” (descendentes da África e da América) para 
que chegasse ao desenvolvimento atual, isso gerou o etnocentrismo 
europeu ou ainda o eurocentrismo, que é uma violência sob outras 
culturas, pois ao engrandecer a cultura europeia e diminuir as 
demais, os indivíduos não pertencentes a cultura dominante sentem-
se fragilizados e inferiores; é importante destacar que havia também 
violência física, pois com a chegada de europeus em outros continentes 
houve a escravização dos povos locais e mais tarde a exportação de 
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escravos africanos para todo o mundo, inclusive no Brasil onde maior 
parte da população pobre é preta e parda; isso são indícios do passado 
escravocrata brasileiro, e de que após a abolição não tiveram nenhum 
tipo de ressarcimento e foram jogados a margem da sociedade sem 
receber nenhum tipo de ajuda do Estado para continuarem a vida.

Essas teorias caem por terra a partir da etnografia que é a 
pesquisa por meio do trabalho de campo e da observação - até então 
eram outros indivíduos que traziam dados aos antropólogos. O 
primeiro a falar da etnografia foi o antropólogo Franz Boas no início 
do século XIX. Todavia sabe-se que o preconceito está enraizado na 
sociedade brasileira (não só nela) e que a ideia de democracia racial é 
um mito.

Pode-se considerar que os presos negros em sua grande parte 
estão na cadeia por causa de sua cor e classe social, pois a herança da 
escravidão gerou uma sociedade racista, conservadora e que só pune 
e condena os pobres e negros.

Segundo estudos feitos nos Estados Unidos por Sérgio Adoro, 
o racismo compromete a neutralidade dos julgamentos. Em virtude 
disso é evidente que mais uma vez a dignidade da pessoa humana é 
comprometida pois, segundo a DUDH, em seu artigo 7°: “Todos são 
iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito a igual proteção da 
lei. Todos têm direito a proteção igual contra qualquer discriminação 
que viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal 
discriminação.”

Quando se condena alguém pela cor que essa pessoa tem, a lei 
não está sendo para todos.

4. CONCLUSÃO

Em virtude dos fatos mencionados pode-se concluir que, o 
Brasil enfrenta uma grande crise carcerária e que essa perpassa 
por fatores de estruturação. A prisão provisória deve ser evitada 
ao máximo, pois cerca de 40% dos presos estão na cadeia por esse 
motivo, elas deveriam ocorrer em casos extremos, quando se tem 
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alguma prova concreta, por exemplo uma prova de que um indivíduo 
realmente assassinou outro. É necessário ainda que haja uma melhora 
no sistema carcerário, investimento na estrutura, para que essas 
pessoas tenham assim o mínimo de dignidade humana. É de suma 
importância a criação de atividades que possam auxiliar os presos a 
se reintegrarem na sociedade, atividades essas que ajudariam o preso 
a ter uma fonte de renda quando saísse da cadeia, para que assim 
seja cumprida a função social de reintegração da pena privativa de 
liberdade. Também é necessário que o preconceito socio racial acabe, 
não só no sistema judiciário, como na sociedade como um todo. É 
muito prejudicial ao cumprimento da lei que seus operadores sejam 
influenciados a condenar um cidadão pelo fato da cor de sua pele, por 
isso é importante a desconstrução do preconceito na sociedade para 
isso o primeiro é reconhecer que o Brasil é sim um país preconceituoso 
e que a democracia racial é um mito, é imprescindível ainda que 
sejam feitos movimentos sociais explicando o fato da discriminação 
racial. A população precisa entender que as pessoas são iguais e que 
o preconceito racial é prejudicial para o bom funcionamento da lei e 
da vida social.
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1. RESUMO

Este material tem por objetivo apresentar as grandes dificuldades 
encaradas pelos Direitos Humanos na defesa das minorias e a imagem 
deturpada e propagada do mesmo. Os diversos desafios enfrentados 
pelos grupos LGBTQIA+ no âmbito familiar, escolar e nas ruas, sob 
perspectiva da dignidade da pessoa humana e da realidade no Brasil. 
Promovendo um debate, acerca de dados e estatísticas quanto ao 
extermínio, violência e o despreparo por parte das instituições, 
para atendimento destas pessoas. Dando ênfase nas lutas diárias e 
problemas sociais enraizados a uma sociedade excludente. Abordando 
temas polêmicos da doação de sangue, adoção e casamento por 
pessoas do mesmo sexo.

Palavras-chave: Luta social, LGBTQIA+, diversidade, dignidade 
da pessoa humana.

2. DIREITOS HUMANOS E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

Atualmente, tornou-se comum ouvir de pessoas das mais 
diversas classes sociais, de forma pejorativa, que os Direitos Humanos 
são “direitos de bandidos” que servem somente para “proteger 
delinquentes” entre diversas outras acepções que deturpam a imagem 
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do real conceito do que são estes. Deve-se ter em mente que os Direitos 
Humanos, como o próprio nome diz, trata-se de direitos inerentes e 
fundamentais a todo ser humano, estes estão baseados no princípio da 
dignidade da pessoa humana, disposto no Artigo 1º, III da Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88).

Reafirmando a fala do ex-ministro Nilmário Miranda “O grande 
desafio enfrentado pelos Direitos Humanos hoje é pegar essas pessoas, 
que não são respeitadas, que são tratadas como escória e falar ‘não’ 
são todos seres humanos1”, nesse sentido pode-se dizer que uma das 
maiores dificuldades dos Direitos Humanos é garantir o direito a 
igualdade, é proteger as minorias, e mesmo recebendo críticas por 
diversas pessoas é proteger sim, o criminoso ou presidiário, não por 
ter cometido tais atos, mas por também se tratar de um ser humano, 
visto que vivemos em uma sociedade miscigenada e totalmente 
diversificada, fazer com que se firme o respeito acima de tudo é 
essencial.

O Artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 (CRFB/88) diz: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade”, portanto sem distinção de 
raça, religião, cor, gênero, classe social ou mesmo opinião política. 
Em outra perspectiva, quando analisamos minuciosamente o Brasil é 
a nação que mais mata pessoas ‘trans’ no mundo, em segundo lugar 
encontra-se o México com um número de vítimas três vezes menor, 
de acordo com dados da ONG alemã Transgender Europe (TGEU, 
2016). Com isso nos compete questionar o que pode ocasionar tais 
índices tão assustadores, visto que como citado somos considerados 
constitucionalmente iguais perante lei.

