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ESTADO DE BEM ESTAR SOCIAL:
Programa Jovem Aprendiz como ativação do mercado de 

trabalho de minoria ainda vulnerável

THE STATE OF SOCIAL WELFARE:
Young Apprentice Program as Activation of the Still Vulnerable 

Minority Labor Market

Luciana Nolli1

Clerio Alves Costa2

Bárbara Lucchesi Ramacciotti3

Sumário: 1 Introdução. 2 Sobre o estado de bem-estar social 
(EBES). 3 Abordagens teóricas – tipologias. 4 Estado de bem-es-
tar social no Brasil. 5 A educação como elemento de ativação da 
população jovem para o mercado de trabalho. 6 Jovem Aprendiz 
como propulsor do E.B.E.S. brasileiro. 7 Considerações finais. 8 
Referências.

RESUMO: O Estado do Bem-Estar Social (E.B.E.S.) é um siste-
ma de proteção social que se difundiu nos países de capitalismo 
desenvolvido, no período do Pós-Segunda Guerra Mundial. Exis-
tem diversas formas para se abordar assunto de tamanha rele-
vância, contudo para este artigo, serão abordadas as tipologias de 
Titmuss e Esping-Andersen, como instrumento para análise da 
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(foco em Cidadania, Inclusão Social e Cultura). Autora de artigos em vários periódicos e capítulos de 
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diversidade de casos empíricos do Welfare State. Para examinar 
o surgimento, desenvolvimento e periodização no Brasil, desde 
a Era Vargas, incluindo sua positivação com a Constituição de 
1988, até a atualidade, adotamos como referencial teórico Kerste-
netzky (2010) e Draibe (1993). O objetivo específico deste estudo 
reside na análise do Projeto Jovem Aprendiz (2000) do Governo 
Federal como uma política social de ativação da população jovem 
para o mercado de trabalho, sendo esta população uma minoria 
ainda vulnerável do ponto de vista dos direitos fundamentais. 
Partimos da hipótese segundo a qual o Projeto Jovem Aprendiz 
contribui para o desenvolvimento do E.B.E.S., apesar do investi-
mento insuficiente na educação a nível nacional. Trata-se de uma 
pesquisa bibliográfica, de natureza qualitativa, com corte trans-
versal, exploratório-descritiva.

Palavras-chave: Jovem Aprendiz. Educação. Mercado de Traba-
lho.

ABSTRACT: The State of Social Welfare (E.B.E.S.) is a system of 
social protection that spread in developed capitalist countries in 
the post-World War II period. There are several ways to address 
such a relevant subject, however, for this article, the typologies 
of Titmuss and Esping-Andersen will be addressed as an 
instrument for analyzing the diversity of empirical cases in the 
Welfare State. In order to examine the emergence, development 
and periodization in Brazil, since the Vargas Era, including its 
positivation with the 1988 Constitution, to date, we have adopted 
as theoretical reference Kerstenetzky (2010) and Draibe (1993). 
The specific objective of this study lies in the analysis of the Federal 
Apprentice Project (2000) as a social policy of activating the young 
population for the labor market, this population being a minority 
still vulnerable from the point of view of fundamental rights. 
We start from the hypothesis that the Young Apprentice Project 
contributes to the development of E.B.E.S., despite insufficient 
investment in education at the national level. This is a qualitative, 
cross-sectional, exploratory-descriptive bibliographical research.

Keywords: Young Apprentice. Education. Job market.
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1. INTRODUÇÃO

O Estado do Bem-Estar Social (do inglês Welfare State) é um sistema de proteção 
social que emergiu nos países de capitalismo desenvolvido no período do Pós-Segunda 
Guerra Mundial. O termo Welfare State surge em 1930 criado pelo historiador e cientista 
político britânico Sir Alfred Zimmern, que buscava demonstrar as transformações sociais 
e políticas do Estado britânico; na visão de Zimmern ele passava de um power state (cunho 
da força sobre a lei) para um welfare state (predomínio da lei sobre o poder) (KERSTENET-
ZKY, 2012).

Pretendemos examinar alguns estudos de referência sobre WS para compreender 
seu surgimento e desenvolvimento como fenômeno social, para poder verificar como esta 
realidade tem início no Brasil, suas características específicas e periodização, adotando 
como referencial teórico Kerstenetzky (2010) e Draibe (1993). 

O objetivo específico deste estudo reside na análise do Projeto Jovem Aprendiz 
(2000) do Governo Federal como política social de ativação da população jovem para o 
mercado de trabalho como fonte de cidadania, sendo esta população uma minoria ainda 
vulnerável do ponto de vista dos direitos fundamentais. Partimos da hipótese que o Projeto 
Jovem Aprendiz contribui para o desenvolvimento do E.B.E.S., apesar do investimento in-
suficiente na educação a nível nacional (Brasil). 

De natureza quantitativa, de corte transversal, exploratório-descritiva, a pesquisa 
busca o contexto da proteção jurídica e inserção mercadológica do jovem, como população 
ativável, com retornos financeiros aos utilizadores do programa, familiares e tributos gera-
dos e pagos às três esferas de governo.

2. SOBRE O ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL (EBES)

Qual o motivo do surgimento do welfare state (WS)? Wilensky e Lebeaux (1965 apud 
ARRETCHE, 1995) em um estudo clássico afirmam que o WS surge para assegurar padrões 
mínimos de direitos sociais aos cidadãos, como: educação, habitação, renda e saúde, tendo 
em vista os novos riscos e problemas sociais gerados pela industrialização.

Contudo, esses novos direitos assegurados pelo Estado de bem-estar substituem o 
assistencialismo aos pobres pela caridade e trabalho voluntário assegurados pela Igreja e 
pela comunidade nas sociedades tradicionais. Na sociedade feudal, a família era a respon-
sável por seus velhos, crianças e enfermos, ou seja, “era a fonte de proteção social” (VIANA 
e LEVCOVITZ, 2005, p. 16), época em que pouco ou nada se dizia de políticas públicas 
protetivas coletiva ou social.

Com o advento do processo de proletarização e a emergência das 
relações de produção capitalistas surgem um fenômeno novo, de 
pauperização de massa, diferente da pobreza anterior (do mundo 
feudal). [...] A nova pobreza, dessa forma, não foi um fenômeno 
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conjuntural, mas decorrente das transformações econômicas e 
sociais, isto é, da passagem do mundo feudal para o capitalista. 
Nesse sentido a razão da insegurança mudou: aos fatores natu-
rais e políticos da dependência foram agregados a fatores mais 
temíveis, os econômicos e sociais, [...] (VIANA e LEVCOVITZ, 
2005, p. 17)

Há que se considerar que a passagem do feudalismo para o capitalismo não se dá só 
no momento da revolução industrial, mas sim quando os burgueses “tomam o poder” da 
nobreza e se instituem como a nova classe dominante por meio do Estado moderno (libe-
ral), assim o comércio ganha força e surgem novas formas de percepção de trabalho e renda 
(MAZZEO, 2015). 

O trabalho do artesão já não passa mais de pai para filho (o artesão feudal passa a 
vender sua força de trabalho) e a família já não consegue ser a fonte da proteção social; 
surgem novos riscos sociais exigindo do Estado, para com o administrado, uma proteção 
social que não existia antes (ESPING-ANDERSEN, 1991), o Estado, então, assume o papel 
assistencialista antes exercido pela Igreja. 

Um exemplo dessa mudança, conforme Kerstenetzky (2012), ocorreu na Inglaterra 
com as workhouses– asilos – onde eram ‘confinados’ os pobres, órfãos, idosos, doentes e 
loucos.  Somente após a Segunda Guerra mundial que o enfoque do Estado caminha do 
assistencialismo focalizado para direitos assegurados para todos os cidadãos.

Diante desta “nova realidade social”, a primeira política de seguridade social conhe-
cida surge com Otto Von Bismark na Alemanha no ano de 1893, abrindo caminho para o 
Estado de Bem-Estar Social (PINHEIRO e MEDEIROS, 2016).

Marshall(1967) afirma que o WS surge da junção de dois fenômenos característicos 
das sociedades modernas, a saber: o desenvolvimento econômico proporcionado pela re-
volução industrial e o surgimento dos direitos sociais como desdobramento da cidadania. 
Para Marshall, a cidadania se desenvolve na Europa ao longo dos séculos a partir de três 
momentos em que os direitos são instituídos, marcando a fundação do Estado moderno 
até sua transformação em Estado de bem-estar social: (i) Séc. XVIII – direitos civis: liber-
dade, igualdade; (ii) Séc. XIX – direitos políticos: voto – votar e ser votado, representação 
(teorias libertárias4); (iii) Séc. XX – diretos sociais: proteção social/welfare state (teorias 
socialistas5).

Em sua defesa pela cidadania universal, como embrião ao welfare state, Marshall 
dirá que:

4  “As ideias libertárias transmitem para os cidadãos uma sensação de liberdade e de superioridade, uma 
vez que, por definição, o poder do Estado deve ser reduzido” (CARVALHO e DINIZ, 2014, p. 1).

5  “[...] os socialistas viam a proteção social como uma forma de “ajudar” os indivíduos que fossem, de 
fato, pobres e carentes. Destaque-se que, até a Segunda Guerra Mundial, os socialistas eram fortes 
defensores do trabalho assalariado e dos trabalhadores assalariados,[...],quando os socialistas se mo-
bilizaram na defesa de um público mais amplo, ou seja, “classe popular”, houve uma ampliação dos 
direitos universais” (ZIMMERMANN e SILVA, 2009, p. 352)
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se se invoca a cidadania em defesa dos direitos, as obrigações cor-
respondentes da cidadania não podem ser ignoradas. Estas não 
exigem que um indivíduo sacrifique sua liberdade individual ou 
se submeta, sem motivo, a qualquer exigência feita pelo Governo. 
Mas exigem que seus atos sejam inspirados por um senso real de 
responsabilidade para com o bem-estar da comunidade. (1967, 
p. 104)

Podemos notar na observação trazida por Marshall que o sentimento de respon-
sabilidade pelo todo, pela comunidade em geral, é o que gerará a verdadeira cidadania, 
caminhando assim ao W.S.

Para Esping-Andersen (1991) o welfare state não pode ser apenas conceituado sobre 
a plataforma dos direitos e garantias fundamentais, a sociedade (enquanto recheada de se-
res humanos) necessita de algo mais do que somente o básico.

Por isso Esping-Andersen (1991, p. 103) vai conceituar o W.S. a partir da desmer-
cadorização, priorizando a liberdade do cidadão trabalhador, mas “sem perda potencial de 
trabalho, rendimentos ou benefícios sociais, de parar de trabalhar quando acham necessá-
rio”. Ainda observa: “A desmercadorização ocorre quando a prestação de um serviço é vista 
como uma questão de direitos ou quando uma pessoa pode manter-se sem depender do 
mercado” (ESPING-ANDERSEN, 1991, p. 102).

Avançando no tempo e, portanto, agregando valores ao conceito sobre welfare state, 
Arretche (1995, p. 63) consigna que o W.S. é 

um campo de escolhas, de solução de conflitos no interior de so-
ciedades (capitalistas avançadas), conflitos nos quais se decide a 
redistribuição dos frutos do trabalho social e o acesso da popula-
ção à proteção contra riscos inerentes à vida social, proteção con-
cedida como um direito de cidadania.

Para Draibe (1993, p. 9), o W.S. é constituído “pela transformação fundamental do 
próprio Estado, de sua estrutura, de suas funções e de sua legitimidade [...]. O ‘Welfare’ não 
é apenas uma resposta a demanda por igualdade sócio-econômica, é também uma resposta 
a demanda por segurança sócio-econômica”.

Kerstenetzky (2012) traz o universalismo como ponto primordial para um W.S. 
bem-sucedido acompanhado de um desenvolvimento econômico (pleno emprego). A au-
tora ainda caracteriza o estado do bem-estar como “uma invenção política [...] a resistência 
sistemática à dissolução dos laços sociais pelos nexos mercantis, em termos que reconhe-
çam o status igualitário da cidadania” (ibidem, xiii).

Rodrigues (2015, p. 63) traz em sua obra, de maneira sucinta e clara, uma concei-
tuação de E.B.E.S. dizendo que “é uma expressão da proteção concebida pelo Estado como 
direito à cidadania”.
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Após tantas definições acerca do welfare state, podemos observar que de Zimmern 
à Kerstenetzky a evolução do conceito é latente e o E.B.E.S. tornou-se muito mais que um 
sistema de proteção social assistencialista, pois caminha para um modelo universal de bem-
-estar como direito de cidadania garantido pelo Estado.

Para que haja um entendimento mais claro acerca do W.S., há características bá-
sicas a serem consideradas, para Rodrigues (2015) são características de um E.B.E.S.: (i) 
segurança no mercado de trabalho: garantia de salários, de postos e condições de trabalho 
e representação dos interesses do trabalho; (ii) Garantia de renda: seguro-desemprego, au-
xílio-família e auxílio-doença; (iii) Proteção contra riscos da vida social: saúde, habitação 
e educação; (iv)Pleno emprego. E continua Rodrigues (2015) invocando os direitos sociais 
assegurados pelo Estado para a sociedade de maneira igualitária e universal, em garantia da 
própria cidadania.

Já Esping-Andersen (1991) demonstra que um W.E. é caracterizado por: (i) Cer-
to nível de desenvolvimento econômico; (ii) Utilização do excedente (no desenvolvimento 
econômico) para previdência Social; (iii) Redistribuição Social.

Em suma, países com considerável desenvolvimento econômico, possuem maior 
proteção social universal, também universalização dos bens públicos, ou seja, tratam as 
fragilidades sociais como direito de cidadania e não como assistência social.

3. ABORDAGENS TEÓRICAS – TIPOLOGIAS

Titmuss e Esping-Andersen dispõem de três tipos (modelos) de welfare state. Tit-
muss (KERSTENETZKY, 2012) traz:

a. Residual: Focalizado nos “pobres”, o sistema residual atende àqueles que estão 
à margem, pobres, necessitados, órfãos e toda a sorte de rejeitados.

b. Institucional: universal – Onde os direitos de cidadania estariam estendidos 
para todos, num padrão de serviços abrangentes.

c. Corporativo: (trabalho formal) – Aqui só é assistido pelo Estado aquele que 
contribui.

Já Esping-Andersen (1991) com base na tipologia de Titmuss os redefinirá como:

a. Liberal (residual de Titmuss): ocorre, sobretudo, nos países de tradições an-
glo-saxões (Ex.: Austrália, Suíça, Canadá, Estados Unidos), países onde os 
movimentos eleitorais dos operários eram fracos diante da revolução burgue-
sa. A meritocracia é o ponto chave. As políticas públicas de caráter assisten-
cialista estão voltadas aos pobres, que precisam fazer teste de meios para ter 
acesso ao benefício, o que gera um estigma social. 

b. Conservador Corporativo (Conservador de Titmuss) Predominante na Eu-
ropa Continental (Ex.: França, Alemanha, Áustria, Bélgica, Itália e Japão), 
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países onde a Igreja Católica teve um forte papel nas reformas sociais. E tam-
bém os fortes movimentos operários marcaram os sistemas de proteção com 
o corporativismo da classe e com esquemas de estratificação ocupacional, ou 
seja, o Estado defende o trabalhador, mas ainda beneficia algumas categorias.

c. Social Democrata (Universalista de Titmuss): Facilmente encontrado nos 
países escandinavos (Norte da Europa). Diferentes dos outros dois tipos 
apresentados, o movimento operário aqui foi forte e se fez presente através 
de partidos políticos sociais-democratas, agindo nos parlamentos por longos 
períodos temporais. Aqui o W.S. é universal e os benefícios são garantidos 
como direitos aos cidadãos e não como assistencialismo, ou seja, o valor é 
desvinculado da contribuição efetuada pelo cidadão (beneficiário).

4. ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL NO BRASIL

Kerstenetzky (2012) considera a América Latina como uma das regiões mais desi-
guais do planeta, e dentro deste contexto traz o Brasil como retardatário nesta “corrida” em 
busca do Estado de Bem-Estar Social. 

Com início no primeiro governo de Getúlio Vargas (KERSTENETZKY, 2012), o 
E.B.E.S. brasileiro tem um viés conservador e autoritário (RODRIGUES, 2015). Kerstenet-
zky (2012) ainda acrescenta que são três os momentos (ondas) do E.B.E.S. brasileiro com 
inovação institucional e a inovação dos direitos humanos.

i) Marco inicial de 1930 a 1964: bem estar corporativo, onde as legislações tra-
balhistas e previdenciárias de Vargas criaram os institutos de Aposentadorias 
e Pensões e a C.L.T.

Draibe (1993) ainda divide este período em dois chamando-os de introdução (de 
1930 a 1943) e de expansão fragmentada e seletiva (de 1943 a 1964), período esse que Kers-
tenetzky(2012) denomina de fase inercial e incremental.

ii) Expansão de 1964 a 1984 (universalismo – básico/massificação): universalis-
mo básico, aqui o E.B.E.S. é unificado e estendido no âmbito previdenciário 
(aos excluídos inicialmente) e na saúde (criando os segmentos privado e pú-
blico; inicialmente o segmento público foi criado para atender àqueles não 
cobertos pelo privado ou corporativo) (KERSTENETZKY, 2012).

Draibe (1993, p. 21) denomina este período de consolidação institucional e reestru-
turação conservadora, dividida em três períodos: “1964-1977: consolidação institucional; 
1977-1981: expansão massiva; 1981-1995: reestruturação conservadora”.
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i) Período pós 1988: Kerstenetzky (2012) traz este período (de 1998 à 2010) 
como sendo o período da “institucionalização da assistência social, a fixa-
ção de um mínimo social, a extensão da cobertura previdênciária não con-
tributiva, a criação do Sistema Único de Saúde.” (idem, p. 181), período em 
que acontece a redemocratização brasileria (marco: Constituição Federal 
de 1988).

Diante dessa periodização, Kerstenetzky (2012) lembra que a passagem de um perío-
do para outro se faz através de rupturas do sistema político, ou seja, as alterações sofridas 
coincidem com alterações no sistema político brasileiro.

Neste contexto Medeiros (2001 apud Benevides, 2011) deixa claro que a configura-
ção e a evolução de um EBES em um país determina-se através de seu nível de industrializa-
ção, a capacidade que os trabalhadores possuem de se mobilizarem bem como a “autonomia 
da máquina burocrática em relação ao governo” (idem, p. 61).

Rodrigues (2015) confirma o entendimento de Medeiros quando diz que situações 
referentes à regulamentação dos trabalhadores assalariados da sociedade econômica mo-
derna e a burocracia do Estado (na década de 20) são de fato determinantes para o nas-
cimento do E.B.E.S., visto que as políticas sociais observadas aqui (antes de 1930) eram 
fragmentadas e emergenciais, saúde (tratada por autoridades legais), educação (escolas es-
cassas) e a habitacional (que inexistia enquanto política pública).

A Constituição Federal de 1988, mais conhecida como Constituição Cidadã, traz 
muitos direitos de cidadania como saúde, previdência e assistência social a todos os brasi-
leiros (universalização), sendo provida em primeira instância a provisão vinda do Estado, 
deixando o setor privado como coadjuvante (papel complementar) (DRAIBE, 1993).

Mesmo sendo uma constituição voltada à cidadania com direitos e garantias fun-
damentais próprias de um E.B.E.S., muito do previsto ali foi implementado apenas anos 
depois, como: a transferência de renda (bolsa família, por exemplo), formalização das co-
munidades informais (Micro Empreendedor Individual – M.E.I.) e tantos outros como 
PROUNI, ciência sem fronteiras etc.

Kerstenetzky (2012) explica que em países mais socialmente efetivos o E.B.E.S. se 
mantém através de políticas de ativação, que sejam instrumentos de crescimento econômi-
co, com a criação de empregos (através da população ativável) e incremento da participação 
do indivíduo no mercado de trabalho.

O fomento deste tipo de política de ativação de mercado, continua Kerstenetzky 
(2012),visa dois objetivos: 1) imediato – a) elevação do emprego / redução do desemprego, 
b) aumento da qualidade de estar empregado; 2) mediato – aumento da base tributária visto 
o aumento do trabalho formal.

O Brasil começou por esta estrada como a lei do M.E.I. que formaliza o comércio 
informal e assim gera tributos. Outro fomento ao E.B.E.S. brasileiro foi o maior acesso ao 
ensino superior, através de programas como ProUni, Sisu, Fies, para que o jovem pudesse 
aumentar sua qualidade de estar empregado.
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Os primeiros passos dados pelo Brasil a um E.B.E.S. “de sucesso” foi quando univer-
salizou seus serviços, pois, segundo Kerstenetzky (2012), países que universalizaram esses 
serviços com alta qualidade são menos desiguais e com menores orçamentos sociais.

Um dos aspectos que o Brasil andou na contramão do E.B.E.S. foi nos serviços de 
cuidado, pois só o Estado acolhendo esses idosos, crianças e enfermos (com serviços uni-
versais de qualidade) a mulher pode participar mais livremente no mercado de trabalho 
diminuindo a pobreza em geral e mais especificamente a infantil (KERSTENETZKY, 2012).

Percebe-se que uma boa fonte para a criação e manutenção do EBES é o mercado de 
trabalho, quanto maior quantidade de população ativa maior arrecadação de tributos, me-
lhor E.B.E.S. e neste contexto podemos afirmar que o estado de bem-estar social brasileiro 
é corporativo, ou seja, as políticas sociais estão ligadas ao trabalho formal.

Kerstenetzky (2010, p. 26) conceitua magistralmente a classificação brasileira em 
regime de Welfare State:

[...] do ponto de vista do mix público privado, o EBES brasileiro 
se aproxima da social democracia (pela importância da provisão 
pública), do ponto de vista estratificação, se aproxima do regime 
conservador (principalmente por conta do peso das transferên-
cias contributivas), e do ponto de vista da desmercantilização, 
se aproxima do regime liberal (principalmente por conta da seg-
mentação dos serviços e das transferências focalizadas).

Em suma desde a origem do E.B.E.S. brasileiro em 1930, com o governo de Getúlio 
Vargas (tendo como escopo a regulamentação das leis de trabalho) até a Constituição Fede-
ral de 1988 (promoção/configuração de um Welfare State) o Brasil caminhou de um misto 
de modelo conservador ao universalista, mesmo que os gastos sociais estejam em expansão 
ainda que abaixo dos valores implementados pelos Estados mais igualitários.

5. A EDUCAÇÃO COMO ELEMENTO DE ATIVAÇÃO DA POPULA-
ÇÃO JOVEM PARA O MERCADO DE TRABALHO

Retomando o que Kerstenetzky (2012) explica acerca de políticas de ativação, como 
a criação de empregos (através da população ativável) aumentando assim a participação 
do indivíduo no mercado de trabalho, o Brasil percebe a população jovem que necessita de 
amparo legal tanto quanto auxílio para sua entrada no mercado de trabalho.

Com a publicação da Consolidação das Leis do Trabalho, Decreto-Lei nº 5.452 de 1º 
de maio de 1943, o Brasil trouxe, mesmo que de maneira ainda tímida, alguma proteção ao 
trabalho do jovem e a proibição do trabalho para a criança (BRASIL, 1943), deve-se relem-
brar que é neste período que o E.B.E.S. surge no Brasil.
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Com um grande salto temporal, de 1943 para o ano 2000, é publicada a Lei nº 
10.097, de 19 de dezembro de 2000, que altera alguns dispositivos da C.L.T., positivando 
direitos e garantias aos jovens que ingressassem no meio laboral e obrigações aos empre-
gadores destes (BRASIL, 2000) – somente em 2013 é publicado o Estatuto da Juventude, 
nº 12.852 de 05 de agosto de 2013, que traz o conceito da população considerada jovem: 
“são consideradas jovens as pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos 
de idade” (BRASIL, 2013).

Considerando ainda que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394 
de 20 de dezembro de 1996, é clara em seu corpo de texto quando diz que a passagem do 
jovem pelo Ensino Médio é a fase de preparação para o mundo do trabalho (BRASIL, 1996) 
e o Estatuto da Criança e do Adolescente, nº 8.069 de 13 de julho de 1990, restringe o tra-
balho insalubre, perigoso ou noturno ao menor de 18 anos, bem como garante todos os 
direitos trabalhistas a esta faixa populacional (BRASIL, 1990), fica claro que a proteção do 
jovem trabalhador ainda era vaga, sendo esta população uma minoria ainda vulnerável do 
ponto de vista dos direitos fundamentais. Principalmente ser for considerado que a maioria 
de nossos jovens executava tarefas laborais não condizentes à sua estrutura física, psíquica 
e financeira, ou seja, estavam às sombras da sociedade mercantil.

Uma vez que sem experiência profissional (e nem de vida) estes jovens eram arras-
tados ao mercado informal, sem registros em carteira (assim sem seus benefícios e amparo 
legais) bem como uma remuneração mais baixa (REIS, 2014).

Neste contexto o programa Jovem Aprendiz do Governo Federal retirou da clandes-
tinidade estes jovens e forneceu a eles amparo legal. Delimitando períodos de trabalho, lo-
cais para seu desenvolvimento e salário adequado, combinados com matrícula e frequência 
escolar. O programa Jovem Aprendiz vem ao encontro das necessidades desses jovens e em 
atendimento a seus anseios por independência econômica, apoio familiar e inserção social.

A legislação pertinente determina que empresas que possuam funções que neces-
sitem de formação profissional contratem aprendizes em proporções que variam entre 5 e 
15% de seu quadro de colaboradores (BRASIL, 2000). E por que esta “obrigação” de con-
tratação é importante? O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) verificou que 
a taxa de desemprego entre os jovens é significativamente maior que entre os adultos, ge-
ralmente três vezes e meia (SILVA, MACEDO, et al., 2015), ou seja, essa obrigatoriedade 
contribui para diminuição dessa taxa de desemprego entre os jovens.

Lobato e Labrea (2013) demonstram o crescimento dos jovens no mercado de tra-
balho saltando de 44,8% (na década de 1990 a 2000) para 53,5% nos anos de 2000 a 2010. E 
deixam claro que este aumento está intimamente ligado à educação. Afirmam que políticas 
públicas de fortalecimento educacional implicam na permanência do aluno na escola e na 
continuidade dos s estudos até o ingresso no ensino superior. Este percurso fazem com que 
oportunidades de emprego sejam geradas e os jovens (com o ganho de experiências) pos-
sam romper o ciclo de exclusão (LOBATO e LABREA, 2013).

Albuquerque e Benevento (2014) demonstram que a faixa populacional que mais 
sofre com carência de serviços públicos são as crianças e os jovens, fazendo com que parte 
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desta população ingresse no mundo do crime para conseguir seus anseios materiais e ser 
aceito em um determinado grupo social. Sob esta ótica o papel das empresas passa de “so-
mente empregador” para um ator que promove a integração social destes jovens.

Ainda nesta linha de pensamento Kerstenetzky (2012)observa que a universalização 
dos serviços prestados pelo Estado deve estar voltada a população que menos tem acesso a 
serviços de qualidade, mas tendo o cuidado de não segmentar tais serviços. A autora ainda 
expressa que dentro da área educacional o ideal seria “escolas deliberadamente socialmente 
mistas, para melhorar as oportunidades de realização educacional dos mais pobres, que 
provêm de famílias com diminuto ‘background’ educacional” (idem, p. 268).

Esclarece Corrochano (2014) que nas sociedades atuais, especialmente países em 
desenvolvimento como o caso do Brasil, o trabalho, ou o numerário percebido por ele, é 
a fonte principal para a efetivação de “outros direitos, tais como o de alimentação, cultura, 
lazer e até mesmo o direito à educação” (CORROCHANO, 2014, p. 208).

Corrochano (2014) deixa claro aqui que o animus agendi do jovem na busca por 
trabalho ultrapassa a necessidade por auxílio financeiro aos seus familiares, alcança sua 
própria independência financeira, logo aquisição de bens e serviços bem como convívio 
social fora do círculo familiar/escolar.

Sendo assim como transformar nossos jovens em população ativável, retirando-os 
assim da condição de minoria vulnerável, assegurando e fazendo cumprir os direitos míni-
mos e fundamentais garantidos pela Constituição, avançando na consolidação da cidadania 
plena e de um efetivo E.B.E.S. no Brasil?  Com a implementação de um sistema educacional 
de alta qualidade e universal, contudo tal ação implica em grandes gastos e investimentos 
sociais, pois demanda profissionais qualificados e classes de alunos reduzidas (KERSTE-
NETZKY, 2012) visando à qualidade de ensino. Tem-se como exemplo clássico a Finlândia, 
país que universalizou a educação com qualidade desde 1970, chegando hoje ao status de 
modelo educacional mundial e um W.S. salutar (TERRA EDUCAÇÃO, 2013).

A educação por si só é libertadora e emancipadora, ela conscientiza o educando de 
seu lugar no tempo e no espaço, prepara-o para o exercício pleno da cidadania, bem como 
seus direitos e deveres dentro da sociedade em que vive.

Contudo, ainda é baixa a prioridade de investimentos na educação brasileira. Desde 
os anos de 2005 (declinando desde 1995), o Brasil possui gastos que não alcançam 0,3% do 
PIB, enquanto que nos países nórdicos a média é de 1,7% (KERSTENETZKY, 2012).

A educação e formação profissional são elementos cruciais, pois 
podem vincular as competências dos jovens com as necessidades 
dos empregadores. A aproximação da formação profissional às 
necessidades dinâmicas de mudanças de mercado e de economias 
de trabalho, pode ajudar os jovens a se moverem para empregos 
mais produtivos e sustentáveis. [...]. Um trabalho combinado com 
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treinamento formal é, por definição, um bom trabalho6. (BIAVAS-
CHI, EICHHORST, et al., 2012, p. 1) (tradução livre da autora).

Kerstenetzky (2012) dirá nesta linha de raciocínio que não se deve, apenas, mante-
rem-se educação para as ocupações costumeiras no sentido de sexo ou nível social, mas que 
promova oportunidades de mudança profissional e que rompam com a estratificação social.

6. JOVEM APRENDIZ COMO PROPULSOR DO E.B.E.S. BRASILEIRO

Recente pesquisa apresentada no portal da G1 “Jornal Nacional” (2018) apresenta 
dados significativos acerca do primeiro emprego para jovens que cursam cursos técnicos 
com sua inserção no mercado de trabalho. A matéria publicada no portal G1 em 26/01/2018 
diz que “em São Paulo, 70% dos alunos que se formaram num curso técnico conseguiram em-
prego no primeiro ano depois da escola” (JORNAL NACIONAL, 2018).

Kerstenetzky (2012) dirá que o Brasil não prioriza políticas para a ativação do mer-
cado de trabalho. Países como Dinamarca e França possuem gastos com políticas de ativa-
ção de mercado de trabalho acima de 1% em relação a seu PIB, ficando o Brasil com um dos 
menores gastos (na ordem de 0,02% do PIB) (KERSTENETZKY, 2012).

A autora ainda destaca que um dos principais objetivos das políticas de ativação é o 
aumento do emprego e, consequentemente, a diminuição do desemprego (sem esquecer-se 
da qualidade de se estar empregado), com isto outro objetivo imediato é instaurado: a am-
pliação da base tributária (KERSTENETZKY, 2012).

Em que tal situação interfere em um Estado de Bem-Estar social? Simples Kerstenet-
zky (2012, p. 263) deixa claro que com a ampliação da base tributária sustenta-se o E.B.E.S. 
“robusto, com excelência em serviços, via ampliação da taxa de participação no mercado de 
trabalho e da produtividade”.

“Com efeito, o avanço de um conjunto de políticas públicas nos anos 2000 cumpriu 
papel fundamental na ampliação da proteção social dos indivíduos e famílias e, portanto, 
melhorando as condições de inserção do jovem no mercado de trabalho” (SANTOS e GI-
MENEZ, 2015, p. 162,163).

Santos e Gimenez (2015) demonstram que o aumento na procura por profissionais 
com formação técnica deixa claro que o ensino médio profissionalizante é uma política pú-
blica de extrema importância; tendo em vista a expansão do mercado de trabalho brasileiro 
neste segmento.

Para que a política de ativação caminhe a passos largos e para a direção certa (fo-
mento do E.B.E.S) com o pleno exercício da cidadania e o respeito a dignidade da pessoa 

6  Vocational education and training is a crucial element as it can link young people’s competences with 
employers’ needs. Bringing vocational training closer to the needs of dynamically changing and evol-
ving labor markets and economies can help young people move into more productive and sustainable 
jobs. [...]. This paper is about the creation of good jobs for the young. (BIAVASCHI, EICHHORST, 
et al., 2012, p. 1)
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humana, Kerstenetzky (2012) deixa claro que o investimento na educação (não apenas na 
formação das ciências mas, e também, profissional) deve ser efetivo e considerável.

Kerstenetzky (2012, p. 269) é categórica ao dizer que para uma política pública de 
ativação de mercado dar certo ela “é necessariamente dispendiosa: a provisão deve assegu-
rar o tempo integral e a oferta de serviço de alta qualidade, com profissionais especializados 
com formação superior e classes de tamanho reduzido”. 

A necessidade de ampliação na base tributária através do aumento de profissionais 
atuantes nas mais diversas áreas de trabalho no intento de implementação, expansão e so-
lidificação do E.B.E.S. brasileiro fica evidente quando percebemos o grau de investimento 
necessário para que se atinja, de forma efetiva, o estado de bem-estar social universalista.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ideia inicial no Pós-Guerra era a proteção aos pobres, ou seja, um auxílio setoriza-
do de ajuda àqueles que não tinham emprego, consequentemente, não conseguiriam comer, 
morar, vestir ou mesmo ter acesso à saúde e educação.

Dos diversos conceitos aqui apresentados podemos versar que um Estado de Bem-
-Estar Social é uma intervenção estatal a fim de garantir direitos e garantias sociais aos 
cidadãos diminuindo ou mesmo extinguindo desigualdades e vulnerabilidades sociais e 
econômicas, tratando-as não, apenas, como problemas individuais, mas como de toda a 
sociedade, sobretudo, das chamadas minorias sociais.

Investimento maciço em educação (desde as séries iniciais como as creches) e abra-
çar ao jovem como população economicamente ativável são caminhos já consagrados para 
se alcançar um E.B.E.S. universal igualitário.

No cenário brasileiro (que tem Getúlio Vargas como idealizador do embrião do 
E.B.E.S.) diante de tantos encontros e desencontros, a lei do Jovem Aprendiz buscou olhar 
para os jovens como população ativável e gerou cenário favorável à sua inserção no mercado 
de trabalho com proteção jurídica e espaço para seu crescimento profissional.
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RESUMO: Figuras que insurgem das sombras à época da revolução 
industrial, a população em situação de rua traz, em sua condição, 
estigmas impostos pela sociedade dos “estabelecidos”. Como se já 
não bastasse a negativa de direitos constitucionais, estes homens, 
mulheres, jovens e crianças sofrem violências, preconceitos e toda 
a sorte de maus-tratos impostos pela sociedade contemporânea. 
O objetivo específico deste estudo reside na análise de políticas 
higienistas acerca da população de rua, bem como ferramentas de 
políticas públicas que buscam resgatar a dignidade dessas pessoas 
fazendo com que tornem-se visíveis à sociedade, trazendo-as ao 
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convívio não apenas familiar, mas também social. Trata-se de 
uma pesquisa bibliográfica, de natureza qualitativa, exploratório-
descritiva.

Palavras-chave: Moradores de Rua. Política Pública. Estabelecidos.

ABSTRACT: Figures that insure from the shadows at the time 
of the industrial revolution, the population in street situation 
brings, in their condition, stigmas imposed by the society of the 
“established”. As if the denial of constitutional rights no longer 
suffices, these men, women, young people and children suffer 
violence, prejudice and all sorts of ill-treatment imposed by 
contemporary society. The specific objective of this study is the 
analysis of hygienist policies about the street population, as well 
as tools of public policies that seek to rescue the dignity of these 
people by making them visible to society, bringing them to the 
community not only familiar, but also social. It is a bibliographical 
research, qualitative, exploratory-descriptive.

Keywords: Street dwellers. Public policy. Established.

1. Introdução

Alguns breves (e leves) relatos sobre a população de rua surgem com a Revolução 
Industrial que alterou a condição do artesão e de produtor para vendedor de sua força de 
trabalho.

No Brasil a população de rua surge, mais abundantemente, logo após a Lei Áurea, 
que aboliu a escravatura no país e não previu nenhuma forma de proteção a esses sujeitos 
até que emergisse em 1988 a Constituição Federal, cuja posição a passa a ser uma política 
de Assistência Social (KLAUMANN, 2016).

Neste panorama é que lentamente vão surgindo nas ruas pessoas que não conse-
guem manter-se com os subempregos que possuem, entre eles os recolhedores de reciclá-
veis.(BRASIL, 2008).

Sofredores de abusos de todos os tipos, essa população passa por casos de morte em 
virtude de baixas temperaturas e casos mais dramáticos em que morrem queimados. Esta 
população de rua é composta em sua esmagadora maioria por homens maiores de 18 anos. 
Dizer que é composta por maioria não significa que sua totalidade sejam homens maiores 
de 18 anos; a estes atores somam-se mulheres grávidas, com filhos (crianças e/ou adoles-
centes) ou mesmo sozinha (MENEZES, 2015).