1 Palestra ministrada por Nilmário Miranda, no I Ciclo De Debates Sobre Direitos 
Humanos “Muito Prazer, Nós Somos Esses ‘Tais’ Direitos Humanos”, em Ituiutaba-
MG, 5 de Junho de 2018.
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3. LUTA SOCIAL HISTÓRICA DOS GRUPOS LGBTQ+

Primeiramente deve-se ter em mente que a sigla “LGBTQIA+” 
engloba Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais/ Transgêneros/ 
Travestis, o movimento Queer, os Intersexuais, os Assexuais e o “+” 
representando Pansexuais, pessoas que não se identificam com tais 
rótulos e simpatizantes. A sigla passou por diversas transformações 
ao longo da história: GLS, LGBT, LGBTT, LGBTI, LGBTTQ, LGBTTTIS, 
LGBT*, entre outras. A sigla GLS popularmente conhecida englobava 
Gays, Lésbicas e Simpatizantes, entrou em desuso por ser considerada 
excludente quando se trata de diversidade, tal como as descritas.

O movimento LGBT surgiu no dia 28 de junho 1969, em um 
bar gay nos Estados Unidos, onde houve uma rebelião, por parte dos 
gays contra a perseguição de policiais. Data marcada como dia do 
orgulho LGBT (hoje, LGBTQIA+). Historicamente, em âmbito mundial 
se encontram diversos ataques de ódio e extermínio destas pessoas, 
tomemos como exemplo a Alemanha Nazista, que é anterior a isso, “De 
acordo com o estudioso alemão Rüdiger Lautmann2 cerca de 100 mil 
homossexuais foram presos e entre 5 e 15 mil foram para os campos 
de concentração, onde, de acordo com a estimativa do historiador, 
60% deles morreram” (ALBUQUERQUE, Naiara. Nexo Jornal,2016).

No Brasil surgiu em meados de 1970, um dos marcos foi o jornal 
intitulado “Lampião da Esquina” (1978) era voltado para conteúdo 
homossexual, denunciavam as violências e publicavam conteúdos 
educativos. Em sequência é criado o jornal “ChanacomChana” voltado 
para conteúdos Lésbicos. Este movimento iniciou-se em meio a 
ditadura civil-militar, onde as mídias eram moderadas pelos poderosos, 
e as pessoas de forma geral, que lutavam contra as repressões sofridas 
na época eram duramente perseguidas, punidas e mortas.

Vale ressaltar que estas violências não são distantes da atualidade, 
a ditadura civilmilitar brasileira perdurou até o ano de 1985. Em 
matéria o site Politize publicou “até os anos 60, a homossexualidade 
ainda era ilegal em todos os estados dos EUA, com exceção de Illinois” 

2 Alemão, Professor de Sociologia, escritor e importante estudioso LGBT.
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(Ferraz, Thaís. 2018); de acordo com o site G1 “Relações entre pessoas 
do mesmo sexo são consideradas crime em 73 países, segundo dados 
recentes da associação internacional ILGA (International Lesbian, Gay, 
Bisexual, Trans and Intersex Association)” - nesse sentido, devemos 
entender que esta luta não se prende somente ao passado, mas que 
caminha conosco diariamente, luta qual, será discorrida neste.

4. LUTAS ATUAIS DOS GRUPOS LGBTQIA+ ENFRENTADAS NO 
BRASIL

Abre-se um leque muito grande referente as diversas lutas 
vivenciadas por estas pessoas, dentre elas, devemos nos ater ao 
fato de que, mesmo todos sendo considerados iguais perante lei, 
estes grupos são tratados como doentes, tal como o termo histórico 
“Homossexualismo” que aludia à ideia propagada na época de que era 
uma doença, o mesmo foi substituído por “Homossexualidade”, no 
entanto, ainda vemos clinicas que disponibilizam terapias de reversão 
sexual, a tal “Cura Gay” - no ano de 2017 foi concedida uma liminar 
pela Justiça Federal do Distrito Federal para que psicólogos pudessem 
tratar e pesquisar sobre.

Ainda hoje homossexuais que tiveram relações sexuais num 
intervalo de 1 ano não podem doar sangue, no entanto, o mesmo 
não vale para o grupo dos Heterossexuais. Polêmica que ainda está 
em pauta pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Ratificando a fala do 
ministro Edson Fachin “A orientação sexual não contamina ninguém. O 
preconceito, sim” (O Globo, 2017). Existe um preconceito enraizado na 
cultura do povo brasileiro, criando uma personalidade conservadora 
e fascista de acordo com a concepção do filósofo e professor Paulo 
Ghiraldellie, consequentemente estas pessoas sofrem com agressões 
físicas, verbais e psicológicas, em casa, nas escolas e nas ruas.

Muitos LGBTQIA+’s são colocados ‘para fora de casa’ em sua 
adolescência, devido a falta de compreensão por parte dos pais ou 
responsáveis, expondo-o aos perigos da rua e fazendo com que, 
na maioria das vezes, não concluam seus estudos ou não consigam 
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emprego por sua idade e orientação sexual, criando um ciclo de 
marginalização onde a maioria das Transsexuais e Travestis entram 
para a prostituição.

Na escola não é diferente, o bullying é o principal agente entre 
as crianças e adolescentes, que viram alvo de chacotas, podendo 
evoluir até mesmo para agressões físicas, podendo fazer com que a 
vítima entre em um estado depressivo - vale ressaltar que segundo 
a psicóloga Mariana Andrade “A conseqüência mais desastrosa da 
depressão é o suicídio. Das 30 mil pessoas que morrem por suicídio 
nos Estados Unidos a cada ano, por exemplo, a maioria está sofrendo 
de depressão” (Biosom,201?).

Nas ruas tem-se a LGBTfobia3 que é projetada como uma 
hostilização aos integrantes deste grupo, dados do Grupo Gay da Bahia 
(GGB)4, registrou que “445 homicídios desse tipo em 2017. O número 
aumentou 30% em relação ao ano anterior, que teve 343 casos[...] de 
130 homicídios em 2000, saltou para 260 em 2010 e para 445 no ano 
passado” (Catraca Livre, 2017). Os dados revelados pela ONG alemã 
Transgender Europe (TGEU), mencionados anteriormente, revelam 
que o Brasil é o país que mais mata ‘trans’ no mundo (Figura 1), o que 
tem sido veementemente questionado, visto que, os números, como 
apontam os dados da entidade GGB, só aumentam com o passar do 
tempo.

3 Atualmente é muito utilizado este termo mediante as diversidades conhecidas ao 
invés do termo “Homofobia”.
4 Entidade que levanta dados sobre assassinatos LGBT há 38 anos.
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Figura 1:

Fonte: TGEU (2016).

Essas violências não ocorrem somente com Transsexuais, mas 
com toda comunidade LGTBQIA+, segundo o Instituto Patrícia Galvão, 
um dossiê elaborado pelo Grupo de Pesquisa Lesbocídio5 “A pesquisa 
aponta que 54 mulheres lésbicas foram mortas em 2017, o que 
representa um aumento de 237% em relação ao primeiro ano da série, 
iniciada em 2014”. Em pesquisa o site Uol revela que “As denúncias 
sobre homicídios praticados contra integrantes da comunidade LGBT 
feitas ao Disque 100 cresceram 127% entre 2017 e 2016” (PRAZERES, 
Leandro, 2018) o impasse é que muitas das denúncias não chegam ao 
“Disque 100” são na maioria das vezes realizadas na própria delegacia 
ou sequer são feitas, é fato que as instituições, em seu sentido literal, 

5 Dossiê de autoria de Milena Cristina Carneiro Peres, Suane Felippe Soares e Maria 
Clara Dias.
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não possuem preparo para lidar com tais diligencias, desde a família, 
escola, delegacias.