Vários são os motivos que levam as pessoas a morarem nas ruas, contudo entre os 
mais comuns encontram-se: econômicos, drogas (lícitas e ilícitas), violência doméstica e 
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tem-se ainda a situação da perpetuação de gerações que vivem nas ruas (intergeracionali-
zação); “algumas famílias encontram-se na terceira ou quarta geração nas ruas” (COSTA, 
VIDA, et al., 2015, p. 1093).

Há ampla legislação Federal e internacional que ampara a população em situação de 
rua: Resolução CNAS nº 145/2004, Lei nº 11.258/05, dentre outras; contudo poucas são as 
políticas públicas que vêm ao encontro desta minoria que fica restrita a invisibilidade social.

O objetivo específico deste estudo reside na análise de políticas higienistas acerca 
da população de rua, bem como ferramentas de políticas públicas que buscam resgatar a 
dignidade dessas pessoas fazendo com que se tornem visíveis à sociedade, trazendo-as ao 
convívio não apenas familiar, mas também social.

Trata-se de estudo exploratório-descritivo, de natureza qualitativa, acerca da popu-
lação em situação de rua, em contextualização do território nacional, dentro do contex-
to histórico, trazendo, também, a problemática das políticas higienistas tanto no mundo 
quanto no Brasil.

2. POPULAÇÃO DE RUA QUEM SÃO?

Tem-se uma definição clara sobre população de rua emitida no documento que 
apresenta a Política Nacional para a Inclusão Social da População em Situação de Rua:

A população em situação de rua pode ser definida como um 
grupo populacional heterogêneo que tem em comum a pobreza, 
vínculos familiares quebrados ou interrompidos, vivência de um 
processo de desfiliação social pela ausência de trabalho assala-
riado e das proteções derivadas ou dependentes dessa forma de 
trabalho, sem moradia convencional regular e tendo a rua como o 
espaço de moradia e sustento. (BRASIL, 2008, p. 9)

A população de rua hoje é praticamente transparente aos olhos dos transeuntes, ou 
seja, que tornam-se invisíveis, mudos e surdos aos olhos do coletivo em geral, dividindo a 
sociedade em dois grupos distintos: “nós” e “eles”; grupos estes que Elias e Scotson (2000, p. 
37) dirão acerca de sua percepção, onde percebendo-se uns aos outros incluem-se no grupo 
como ‘nós’, “enquanto, ao mesmo tempo, excluem outros seres humanos a quem percebem 
como pertencentes a outro grupo e a quem se referem coletivamente como ‘eles’”.

“Eles” que geralmente no senso comum são os preguiçosos, sujos e viciados, na ver-
dade são pessoas, em sua maioria, com subempregos, cerca de 70,9% exercem alguma ativi-
dade remunerada, dentre as quais as de catadores de recicláveis é a que mais se destaca, mas 
por não conseguirem manter-se em habitações, mesmo que subnormais, com o valor que 
ganham da venda dos recicláveis que coletam, vivem nas ruas (BRASIL, 2008).
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O relatório do governo federal – Política Nacional para inclusão social da população 
de rua para consulta pública (2008, p. 13), traz a composição desta população “invisível a 
olhos nus”, que é composta:

em grande parte, por trabalhadores: 70,9% exercem alguma ati-
vidade remunerada. Destas atividades destacam-se: catador de 
materiais recicláveis (27,5%), flanelinha (14,1%), construção civil 
(6,3%), limpeza (4,2%) e carregador/estivador (3,1%). Pedem di-
nheiro como principal meio para a sobrevivência apenas 15,7% 
das pessoas.

Contudo que ninguém se engane acerca da vida em que esta população foi, literal-
mente, empurrada a viver, a pesquisa feita pelo Governo Federal (BRASIL) em 2008 aponta 
que 17% já passaram por detenções, 12,2% pela FEBEM e 0,7% por todas as instituições que 
existem (casa para reabilitação para dependentes químicos, detenções, hospital psiquiátri-
co, orfanato, FEBEM, dentre outras).

Diz-se empurrados, pois um ser humano que já passou por tantas instituições chega 
a um momento crucial onde acredita que não mais conseguirá sair das ruas e por mais que 
tente não será aceito por “eles”, os estabelecidos. Uma política pública que envolva popu-
lação de rua deve ser bem estruturada, com equipe multidisciplinar em que existam pro-
fissionais da saúde: mental e física, educação, trabalho, moradia etc., para que esta pessoa 
seja reconstruída em sua essência e torne-se útil a ela mesma, em primeira instância, e à 
sociedade como um todo (BRASIL, 2008).

Raquel (2012) deixa clara a responsabilidade do Poder Público sobre a população 
de rua: a implementação de Centros de Apoio à população em situação de rua é então 
uma estratégia do Estado para responder às necessidades desse segmento e dar visibilida-
de a essa população e desestigmatizá-la, pois passa a considerar que a “situação de rua” é 
fruto da extrema pobreza e não uma opção do indivíduo, portanto, responsabilidade do 
poder público.

Parece claro, pelo exposto até este momento, que a escassez de trabalho, em pri-
meiro momento, é o que leva ao surgimento da população de rua e não o banditismo ou 
a marginalidade.

3. POLÍTICAS HIGIENISTAS

Muito se fala em políticas higienistas como sinônimo da eugenia nazista, contudo 
um não se deve confundir com o outro, uma vez que a eugenia busca a raça perfeita en-
quanto ser humano, não há espaço para mestiços, assegurando o melhoramento da espé-
cie através de estudos hereditários, enquanto que o higienismo visa certa limpeza social.  
(ALMEIDA, 2015)
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O surgimento da ideologia higienista - na sua modalidade de política social - está 
calçado sobre os ombros do sanitarismo, diz Chalhoub (2006, p. 29), conforme citado por 
Sobrinho (2013, p. 212):

As classes pobres não passaram a ser vistas como classes perigosas 
apenas porque poderiam oferecer problemas para a organização 
do trabalho e a manutenção da ordem pública. Os pobres ofere-
ciam também perigo de contágio. Por um lado, o próprio perigo 
social representado pelos pobres aparecia no imaginário político 
brasileiro de fins do século XIX através da metáfora da doença 
contagiosa: as classes perigosas continuaram a se reproduzir en-
quanto as crianças pobres permanecessem expostas aos vícios de 
seus pais.

Então como diferenciar uma política da outra? A diferença entre política pública 
e política higienista fica bem clara quando Secchi (2016) conceitua política pública como 
sendo o caminho para se solucionar um problema público. “O problema público está para a 
doença, assim como a política pública para o tratamento.” (SECCHI, 2016, p. 5)

O que pode parecer política pública de intervenção à pobreza, extirpação da con-
dição de morador de rua, tende a esconder políticas higienistas de intervenção social sem 
resolução do verdadeiro problema público, ou seja, ao invés de se buscar soluções para me-
lhora em moradias subnormais, na qualidade de vida e da educação a massa da população, 
afastam-se os pobres dos ambientes urbanos reservados “a elite”, visto que os pobres são 
cheios de vícios e ociosos, uma verdadeira ameaça ao corpo social dos mais abastados (SO-
BRINHO, 2013).

3.1. A História conta um conto

As estratégias higienistas com fulcro na saúde pública e melhor circulação de pes-
soas pelas vias públicas com segurança, não é invenção nacional. A História e gestores in-
ternacionais também abordam esta estratégia com a apologia de melhora na qualidade de 
vida ou mudando o foco dos direitos humanos para a segurança pública, a população pobre 
ou de rua são vistas como ameaças à ordem e segurança pública (VALENCIO, PAVAN, et 
al., 2010).

3.1.1. Napoleão III e Haussmann

Napoleão III (sobrinho de Napoleão Bonaparte) foi o primeiro presidente eleito na se-
gunda república francesa e Imperador do segundo império francês, juntamente com o prefeito 
parisiense Georges Eugène Haussmann, desenvolveram um projeto urbanístico para Paris, 
dando-lhe uma concepção burguesa civilizada (SOBRINHO, 2013) “a cidade luz”.
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Ampliando ruas e avenidas, dando lugares aos bulevares e cafés, Napoleão III e 
Haussmann desarticulam o espaço de organização dos trabalhadores e ainda afastam para 
longe do centro de Paris, com suas roupas puídas e construções medíocres (SOBRINHO, 
2013) os pobres do lugar.

O projeto higienista foi tão bem articulado que Sobrinho (2013, p. 220) salienta:

Foi um projeto burguês que visou mascarar os conflitos de classes, 
as lutas e reivindicações sociais das ruas, acalmar o povo. Tiran-
do as multidões das ruas, procurando manter as mentes distan-
tes e camuflando as desigualdades sociais, introduziu o modo de 
vida burguesa, ainda que pelo desejo de ser burguês. Em outras 
palavras, desenvolver uma ética de manter o povo distante e, ao 
mesmo tempo, alimentar um sonho “realizável” de ser burguês 
pelo modo de produção capitalista. O trânsito é permitido, em-
bora vigiado, controlado. O povo poderia sonhar com a comida, 
mas de barriga vazia. E pelo seu próprio trabalho, em tese, pode-
ria usufruir das mesmas benesses burguesas. A contradição está 
em que nem todos, ou melhor, a maioria não pode ter acesso a 
esses bens, só poucos, privilegiados à custa da própria exploração 
alheia, por sinal, burguesa. A chave para o sucesso do projeto ur-
banístico, donde insurge seu caráter revolucionário, é convencer 
que o miserável fique longe dos problemas, e também distante de 
sua moradia do centro, do centro de decisões burguesas, mas que 
alimente o desejo de possuir o modo de ser e de viver.

Não bastasse retirar dos pobres e miseráveis a liberdade e o direto à manifestação, 
Napoleão III e Haussmann conseguiram incutir-lhes o desejo de não serem eles mesmos, 
de desejarem o impossível, de possuírem o que nunca conseguirão e de viverem esperando 
o amanhã que jamais chegará.

3.1.2. O muro de Lima – Peru

Separados, por 10 km de concreto com 3 metros de altura e concertinas – cerca de 
arame farpado – em toda a extensão superior, estão o bairro de Pamplona Alta e Casuaria-
nas em Lima no Peru.

Segundo reportagem o muro foi construído há cerca de três anos e foi pago pelos 
moradores do lado rico (Casuarianas) com a proposta de garantir a segurança de seus mo-
radores em relação aos moradores de Pamplona Alta ou Isterina – pois as casas são todas 
em madeira e possuem pneus para poder sustentar a estrutura das casas. (O Globo, 2017)

Casuarianas possuí saneamento básico completo, ruas asfaltadas, parques, praças; 
enquanto que em Isterina os moradores chegam a pagar dez vezes mais pela água que chega 
por caminhões pipas e não há saneamento básico (MERVIN, 2015).
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Para que os moradores de Pamplona Alta cheguem a Casuarianas é necessário atra-
vessarem a cidade inteira, por causa do muro que separa ricos de pobres.

Quando moradores de Casuarianas foram questionados acerca do muro, a seguran-
ça destes em relação aos moradores de Pamplona Alta ecoa em coro, como se por serem 
menos favorecidos financeiramente fossem bandidos assumidos.O muro foi denunciado à 
Corte Interamericana de Diretos Humanos.(O Globo, 2017)

3.1.3. Donald Trump

Não muito distante da realidade vivida pela população de Lima, no Peru, o presiden-
te norte americano Donald Trump deseja também construir um muro, só que nas fronteiras 
entre Estados Unidos da América e México. Cumprindo uma de suas promessas de cam-
panha, Donald Trump deseja dificultar, ainda mais, a entrada de imigrantes, ilegais, através 
das fronteiras mexicanas.

Segundo o jornal O Globo (2017) já existem hoje, nos Estados Unidos barreiras en-
tre estes dois países dos mais diversos materiais, por exemplo: madeira, metal ou simples-
mente arame farpado. Construídas nas fronteiras de Novo México, Califórnia e Arizona, 
que já isolam mais de 1.000km. Essas obras datam dos governos de George H. W. Bush e Bill 
Clinton – nos anos 90 – e de George W. Bush – a partir de 2006. (O Globo, 2017)

Trump prometeu a construção de um muro de concreto ao longo 
de 1.600 quilômetros, com aproximadamente 12 metros de altura. 
Mas, após a eleição, disse que parte poderia ser uma cerca. Ele 
cobriria apenas metade dos 3.200 quilômetros de fronteira, pois 
barreiras naturais protegem o restante. Não está claro se ele inclui 
as já existentes. Seu Gabinete afirma que seria uma barreira física, 
com avançada tecnologia e guardas. (O Globo, 2017)

Segundo o mesmo periódico os custos variam entre US$ 8 e 40 bilhões (O Globo, 
2017) para efetivar a construção do muro. Os valores a serem gastos por Trump nada mais 
são do que desperdício de dinheiro, material e principalmente vidas; esta verba ao invés 
de ser gasta no muro poderia salvar seres humanos. Dados da ONU indicam que US$ 267 
bilhões por ano, nos próximos 15 anos acabariam com a fome em todo o planeta. (EBC 
Agência Brasil, 2015).

3.2. BRASIL

Nesta “tendência mundial” higienista o Brasil não se exime, e não é só de hoje, o 
processo vem desde o início do século XX, onde o Governo, para impedir epidemias, passa 
a controlar os hábitos corporais da população.

A ambição de arrancar do seio da capital as habitações e moradores indesejados pe-
las elites dirigentes começou a se materializar com as medidas visando à demolição dos nu-
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merosos cortiços e estalagens, espalhados por todas as freguesias centrais do Rio de Janeiro, 
o que se procedeu sob a legitimação conferida pelo sanitarismo. (MARINS, 1998, p. 141)

Na primeira metade do século XX, com Pereira Passos coordenando as obras da 
Prefeitura do Rio de Janeiro e o engenheiro Paulo de Frontin, formado na França, à fren-
te da Comissão Construtora da Avenida Central, são abertas largas avenidas e inúmeros 
cortiços são destruídos, tudo isto com a inspiração na experiência de Hausmann em Paris. 
(ALMEIDA, 2016)

Outra “arma” poderosa nas mãos dos higienistas é a mídia. Esta trata os socialmente 
aceitos, ou seja, os que têm emprego formal e moradia como população saudável e trazendo 
a margem da sociedade limpa, organizada e ordeira os outsiders, culpando o próprio pobre 
por sua condição de pobreza (CASTRO, 2010).

Segundo Elias e Scotson (2000) duas características marcantes dos estabelecidos4 em 
relação aos outsiders é que aqueles tratam estes como desordeiros (desrespeitosos das leis e 
normas dos estabelecidos) e não sendo limpos (como se nem ao menos banho tomassem), 
entenda-se outsiders como os não pertencentes à elite dominante.

Esta situação fica tão fortemente marcada na vida dos dois grupos que eles próprios 
constroem um muro invisível, não apenas com o distanciamento físico, mas com o rebaixa-
mento no sentimento de inferioridade dos outsiders. (ELIAS e SCOTSON, 2000)

3.2.1. O Estado de São Paulo

Concebida desde eras antigas, as políticas higienistas, sejam elas mascaradas de polí-
tica de saúde pública ou de auxílio aos menos favorecidos, adentram ao Estado de São Paulo 
pelas portas da cidade que nunca dorme: São Paulo.

Muitas são as histórias e as citações acerca de políticas higienistas na cidade de São 
Paulo e, em proporções idênticas, os absurdos utilizados como justificativa para exercer tais 
atrocidades.

Os cortiços representam, portanto, uma ameaça à noção de civi-
lidade; as greves, uma ameaça à ordem burguesa de cidade limpa, 
disciplinada e livre das imundícies e de manifestações turbulentas 
dos operários; a rua será objeto da disciplina devido à ameaça à 
própria ordem que mantém desigualdades. As doenças que se es-
palhavam pela urbe, do ponto de vista ideológico, teriam como 
foco de proliferação justamente as áreas pobres.
(...)

4  As palavras establishment e established são utilizadas, em inglês, para designar grupos e indivíduos que 
ocupam posições de prestígio e poder. (...) Os ingleses utilizam os termos establishment e established 
para designar a “minoria dos melhores” nos mundos sociais mais diversos: os guardiões do bom gosto 
no campo das artes, da excelência científica, das boas maneiras cortesãs, dos distintos hábitos burgue-
ses, a comunidade de membros de um clube social ou desportivo. (NEIBURG, 2000, p. 7)
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O engenheiro e o médico, em especial o médico-sanitarista, apa-
recem como personagens de uma elite que propiciará as interven-
ções necessárias ao estabelecimento da nova ordem higienista; 
ações sanitárias serão desenvolvidas com vistas a combater epide-
mias, um ideal de limpeza e, ao mesmo tempo, desejo utópico do 
progresso. (SOBRINHO, 2013, p. 214-215)

As urbes paulistas passam a seguir os passos das cidades europeias no sentido do 
progresso e limpeza urbana.

3.2.2. Varre, varre vassourinha!

A cidade de São Paulo não fica de fora desta iniciativa, com várias políticas higienis-
tas, e vem, há anos, retirando a população de rua dos centros urbanos.

“Varre, varre vassourinha” é a clara visão de higienismo na cidade de São Paulo. 
Propaganda política de Jânio Quadros (ex-prefeito, ex-governador e ex-presidente), com o 
intuito de “revitalizar” a Cidade de São Paulo, bem como uma “faxina” às margens do Rio 
Tietê, convidando o arquiteto Oscar Niemeyer para elaboração do projeto (SALLES, 2009).

Há ainda os mais incabíveis esclarecimentos “protecionistas” como explica Va-
lencio, Pavan et al. (2010) quando falam da desterritorialização de moradores de rua, 
pela prefeitura, no bairro da Vila Leopoldina, onde foi construído um muro de tijolos 
sem portas ou janelas sob o viaduto Mofarrej, sob a explicação de que o local poderia se 
incendiado visto que os moradores de rua faziam fogueiras a noite e juntavam lixo que 
era vendido para reciclagem.

Essas pessoas em situação de rua estavam instaladas sob o viaduto desde que “foram 
desalojadas pela prefeitura do albergue Humaitá, que foi desativado” (Saviovanni, 2008)

[...]. Entre as razões para essa desterritorialização, inclui-se o fato 
da região da Vila Leopoldina atravessar um momento de grande 
valorização imobiliária, com a atração de empreendimentos re-
sidenciais de alto padrão. A meia quadra do paredão, está sendo 
construído o residencial Jardim Leopoldina Parque Clube com 
apartamentos que custam na planta, entre R$ 353 mil e R$ 430 
mil. (VALENCIO, PAVAN, et al., 2010, p. 57)

O passar dos anos não diminui a política “pública” higienista na cidade de São 
Paulo, instalando telas em volta de viadutos, particularmente o viaduto Doutor Plínio 
de Queiroz, localizado na avenida Nove de Junho, a gestão de João Dória levou para lá 
os moradores de rua. Para quem olha de fora, essa população de rua fica “escondida”, 
mas para quem está dentro nada mudou, continuam invisíveis aos olhos da sociedade  
(CAVICCHIOLI, 2017).
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4. A minoria dentro da minoria.... As mulheres

Melo (2016, p. 11) acusa aumento da população feminina de rua após os anos 2000, 
“sem experiência ou formação profissional e com prevalência do uso intensivo de crack”. 
Ressalta ainda, o autor, que o cenário anterior que levavam as mulheres para situação de rua 
era histórico de problemas mentais.

Apesar do aumento desta população estar associado ao uso de drogas ilícitas, muitos 
são os fatores que levam as mulheres a povoarem as ruas das cidades, dentre eles destacam-
-se: “perda de parentes, desentendimentos, expulsão ou fragmentação do núcleo familiar 
em virtude de incapacidade de manutenção econômica, envolvimento com atos ilícitos ou 
mesmo com uso de entorpecentes.” (MELO, 2016, p. 12)

A sociedade, as organizações não governamentais e o Poder Público vêm desen-
volvendo políticas públicas para o auxílio às mulheres, principalmente após a publicação 
da lei conhecida como Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006 – que combate a violência 
contra as mulheres).

E retomando oque disse Terezinha Y. Ikeda Shibuta, diretora do Abrigo Feminino 
Casa Santa Clara (Campinas/SP.) “se o homem sofre violência na rua, imagine o que sofrem 
as mulheres” (MENEZES, 2015).

A violência sexual faz presença marcante entre a população feminina de rua. Varan-
da e Adorno (2004)deixam claro que as mulheres que vivem nas ruas não possuem escolhas 
de parceiros sexuais, devido a seu grau de exposição. “Algumas delas não conseguem se 
defender quando são forçadas a praticar sexo” (VARANDA e ADORNO, 2004, p. 66). 

Segundo Bicotto et al.(2016) esta é a maior preocupação entre as mulheres nos pri-
meiros meses de rua: o estupro, principalmente entre as mais jovens; para suplantar tal 
situação elas buscam ficar em grupos, quando estão ao ar livre (fora de abrigos), bem como 
portar armas.

Varanda e Adorno (2004) trazem ainda a perspectiva dessas mulheres se utilizarem 
do sexo para obtenção de proteção e amparo financeiro, de vários meios inclusive a pros-
tituição, que não é exclusividade feminina, contudo os homens não falam sobre o assunto.

Outro fator de saúde pública é a gestação em mulheres que sobrevivem nas ruas. 
Com pouco, ou nenhum, acesso aos equipamentos públicos de saúde, isto se não levar 
em contar as alterações físicas e hormonais sofrida pelas mulheres (COSTA, VIDA, 
et al., 2015). Costa, Vida et al. (2015) ainda fomentam que o fato de estarem nas ruas 
dificulta a vinculação da gestante a um serviço de saúde para seu acompanhamento 
pré-natal, haja visto, geralmente, não haver um trabalho itinerante pelo poder público 
disponível a estas mulheres.

Diferentemente dos homens que sobrevivem nas ruas, a grande maioria dessas mu-
lheres não querem retornar a seus lares originais, pois possuem históricos de violência, 
abandono, falta de alimento e dinheiro, contudo todas querem reconstruir seus lares, res-
gatar os filhos – que por vezes ficaram nos domicílios originais. (VARANDA e ADORNO, 
2004) Dentre as mais jovens um sonho arraigado é que o “amor” as tirarão “desta vida” para 
uma casa de verdade. (VARANDA e ADORNO, 2004)
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O direito à igualdade previsto na Constituição Federal, art. 5º, passa a existir somen-
te àqueles que possuem um emprego “formal”, com residência fixa e que caibam dentro das 
expectativas sociais dos estabelecidos; aos que estejam fora dessa “realidade”  - os outsiders, 
restam-lhes as sobras da invisibilidade que lhes são impostas.

Com o discurso de promover saúde adequada à população, melhor urbanidade, com 
melhores vias de acesso para tráfego veicular e áreas verdes preservadas e processos de ur-
banização, produz-se uma política de higienização mantendo os menos favorecidos afasta-
dos das elites (classes altas e média altas). Várias ações empurram a população de rua e os 
pobres para mais longe dos centros e, mesmo com vias amplas e acessíveis, dificulta-lhes o 
acesso a esses locais revitalizados e reurbanizados.

Políticas higienistas mascaradas de evolução, revitalização e urbanização fazem uma 
verdadeira “limpeza” social, desterritorializando a população mais pobre e de rua, transfor-
mando-os em “zumbis sociais” que devem ser mantidos a distância dos centros “limpos e 
civilizados”, como destacados ao longo deste estudo.

Diante da diversidade social em que o panorama mundial e nacional exibem, fica 
evidente a necessidade de maior proteção às minorias vulneráveis que encontram-se nas 
ruas: as mulheres, que, como ficou demonstrado neste estudo, apresentam maior vulnera-
bilidade diante de violências sofridas pela população em situação de rua.

Isto sem considerar que a população de rua, e aqui não há distinção de gênero, for 
tratada com urbanidade e auxiliada no que necessita, a tendência de que saiam das ruas 
para uma vida sadia, em toda sua plenitude, é grande; tornando-os pessoas capazes de se 
ressocializarem não apenas com seus familiares, mas dispondo de saúde física, mental e 
social para serem úteis para a sociedade e principalmente a si mesmos.
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Resumo: A População de idosos vem crescendo em todo o mun-
do, estima-se que no Brasil já são em torno de 16% da população. 
Em razão desse crescimento, têm sido demandadas cada vez mais 
políticas públicas de proteção a essas pessoas. Entretanto, se faz 
necessário que as políticas públicas voltadas para esta classe de 
pessoas (idosos) venham consistir nas ações organizadas pelo Es-
tado frente às consequências sociais, econômicas e culturais do 
envelhecimento populacional dos povos latino americanos.

Palavras Chave: Idosos, Políticas Públicas, Brasil, América Latina.

Abstract: Population of the elderly is growing around the world, 
it is estimated that in Brazil they are already around 16% of the 
population. Due to this growth, public policies for the protection 
of these people have been increasingly demanded. However, it 
is necessary that the public policies aimed at this class of people 
(elderly) come to consist of the actions organized by the State 
in face of the social, economic and cultural consequences of the 
aging of the Latin American peoples.

Keywords: Elderly, Public policies, Brazil, Latin America.

1  Mestrando da Pós Graduação Strictu Sensu - Mestrado em Direito Unifieo.
2  Mestranda da da Pós Graduação Strictu Sensu - Mestrado em Direito – Unifieo.



38

1. INTRODUÇÃO

A longevidade alcançada pela sociedade latina americana, especialmente a brasilei-
ra, foi uma das principais conquistas sociais das últimas décadas, embora uma profunda 
desigualdade na distribuição de rendas e na saúde ainda assuste a população idosa em todos 
os países latinos americanos. No presente trabalho, percebe-se que muito ainda esta por ser 
feito em favor da população mais experimentada do Brasil, por exemplo, que não conta ain-
da com as políticas públicas sonhadas, mas já possui grande avanço diante do Estatuto do 
Idoso, que garante ao idoso direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, a convivência 
familiar e comunitária.

Infelizmente não são todos os países latinos americanos que contam com esse tipo 
de avanço, e por conta disso, nos deparamos com essa fatia da sociedade simplesmente sem 
ter a quem recorrer, depois de terem dado tanto de si para sua pátria, por meio de sua força 
de trabalha.

Com essa alta da expectativa de vida dos povos latinos americanos, gerou-se uma 
demanda por uma agenda governamental capaz de discutir a apresentar soluções para a 
causa em comento, uma vez que com o aumento da expectativa de se viver mais, as socieda-
des devem propiciar aos idosos as oportunidades para viverem significativamente os anos 
conquistados, com saúde mental.

Neste sentido, a I Conferência Regional Intergovernamental sobre Envelhecimento 
na América latina e Caribe, realizada pela Cepal de 19 a 21 de novembro de 2003, em San-
tiago no Chile, aprovou a Estratégia Regional de Implementação do Plano de Ação Inter-
nacional sobre Envelhecimento como instrumento programático de orientação aos gover-
nantes dos países do continente, na formulação de políticas e determinação de prioridades 
relacionadas ao envelhecimento na região.

A população idosa vem demandando dos governos uma política de proteção de seus 
direitos, o que foi objeto da Segunda Conferência Regional Intergovernamental sobre En-
velhecimento na América Latina e no Caribe: uma sociedade para todas as idades e de pro-
teção social baseada em direitos realizada pela Cepal de 04 a 06 de dezembro de 2007, em 
Brasília, onde reunidos representantes dos países Latino Americano e do Caribe, afirmaram 
o compromisso de não poupar esforços para promover e proteger os direitos humanos e as 
liberdades fundamentais de todas as pessoas idosas, de trabalhar na erradicação de todas as 
formas de discriminação e violência e de criar redes de proteção das pessoas idosas a fim de 
tornar efetivos os seus direitos, num total de 29 itens aprovados na conferência.

A manutenção dos compromissos constantes da Declaração de Brasília foram reafir-
mados na III Conferência Intergovernamental sobre envelhecimento na América Latina e 
Caribe, realizada em maio de 2012, em São José na Costa Rica com o tema: Envejecimien-
to, solidaridad y protección social: La hora de avanzar hacia La igualdad, demonstrando a 
preocupação e o compromisso a ser assumido e concretizado pelos governantes de todos 
os países signatários da agenda firmada nesta conferência, em torno da formulação e im-
plementação de políticas e programas que venham garantir a proteção social efetiva e o 
reconhecimento de direitos aos cidadãos e cidadãs idosas.
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Os compromissos assumidos pelo Brasil e pelos demais países Latino Americanos 
nas citadas conferências regionais coordenadas pela Cepal, coloca o tema do envelheci-
mento populacional no centro da agenda pública como um desafio a ser enfrentado, o que 
subtende o questionamento das velhas formas de proteção social e o estabelecimento de 
novos paradigmas com enfoque na concretização de direitos e de uma sociedade para todas 
as idades.

O presente artigo tem por objetivo analisar o processo de constituição e concretiza-
ção dessas políticas, destacando as ações destinadas ao atendimento das necessidades da 
população idosa, buscando identificar as peculiaridades de cada realidade no trato social 
com as questões que cercam o processo de envelhecimento populacional. Procuramos de-
monstrar o que está sendo feito em relação às políticas públicas de proteção aos idosos nos 
países da América Latina, em especial no Brasil, onde demonstraremos quais políticas pú-
blicas estão sendo praticadas para assegurar a proteção social das necessidades das pessoas 
idosas.

Neste trabalho, serão apresentados estudos dos instrumentos legislativos aplicado 
em vários países do continente, com apresentação do que há na legislação aplicável a po-
pulação idosa, traçando-se um comparativo entre as políticas públicas de proteção social 
no Brasil e em alguns países, com base em informações sistematizadas a partir de pesquisa 
bibliográfica e documental das realidades dos povos idosos das nações objeto deste estudo.

O envelhecimento populacional é uma grande conquista para a humanidade, quan-
do em 1950 havia 205 milhões de pessoas com 60 anos ou mais no mundo, e, em 2012, o 
número de pessoas idosas aumentou para quase 810 milhões. Contudo, se apresenta um 
grande desafio, visto que a ONU estima que esse número alcance 1 bilhão em menos de 10 
anos e que duplique até 2050, alcançando 2 bilhões.

Embora a pesquisa trace a evolução das políticas de proteção social aos idosos, no 
período compreendido entre 1998 e os dias atuais, baseados em informações disponibi-
lizadas especialmente pelo IBGE, CEPAL entre outros órgãos de pesquisa, alguns pontos 
históricos se faz necessário para melhor compreensão do estudo.

2. CONCEITO DE VELHICE

Tentar definir o conceito de velhice, é complexo, visto que é necessário conhecer o 
que significa envelhecimento, idoso, velhice e terceira idade.

Para efeito legal, idoso é a denominação oficial de todos os indivíduos que tenham 
sessenta anos de idade ou mais. Esse é o critério adotado para fins de censo demográfico, 
utilizado também pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelas políticas sociais que 
focalizam o envelhecimento. Como exemplo, cita-se a Política Nacional do Idoso (PNI).

Uma população é considerada envelhecida quando a proporção de idosos atinge 
o índice entre 10-12% do total dessa população com tendência ao aumento desse índice 
percentual. Lima complementa essa informação afirmando que: “O envelhecimento nessas 
circunstâncias não mais se restringe a poucos indivíduos, estando a velhice cada vez mais 
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presente na vida social. De tal modo que se constitui como alvo de interesses para diversas 
áreas do conhecimento e das políticas sociais” (LIMA, 1996, p.3).

Ouvimos no Brasil de uma forma geral, o uso dos seguintes termos: idoso, velhice e 
terceira idade. Afinal, de que forma podemos nos referir a essa etapa da vida? Todos estes 
termos se referem ao mesmo fenômeno?

Simone de Beauvoir já assinalava nos anos 70 que “Não reconhecemos a velhice em 
nós, nem sequer paramos para observá-la, somente a vemos nos outros, mesmo que estes 
possuam a mesma idade que nós” (Beauvoir, 1970, p.40).

Alguns termos usados para referir-se às pessoas com mais de 60 anos de idade, aca-
bam trazendo ideias errôneas em torno do envelhecimento. Inclusive, o uso desses termos 
pode trazer uma tentativa de suavizar e/ou amenizar o peso que estes conceitos causam em 
nossa sociedade.

O envelhecimento deve ser entendido como um processo natural da vida que traz 
algumas alterações sofridas pelo organismo, consideradas normais para esta fase. Envelhe-
cemos desde o momento em que nascemos, ou seja, se envelhece conforme se vive.

O termo idoso refere-se a todo e qualquer indivíduo acima de 60 anos de idade. Este 
conceito foi criado na França em 1962, substituindo termos como velho e velhote e foi ado-
tado no Brasil em documentos oficiais logo depois. O idoso é o sujeito do envelhecimento.

A famosa velhice, referido termo é considerado para uns como o último ciclo da 
vida, que independe de condições de saúde e hábitos de vida, é individual, e que pode vir 
acompanhado de perdas psicomotoras, sociais, culturais entre outras. No entanto, outros 
acreditam que a velhice é uma experiência subjetiva e cronológica. e ainda pode ser en-
tendida, como uma construção social que cria diversas formas diferentes de se entender o 
mesmo fenômeno, dependendo de cada cultura.

E a terceira idade? Esta é a fase entre a aposentadoria e o envelhecimento e que traz 
consigo as demandas de cuidado com a saúde de uma forma mais ampla, já pensando em 
um envelhecimento com mais qualidade de vida. Peixoto (1998) nos lembra de que essa 
expressão também foi criada na França em 1962, quando fora introduzida no país uma 
política de integração social e que visaria à transformação da imagem da velhice. Esta vem 
a realizar um corte na ideia de velhice, promovendo uma separação entre os jovens velhos 
e os mais velhos.

Uma citação muito interessante é pontuada por Birman (1995, p.23) e que nos ajuda 
a refletir sobre os conceitos. “Velho na percepção dos “envelhecidos” das camadas médias 
e superiores está associada à pobreza, à dependência e à incapacidade, o que implica que 
o velho é sempre o outro. Já a noção de “terceira idade” torna-se sinônimo dos “jovens ve-
lhos”, os aposentados dinâmicos que se inserem em atividades sociais, culturais e esportivas. 
Idoso, por sua vez, é a designação dos “velhos respeitados”. A expressão “idoso” designa 
uma categoria social, no sentido de uma corporação, o que implica o desaparecimento do 
sujeito, sua história pessoal e suas particularidades. Além disso, uma vez que é considerado 
apenas como categoria social “o idoso é alguém que existiu no passado, que realizou o seu 
percurso psicossocial e que apenas espera o momento fatídico para sair inteiramente da 
cena do mundo”.
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Considera-se o envelhecimento como um processo, a velhice como uma etapa da 
vida, e idoso como o resultado e sujeito destes, assim como sugere Netto (2002).

Diante de tais significados, podemos perceber que a construção desses acaba sendo 
envolto por mitos, estereótipos e preconceitos, depreciando o fenômeno de envelhecimen-
to, trazendo sofrimento e desconforto para essa geração.

Em nossa sociedade atual, é certa a substituição do “velho” pelo “novo”, este imposto 
pela mídia e pela própria sociedade que enaltece aquele que é jovem.

Não ser possível categorizar uma etapa da vida que vive em constante processo, po-
rém também há consciência de que em nossa sociedade algumas considerações tornam-se 
inviáveis, uma vez que o “velho” perdeu o lugar que ocupara antes.

É importante que possamos entender que esta fase da vida é única e importante, e 
que traz modificações biopsicossociais que devem ser respeitadas. Que esta etapa de vida 
não pode ser vista como negativa, pois os idosos ainda têm muito a nos ensinar sobre a vida.

Inclusive, respeitar o idoso é respeitar nosso próprio futuro, afinal de contas, certo é 
que caminhamos para o envelhecimento, isso é a ordem natural da vida.

3. RUMO A LUTA PARA SE ENVELHECER COM DIGNIDADE

O crescimento da população idosa é um fenômeno mundial, ocorrendo pelo au-
mento da longevidade. Em países desenvolvidos foi um envelhecimento gradual, associa-
do as melhorias de vida; porém, em países em desenvolvimento, foi um envelhecimento 
rápido, sem uma organização social efetiva e cuidados de saúde adequados para atender 
essa nova demanda.

A questão do envelhecimento ganhou ênfase na discussão visando elaborar políti-
cas públicas de assistência social e saúde durante a I Assembleia Mundial sobre Envelhe-
cimento, da Organização Mundial das Nações Unidas (ONU), realizada em Viena-Áus-
tria, em 1982.

No fórum, que contou com a participação de 124 nações, incluindo o Brasil, foi 
elaborado o Plano de Ação para o Envelhecimento, um importante documento de estra-
tégias e recomendações prioritárias nos diversos aspectos que envolvem o processo de 
envelhecimento.

Poltronieri, Costa e Soares (2015, p.4) comentam acerca do envelhecimento popula-
cional que, conforme o cenário socioeconômico desfavorável “vivenciado, principalmente, 
pela classe trabalhadora, como é o caso da realidade brasileira, acarreta o seu compareci-
mento nas agendas das políticas públicas como um desafio a ser enfrentado”.

No Brasil, um dos grandes desafios está relacionado as políticas públicas de saúde 
e seguridade social, incluída nesses contexto, as questões previdenciárias, que foram ob-
jeto de projeto de emenda constitucional apresentada pelo Governo Federal, que segundo 
dados governamental amplamente divulgado pelos meios de comunicação, demonstras in-
suficiência de caixa para custear o sistema previdenciário nas próximas décadas, o projeto 
de emenda à Constituição não teve seu andamento no Congresso Nacional Brasileiro em 
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razão da intervenção federal ocorrida na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, o 
que por determinação da própria Constituição Federal, veda qualquer emenda enquanto 
durar a intervenção.