Mesmo com toda a luta diária do movimento ainda não foi 
constatada nenhuma proposta com temática LGBTQIA+ no legislativo 
e questões polêmicas como da adoção e casamento por pessoas de 
mesmo sexo ficam estagnadas. No entanto, segundo o site Uol “deve 
começar a tramitar no Senado a proposta que cria o Estatuto da 
Diversidade Sexual e de Gênero” esta medida poderia mudar muitas 
questões como estas apresentadas, caminhando assim para uma 
nação mais justa, humana e inclusiva. Promovendo uma reflexão 
Machadiana referente ao preconceito: “O medo é um preconceito dos 
nervos. E um preconceito desfaz-se; basta a simples reflexão” (ASSIS, 
Machado, Helena, p.20 1876).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mediante o exposto, podemos concluir que os Direitos Humanos 
são fundamentais a todo ser humano, embora não seja de senso comum 
seu real significado, deve-se sempre prezar o respeito e a dignidade 
da pessoa humana, respeitando o indivíduo, sua orientação sexual, 
crença, raça, opinião e quaisquer outra vertente que se diferencie do 
convencional.

A comunidade LGBTQIA+ vem travando uma batalha histórica 
dentro de seus respectivos lares, escolas e nas ruas, para requerer 
seus direitos, dignidade e acima de tudo ser quem são e amar a quem 
quiserem. Conforme apresentado, no Brasil existem altos índices de 
LGBTfobia, dos quais só conseguiremos nos livrar quando o ódio pelo 
diferente for inviabilizado.

Segundo Nelson Mandela “A educação é a arma mais poderosa 
que pode ser usada para mudar o mundo”, nesse sentido o MEC6 deve 
continuar a implementar projetos de orientação sexual e de combate 
ao bullying e discriminação nas escolas de acordo com a lei 13.1857 e 

6 Ministério da Educação e Cultura.
7 Lei de Novembro de 2015 que obriga as instituições de ensino a implementarem 
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também projetos de orientação sexual. Nas ruas deve-se implementar 
projetos tal como a “Parada do Orgulho LGBT”, que acontecem uma 
vez por ano em São Paulo, e projetos da propagação do respeito e 
dignidade da pessoa humana para que assim, as pessoas possam 
entender que no fim “ser diferente é normal”8.

projetos que combatam ao bullying e discriminação nas escolas.
8 Alusão a campanha “Ser Diferente é Normal” de 2012.
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“MUITO PRAZER! NÓS SOMOS ESSES 

‘TAIS’ DIREITOS HUMANOS!”
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CAPÍTULO 27

I – Registros fotográficos e materiais de divulgação

ORGANIZAÇÃO DO EVENTO – CRONOGRAMA, 
PARTICIPAÇÕES E ATIVIDADES PREVISTAS



606 | Muito prazer!Nós somos esses ‘tais’  DIREITOS HUMANOS!



 | 607Muito prazer!Nós somos esses ‘tais’  DIREITOS HUMANOS!



608 | Muito prazer!Nós somos esses ‘tais’  DIREITOS HUMANOS!



 | 609Muito prazer!Nós somos esses ‘tais’  DIREITOS HUMANOS!



610 | Muito prazer!Nós somos esses ‘tais’  DIREITOS HUMANOS!



 | 611Muito prazer!Nós somos esses ‘tais’  DIREITOS HUMANOS!



612 | Muito prazer!Nós somos esses ‘tais’  DIREITOS HUMANOS!



 | 613Muito prazer!Nós somos esses ‘tais’  DIREITOS HUMANOS!



614 | Muito prazer!Nós somos esses ‘tais’  DIREITOS HUMANOS!



 | 615Muito prazer!Nós somos esses ‘tais’  DIREITOS HUMANOS!

FOTOS DO EVENTO

	Primeiro dia – Palestras no Hotel Líder:

Da esquerda para direita: Professores Helvécio Damis de Oliveira 
Cunha, Stéfanie dos Santos Spezamiglio, Conrado Henrique 

Nascimento Alves Pereira, Núbia Braga Ribeiro, Moisés Augusto 
Gonçalves e Leonardo Ferreira Vilaça.
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Organizadores do evento: Professores Leonardo Ferreira Vilaça e 
Stéfanie dos Santos Spezamiglio.
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Início das atividades - Abertura
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Importante equipe de apoio: Professor Lucas de Andrade Lima 
Cavalcante e os discentes Sara Madeira Oliveira, Enzo Oller Martins 

da Silva e Amanda Francisco Olavo dos Santos.
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Importante equipe de apoio: Discentes Nilva Maria Almeida Silva e 
Karoline Cardoso de Moraes.



620 | Muito prazer!Nós somos esses ‘tais’  DIREITOS HUMANOS!

	Segundo dia - Roda de Reflexão - Palco do Espaço Público 
na UEMG/Ituiutaba:

Da esquerda para direita: Convidados José Gerônimo e Jaqueline 
Souza, Professora Carolina Costa de Aguiar, Juiz Federal convidado 

Dr. Alexandre Henry Alves, e, Professor Lucas de Andrade Lima 
Cavalcante.
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Painéis dos discentes do Curso de Direito
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Painéis dos discentes do Curso de Direito
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Painéis dos discentes do Curso de Direito
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	Terceiro dia – Palestras no Hotel Líder:

Da esquerda para a direita: Discente Ezequiel Carlos Parreira, 
Professora Adriana Ruas, Discente Samuel Soares Azambuja, 

Professores convidados Luciane Dias e Bruno Wanderley Júnior, 
Discente Nalva Flávia da Cruz e Professor Leonardo Ferreira Vilaça.
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Início das atividades do terceiro dia.
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	Quarto dia – Roda de Reflexão – Calçadão da Rua 15, no 
Centro de Ituiutaba/MG:

Da esquerda para a direita: Dra. Marisa Malfer de Morais (OAB/
MG), Professores Stênio Souza Marques, Carolina Costa de Aguiar e 

Conrado Henrique Nascimento Alves Pereira, e, a convidada Bárbara 
Rufino.
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 Painéis dos discentes do Curso de Direito.
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Painéis dos discentes do Curso de Direito.
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Manifestações culturais: Teatro Vianinha.
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Manifestações culturais: Teatro Vianinha.
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Manifestações culturais: Banda formada por alunos da UEMG/
Ituiutaba.
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Da esquerda para a direita: Professores Leonardo Ferreira Vilaça, 
Eduardo Giavara (UFU/Pontal) e Stéfanie dos Santos Spezamiglio.
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	Quinto dia – Palestras no Hotel Líder

Da esquerda para a direita - em pé: Professores Adailson Lima e 
Adriana Ruas, Convidados Leonardo Nader e Nilmário Miranda, 

Professor Leonardo Vilaça, e, Discentes Nilva, Luiz, Enzo, Thallyson e 
Guilherme. Sentados – ao meio: Discente Jéssica Sant’Ana; à frente: 

Discentes Gabriel, Maria Luiza, Camila e Amanda, e, Convidados 
Roberto Dalmo e Gualter Andrade.
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Início das atividades do dia.
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Início das atividades do dia.
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	Sexto dia – Roda de Reflexão – Sede da Fundação Muni-
cipal Zumbi dos Palmares em Ituiutaba/MG

Sede da Fundação Municipal Zumbi dos Palmares.
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Da esquerda para a direita: Professora Raquel Balli, Convidados 
Dara Nicácio e Roberto Dalmo, Vereador José Divino, e, Discentes 

Maíra Durães e Gabriel Santana.
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Presidente da Fundação Zumbi dos Palmares (2018), Dara Nicácio, e, 
Professor Leonardo Vilaça.
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Manifestação Cultural: Dança Afro – Fundação Zumbi dos Palmares.
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Painéis dos discentes do Curso de Direito
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Fala da discente Beatriz Luna
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	Reunião de Colegiado do Curso de Direito da UEMG/
Ituiutaba – 1º semestre de 2018: professores e represen-
tação estudantil presentes:
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4 MENSAGENS FINAIS
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CAPÍTULO 28
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 O DESAFIO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO 
HUMANO E DOS DIREITOS HUMANOS

Cristiano Elderson de Araújo Abreu
Advogado e Sócio do Escritório de Advocacia Araujo Abreu Associados. Palestrante 

e Coordenador dos Cursos de Capacitação dos Juizados de Conciliação – TJMG 
(2009-2013). Ex-assessor da Terceira Vice-Presidência do TJMG. Ex-Delegado das 

Prerrogativas do Advogado da OAB/MG.
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O DESAFIO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 
E DOS DIREITOS HUMANOS

Cristiano Elderson de Araújo Abreu
Advogado e Sócio do Escritório de Advocacia Araujo Abreu Associados. Palestrante 

e Coordenador dos Cursos de Capacitação dos Juizados de Conciliação – TJMG 
(2009-2013). Ex-assessor da Terceira Vice-Presidência do TJMG. Ex-Delegado das 

Prerrogativas do Advogado da OAB/MG.

Por óbvio que nenhuma condição é simplesmente inerente a 
espécie humana, que foi marcada por diversas atrocidades, tentativas 
de aniquilação em massa em prol de interesses mesquinhos, vinganças, 
simples dominação de território, escravização para proveito de 
pequenos grupos, ódio a todas as diferenças e falta de respeito às 
culturas.

Os Direitos humanos ou direitos inerentes ao homem foram 
desenvolvidos junto com a própria evolução da espécie, devido a sua 
condição, intelecto e fatos vivenciados. 

Seu ápice utópico prega a capacidade diferenciada de sentir 
empatia ou de sublimar a própria existência e demostrar uma condição 
superior de inteligência que se demonstra no amor e doação ao 
próximo e as demais vidas, sendo essa condição oblativa, valorizada e 
aclamada como valor supremo do ser humano, principalmente após o 
delinear do humanismo durante o período da Renascença na Europa, 
que serve de norte para o longo e eterno caminho a ser trilhado.  

As perversidades perpetradas durante os tempos, e mesmo nos 
dias atuais, fez crescer uma corrente humanista, que teve sua origem 
na cultura greco-romana e encontra fundamento em toda a filosofia 
histórica; além disso, pode-se afirmar que ressurgiu com mais força 
depois do período tenebroso e obscuro que cercou a idade média, mas 
como Confúcio já pregava nos anos de 551 a.c.: “até que o sol não brilhe, 
acendamos uma vela na escuridão” (https://www.pensador.com/frase/
MzQw/). 

E assim permaneceram os ensinamentos dos filósofos Greco-
romanos, como tronco principal, mas não único, que se frutificaram no 
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período conhecido como renascença, como uma insistente e solitária 
vela na escuridão que passou suas chamas para a modernidade, e, que 
por mais que resista a escuridão, tem as chamas grafadas em taboas 
modernas da lei, ora denominadas de pactos internacionais como o de 
São Jose da Costa Rica - tratado que vem tentando coibir a ferocidade 
inerente e redesenhar o eixo humano.  

Importante relembrar o filosofo Méstrio Plutarco, que ressalta 
o hábito existente em nossa espécie de tirar proveito dos mais fracos:

Chamas selvagens e ferozes outros carnívoros, os 
tigres, os leões e as serpentes, enquanto manchas 
no sangue as tuas mãos e em espécie alguma de 
barbárie lhes ficas inferior. E para eles, todavia, 
o assassínio é apenas o meio de se sustentarem; 
para ti, é uma lascívia supérflua. De facto, não 
são leões e lobos que nós matamos para comer 
como em defesa própria o poderíamos fazer - pelo 
contrário deixamo-los incólumes; e entretanto, aos 
inocentes, aos mansos, aos que não tem auxilio 
nem defesa, - a esses perseguimo-los e matamo-
los, àqueles que a natureza parecia ter dado vida 
para sua beleza e graça (...). (Plutarchus, Moralia: 
Volume VI, Fascicle 1 (Bibliotheca scriptorum 
Graecorum et Romanorum Teubneriana).

Porém, o mesmo já ressaltava a capacidade do ser humano de 
aprender com os erros, sendo essa uma condição que fez com que 
a humanidade se aterrorizasse com seus próprios atos e procurasse 
positivar e vetar a fúria atroz que assombrou as sociedades através dos 
tempos; nesse viés, assim afirmou Méstrio Plutarco ca. Queroneia, 46 
d.C. – Delfos, 120 d.C: “o ser humano não pode deixar de cometer erros; 
é com os erros, que os homens de bom senso aprendem a sabedoria para o 
futuro.”

O homem relaciona-se com todo o universo a sua volta e evolui 
por meio da possibilidade de aprendizado e do conhecimento, sendo 
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estes os pilares do pensamento que impulsionaram o humanismo, 
como preconizado por Immanuel Kant: “O homem não é nada além 
daquilo que a educação faz dele”, e, mais ainda, “é no problema da educação 
que assenta o grande segredo do aperfeiçoamento da humanidade”. (https://
www.frasesfamosas.com.br/frases-de/immanuel-kant/).

Com essas máximas como exemplo e conhecendo as imperfeições 
e maldades originadas em decorrer do próprio desenvolvimento 
intelectual, o humanismo partiu para tomar a razão e lutar contra as 
formas mais sensíveis de degradação da própria espécie, com atos que 
são considerados nocivos à própria existência da humanidade e do ser 
humano.