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o idoso brasileiro recebeu pro-
teção em vários artigos que lhes asseguraram a proteção social, sendo que desses direitos, 
muitos só se tornaram efetivos, décadas depois, porém, muitos avanços foram alcançados 
nos últimos vinte anos para garantir um envelhecimento saudável no Brasil.

Ainda no Brasil, a população idosa só teve a percepção da implantação de políticas 
públicas para sua efetiva proteção a partir de meados da década de 1990, após o advento 
da Lei 8842 de 1994, que trouxe uma política voltada para a proteção do idoso - Política 
Nacional do Idoso Brasileiro.

Em 1997 elaborou-se um Plano Nacional (Plano de Ação Governamental para Integra-
ção da Política Nacional do Idoso - são nove os órgãos que compõem este Plano: Ministérios 
da Previdência e Assistência Social, da Educação, da Justiça, Cultura, do Trabalho e Emprego, 
da Saúde, do Esporte e Turismo, Transporte, Planejamento e Orçamento e Gestão).

Com esse conjunto de medidas, também se destaca a Política Nacional de Saúde 
do Idoso – implementada através da Portaria nº 1.395/GM Em 10 de dezembro de 1999, o 
Conselho Nacional dos Direitos Do Idoso instituído pelo Decreto nº 4.227, de 13 de maio 
de 2002, que cria o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso - CNDI.

Outra importante ferramenta de política de proteção ao idoso implementada no Bra-
sil na última década foi o Estatuto do Idoso - Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003, que 
trouxe a essa população uma certeza maior de estar sendo respeitado, não como deseja, mas 
rumo a isso.

É necessário se pensar na importância do idoso, o quanto ele, que já viveu intensa-
mente, pode ampliar e compartilhar suas experiências de vida como os menos experimen-
tados, ou chamados jovens. A sociedade mudou, não sendo mais possível imaginar que as 
famílias estarão sempre disponíveis para cuidar de seus membros mais velhos. E isso se 
torna um grande problema, devido a um aumento no número de pessoas acima de 80 anos 
nas próximas décadas.

Ao contrário do que muitos pensam, a aposentadoria não é tudo o que resta para a 
velhice, mas é, sem dúvida, seu apoio fundamental para, pelo menos, dar a pessoa de maior 
idade, ou chamado idoso, uma autonomia financeira, dignidade para fazer o que deseja, 
comprar o que tiver desejo, inclusive comer o que sentir vontade, e acima de tudo, não ten-
do familiares próximos, poder escolher com quem gostaria de estar, se com um cuidador, 
ou até mesmo residir em um lar com outros com sua idade.

O se observa na sociedade seja latino américa, e principalmente na brasileira, que a 
força de trabalho do idoso está cada vez mais intensa, assim como reconhecida, mas isso 
não significa dizer que está seja valorizada como deveria.

Entretanto, observa-se que mesmo aposentados, ao continuares exercendo suas 
atividades, seja por realização pessoal ou necessidade financeira, há um impulsionamento 
da economia. Outros, ainda, optam por viagens, fomentando o turismo e a hotelaria. Em 
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contrapartida, a maioria já não tem nem força e nem mesmo memória para desenvolver 
nenhum trabalho.

Na velhice, a visão das coisas, a mentalidade e o espírito certamente não serão os 
mesmos, quando não totalmente diferentes. Entende-se que é dever de todos promover 
uma velhice com dignidade aos idosos, assegurando os direitos de cidadania, garantindo 
sua participação na sociedade, bem-estar e o direito à vida.

Os cidadãos devem participar desse propósito para conscientização de toda socieda-
de, principalmente dos familiares, com o tratamento na questão do envelhecimento. É ne-
cessário implementar programas de atenção ao idoso como também para futuras gerações 
de pessoas idosas. Em um país como o Brasil, envelhecer com dignidade pode ser muito 
difícil. No entanto, deverão ser criadas políticas de inclusão social para as pessoas idosas, 
sem a discriminação de idade.

Portanto, é necessário que a família, a sociedade e o poder público reflitam sobre a 
responsabilidade de dar ao idoso uma velhice com dignidade, pois, de acordo com o CF/88, 
todos devem ter dignidade e direito à cidadania.

4. O ESTATUTO DO IDOSO E A PREVISÃO DE UM SISTEMA DE 
GARANTIAS DE DIREITOS NO BRASIL

A ideia do Estatuto nasceu, de certa forma, da crítica em relação à falta de efetividade 
e não realização de inúmeras medidas de proteção e ações previstas na Lei no 8842/1994, 
que instituiu a PNI.

A proposta de uma lei que trouxesse uma proteção específica ao grupo de pessoas 
idosas (grupo social vulnerável) também foi formada a partir da experiência social do Esta-
tuto da Criança e do Adolescente.

Assim, surgiram no Congresso Nacional dois projetos de lei de Estatuto do Idoso: o 
primeiro deles, em 1997, de autoria do deputado e atual senador pelo Estado do Rio Grande 
do Sul, Paulo Paim, cujas linhas mestras haviam sido elaboradas em conjunto com a Fede-
ração de Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do Sul e a Confederação Brasileira das 
Federações de Aposentados e Pensionistas. A segunda foi proposta em 1999, pelo então 
deputado pelo estado de Santa Catarina, Fernando Coruja.

Em 2001, a Câmara dos Deputados constituiu uma comissão especial, composta de 
vários deputados pertencentes a vários partidos políticos, para examinar as propostas ou 
projetos de lei, que tratavam do Estatuto do Idoso. O movimento social do idoso foi convi-
dado pela comissão para participar dos debates, fato que legitimou o processo legislativo, 
principalmente pela ativa participação dos representantes dos cinco fóruns regionais da 
política nacional do idoso: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, bem como de 
outras várias organizações não governamentais (ONGs) que atendem aos idosos, em todos 
os estados brasileiros.

Diante dessa mobilização social, foi organizado em Brasília um seminário sobre o 
Estatuto do Idoso, que contou com cerca de 500 participantes e resultou em rica contribui-
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ção ao projeto do senador Paulo Paim, considerado o mais pertinente com os interesses dos 
idosos. Desse modo, somados todos esses esforços, o projeto foi aprovado, em outubro de 
2003, após dois anos de tramitação no Congresso, com vigência a partir de 1º de janeiro de 
2004. Vale lembrar que a Campanha da Fraternidade de 2003, realizada pela Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) teve como lema o idoso.

O Estatuto do Idoso, Lei Federal no 10.741, de 1o de outubro de 2003, possui 118 
artigos e entrou em vigor no dia 1o de janeiro de 2004.

No Brasil e nos demais países latino-americanos a construção do Estado Social teve 
a sua conformação articulada ao modelo de desenvolvimento econômico que caracterizou 
a sociedade capitalista na sua especificidade neste continente, cuja realidade foi marcada 
historicamente por processo de exclusão social e desigualdade no acesso às riquezas social-
mente produzidas.

Ao considerar-se a densidade populacional dos países latino-americanos nas duas 
últimas décadas com realce para a realidade brasileira, percebe-se o crescente aumento do 
contingente de cidadãos idosos. No Brasil, de acordo com o censo 2016 do IBGE, a popu-
lação idosa é estimada em aproximadamente 26,9 milhões de pessoas que completaram 60 
anos e mais. O referido Censo registra o crescimento da participação relativa da população 
nesta faixa etária que era de 4,8% em 1991, passou a 5,9% em 2000, para 7,4% em 2010, e 
chegando a 14,4% da população em 2016 denotando que nas últimas décadas, o Brasil tem 
registrado redução significativa na participação da população com idades até 25 anos e au-
mento no número de idosos. Em 2016, ainda de acordo com a Sinopse do censo do IBGE, a 
expectativa do brasileiro nascido neste ano alcançou 75,8 anos de vida.

Nos demais países da América Latina, este crescimento do percentual do envelheci-
mento populacional se revela uma realidade em franca expansão e um desafio que tenciona 
o estágio de desenvolvimento sócio econômico alcançado por cada nação no continente. O 
que antes era considerado eventualidade ou mesmo contingência atingir-se esta faixa etá-
ria, hoje é uma realidade inconteste, passando a exigir do Estado Social ações que possam 
representar para além da cobertura dos riscos sociais, a garantia efetiva de bem-estar social 
aos cidadãos depois de completada a sua jornada.

Na América Latina, alguns países vêm implantando suas políticas sociais voltada a 
população idosa, com destaque para a Política Nacional para el Adulto Mayor e no dia 30 
de Julho de 2002, no Chile existente desde 1998, quando se promulgou a Lei nº 19.828 que 
cria o Servicio Nacional para el Adulto Mayor, ou seja, firma as bases da institucionalidade 
que implementa a política e apresenta suas características básicas. Importa ressaltar que esta 
lei não é similar às promulgadas nos outros países aqui apresentados, com exceção do Peru, 
pois se fundamente na regulação de uma instituição e não é seu objeto estabelecer diretrizes 
da política, como ocorrem com as demais leis estudadas.

No Peru, existe o Plano Nacional para las Personas Adultas Mayores 2000-2006 e o De-
creto Supremo nº 010-2000 que aprova as características de Políticas de las Personas Adultas 
Mayores del Peru. O referido decreto supremo somente aprova o documento em questão e o 
contextualiza no campo mais amplo da subscrição de instrumentos internacionais.
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Na Bolívia, encontramos Plano de Política para os idosos sem base legal, que desde 
abril de 2001 denominado de Plano Nacional para el Adulto Mayor, além do programa so-
cial implantado pelo governo em 2007, para implementar a renda das pessoas maiores de 60 
anos, o programa Renda Dignidade com o objetivo de evitar a pobreza extrema que atinge 
não só aquela nação como todos os países pesquisados, sendo que em alguns, a pobreza na 
terceira idade é mais acentuada.

Nos demais países (pesquisados) existe Lei Especial sobre idosos. Na Costa Rica 
existe a Ley Integral de la Pesona Adulta Mayor, em El Salvador existe uma Ley de Aten-
ción Integral para la Persona Adulta Mayor. Em Honduras, existe uma Ley de Protección al 
Adulto Mayor. No México a Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores e no Uruguay 
a Lei chamada de Política General em Matéria de Ancianidad.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O envelhecimento da população representa uma conquista da humanidade, porém 
traz desafios como as políticas voltada a saúde, o bem-estar, a previdência social entre ou-
tros, visando assegurar a qualidade de vida das pessoas, já que essa realidade alcançou todos 
os países Latino Americano nas últimas décadas.

No caso do Brasil, para se compreender as políticas públicas para os idosos a partir 
de quando foi pensada de forma sistemática, temos a Constituição Federal de 1988, que traz 
os preceitos fundamentais que irão balizar a elaboração da política pública para os idosos.

Tais preceitos, assim como as políticas em vigor, são resultado do trabalho, bem 
como da pressão tanto da sociedade brasileira e latino americana, quanto de organismos 
internacionais, como a ONU, que há décadas já vinha cobrando dos governos, políticas 
voltadas a atender as demandas originadas dessa parte expressiva da população.

Após a promulgação da Constituição, a sociedade passou a exigir uma legislação que 
atendesse as necessidades dos idosos e regulamentasse os seus direitos expressos na lei Carta 
Magna. Essas intenções foram estabelecidas na Política Nacional do Idoso (lei n. 8.842/94) e, 
por último, em 2003, foi aprovado o Estatuto do Idoso que legisla em favor destes.

Todas essas ações foram resultados da mobilização de vários atores envolvidos nesse 
processo, desde a discussão do tema e sua divulgação expressa no discurso da geriatria e ge-
rontologia no final da década de 1970, como também a importante participação dos idosos 
e seus representantes no processo constituinte de 1988.

Por todas as questões apontadas neste trabalho, podemos dizer que alguns avanços 
foram implementados em todos os países pesquisados, entretanto, muito ainda há por fazer 
para que a população de idosos possa desfrutar de uma velhice digna, com acesso a todos 
os equipamentos disponíveis pelo Estado aos seus cidadãos, especial o acesso à saúde, edu-
cação, esporte, cultura e uma previdência capaz de lhes garantir direitos fundamentam e 
dignidade na melhor idade, pois é sabido das dificuldades dessa classe pessoas (idosos), 
quando necessita de atendimento em qualquer repartição pública, em especial na área da 
saúde, isso em todos os países pesquisados na América Latina. Portanto, envelhecer não é 
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assustador, pois todos já nascemos e caminhamos ao envelhecimento. Difícil é ficar jovem. 
O desconhecido é o que apavora o ser humano, uma vez que o indivíduo aprende a enve-
lhecer ao longo da vida, lidando com perdas e frustrações desde a infância. Quanto mais 
participarmos das decisões que nos envolvem, maior vai ser o aprendizado de ganhar e 
perder. Isso ajuda a aumentar a tolerância à frustração, causa menos estranheza diante das 
perdas naturais da idade. Com o aprendizado, as lembranças são a bagagem que dá suporte 
à vida de quem coleciona realizações. Ao fazer um balanço da própria trajetória, observa-se 
a perda de referências, com a distância do passado. Mas há que se reconhece o valor de cada 
passo que dá, sempre participante da rotina dos filhos e netos que partimos do princípio que 
a maioria dos idosos tenham. No entanto, fundamental fazer mais como Estado por aqueles 
que continuam a fazer pela sociedade, ou seja, os idosos são merecedores de Políticas Públi-
cas que resguardem seus direitos a nível mundial, e em especial na América Latina.
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RESUMO: O presente artigo tem o objetivo de promover uma 
reflexão sobre questões relacionadas à violência de gênero, a 
criminalização das medidas protetivas de urgência, previstas na 
Lei nº 11.304/2006 e a formulação e implementação de políticas 
públicas para garantir os direitos estabelecidos na Constituição e 
proporcionar a formação de uma sociedade mais justa.
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ABSTRACT: The purpose of this article is to promote a reflection 
on issues related to gender violence, the criminalization of urgent 
protective measures, as provided for in Law 11304/2006 and the 
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formulation and implementation of public policies to guarantee 
the rights established in the Constitution and provide the 
formation of a more just society.

Keywords: Domestic Violence. Maria da penha. Protective 
measures. Public policy.

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo fazer uma reflexão sobre a violência domestica 
e as politicas públicas. A pesquisa bibliográfica mostrou que mesmo com as medidas pro-
tetivas, concedidas após a Lei Maria da Penha, as mulheres continuam morrendo.  Assim, a 
violência doméstica contra a mulher constrói-se a partir das relações de desigualdade entre 
homens e mulheres. Neste sentido, faz-se necessário, portanto, a reestruturação da família 
fundamentada em relações mais simétricas entre homens e mulheres, que possibilite mu-
dança na conformação dos comportamentos sociais, como meio de permitir a construção 
de relações familiares respeitosas e mais saudáveis.

A Lei objetivou a criação de mecanismos legais para coibir a violência doméstica, 
instituindo maior severidade aos procedimentos penais, bem como propôs a criação de 
políticas publicas que garantem os direitos das mulheres.

Ressalte-se que a aprovação de legislação especial para prevenir e erradicar a vio-
lência nas relações domésticas e familiares começou em 1994, na Argentina e no Chile. 
No Paraguai em 2000 e no Uruguai em 2002. A lei especifica no Brasil (Lei nº 11.340), 
data de 2006.

Tendo em vista o não cumprimento das medidas protetivas de urgência, foi promul-
gada a Lei nº 13.641/2018, que tornou crime o descumprimento das medidas protetivas 
previstas na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006).

A violência contra a mulher é uma questão alarmante. Enfrentar esse problema se 
mostra de suma importância e urgência, para tanto, o uso de políticas públicas é fundamental.

2. LEI MARIA DA PENHA E SEUS AVANÇOS 

A Constituição Federal do Brasil de 1988, marco jurídico da transição democrática 
e da institucionalização dos direitos humanos no país, consagra, dentre os objetivos funda-
mentais da República Federativa do Brasil, “promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (artigo 1º, IV). 
Prevê, no universo de direitos e garantias fundamentais, que “homens e mulheres são iguais 
em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição”. O texto constitucional transcen-
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de a chamada “igualdade formal”, tradicionalmente reduzida à fórmula “todos são iguais 
perante a lei”, para consolidar a exigência ética da “igualdade material”, a igualdade como 
um processo em construção, como uma busca constitucionalmente demandada. Tanto é 
assim que a mesma Constituição que afirma a igualdade entre os gêneros, estabelece, por 
exemplo, no seu artigo 7º, XX, “a proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante 
incentivos específicos”.  

Se, para a concepção formal de igualdade, esta é tomada como pressuposto, como 
um dado e um ponto de partida abstrato, para a concepção material de igualdade, esta é 
tomada como um resultado ao qual se pretende chegar, tendo como ponto de partida a 
visibilidade às diferenças e a desigualdade. A ótica material objetiva construir e afirmar a 
igualdade com respeito à diversidade e, assim sendo, o reconhecimento de identidades e o 
direito à diferença é que conduzirão a uma plataforma emancipatória e igualitária. Estudos 
e pesquisas revelam a existência de uma desigualdade estrutural de poder entre homens e 
mulheres e grande vulnerabilidade social das últimas, muito especialmente na esfera priva-
da de suas vidas. Daí a aceitação do novo paradigma que, indo além dos princípios éticos 
universais, abarque também princípios compensatórios das várias vulnerabilidades sociais.

Atente-se que a Constituição dispõe do dever do Estado de criar mecanismos para 
coibir a violência no âmbito das relações familiares (artigo 226, parágrafo 8º). 

Estas normas constitucionais foram ponto de partida para que o legislador ampliasse 
a proteção dos direitos das mulheres contra a discriminação e a violência. Contudo, essas 
medidas não foram capazes de diminuir as desigualdades de gênero e os índices das agres-
sões contra as mulheres especialmente a violência doméstica.

Neste contexto, a Lei nº 11.340/2006, “Lei Maria da Penha”, ao enfrentar a violência 
que de forma desproporcional acomete muitas mulheres, é instrumento de concretização 
da igualdade material entre homens e mulheres, conferindo efetividade à vontade constitu-
cional, inspirada em princípios éticos compensatórios.

A Constituição Federal traz em seu bojo que o bem jurídico maior que a própria vida 
é a dignidade da pessoa humana. Neste sentido a Lei Maria da Penha garantia à mulher a 
condição de ser humano, por que mesma no decorrer da historia humana sempre restou à 
condição de submissão em relação ao homem. 

A grande virtude da Lei Maria da Penha está em que ela definiu, ainda que de forma 
aberta, o que se deve entender por violência doméstica e familiar e, o que é melhor, regula-
mentou meios de prevenção do ilícito.

À mulher que se afirme vítima de violência doméstica ou familiar é garantido um 
procedimento diferenciado para a obtenção de medidas jurisdicionais que sirvam para im-
pedir o ilícito, a sua repetição ou a sua continuação. A lei denomina essas medidas como 
medidas protetivas de urgência.