Após a segunda grande guerra, em um momento dramático, 
demonstrando um esforço imenso de vários países foi redigida 
a declaração Universal dos Direitos Humanos, com princípios 
preconizados por Immanuel Kant e por outros percussores da 
Revolução Francesa e do núcleo de pensamento chamado de 
iluminismo, que tentava delimitar a moral e cerca-la por certos limites 
para criar parâmetros claros, para que fossem proibidos atos cruéis, 
como os vividos durante o período da segunda guerra mundial.

Por isso, no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, de 1948 têm no seu Artigo 1.º, proclamada de forma 
inequívoca os direitos inerentes de todos os seres humanos: 

O desconhecimento e o desprezo dos direitos 
humanos conduziram a atos de barbárie que 
revoltam a consciência da Humanidade, e o 
advento de um mundo em que os seres humanos 
sejam livres de falar e de crer, libertos do terror 
e da miséria, foi proclamado como a mais alta 
inspiração do Homem... Todos os seres humanos 
nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. 
(https://www.unidosparaosdireitoshumanos.
com.pt/what-are-human-rights/brief-history/the-
united-nations.html).
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Sendo possível afirmar que as observações do homem durante 
os tempos, com as tragédias históricas e com interação animal, 
fizeram com que certos limites fossem galgados para que se mantenha 
a preservação da espécie, incluído, cada dia mais, o respeito e a 
convivência respeitosa com toda a vida existente. Como em um espelho 
oblíquo que não retorna a imagem de forma direta e simples, mas por 
um caminho tortuoso se enxerga a necessidade e a auto preservação e 
se constrói o conjunto de normas que se denomina Direitos Humanos.  

Alguns filósofos pregaram o humanismo como consequência 
natural e nata, enquanto outros eram empiristas, como Francis Bacon, 
René Descartes e John Locke, que acreditavam que o conhecimento 
era inato, que o ser humano nascia como uma folha em branco 
pronta para receber o conhecimento, apesar das diferentes correntes 
de pensamento; o fato é que nenhuma delas nega a capacidade de 
aprendizado e as grandes mudanças ocorridas após grandes catástrofes 
e banhos de sangue durante todas as Eras. 

Mais ainda, com o desenvolvimento da empatia e das relações 
entre as sociedades, diminuindo as diferenças e distancias, a sociedade 
vislumbrou a possibilidade de educar e impulsionar a razão para calar 
a sede calamitosa por sangue que impregna a alma humana. Sede que 
não poupou nem mesmo Jesus (e seus ensinamentos humanistas) 
que, ao se opor a todo todo o julgo nefasto e ditatorial da época, 
morreu como prisioneiro político, torturado por pregar os princípios 
humanistas extremamente avançados até hoje; a verdade é que, ainda, 
assistimos na historia recente e contemporânea este legado sendo 
distorcido para justificar várias atrocidades cometidas contra diversos 
povos. 

A cada passo da humanidade seguiu-se um tropeço, depois 
novamente a procura pelo retorno ao bem maior de todos, aos 
valores de preservação de forma sustentável por meio da convivência 
e respeito. De forma cíclica, pode-se observar a tentativa de limitar 
os poderosos que se alimentam da fraqueza e subjugam milhões 
de pessoas para se deleitar de prazer, poder e riquezas, cometendo 
atrocidades e genocídios, com a total dominação e escravidão dos 
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intelectos, e, em outros momentos históricos, conseguimos evoluções 
na tentativa contínua de difundir, positivar normas e valores maiores 
de convivência e respeito mutuo.   

Como se mostra completamente inefável os obscurantismos, 
grandezas e contradições do espírito ou intelecto humano, sendo 
críveis as comparações de grandeza com a possibilidade da existência 
da alma humana grafada com a magnitude de Deus, certo é que: 
“Nenhum homem é uma ilha, completo em si próprio; cada ser humano é 
uma parte do continente, uma parte de um todo”, conforme disse John 
Donne (https://kdfrases.com/frase/104637).

É exatamente em virtude da condição de eternos apaídeutos, que 
a existência e possibilidade da vivência efetiva dos direitos humanos 
- positivação do humanismo dentro das possibilidades, acordos e 
constatações temporais – só podem existir se a humanidade assimilar 
a necessidade de respeito aos direitos básicos prescritos para garantir 
sua existência e sua condição mínima de subsistência.    

Ao final, lembramos Nelson Rodrigues ao afirmar que: “Convém 
não facilitar com os bons, convém não provocar os puros. Há no ser humano, 
e ainda nos melhores, uma série de ferocidades adormecidas. O importante 
é não acordá-las”. (https://www.pensador.com/frase/NjI0MTg/).

O que temos de concreto e indiscutível é o desafio do processo de 
desenvolvimento humano, uma reptação em Eras de conhecimento, 
além de uma coibição, coerção e imposição moral e transformação 
ética, podendo ser aperfeiçoada pelo conhecimento do que há de 
intrínseco e na propedêutica do extrínseco do ser humano. 
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Gerais. Mestre em Direito Internacional e Comunitário pela Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais. Mestre em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito 

Milton Campos – Nova Lima/MG. Especialista em Advocacia Empresarial e em 
Coordenação Pedagógica pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e em 
Direito Processual Civil pela Universidade de Itaúna/MG. Professor na Universidade 

do Estado de Minas Gerais. Advogado.
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Doutorando em Direito Privado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas 
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Por vezes ficamos sem entender os acontecimentos e os 
caminhos apontados por Deus para nossas vidas! E ficamos assim 
por termos, talvez, o desejo imediatista de uma resposta... resposta 
esta que... somente após um tempo... anos talvez... aparece! Contudo, 
se exercemos verdadeiramente essa crença no Divino... e, por 
consequência,  nos apegamos a infante e pura certeza advinda da fé, 
acabamos sim, por confiar que esse Ente Superior só quer o ‘bem’... 
nosso ‘bem’... e por óbvio... a mencionada resposta almejada só 
poderá conter em seu teor esse ‘bem’: seja o ‘aprendizado’... seja o 
direcionamento... uma catapulta para algo ... não maior ou melhor... 
mas... que se adeque às suas necessidades e lhe traga paz, harmonia 
e alegria! Afinal... não são esses os maiores objetivos humanos – viver 
em paz e harmonia consigo mesmo e com o próximo, e, desfrutar das 
alegrias vindouras?

Portanto, em um exercício de fé no que afirmo anteriormente, 
e, de coração aberto, agradeço muito à Deus por tudo que vivi em 
Ituiutaba/MG e em sua querida e linda unidade da UEMG! Agradeço 
também à todos com quem compartilhei essa importante etapa de 
minha vida: não seriam outras sensações que a de prazer e de gratidão 
as que eu gostaria de dividir agora com vocês leitores e amigos!

Cheguei na cidade sem conhecer um grão de areia do lugar.... 
e saí de lá com um cesto cheinho de frutos e excelentes amigos! 
Reconheço que demorei a fazer este agradecimento, mas... meu 
coração já é também (e sempre será) tijucano! Acreditem! Obrigado 
por todo carinho e apoio recebidos! Saibam que em cada pontinho 
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que pisei da região do ‘Pontal’, sorrisos e abraços incomparáveis foram 
contabilizados e sentidos com sinceridade! E que eles são e foram 
recíprocos!

Que fiquem aqui meus votos de muito desenvolvimento para o 
município de Ituiutaba/MG, e, de sucesso para toda a UEMG – Unidade 
Ituiutaba –, em especial, que seja pródigo em exemplo de formação e 
cidadania, o Curso de Direito! 

Por fim, deixo aos meus amigos tijucanos um forte e carinhoso 
abraço, e, à todos, meu “até breve”, pois sempre será um prazer 
retornar!!

Professor Leonardo Ferreira Vilaça
Contato: villlacas@hotmail.com


	_Hlk57809690
	_Hlk54114822
	_Hlk54113845
	_Hlk54376115
	_Hlk57760747
	_Hlk54443253
	_Hlk57812554
	_Hlk57812656
	_Hlk73379639
	_Hlk72355553
	_Hlk54632113
	4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
	3. DIREITOS HUMANOS NA JURISPRUDÊNCIA DO TRT DA 3ª REGIÃO: 
	2. DIREITO DO TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
	1. INTRODUÇÃO
	Amauri Cesar Alves
	DIREITOS HUMANOS NA JURISPRUDÊNCIA DO TRT DA 3ª REGIÃO PÓS-REFORMA TRABALHISTA

	1.3 DIREITOS HUMANOS NA JURISPRUDÊNCIA DO TRT DA 3ª REGIÃO PÓS-REFORMA TRABALHISTA 
	REFERÊNCIAS
	5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
	4.2 A Lei nº 8.009/90 e um novo olhar teleológico em nome da dignidade humana
	4.1 Bem de Família, patrimônio mínimo e dignidade humana
	4. OS LIMITES À DISPOSIÇÃO PATRIMONIAL COMO POSSIBILIDADES DE UM FUTURO MELHOR – O PAPEL DA BOA INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS
	3. INALIENABILIDADE TESTAMENTÁRIA – ANÁLISE DE SEU CARÁTER PROTETOR DA DIGNIDADE HUMANA
	2. UMA NOVA VISÃO DO ATO DE DOAÇÃO EM NOME DE UM COMBATE À MISERABILIDADE – INTERPRETAÇÃO ANTERIOR E A ATUAL NORMATIVIDADE
	1. MARCOS INTRODUTÓRIOS DE REFLEXÃO
	Leonardo Ferreira Vilaça
	A PROPRIEDADE A SERVIÇO DA DIGNIDADE HUMANA: a hermenêutica na aplicação de uma nova teleologia segundo o paradigma de Luiz Edson Fachin

	 Adriano Stanley Rocha Souza
	1.2 A PROPRIEDADE A SERVIÇO DA DIGNIDADE HUMANA: a hermenêutica na aplicação de uma nova teleologia segundo o paradigma de Luiz Edson Fachin
	








	REFERÊNCIAS
	6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
	5. A VISÃO BIOCÊNTRICA ANDINA E O ANTROPOCENTRISMO DA BRASILEIRA: UMA ANÁLISE DOS CASOS RAPOSO DO SOL E RIO VILACAMBA
	4. A CONTRIBUIÇÃO ANTROPOCÊNTRICA OCIDENTAL DO NORTE
	3. A CONEXÃO SULEAR
	2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
	1. RESUMO
	Adriana Andrade Ruas
	A PROTEÇÃO INTERNACIONAL DO MEIO AMBIENTE EM CONEXÃO COM A GOVERNANÇA GLOBAL BIOCÊNTRICA

	O QUE FALAR SOBRE ESSES TAIS DIREITOS HUMANOS: direitos humanos polares e o direito humano à democracia
	1.1 A PROTEÇÃO INTERNACIONAL DO MEIO AMBIENTE EM CONEXÃO COM A GOVERNANÇA GLOBAL BIOCÊNTRICA
	REFERÊNCIAS
	













1.4 O DIREITO FUNDAMENTAL AO CONTRADITÓRIO NO DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO
	Carlos Henrique Soares
	O DIREITO FUNDAMENTAL AO CONTRADITÓRIO NO DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO

	1.5 A FUNÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE E DO CURSO DE DIREITO
	REFERÊNCIAS:
	6. CONCLUSÃO
	5. CONTRADITÓRIO E SUA APLICAÇÃO NOS TRIBUNAIS BRASILEIROS NA VIGÊNCIA DA CR/88 E DO CPC-2015
	4. CONTRADITÓRIO E SUA APLICAÇÃO NOS TRIBUNAIS BRASILEIROS NA VIGÊNCIA DA CR/88 E DO CPC-1973
	3. CONTRADITÓRIO, COOPERAÇÃO E PROCESSO CONSTITUCIONAL
	2. PROCESSO JURISDICIONAL BRASILEIRO
	1. RESUMO
	Carolina Costa de Aguiar
	A FUNÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE E DO CURSO DE DIREITO

	1.6 O EFEITO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DOS POVOS INDÍGENAS NO BRASIL
	REFERÊNCIAS
	1. A FUNÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE E DO CURSO DE DIREITO - ANÁLISE
	Catarina Araújo Silveira Woyames Pinto 
	O EFEITO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DOS POVOS INDÍGENAS NO BRASIL


	1. INTRODUÇÃO
	2. A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DOS POVOS INDÍGENAS
	3. UMA ABORDAGEM COMPOSTA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, O USO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (MÍDIA), INTERNET E A INTERFACE COM A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA
	4. O USO DE NOVAS TECNOLOGIAS E O IMPACTO NA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DEMOCRÁTICO DOS POVOS INDÍGENAS NO BRASIL
	5. CONCLUSÃO
	REFERÊNCIAS 
	1.7 A FALIBILIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO NO INQUÉRITO POLICIAL E NO PROCESSO PENAL BRASILEIRO

	Charley Teixeira Chaves
	Pamela Marcele Gonçalves Miranda
	A FALIBILIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO NO INQUÉRITO POLICIAL E NO PROCESSO PENAL BRASILEIRO

	1.8 PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA, INCONSTITUCIONALIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA E A PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 199/2019
	REFERÊNCIAS: 
	5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
	3. INJUSTIÇAS MARCADAS PELA FRAGILIDADE NO RECONHECIMENTO DA AUTORIA DELITIVA
	2.3 O reconhecimento de pessoas sob ótica do Código de Processo Penal Brasileiro
	2.2 O reconhecimento de pessoas na fase inquisitorial
	2.1 A (Im)Possibilidade da identificação e do reconhecimento criminal ocorrer contra a vontade do investigado frente as disposições constitucionais
	2. SISTEMA DE PROVAS NO DIREITO PENAL E O RECONHECIMENTO DE PESSOAS
	1. INTRODUÇÃO
	Helvécio Damis de Oliveira Cunha
	PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA, INCONSTITUCIONALIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA E A PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 199/2019