A violência direcionada à mulher consiste em todo ato de violência de gênero que 
resulte em qualquer ação física, sexual ou psicologia. Dentre as formas de violência conta a 
mulher, encontra-se a violência doméstica.
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Ressalte-se que a violência doméstica não se justifica apenas pela agressão física, mas 
pela relação de poder presente no imaginário coletivo, eis que o gênero mulher carregava o 
resultado de coisa construído por uma sociedade masculina não pelo sexo em si, mas por 
carregar e deter o poder em todos os aspectos sociais e culturais, valendo-se também da 
hostilidade psicológica. 

3. CONSTITUCIONALIDADE DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO

Gênero é elemento normativo extrajurídico. Logo, seu significado deve ser buscado 
fora do direito penal.

Segundo Heilborn, gênero é um conceito das ciências sociais que se refere à constru-
ção social do sexo, distinguindo a dimensão biológica da social: 

“o raciocínio que apoia essa distinção baseia-se na ideia de que 
há machos e fêmeas na espécie humana, mas a qualidade de ser 
homem e ser mulher é realizada pela cultura”.3

Gênero é um conceito das Ciências Sociais que se refere às relações sociais desiguais 
de poder entre homens e mulheres, que são o resultado de uma construção social do papel 
do homem e da mulher. O gênero é uma representação social e politica atribuída ao longo 
da historia, ligada ao sexo dos indivíduos.

A violência contra as mulheres é uma forma de expressão das relações sociais esta-
belecidas em torno da questão de gênero, e das relações hierárquicas desiguais, que estabe-
lecem dominação e subalternidade.

A proteção diferenciada para a mulher em situação de violência doméstica justifica-
-se pela sua condição peculiar, pois ela ocorre em um espaço onde nem sempre há quem 
preste socorro e, muitas vezes, a vítima depende do agressor afetiva e financeiramente. Essa 
realidade deve estar presente na aplicação da lei e pode inclusive contribuir para formar ar-
gumentos no sentido de afastar ou enfrentar discussões sobre a inconstitucionalidade da lei.

Com o passar dos anos, percebe-se que embora as politicas para mulheres em situa-
ção de violência doméstica sejam formuladas citando a categoria gênero, esta não é, de fato, 
incorporada no cotidiano das pessoas. 

O objetivo da Lei Maria da Penha não foi o de conferir uma proteção indiscriminada 
a toda e qualquer mulher, mas apenas àquelas que efetivamente se encontrarem em uma 
situação de vulnerabilidade. É indispensável, portanto, que a vítima esteja em uma situação 
de hipossuficiência física ou econômica, enfim, que a infração tenha como motivação a 
opressão à mulher. Ausente esta violência de gênero, não se aplica a Lei Maria da Penha.

3 HEILBORN, Maria Luiza. Gênero: uma breve introdução. COEP – Rede Nacional de Mobilização 
Social. Disponível em: http://www.coepbrasil.org.br/opiniao_genero.asp. Acesso em 21/05/18.
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4. TIPOS DE VIOLÊNCIAS

A Lei nº 11.340/2006, no seu artigo 7º, divide a violência doméstica em cinco for-
mas, quais sejam: violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Para fins analíti-
cos é interessante conceituar os tipos apresentados:

4.1. Violência física 

Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mu-
lher, entre outras:
I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofen-
da sua integridade ou saúde corporal;
(...)

Violência física: consiste em ações que causam dano a integridade física da mulher. 
Exemplo: bater, chutar, espancar entre outros são formas de violência física.

Ainda que a agressão não deixe marcas aparentes, o uso da força física que ofenda o 
corpo ou a saúde da mulher constitui expressão que define a violência física. 

O Código Penal Brasileiro protege juridicamente a integridade física e a saúde cor-
poral, no seu artigo 129, caput, classificando esse ato como lesão corporal. A violência do-
méstica já configurava forma qualificada de lesões corporais, tendo sido inserida no Código 
Penal, em 2004, pela Lei 10.886/2004, com o acréscimo do parágrafo 9º ao art.129 do CP: 
se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, 
ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda, prevalecendo-se o agente das relações 
domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

A Lei Maria da Penha, portanto, limitou-se a alterar a pena desse delito, diminui a 
pena mínima e aumentou a pena máxima: de seis meses a um ano, a pena passou para três 
meses a três anos. 

É perceptível que toda violência doméstica e familiar praticada contra a mulher que 
traga ofensa à integridade física ou a saúde, se trata de lesão corporal. Para que seja configu-
rada lesão corporal é preciso que a vítima tenha sofrido algum dano no seu corpo, podendo 
este vir a prejudicar a sua saúde, causando até abalos psíquicos.4

4.2. Violência psicológica 

Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mu-
lher, entre outras: 
(...) 
II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta 
que lhe cause dano emocional e diminuição da auto-estima ou 

4 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 5.ed. rev., atual. E 
ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 635 - 636.
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que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que 
vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e 
decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, mani-
pulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, 
insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do di-
reito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à 
saúde psicológica e à autodeterminação;

Violência psicológica: pode ser emocional ou verbal e consiste em atitudes e ações 
que provocam mal estar e sofrimento psicológico, tais como; intimidar, insultar, ameaçar, 
entre outros;

A violência psicológica consiste na agressão emocional. O comportamento típico se 
dá quando o agente ameaça, rejeita, humilha ou discrimina a vítima, demonstrando prazer 
quando vê o outro se sentir amedrontado, inferiorizado e diminuído, configurando a vis 
compulsiva.5

A ocorrência de desigualdade de poder entre os sexos fortalece os alicerces desse 
tipo de violência. É a mais frequente e a menos denunciada. A vítima, muitas vezes, nem se 
dá conta de que agressões verbais, silêncios prolongados, tensões, manipulações de atos e 
desejos são violências e devem ser denunciados. Para a configuração do dano psicológico 
não é necessária a elaboração de laudo técnico ou realização de perícia. Reconhecida pelo 
juiz sua ocorrência, é cabível a concessão de medida protetiva de urgência.6

É importante destacar que a violência psicológica não afeta somente a vítima de for-
ma direta. Ela atinge a todos que presenciam ou convivem com a situação de violência. Por 
exemplo, os filhos que testemunham a violência psicológica entre os pais podem passar a 
reproduzi-la por identificação ou mimetismo, passando a agir de forma semelhante com a 
irmã, colegas de escola e, futuramente, com a namorada e esposa/companheira.7

4.3. Violência sexual

Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mu-
lher, entre outras: 
(...) 
III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a 
constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação se-
xual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso 

5 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça: a efetividade da Lei 11.340/2006 de comba-
te à violência domestica e familiar contra a mulher. 2.ed. rev., anual. E ampl. – São Paulo: Ed. Revista 
dos Tribunais, 2010, p. 66.

6 Ibid., p. 66
7  SILVA, Luciane Lemos da; COELHO, Elza Berger Salema; CAPONI, Sandra Noemi Cucurullo 

de. Violência silenciosa: violência psicológica como condição da violência física doméstica. Interfa-
ce (Botucatu),Botucatu, v. 11, n. 21, abr. 2007 . Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S1414-
32832007000100009
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da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer 
modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método 
contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto 
ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou ma-
nipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos se-
xuais e reprodutivos;  

Violência sexual: consiste em ações em que a mulher é forçada á pratica sexual, me-
diante ameaças ou agressões físicas, em momentos, lugares ou formas não desejadas, como 
por exemplo; estupro e atentado violento ao pudor.

A violência sexual abrange uma variação de atos ou tentativas de relação sexual, seja 
fisicamente forçada, ou coagida, que se dá tanto no casamento bem como em outros tipos 
de relacionamentos. O fato dos autores serem geralmente cônjuges é fator que contribui 
para que esse tipo de violência permaneça invisível.

Os atos de violência sexual podem ocorrer em diferentes circunstâncias e cenários. 
Por exemplo, estupro na constância do casamento ou namoro; negação da mulher quanto 
ao direito de fazer uso de anticoncepcionais ou de diferentes medidas que a proteja de doen-
ças sexualmente transmissíveis; ser forçada a cometer aborto; e atos de violência contra a 
integridade sexual da mulher como a mutilação da genital feminina e exames que a obri-
guem provar sua virgindade.8

Tais agressões provocam nas vítimas, não raras vezes, culpa, vergonha e medo, o que 
as faz decidir, quase sempre, por ocultar o evento.

A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Domés-
tica também reconheceu a violência sexual como violência contra a mulher. Ainda assim, 
houve certa resistência da doutrina e da jurisprudência em admitir a possibilidade da 
ocorrência de violência sexual nos vínculos familiares. A tendência sempre foi identificar 
o exercício da sexualidade como um dos deveres do casamento, a legitimar a insistência 
do homem, como se estivesse ele a exercer um direito. Aliás, a horrível expressão “débito 
conjugal” parece chancelar tal proceder, como se a mulher tivesse o dever de submeter-se 
ao desejo sexual do par.9

4.4. Violência patrimonial 

Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mu-
lher, entre outras: 
(...) 

8 CUNHA, Rogério Sanches. PINTO, Ronaldo Batista. Violência Domestica: Lei Maria da Penha 
(Lei11. 340/2006), comentada artigo por artigo. 2.ed.rev.atual. e ampl., ed. Revista dos Tribunais, São 
Paulo, 2008, p. 63

9 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça: a efetividade da Lei 11.340/2006 de comba-
te à violência domestica e familiar contra a mulher. 2.ed. rev., anual. e ampl. – São Paulo: Ed. Revista 
dos Tribunais, 2010, p. 67.
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IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta 
que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de 
seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, 
bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os des-
tinados a satisfazer suas necessidades;

Violência patrimonial: consiste em praticas não legais ou não éticas que causem pre-
juízos à mulher em seus direitos patrimoniais.

É o ato de “subtrair” objetos da mulher, o que nada mais é do que furtar. Assim, se 
subtrair para si coisa alheia móvel, configura o delito de furto. Quando a vítima é mulher 
com quem o agente mantém relação de ordem afetiva, não se pode mais admitir a escusa 
absolutória. O mesmo se diga com relação à apropriação indébita e ao delito de dano. É 
violência patrimonial “apropriar” e “destruir”, os mesmos verbos utilizados pela lei penal 
para configurar tais crimes. Perpetrados contra a mulher, dentro de um contexto de ordem 
familiar, o crime não desaparece e nem fica sujeito à representação.10

A violência patrimonial acontece em muitas casas, quando são destruídos objetos 
pessoais, instrumentos de trabalho, documentos, entre outros pertences da mulher. Pode 
ocorrer ainda transferência de bens ao agressor, muitas vezes por coação ou indução a erro.

4.5. Violência moral

Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mu-
lher, entre outras: 
(...) 
V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que con-
figure calúnia, difamação ou injúria.

A violência moral atinge a honra e a imagem das mulheres em forma de calúnia, 
difamação e injúria, que são crimes contra a honra, previstos no Código Penal. São de-
nominados delitos que protegem a honra, mas, cometidos em decorrência de vínculo de 
natureza familiar ou afetiva, configuram violência moral. Na calúnia, o fato atribuído pelo 
ofensor à vitima é definido como crime. Na injúria não há atribuição de fato determinado, 
mas na difamação há atribuição de fato ofensivo à reputação da vítima. A calúnia e a difa-
mação atingem a honra objetiva; a injúria atinge a honra subjetiva. A calúnia e a difamação 
consumam-se quando terceiros tomam conhecimento da imputação; a injúria consuma-se 
quando o próprio ofendido toma conhecimento da imputação.

Sabe-se que a violência não se define somente no plano físico; apenas a sua visi-
bilidade pode ser maior nesse plano. Essa observação se justifica quando se constata que 
violências como ironia, a omissão e indiferença não recebem, no meio social, os mesmos 

10 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça: a efetividade da Lei 11.340/2006 de 
combate à violência domestica e familiar contra a mulher. 2.ed. rev., anual. e ampl. – São Paulo: Ed. 
Revista dos Tribunais, 2010, p. 71.
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limites, restrições ou punições que os atos físicos de violência. Entretanto, essas “armas” de 
repercussão psicológica e emocional são de efeito tão ou mais profundo que o das armas 
que atingem e ferem o corpo, porque as “armas brancas” da ironia ferem um valor precioso 
do ser humano: a autoestima.11

5. MEDIDAS PROTETIVAS

Podemos compreender por medidas protetivas as medidas que visam garantir que 
a mulher possa agir livremente ao optar por buscar a proteção estatal e, em especial, a ju-
risdicional, contra o seu suposto agressor. E para que haja a concessão dessas medidas, é 
necessário a constatação da prática de conduta que caracterize violência contra a mulher, 
desenvolvida no âmbito das relações domésticas ou familiares dos envolvidos.12

5.1. Ineficácia das Medidas Protetiva

As medidas protetivas servem justamente para proteger a vítima, mas isso não vem 
ocorrendo, uma vez que, elas não estão sendo usadas como manda a Lei 11.340/06.

Foi a partir daí que a eficácia da lei passou a ser questionada, vez que, a sua aplicação 
nos casos de violência doméstica vem gerando revolta na sociedade, mediante a impuni-
dade dos sistemas policiais e jurídicos. Podemos verificar três situações neste estudo, onde 
mulheres vítimas da violência doméstica compareceram a delegacia, prestaram queixa soli-
citando a proteção policial, mas de nada adiantou.

É notável que parte das mulheres vencesse o medo, e começaram agir com maior 
frequência nas delegacias apropriadas, buscando ajuda, porém as medidas de proteção não 
estão sendo aplicadas como determina a Lei.

Ao longo do estudo podemos observar através dos posicionamentos de diversos ju-
ristas que a Lei Maria da Penha proporciona diretrizes à proteção da vítima e a punição do 
agressor, é eficaz, porém verificam-se falhas na sua aplicabilidade, vez que o poder público 
conjuntamente com o Judiciário e em especial o executivo, não criam mecanismos de pro-
teção às vítimas como casas de abrigo em que elas possam ser assistidas por profissionais 
capacitados para uma possível reabilitação ao convívio social.

Urge a necessidade do poder público adotar medidas necessárias que proporcione 
suporte suficiente às vítimas, implantando ações voltadas ao combate à violência domés-
tica, com vista a garantir o exercício pleno da cidadania e o reconhecimento dos direitos 
humanos, através de ações que fortaleçam o vínculo entre os casais, preparando-os para a 
prevenção da violência no lar.

11 CURY, Myriam Therezinha. Violência Domestica e de Gênero. Revista Justiça & Cidadania, 
n.102, janeiro de 2009, p. 18.

12 SOUZA, João Paulo de Aguiar Sampaio. FONSECA, Tiago Abudda. A aplicação da Lei 
9.099/95 nos casos de violência domestica contra a mulher, p.176. Boletim do IBCrim n.168, novem-
bro de 2006, p.4.
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A Lei 11.340/06 demonstra eficácia e competência, porém não sendo bem aplicada, 
gera impunidade e isso não está na deficiência da lei, está na deficiência em executá-la.

Desta forma, cabe aos órgãos competentes executar adequadamente a Lei que ampa-
ra a vítima da violência doméstica.

5.2. Criminalização do Descumprimento da Medida Protetiva 

Foi publicada em 04/04/2018 a Lei 13.641/2018, que torna crime o descumprimento 
das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) para proteger 
mulheres vítimas de algum tipo de violência doméstica ou familiar. Agora, quem descum-
prir uma das medidas poderá ser preso de 3 meses a 2 anos.

O projeto foi proposto após o Superior Tribunal de Justiça concluir que a pessoa que 
descumpria uma medida protetiva não poderia ser presa, pois a conduta não era tipificada.

Esta nova norma insere na Lei Maria da Penha o artigo 24-A, que prevê pena de de-
tenção de três meses a dois anos, sem exclusão da aplicação de outras sanções cabíveis, para 
quem descumprir decisão judicial que impõe medidas protetivas previstas na Lei Maria da 
Penha. Trata-se de crime próprio, só podendo ser cometido por aqueles que estão obrigados 
a respeitar as medidas protetivas decretadas.

Importante ressaltar que, nos casos de prisão em flagrante por crime de descum-
primento de medidas protetivas de urgência, somente o juiz poderá conceder fiança. 
Ademais, comete este crime aquele que descumprir a decisão judicial que impõe medidas 
protetivas da Lei Maria da Penha, independentemente de terem sido impostas por juiz 
cível ou criminal.

6. POLÍTICAS PÚBLICAS

A política pública é um fenômeno complexo que faz parte da sociedade atual, é uma 
ferramenta muito importante para o governo atingir seus objetivos. No Brasil a Carta Mag-
na de 1988 estabelece no artigo 5º os direitos e garantias fundamentais de todos os brasilei-
ros e estrangeiros residentes no país, estes direitos e garantias apesar de estarem garantidos 
pela lei são na prática diversas vezes desrespeitados. A formulação e implementação de 
políticas públicas é uma ferramenta para combater o desrespeito aos direitos estabelecidos 
na Constituição e na formação de uma sociedade mais justa.

A política pública: 

“consiste em inúmeras decisões tomadas por muitos indivíduos e 
organizações no interior do próprio governo e que essas decisões 
são influenciadas por outros atores que operam interna e externa-
mente no Estado.”13

13 HOWLETT et al.(2013) Política Pública: seus ciclos e subsistemas: uma abordagem integral. 
Campus/Elsevier, Rio de Janeiro, p. 12.
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Howlett14apresenta um quadro explicativo criado em decorrência de trabalhos de 
diversos autores, Lasswell (1956), Brewer (1974), Charles o. Jones (1984) e James Anderson 
(1984). É possível dividir o processo de formação em estágios:

1) o primeiro é identificado como a montagem da agenda, que equivale ao reco-
nhecimento do problema; 

2) o segundo é a formulação da política pública, que equivale a apresentação de 
propostas de solução para o problema reconhecido; 

3) o terceiro é a tomada de decisão política, que equivale a escolha de uma das 
soluções apresentadas; 

4) o quarto é a implementação da política, que equivale a efetivação da solução 
e por fim, 

5) o quinto estágio é a avaliação da política, que equivale monitoração dos resul-
tados. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Lei Maria da Penha estabelece para o Estado a adoção de políticas públicas de pre-
venção, assistência e repressão à violência, capazes de promover mudanças para a superação 
da desigualdade entre homens e mulheres.

O tema aparece em vários momentos na Lei. O artigo 3º determina ao poder públi-
co desenvolver políticas que garantam os direitos humanos das mulheres no âmbito das 
relações domésticas e familiares: serviços de saúde, transporte, habitação, esporte, lazer, 
educação e cultura, o acesso ao trabalho e à justiça. O artigo 8º estabelece que a política deve 
ser desenvolvida “por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e de ações não-governamentais” 

O Estado é negligente quando não são tomadas as providências em coibir e prevenir 
atos violentos contra a mulher, já que, a Lei 11.340/06 é eficiente na sua aplicação, pois de-
termina punição a quem comete violência doméstica e proteção a parte violentada. 