	6. CONCLUSÃO
	5. PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL N° 199/2019
	4.2 Histórico de julgamentos sobre a temática no STF
	4.1 Entendimento do tema na doutrina penal e processual penal brasileira:
	4. PRISÃO “AUTOMÁTICA” DECORRENTE DA CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA
	3.2 Prisão processual
	3.1 Prisão pena
	3. ESPÉCIES DE PRISÃO
	2. DA IMPORTÂNCIA DA DISCUSSÃO DO TEMA
	1. INTRODUÇÃO
	4. (DES) OBRIGATORIEDADE DA PRESENÇA DO SUSPEITO AO ATO DE RECONHECIMENTO – PRISÃO

	REFERÊNCIAS
	1.9 A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NO JULGAMENTO DA ADI N. 6.387:corolário de um novo Direito Fundamental
	Laiane Maris Caetano Fantini
	A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NO JULGAMENTO DA ADI N. 6.387: corolário de um novo Direito Fundamental

	direito internacional, lutas e utopias
	1.10 POR UM JUS GENTIUM QUE ENXERGUE A GENTE:
	REFERÊNCIAS
	9. CONCLUSÃO
	8. O DIREITO FUNDAMENTAL RECONHECIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 6.387
	7. REINTERPRETAÇÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS PARA ABARCAR O DIREITO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
	6. O TRATAMENTO NORMATIVO PÁTRIO DO DIREITO FUNDAMENTAL À PRIVACIDADE
	5. O TRATAMENTO INTERNACIONAL DO DIREITO HUMANO À VIDA PRIVADA
	4. CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DE UM DIREITO À PRIVACIDADE
	3. OS DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS
	2. INTRODUÇÃO
	1. RESUMO
	Leonardo Soares Nader
	POR UM JUS GENTIUM QUE ENXERGUE A GENTE:
	direito internacional, lutas e utopias

	5. INTERNACIONALISTAS E INTERIORCIONALISTAS
	4. DIREITO INTERNACIONAL QUE VEM DE BAIXO
	3. UM INTERNACIONALISTA NO DIVÃ
	2. ALEGORIA DA CORRIDA – NARRATIVAS DE DIREITO E DIREITOS
	1. GAYMADA: LINGUAGENS, ELITISMOS E O SUBALTERNO

	6. POVOANDO ZONAS FRONTEIRIÇAS
	7. CONCLUSÃO: CRIANDO DIÁLOGOS, CREOLES E RESSONÂNCIAS
	REFERÊNCIAS: 


	REFERÊNCIAS:
	6. CONCLUSÃO
	5. EFETIVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NA VALORIZAÇÃO DAS DIFERENÇAS NO ENFRENTAMENTO À DESIGUALDADE
	4. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO PLURAL
	3. DIREITO HUMANO À IGUALDADE NA SUA DIMENSÃO COMO RECONHECIMENTO
	2. INTRODUÇÃO
	1. RESUMO
	Lícia Ferreira Reis
	DIREITOS HUMANOS À IGUALDADE COMO RECONHECIMENTO E AO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO PLURAL: a efetivação das Leis nº 13.005/2014, nº 12.288/2010 e nº 10.639/2003 como valorização das diferenças no enfrentamento à desigualdade

	1.12 DIREITOS HUMANOS À IGUALDADE COMO RECONHECIMENTO E AO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO PLURAL: a efetivação das Leis nº 13.005/2014, nº 12.288/2010 e nº 10.639/2003 como valorização das diferenças no enfrentamento à desigualdade
	REFERÊNCIAS
	5. CONCLUSÃO
	4. A PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E SOCIAIS E A LIBERDADE DE ATUAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS
	3. DO CONCEITO DE ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA
	2. INTRODUÇÃO
	1. RESUMO
	Leônidas Meireles Mansur Muniz de Oliveira
	AS ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS E A PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS: o embate entre a liberdade de atuação e a possibilidade de exercício de atividades além do culto e liturgia

	1.11 AS ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS E A PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS: o embate entre a liberdade de atuação e a possibilidade de exercício de atividades além do culto e liturgia
	REFERÊNCIAS 
	4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
	3. FECHAMENTO DA AGROINDÚSTRIA VALE DO PARANAÍBA E SEUS DESDOBRAMENTOS NO TRABALHO
	2. A TERRITORIALIZAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA NO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS (MG) E OS REBATIMENTOS SOCIOESPACIAIS
	1. INTRODUÇÃO
	Luiz Carlos Santos da Silva
	DIREITOS HUMANOS E A LUTA DOS EX-TRABALHADORES MIGRANTES DO CORTE DE CANA NA AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA DO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS (MG)

	1.14 DIREITOS HUMANOS E A LUTA DOS EX-TRABALHADORES MIGRANTES DO CORTE DE CANA NA AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA DO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS (MG)
	REFERÊNCIAS
	2. CONCLUSÃO
	1. ANÁLISE DE CONTEXTO, DIREITOS HUMANOS E POSSIBILIDADES
	Luciane Ribeiro Dias Gonçalves
	RACISMO, DIREITOS HUMANOS E UBUNTU:
	possibilidade dos direitos do outro lado da linha abissal

	1.13 RACISMO, DIREITOS HUMANOS E UBUNTU: possibilidade dos direitos do outro lado da linha abissal
	Leonardo Ferreira Vilaça
	A ONU E SEUS PRINCÍPIOS ORIENTADORES SOBRE EMPRESAS E DIREITOS HUMANOS: os desafios de aplicabilidade no plano nacional

	Bruno Wanderley Júnior
	1.17 A ONU E SEUS PRINCÍPIOS ORIENTADORES SOBRE EMPRESAS E DIREITOS HUMANOS: os desafios de aplicabilidade no plano nacional
	REFERÊNCIAS
	6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
	5. A COMPETÊNCIA DO CNMP PARA REGULAR A MATÉRIA, A BREVIDADE E A LIMITAÇÃO DA POLÍTICA DE COTAS
	4. LVI CONCURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS - ANÁLISE DO CASO CONCRETO COM A CORRETA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 170/2017
	3. HETEROIDENTIFICAÇÃO NOS CONCURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO
	2. CONTEXTUALIZAÇÃO DAS NORMAS DE COTAS ÉTNICAS DO CNMP
	1. DIREITOS HUMANOS E AS AÇÕES AFIRMATIVAS
	Mara Telma da Silva
	RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS NOS CONCURSOS PARA PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO: momento da heteroidentificação e a promoção dos direitos humanos

	1.16 RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS NOS CONCURSOS PARA PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO: momento da heteroidentificação e a promoção dos direitos humanos
	REFERÊNCIAS
	5. CONCLUSÕES
	4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
	3. METODOLOGIA
	2. INTRODUÇÃO
	1. RESUMO
	Camila de Sousa Vasconcelos e Wellington Damáso Lima
	SERVIÇO SOCIAL: desafios à defesa de direitos da população LGBTQIA+

	Maicom Marques de Paula
	1.15 SERVIÇO SOCIAL: desafios à defesa de direitos da população LGBTQIA+
	1. INTRODUÇÃO
	2. BREVE CONTEXTO PÁTRIO ANTECEDENTE À ADOÇÃO DOS POs
	3. PROPOSIÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DOS POs APÓS 2011 E A ESFERA NACIONAL
	4. OS PLANOS NACIONAIS DE AÇÃO COMO ALTERNATIVAS PARA UMA SINERGIA ENTRE DIREITOS HUMANOS E EMPRESAS E A IMPORTÂNCIA DE UMA AVALIAÇÃO DE BASE
	5. O GRUPO DE TRABALHO DA ONU SOBRE EMPRESAS E DIREITOS HUMANOS E A VISITA AO ESTADO BRASILEIRO EM 2015
	6. PERSPECTIVAS PÁTRIAS ATUAIS PARA A INTERFACE ‘DIREITOS HUMANOS E EMPRESAS’
	7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS
	1.18 A EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS CONDENADOS ÀS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE:o caso da APAC – Ituiutaba (MG)

	A EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS CONDENADOS ÀS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE: o caso da APAC – Ituiutaba (MG)
	1.19 DIREITOS HUMANOS, PARA QUEM E PARA QUÊ? Da desconstrução de estereótipos às violações históricas e permanentes no Brasil
	REFERÊNCIAS
	3.2 A Escola Estadual Governador Israel Pinheiro x sistema prisional
	3.1 A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - APAC Ituiutaba
	3. A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS – APAC
	2. O SISTEMA PENITENCIÁRIO NO ESTADO DE MINAS GERAIS
	1. INTRODUÇÃO
	Núbia Braga Ribeiro
	DIREITOS HUMANOS, PARA QUEM E PARA QUÊ? Da desconstrução de estereótipos às violações históricas e permanentes no Brasil

	1.20 AS CONTRADIÇÕES DO CONSTITUCIONALISMO LIBERAL E A CRISE NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO BRASILEIRO
	REFERÊNCIAS
	4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
	3.2 A violência contra os povos indígenas
	3.1 A escravidão contemporânea
	3. VIOLAÇÕES HISTÓRICAS E PERMANENTES – A ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA E A VIOLÊNCIA CONTRA OS POVOS INDÍGENAS:
	2. INTRODUÇÃO
	1. RESUMO
	Stéfanie dos Santos Spezamiglio
	AS CONTRADIÇÕES DO CONSTITUCIONALISMO LIBERAL E A CRISE NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO BRASILEIRO

	2.1 RETROCESSO INSTITUCIONAL FRENTE À ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA: projeto de lei n° 6442/2016
	REFERÊNCIAS
	5. CONCLUSÃO
	4. AS CONTRADIÇÕES DA DEMOCRACIA CONSTITUCIONALISTA LIBERAL E A IMPOSSIBILIDADE DE EMANCIPAÇÃO REAL DO HOMEM
	3. PERSPECTIVA HISTÓRICA DO CONSTITUCIONALISMO LIBERAL NO BRASIL
	2. INTRODUÇÃO
	1. RESUMO
	Arlinda Maria de Oliveira Berto
	RETROCESSO INSTITUCIONAL FRENTE À ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA: projeto de lei n° 6442/2016

	2.2 A CONTEXTUALIZAÇÃO DO RACISMO E A SUA RELAÇÃO COM A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
	REFERÊNCIAS
	3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
	2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
	1. RESUMO
	Beatriz Souza de Luna
	A CONTEXTUALIZAÇÃO DO RACISMO E A SUA RELAÇÃO COM A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

	REFERÊNCIAS
	3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
	2. DESENVOLVIMENTO
	1. RESUMO
	4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

	REFERÊNCIAS
	4. CONCLUSÃO
	3. DESENVOLVIMENTO
	2. INTRODUÇÃO
	1. RESUMO
	Adriele Aparecida Franco
	CRISE PENITENCIARIA: a desumanização dos detentos e o preconceito racial do judiciário

	2.5 CRISE PENITENCIARIA: a desumanização dos detentos e o preconceito racial do judiciário
	REFERÊNCIAS
	4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
	3. DESENVOLVIMENTO
	2. INTRODUÇÃO
	1. RESUMO
	Luane Vieira Fonseca
	A CORRELAÇÃO FEMININA DIANTE DOS DIFERENTES CONCEITOS DE FAMÍLIA (XVI-XXI)

	2.4 A CORRELAÇÃO FEMININA DIANTE DOS DIFERENTES CONCEITOS DE FAMÍLIA (XVI-XXI)
	REFERÊNCIAS:
	5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
	4. OS DIREITOS HUMANOS NO MEIO URBANO
	3. SANEAMENTO E SEGREGAÇÃO ESPACIAL
	2. INTRODUÇÃO – MODERNIDADE E URBANIZAÇÃO
	1. RESUMO
	Maria Angélica da Costa Silva
	DIREITOS URBANOS, DIREITOS HUMANOS?

	2.3 DIREITOS URBANOS, DIREITOS HUMANOS?
	João Pedro dos Santos Carnielo
	DIREITOS HUMANOS: desafios enfrentados por grupos LGBTQIA+ na atual conjuntura social do Brasil

	2.6 DIREITOS HUMANOS: desafios enfrentados por grupos LGBTQIA+ na atual conjuntura social do Brasil
	1. RESUMO
	2. DIREITOS HUMANOS E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
	3. LUTA SOCIAL HISTÓRICA DOS GRUPOS LGBTQ+
	4. LUTAS ATUAIS DOS GRUPOS LGBTQIA+ ENFRENTADAS NO BRASIL
	5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS
	“MUITO PRAZER! NÓS SOMOS ESSES ‘TAIS’ DIREITOS HUMANOS!”
	– Registros –
	I – Registros fotográficos e materiais de divulgação
	ORGANIZAÇÃO DO EVENTO – CRONOGRAMA, PARTICIPAÇÕES E ATIVIDADES PREVISTAS
	FOTOS DO EVENTO


	Cristiano Elderson de Araújo Abreu
	O DESAFIO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E DOS DIREITOS HUMANOS

	4.1 O DESAFIO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E DOS DIREITOS HUMANOS
	Leonardo Ferreira Vilaça
	AGRADECIMENTO ‘TIJUCANO’

	4.2 AGRADECIMENTO ‘TIJUCANO’