Dentre os benefícios significativos no que se refere a atenção à mulher em situação 
de violência domestica pode-se mencionar a implantação de instituições de atenção especi-
fica, dentre as quais as Delegacias de Proteção às Mulheres (DPMs), casa-abrigo e os centros 
de referência de atenção à mulher em situação de violência.

A procura pelas delegacias de polícia especializadas representa um marco de rup-
tura com a condição de vítima de violência. Porem as mulheres declaram fragilidades e 
limitações na aplicação do instrumento legal, salientando o descumprimento das medidas 
protetivas pelos agressores e a dificuldade dos serviços de segurança publica efetivamente 
protege-las. Embora a Lei tenha acenado com a possiblidade de proteção e justiça, essa si-
tuação ainda não se concretizou. 

14 Ibid., p.15.
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Para punir o desrespeito às medidas judiciais foi promulgada a Lei nº 13.641/2018 
que prevê pena de detenção de três meses a dois anos, sem exclusão da aplicação de outras 
sanções cabíveis, para quem descumprir decisão judicial que impõe medidas protetivas pre-
vistas na Lei Maria da Penha. Além disso, a alteração trata o descumprimento como crime 
independente e, em caso de flagrante, somente a autoridade judicial poderá conceder fiança.

Há a precariedade de recursos, seja de estrutura física ou humana tanto da policia 
quanto das demais instituições da rede, que tornam difícil cumprir o programa de enfren-
tamento à violência previsto na legislação. É preciso não só o auto de recursos materiais, 
humanos e financeiros, como também um trabalho de desconstrução dos mecanismos 
ideológicos que mantem as desigualdades sociais e as hierarquias de poder entre os gêneros. 

Tornam-se necessárias politicas publicas transversais à perspectiva de gênero, atuan-
do no sentido de transformas as relações incorporando a ideia de que os Direitos das Mu-
lheres são Direitos Humanos.
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POLITICAS PÚBLICAS COMO FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO 
EFETIVA DOS DIREITOS DAS MINORIAS

PUBLIC POLICIES AS A WAY OF EFFECTIVE IMPLEMENTATION 
OF MINORITY RIGHTS
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são Políticas Públicas. 3 Alcançando a importância das mi-
norias. 4 Politicas Públicas contribuindo para a inclusão das 
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RESUMO: A Constituição Federal de 1988 estabeleceu uma 
série de direitos ao cidadão e de deveres ao Estado, desta feita, o 
Estado acaba sendo responsável por gerir políticas públicas para 
melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão em seu terri-
tório, não podendo deixar de lado nenhum grupo, por menor que 
ele seja. Ao deixar de criar políticas públicas para garantir a qua-
lidade de vida da sociedade, o Estado pode estar ferindo direitos 
fundamentais dos cidadãos e principalmente afetando os direitos 
das minorias.

Palavras-chave: Atores Políticos, Governo, Minorias, Políticas 
Públicas, Princípios.

Abstract: The Federal Constitution of 1988 established a series of 
rights to the citizen and of duties to the State, this time, the State 
ends up being responsible for managing public policies to improve 
the quality of life of the people who are in its territory, leaving 
aside no group, however small it maybe. By failing to create public 
policies to ensure the quality of life of society, the state maybe 
violating fundamental rights of citizens and especially affecting 
the rights of minorities.

Keywords: Government, Minorities, Political Actors, Principles, 
Public Policy.
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1. INTRODUÇÃO:

Atualmente muito se ouve sobre Políticas Públicas e Direitos das Minorias, porém 
quando somos questionados sobre quais seriam essas Políticas e quais seriam esses Direitos, 
nem todas as pessoas sabem ao certo responder a esses questionamentos.

Nosso estudo visa conceituar através dos pensamentos de diversos autores o que são 
Políticas Públicas, bem como passar o correto conceito de minoria e mostrar que as polí-
ticas públicas quando bem aplicadas podem garantir direitos, principalmente para aqueles 
que foram esquecidos, aqueles que são considerados como minoria.

2. ALCANÇANDO O CONCEITO SOBRE O QUE SÃO POLÍTICAS 
PÚBLICAS

Politicas Públicas consistem nas somas das atividades de governos que influenciam 
na vida dos cidadãos, para facilitar de alguma maneira a vida das pessoas fazendo desen-
volver a sociedade como um todo ou alavancar um determinado público alvo dessa medida 
que fora adotada por politicas públicas.

As Políticas Públicas são temas quem vem sendo amplamente discutido e aprimo-
rado ao longo dos anos. O processo de sua evolução no Brasil é marcado por definidas 
datas governamentais, como por exemplo, o período de ditadura militar (1964 a 1985) e o 
período atual após Constituição Federal de 1988, com a criação de legislações que de algum 
modo abriram caminho para uma série de fatos e reformas constitucionais.

A constituição das Políticas Públicas teve sua base no início do século XX, onde 
políticos estavam na esperança de que o novo século seria muito proveitoso, uma época de 
prosperidade nas Ciências, Engenharia e na Medicina.

Podemos também entender com inúmeros outros pensamentos e diversas outras 
ideias o que são políticas públicas, por exemplo: quando vemos o Estado implantando 
um projeto de governo, através de programas de ações voltadas para setores específicos 
da sociedade. Mas essa definição ainda é muito vaga, pois não define nem a ação e nem o 
setor que pode ser desenvolvida uma política pública em especifico. Não existe, portanto, 
uma única definição para o termo política pública, assim como não há o melhor conceito 
para tal expressão, porém, através de exemplos tentaremos deixar o melhor entendimen-
to para que qualquer leitor tenha claro em seus pensamentos a nítida impressão de que 
política pública nada mais é do que uma atividade de governo voltada para uma determi-
nada parcela da sociedade.

Continuamente ao longo dos anos a sociedade vem se moldando e adequando-se as 
mudanças que ocorrem diariamente, porém, existem porções da sociedade que dependem 
de um auxílio e que necessitam de um apoio extra para que possam se manter juntas e no 
caminho daqueles que estão evoluindo, não ficando, portanto marginalizados ou simples-
mente esquecidos. Essa ajuda feita tanto pelos governos ou através de incentivos gover-
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namentais podem ser realizadas também por particulares, esse auxílio recebe o nome de 
Politica Pública.

As políticas públicas devem ser diretamente legisladas e administradas pelo gover-
no, fazendo valer, é claro, a vontade de determinado grupo, geralmente com a prevalência 
da vontade de maioria.

A partir do momento em que o Estado coloca sobre sua responsabilidade a ad-
ministração e a execução de determinados serviços para o bem de sua população, esses 
serviços são chamados de serviços sociais e são entendidos como sendo executados por 
politicas públicas.

O Estado tem por obrigação interagir com a população, desta feita os governantes fo-
ram eleitos para fazer valer essa interação entre o ente federativo inanimado e o povo, bem 
como, para representar aqueles grupos que os elegeram isso se chama representatividade.

É certo que com tantas mudanças que vem acontecendo, com o crescimento popula-
cional, com a modernização tecnológica e a rapidez de fruição das informações somente o 
Ente governamental não é capaz de prover todas as necessidades para sua população, dessa 
maneira o setor privado também pode entrar no circuito e favorecer o desenvolvimento de 
politicas públicas, que serão subsidiadas e supervisionadas por um determinado setor do 
Estado que é quem originariamente tem a obrigação sobre tal direito público.

Dessa maneira temos nas palavras de RODRIGUES (2011 p.14) que “políticas públi-
cas são resultantes da atividade política, requerem várias ações estratégicas destinadas a im-
plementar os objetivos desejados [...] constituem-se de decisões e ações que estão revestidas 
da autoridade soberana do poder público”. Para que as políticas públicas transformem uma 
sociedade é preciso: atores políticos com capacidade para diagnosticar e analisar a realidade 
social, econômica e política em que vivem, além de negociar de forma democrática com 
os diferentes atores envolvidos no processo. “Tudo isso envolve habilidades para gerenciar 
complexidades (em cenários de incertezas e turbulência) e conseguir colaboração de todos 
os que estão envolvidos na implementação de determinadas ações de governo”.

A autora Marta M. Assumpção RODRIGUES cita em sua definição um termo muito 
importante que é: ator político, onde esses atores podem ser compreendidos como sendo os 
membros dos grupos que integram o sistema político, por integrarem o sistema chamaremos 
esses grupos de atores de servidores públicos. Eles são parte da burocracia, compõem o sis-
tema politico nacional para controlar os recursos e as informações de modo que através das 
decisões deles irão se operarto do o processo de efetivação das políticas públicas definidas.

SOUZA (2006, p.25) sintetiza todos os principais elementos que fazem funcionar o 
Estado (política, economia e sociedade) e formula sua definição de politica pública dizendo 
que “as políticas públicas repercutem na economia e nas sociedades, daí por que qualquer 
teoria da política pública precisa também explicar as inter-relações entre Estado, política, 
economia e sociedade”.

VARGAS VELASQUES (2006) define o termo Políticas Públicas como sendo “o 
conjunto de sucessivas iniciativas, decisões e ações do regime político frente a situações 
socialmente problemáticas e que buscam a resolução delas, ou pelo menos trazê-las a níveis 
manejáveis”.
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Já numa definição trazida por ROBERT ALEXY, “políticas públicas são progra-
mas de ação governamental visando a coordenar os meios à disposição do Estado e as 
atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente 
determinados”.

Conforme citado, muitas são as definições, mas numa análise mais contundente e 
mais focalizada, temos que Políticas Públicas servem exclusivamente para garantir o cum-
primento dos direitos fundamentais que estão elencados em nossa Magna Carta, no art.6; 
servem também para dar uma resposta, dar o devido suporte as necessidades contemporâ-
neas da sociedade.

Art. 6º da CF/88.
São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, 
a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desampa-
rados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 90, de 2015)

É sabido que mesmo sendo os direitos fundamentais parte do texto constitucional e 
que dessa maneira devem abranger a toda a sociedade brasileira, sabemos que nem sempre 
as Políticas Públicas são concretizadas para dar o fiel cumprimento a esses Direitos, nota-
damente por uma omissão por parte do poder público, onde alguns governos deixam de 
lado o que é essencial e acabam por ignorar o próprio povo, a própria população que lhe 
outorgou o poder de decisão, a mesma população que lhe confiou o voto para que fosse 
representada.

É certo que existe uma melhoria das políticas públicas no Brasil e isso é algo notó-
rio desde a Constituição de 1988, contudo é necessário manter atenção nos ensinamentos 
aprendidos até aqui para que tenhamos inovações suficientes para garantir políticas públi-
cas e gastos públicos realmente eficientes.

SOUZA (2010, p. 69), resume políticas públicas como:

(...) o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, colo-
car o “governo em ação” e/ou analisar essa ação (variável indepen-
dente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso 
dessas ações (variável dependente). A formulação de políticas 
públicas constitui-se no estágio em que governos democráticos 
traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas 
e ações, que produzirão resultados ou mudanças no mundo real.

Na atualidade, inúmeros são os governos que tendem a ampliar a participação da 
sociedade na formulação de políticas públicas, essa tendência esta sendo motivada pela 
crescente força de expressão, pela constante comoção e pelo clamor que tem sido feito por 
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grupos de menor força, que por vezes foram esquecidos, mas, que agora estão se fazendo ser 
notórios, chamaremos esses grupos de minoria. 

3. ALCANÇANDO A IMPORTÂNCIA DAS MINORIAS.

Quando falamos em Minorias, temos que entender que não necessariamente esse 
conceito tem relação a uma minoria numérica. Ana Roxo em seu vídeo no canal do Youtube 
refere-se ao termo Minoria comparando a um grupo de pessoas que por sua etnia, por sua 
religião, por seu corpo, por suas posições políticas, por suas orientações sexuais, por suas 
identidades, por suas cores de pele tem desvantagens em relação aos outros.

As minorias tem “in tese” desvantagens em relação aos demais, essas minorias ne-
cessitam de ações afirmativas para que elas possam ser vistas, possam ser ouvidas e possam 
ser representadas, por isso temos os movimentos feministas, movimento negro, movimento 
LGBT, etc.

Usando como exemplo o movimento feminista, temos, no Brasil, mais do que com-
provado que a mulher que trabalha na mesma função que um homem, em alguns lugares 
recebe seu salário com o valor menor do que o do homem, por quê? A resposta é simples, 
por que a mulher é uma minoria. Ela é tratada como se fosse uma minoria, embora em ter-
mos quantitativos existam mais mulheres, segundo o IBGE, do que homens no Brasil, esse 
exemplo deixa claro de que o termo minoria em nada se relaciona com quantidade ou com 
uma simples expressão de diferença numérica.

Nas palavras de Gilberto Rodrigues, também em um vídeo gravado no canal do You-
tube, o conceito de minoria é: “não é uma questão de quantidade, é uma questão de como as 
pessoas são tratadas e se elas são tratadas de maneira igual”. E precisamos ter a consciência 
de que sim, as minorias devem ser tratadas de maneira igualitária, no caso das mulheres, é 
preciso ter ações afirmativas para que essas mulheres se sintam empoderadas e deixem de 
ser e de se sentir como se ainda fossem minorias.

Mencionemos outra minoria, outro grupo, ou outro coletivo: os negros, os quais 
também têm mais do que comprovado que, para os Afrodescendentes, o acesso as Políticas 
Públicas é bem menor do que o acesso aos brancos e pardos, tanto isso é verdade que foram 
criadas as vagas para preenchimento por cotas para garantir um maior acesso desse grupo 
a escolas, a cursos e a concursos.

Segundo o último censo realizado em 2010, nosso país já conta com cerca de 51% da 
população se fazendo compor por negros e pardos, o que corrobora e afirma a ideia de que 
minoria em nada tem a ver com quantidade.

Trazendo à baila outro coletivo muito importante que é a comunidade LGBT, o gru-
po LGBT é considerado segundo a definição do site Wikipédia: “uma minoria sexual, emi-
noria sexual é um termo que se refere ao grupo social cuja identidade de gênero, orientação 
sexual ou práticas sexuais consentidas diferem da maioria da sociedade em que vivem”. 
Minoria sexual é um termo utilizado em sociologia para referir ao conjunto da diversidade 
sexual e de gênero, englobado geralmente pelas siglas LGBT.
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Em certos lugares e momentos históricos, as minorias sexuais têm chegado inclusive 
a desenvolver uma língua própria, também podem manifestar comportamentos e práticas 
que em conjunto conformam uma subcultura para que possam se identificar entre eles, sem 
serem reconhecidos pelo restante da sociedade.

As minorias sexuais enfrentam por vezes uma rejeição social e estão facilmente ex-
postos a riscos de saúde,riscos esses que vão além de suas práticas sexuais, como maiores 
taxas de depressão ou de suicídio.

Temos vistos muitos avanços com relação aos grupos de minorias LGBT, avanços 
inclusive no Campo das Nações Unidas a partir do momento em que, por exemplo, a Orga-
nização Mundial da Saúde declara que a homossexualidade deixa de ser considerada uma 
doença e passa a ser tratada como escolha, como opção, como sendo uma orientação sexual.

Ainda citando as palavras de Gilberto Rodrigues1, temos que os direitos LGBT estão 
muito bem consolidados no campo Internacional, o que não ocorre com tanta frequência 
tendo em vista os entraves causados por grupos de parlamentares (atores políticos) conser-
vadores que barram alguns reconhecimentos. Diante desse cenário as conquistas adquiri-
das pelos grupos LGBT geralmente vem através de Direitos alcançados por meio do Poder 
Judiciário.

Nos parlamentos os governos funcionam através de maiorias e de minorias, onde 
a maioria governa e a minoria é governada. Isso nos induz a uma ideia falsa de que as mi-
norias não têm direitos e isso é extremamente errado e prejudicial. Devemos lembrar em 
primeiro lugar que o Direito Internacional garante os Princípios: da Igualdade, da Liberda-
de e da Solidariedade, que dizem claramente que todas as pessoas tem o Direito de ter um 
tratamento igual. Embora por vezes tenhamos a falsa impressão de que isso é verdadeiro, 
mas não é!

As minorias, independentemente de quais sejam, tem direitos garantidos, são os di-
reitos humanos das minorias, não é porque um determinado governo está no poder com 
uma determinada concepção politica, uma determinada fé religiosa, que as minorias não 
compartilham daquela mesma fé, daquela mesma opinião, que elas ficaram sem direitos, 
ficaram a margem.

Em 04 de Outubro de 2013 os colunistas do Estadão Lilian Venturini e Valmar 
Hupsel Filho, publicaram o seguinte artigo: “No Papel, Lei assegura direitos às minorias”, o 
qual passaremos a conhecer a seguir, em que poderemos ter a impressão de que, segundo 
grupos sociais, que a isonomia garantida na Constituição ainda não se traduz no cotidiano.

1  “...os Direitos LGBT, estão do ponto de vista Internacional, bem consolidados, já estão bem avança-
dos  no reconhecimento dos direitos das minorias LGBT, mas isso é no campo internacional. Quando 
nós vemos em alguns outros países a situação já é diferente. Temos países como os EUA que a Su-
prema Corte já declarou a possibilidade de casamentos homoafetivos, união estável LGBT, questões 
de previdência, de aposentadoria, enfim, uma série de direitos. Mas aqui no Brasil o nosso Supremo 
Tribunal Federal também avançou muito, a questão é que os parlamentos não estão conseguindo fazer 
isso por conta de que existe uma oposição parlamentar de determinados grupos parlamentares ditos 
conservadores, que querem barrar o avanço dos reconhecimentos dos direitos das minorias LGBT ou 
outras minorias quaisquer que sejam elas”.
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O caráter universalista da Constituição de 1988, com o princípio 
de que “todos são iguais perante a lei”, significou importante avan-
ço na garantia dos direitos dos brasileiros, em especial às chama-
das “minorias”. Após 25 anos, porém, especialistas e represen-
tantes de grupos sociais avaliam que a isonomia assegurada pela 
Carta ainda não se traduz de forma efetiva no cotidiano.

No trecho acima já temos a primeira denúncia de que mesmo após 25 anos da Cons-
tituição Federal aquilo que é assegurado pela Carta Magna brasileira não é posto em prática 
e que as minorias continuam sendo deixadas de lado, não recebem, portanto um tratamen-
to isonômico perante a Lei, continuemos:

Para o professor de Direito Constitucional da USP, Rubens Beçak, 
o diferencial da Constituição foi a forma mais abrangente com 
que foram observados os direitos, até mesmo aqueles que já eram 
previstos antes dela. “Basta ver o artigo 5.º da Constituição. Estão 
ali de maneira que abre a possibilidade de serem reconhecidos 
cada vez mais e melhor. Este é um salto diferencial tremendo”, diz.
Foi a forma como o texto foi construído, na opinião de Beçak, que 
permitiu que a Carta reconhecesse a garantia de todos os direitos 
– políticos, sociais, trabalhistas – previstos no momento de sua 
promulgação, como a igualdade entre homens e mulheres.

A Constituição, segundo ele, abriu a possibilidade para que de-
mandas que se tornaram mais explícitas na sociedade nos anos 
seguintes fossem atendidas, a exemplo de garantia de direitos 
civis para casais do mesmo sexo. Essa reivindicação, no entanto, 
veio através da constitucionalidade decidida pelo Supremo Tribu-
nal Federal, já que o Congresso nunca aprovou lei nesse sentido.

Beçak defende que a Constituição assegura os direitos das minorias inclusive cita al-
guns direitos sociais que vem recebendo tratamento diferenciado após a vigência da CF/88, 
porém reafirma que direitos civis para casais do mesmo sexo só tem sido adquiridos quan-
do as partes ingressam com demanda judicial.

Além de assegurar garantias às mulheres, aos homossexuais e aos 
negros, os artigos da Carta serviram de inspiração para outras le-
gislações. Segundo o constitucionalista Dimitri Dimoulis, profes-
sor da Direito GV, podem ser mencionados como consequência 
os Códigos de Defesa do Consumidor, do Idoso, da Criança e do 
Adolescente.
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Para o Prof. DIMITRI, a Constituição serviu de inspiração para que outras legis-
lações fossem elaboradas e dela tivemos como consequência assegurados os Direitos dos 
Idosos, da Criança e do Adolescente e para os consumidores, cada qual defendido em uma 
legislação especifica.

Apesar de enumerar dezenas de políticas públicas e leis elabora-
das em resposta à Carta, como a Lei Maria da Penha e a revisão 
do Código Civil, a socióloga Guacira Oliveira pondera o longo 
tempo que parte delas levaram até saírem do papel. “O poder pú-
blico ainda deve muito para garantir a igualdade que a Constitui-
ção nos assegurou”, afirma Guacira, que militava em movimentos 
feministas que apresentaram sugestões e demandas à Assembleia 
Constituinte na década de 80 e hoje faz parte do Centro Femi-
nista de Estudos e Assessoria (Cfemea). A socióloga lembra da 
chamada PEC dos Trabalhadores Domésticos, que assegurou à 
categoria garantias iguais a de outros profissionais, mas foi apro-
vada somente este ano.

A socióloga GUACIRA OLIVEIRA refere que ainda falta muito para se chegar ao 
ideal proposta pela Constituição, e que muitas vezes apesar de existir a pressão e o clamor 
público para que algumas melhoras sejam alcançadas, essas melhorias só são conseguidas 
depois de uma espera muito longo.

Dimitri Dimoulis concorda com essa avaliação e destaca a difi-
culdade maior com que certos segmentos tenham seus direitos 
assegurados. Para o professor, a comunidade indígena está entre 
os grupos mais desprotegidos atualmente. Apesar de a Carta de 88 
ter sido relevante por reconhecer o direito à terra e à preservação 
da cultura indígena, Dimoulis avalia que o texto vem encontran-
do dificuldades em ser colocado em prática.
“São muito fortes os ataques de setores econômicos que têm in-
teresse no acesso e exploração de territórios indígenas, incluindo 
áreas já demarcadas.”

Guacira Oliveira vê com preocupação o atual cenário dos direitos 
humanos. Para ela, a influência de setores econômicos e religio-
sos no sistema político podem interferir na elaboração de ações 
públicas e nas decisões dos agentes políticos. Como exemplo, 
lembra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) em discussão 
no Congresso que quer transferir para o Legislativo a autonomia 
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para demarcação de terras indígenas e de quilombolas, hoje sob 
responsabilidade do governo federal.
“A gente está num momento político em que os retrocessos amea-
çam mais do que antes (do período da Constituinte). A agenda da 
igualdade está muito ameaçada”, afirma a socióloga.

Ainda na atualidade, para Guacira Oliveira, os direitos de igualdade estão fortemen-
te ameaçados, pois pensamentos políticos retrógrados podem causar retrocessos significa-
tivos naqueles direitos que foram alcançados.

Temos um enorme desafio de criar ações afirmativas para equiparar e dar igualdade 
a essas pessoas porque elas estão em um desnível, como minoria. As minorias tem que se 
manifestar, pelo simples fato de elas terem que aparecer, pois são oprimidas. O inverso não 
é necessário, as maiorias basicamente já são vistas, pois essas maiorias são consideradas 
normais, são normais pelo fato de que elas são a maioria no mundo.

Já ajudaria e resolveria grande parte dessa discussão sobre maiorias e minorias o 
simples fato de que algumas pessoas se reconhecerem como detentoras de privilégios, ou 
seja, um homem tem privilégios sobre uma mulher, um jovem tem privilégios sobre um 
idoso e retomando a questão da sexualidade temos que o individuo heterossexual, pelo 
simples fato de ser hetero tem privilégios.

As pessoas podem ter nascido com esses privilégios, ou terem adquiridos os privilé-
gios com o passar do tempo, ou através de reivindicações. Admitir ter privilégios, não sig-
nifica tê-los conseguido de forma intencional, essa admissão não o torna mesquinho, não o 
torna usurpador, simplesmente seria admitir que existem diferenças e que essas diferenças 
nos colocam em lados onde nos tornaremos maioria ou minoria em dependendo daquilo 
que estamos comparando, quer seja: sexo, raça, religião, etc.

Para que haja uma redução dessas desigualdades, para que esses direitos possam 
ser colocados em prática temos inicialmente que fazer com que as pessoas ampliem o seus 
conhecimentos sobre os seus direitos, quaisquer que sejam esses direitos: culturais, educa-
cionais, sociais, etc.

4. POLITICAS PÚBLICAS CONTRIBUINDO PARA A INCLUSÃO 
DAS MINORIAS

Historicamente existem grupos que não tiveram seus interesses representados no 
processo e no progresso da sociedade brasileira, muito embora esses interesses sempre te-
nham sido debatidos, eles raramente foram colocados em prática. 

O tempo está passando e algumas medidas estão sendo adotadas para que o povo 
possa exercer o seu direito de cidadania e fazer com que as politicas públicas necessárias 
sejam alcançadas e realizadas.

Propostas têm sido avaliadas e colocadas em pratica em harmonia com a necessida-
de de diversos grupos que compõem essa novas áreas de minorias. Para garantir que as mi-
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norias tenham seus direitos preservados e para que tenham suas reivindicações atendidas 
e sejam colocadas em pauta de discussão, foi criada a Secretaria de Direitos Humanos que 
tem por objetivo promover o empoderamento e dar visibilidade para as pessoas que estão 
sendo privadas de seus direitos.

As politicas públicas contribuem muito para a inserção das minorias no contexto 
politico e social atual, no ano de 2011, o Brasil já havia contabilizado 127 conferências na-
cionais, onde dessas conferências mais de 20 (vinte) foram realizadas com exclusividade 
para tratar de assuntos de políticas públicas voltadas para as minorias.

Muito embora saibamos que os atores políticos são as pessoas que permitem que 
essas politicas públicas sejam colocadas em pratica e distinguem o que o governo quer fazer 
e o que, de fato, o faz; uma politica pública envolve vários atores e níveis de decisão, ainda 
que as decisões sejam tomadas no âmbito de governo a reivindicação não se restringe ape-
nas a participantes formais, os informais também são bastante importantes, pois são esses 
participantes informais que não estão limitados a regras de governo é que causaram um 
impacto em curto prazo para a realização de determinada medida que está sendo solicitada. 
Essa medida de curto prazo é paliativa, mas ela induz uma medida que será adotada para 
longo prazo, até mesmo porque uma politica pública de longo prazo necessita de certas 
fases, como: implementação, execução e avaliação.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No inicio de nossa discussão vimos que existe por parte do Poder Público uma omis-
são para com o planejamento ou incentivo de políticas públicas, pois esse planejamento 
exige do Estado um gasto da verba pública e com certeza as prestações de contas atingindo 
somente uma minoria podem vir a ser questionadas por outra parte ao qual se intitula como 
maioria, além de que esses gastos tem que ser feitos de maneira equânime e satisfatória para 
todos, independente se maioria ou minoria.

É obvio que existe por parte do Estado a capacidade de aprovisionar essas contas, 
mas geralmente nossos governantes se esquivam dessa obrigação escudando-se atrás do 
manto da “reserva do possível” ou por princípios do Direito do tipo “prevalência da vontade 
de maioria” contudo ferindo alguns direitos fundamentais dos cidadãos e principalmente 
direitos das minorias.

Diante dessa omissão por parte do Poder Público, temos verificado que o Poder Ju-
diciário tem se colocado a favor da resolução e mediação do controle das políticas públicas, 
uma vez que segundo premissas constitucionais tanto os atos administrativos quanto os 
atos políticos podem sofrer controle do Poder Judiciário.

Quando as Políticas Públicas são inexistentes ou ineficientes e a própria comunida-
de, nesses casos as minorias, se tiverem o devido entendimento de que seus direitos estão 
sendo colocados de lado, deveriam fazer entrar em cena o Ministério Público que é um 
órgão que desempenha um papel de suma importância, que é o poder de provocar o Ju-
diciário quando para proteção e realização dos direitos fundamentais e implementação 
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de políticas públicas, por meio da ação civil pública, podendo provocar por via judicial 
a ampliação ou a instauração de meios que venham a atender os grupos marginalizados.

Como nem sempre os pedidos das minorias são atendidos por nossos governantes 
dentro do nosso modelo de democracia, cabe ao Poder Judiciário fazer o controle de forma 
ponderada da adoção de Politicas Públicas satisfatórias, visando assegurar e atingir assim os 
objetivos de maneira satisfatória daquilo que está descrito na Lei.

Verificamos que a atuação do Poder Judicial através das decisões tem protegido 
os Direitos Fundamentais e garantindo uma isonomia entre nossas minorias e os demais 
da sociedade. Assim, a atuação dos juízes estaria construindo um conteúdo que a própria 
Constituição já nos garante.

Portanto, quando utilizada de maneira correta a disponibilidade orçamentária dos 
recursos públicos sem desperdício, podemos ter garantidos os Direitos das minorias através 
da implementação de Politicas Públicas.

A Constituição nos garante isso, ela se consagra como sendo a ordem maior de nossa 
democracia, pois Dela derivam todos os Direitos Sociais e os Direitos Fundamentais, Nela 
estão consolidadas em cláusulas pétreas nossas maiores conquistas as quais devem ser pro-
tegidas e colocadas em prática.

Essas conquistas e esses direitos devem sair do papel e serem colocados em prática 
de fato, através dos diversos braços do Estado por meio de um sistema que satisfaça as ne-
cessidades de todos, inclusive das minorias.

Lembrando que não é só a nossa Constituição que nos garante Direitos, temos tam-
bém garantias de Direitos em outros Diplomas, inclusive em normas universais como nos 
Direitos Internacionais e no Direito Internacional dos Direitos Humanos.
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ALIENAÇÃO PARENTAL COMO FORMA DE REDUÇÃO DE 
DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Everton Rodrigues Datti1

Sumário: 1 Introdução. 2 A alienação parental. 3 Estereótipos que 
geram alienação parental. 4 A síndrome de alienação parental. 5 
Diferença entre síndrome de alienação parental e alienação pa-
rental. 6 Alienação reduzindo direitos fundamentais. 7 Conside-
rações finais. 8 Referências.

Resumo: Traremos nesse artigo uma reflexão sobre o instituto da 
alienação parental que, embora seja um termo relativamente novo 
no ordenamento jurídico, tem se tornado uma realidade cada vez 
mais frequente na vida de inúmeras crianças e adolescentes que 
tem seus pais separados e estas acabam sendo utilizadas como 
forma de afetar o ex-companheiro após um relacionamento con-
turbado. A obstrução do contato, as denúncias falsas de abuso, 
as alegações de abandono do lar por parte do não guardião e a 
vinculação ao medo por parte do protagonista são as formas mais 
comuns da alienação parental. Esse afastamento das crianças e 
adolescentes dos pais alienados acaba gerando um conflito muito 
prejudicial na relação entre pais e filhos, bem como fere Direitos 
Humanos Fundamentais, direitos esses que são subjetivos mas 
que são de suma importância para o bom desenvolvimento da 
criança e do adolescente, estamos falando do Direito ao Amor, ao 
Carinho, ao Afeto e a Convivência familiar saudável, do Direito a 
ter convívio com os entes dessa família e ninguém tem o direito de 
suprimir esses direitos das crianças e adolescentes. 

Palavras Chave: Alienante, Alienação Parental, Doxológico, Este-
reótipo, Subjetivo.

1  Mestrando em Direitos Fundamentais pelo Centro Universitário UNIFIEO, Pós-Graduado em 
Direito Penal Militar pela Universidade Cruzeiro do Sul; Graduado em Direito pela Faculdade de 
Direito do Professor Damásio de Jesus FDDJ.
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Abstract: This study was the most important knowledge on the 
order of new countries and adolescents which is your own minded 
as described and the first term as described? Way to affect the ex-
partner after a troubled relationship. Obstruction of contact, such 
as false allegations of abuse, allegations of abandonment of the 
home by non-custodians, and attachment to fear on the part of the 
protagonist are more common forms of parental alienation. This 
removal of the children and adolescents of the alienated parents 
ends up generating a very harmful conflict in the relationship 
between parents and children, as well as human rights, rights, 
duties that are subjective and that are important for the good 
development of the child and the adolescent, We are talking Love, 
Caring, Affection and Family Coexistence, Law and Covenant 
with Family and Adolescent, Right to Women and Adolescents.

Keywords: Alienating, Parental Alienation, Doxological, 
Stereotype, Subjective.

1. INTRODUÇÃO

Através do presente artigo tentaremos por meio de uma análise hermenêutica e in-
dutiva mostrar que a Alienação Parental reduz os Direitos Humanos das Crianças e dos 
Adolescentes que tem seus pais separados. Faremos com que o leitor tenha a nítida men-
sagem de que apesar de não estarem postulados os Direitos ao Amor, ao Carinho, ao Afeto 
e a Convivência familiar saudável são Direitos Humanos e fundamentais para as crianças e 
adolescentes. 

Buscaremos passar inicialmente uma noção bastante simples de conhecimento do-
xológico e conhecimento epistêmico, demonstrando que o conhecimento doxológico quan-
do colocado e repassado para meninos e meninas como forma de alienação parental será 
bastante prejudicial para essas crianças, gerando nelas a Síndrome de Alienação Parental.

Deixaremos claro que conhecimentos doxológicos significam “opiniões” e são tidos 
como se fossem o primeiro conhecimento. É como se fosse um conhecimento superficial, 
aparente, é um tipo de conhecimento mentiroso, é um tipo de conhecimento precário e que, 
portanto, devemos repelir a produção do conhecimento da ordem da doxa. Conhecimentos 
doxológicos geram estereótipos e os estereótipos criam falsas verdades, essas falsidades pro-
vocam malefícios e em decorrência disso temos desencadeada a Alienação Parental.
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2. A ALIENAÇÃO PARENTAL

Muito se fala, mas poucas pessoas definem a Alienação Parental e por vezes temos 
a confusão entre a Alienação Parental e a Síndrome de Alienação Parental. De maneira 
bastante simples, porém de fácil entendimento dizemos que a Alienação Parental consiste 
na interferência psicológica provocada na criança ou adolescente por um dos seus genitores 
contra outro membro da família que também esteja responsável por sua guarda e vigilância. 
O indivíduo que aliena incute nos pensamentos da criança ou do adolescente inúmeros 
axiomas2 que desqualificam, que causam intrigas, que desvinculam a criança ou o adoles-
cente da figura do outro genitor, tudo isso para que ela odeie o outro genitor ou o guardião. 
Essa função às vezes não é só do pai ou da mãe, por vezes acontecem entre avôs, avós, pode 
ocorrem com qualquer pessoa que tome conta da criança.

O intuito da pessoa que provoca a alienação parental é criar desavenças e sentimen-
tos negativos na criança em relação a determinado genitor, como o pai ou a mãe, por exem-
plo. No Brasil, a alienação parental é considerada um crime e está previsto na lei nº 12.318, 
de 26 de agosto de 2010 (conhecida por “Lei da Alienação Parental”).

O artigo 2º da Lei estabelece um rol taxativo de ações que tipificam a alienação pa-
rental, conforme segue: 

I - realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no 
exercício da paternidade ou maternidade; 

II - dificultar o exercício da autoridade parental; 
III - dificultar contato de criança ou adolescente com genitor; 
IV - dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência fa-

miliar; 
V - omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes 

sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alte-
rações de endereço; 

VI - apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste 
ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com 
a criança ou adolescente; 

VII - mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando 
a dificultar a convivência da criança ou adolescente com o outro 
genitor, com familiares deste ou com avós. 

Ainda de acordo com a lei, a desqualificação de um dos progenitores através da alie-
nação parental deve ser punida em proporção com a gravidade do caso, que pode ser desde 

2  Axiomas são verdades inquestionáveis universalmente válidas, muitas vezes utilizadas como princí-
pios na construção de uma teoria ou como base para uma argumentação. A palavra axioma deriva da 
grega axios, cujo significado é digno ou válido. Em muitos contextos, axioma é sinónimo de postulado, 
lei ou princípio. 



75

uma advertência formal ao alienador até o pagamento de multas e suspensão da autoridade 
parental.

3. ESTEREÓTIPOS QUE GERAM ALIENAÇÃO PARENTAL

Para que possamos falar em estereótipos temos que saber o que é um estereótipo e 
como um estereótipo pode levar a Alienação Parental, desta feita não podemos deixar de 
referir, inclusive, sobre a origem do conhecimento estereotipado. 

Inicialmente, com uma noção bastante simples, apresentaremos o que chamamos 
de conhecimento doxológico e conhecimento epistêmico, demonstrando que o conheci-
mento doxológico quando colocado e repassado para meninos e meninas como forma de 
alienação parental será bastante prejudicial para essas crianças, gerando nelas a Alienação 
Parental e por consequência a Síndrome de Alienação Parental.

O conhecimento Epistemológico tem relação com o conhecimento científico é o 
ramo da filosofia que trata da natureza, das etapas e dos limites do conhecimento humano, 
especialmente nas relações que se estabelecem entre o sujeito e o objeto do conhecimento. 
Em sentido mais restrito, refere-se às condições sob as quais se pode produzir o conheci-
mento científico e dos modos para alcançá-lo. Nesse caso, identifica-se com a filosofia da 
ciência. Existem limites epistemológicos, que se devem ao fato de a diversidade e a comple-
xidade dos seres humanos e dos ambientes onde estes se desenvolvem.

Diferentemente do conhecimento epistemológico e para que fique claro existe tam-
bém o conhecimento doxológico ou simplesmente conhecimentos de ordem da doxa, que 
significam meramente “opiniões” e é como se fosse o primeiro conhecimento, é como se 
fosse um conhecimento superficial, aparente, é um tipo de conhecimento mentiroso, um 
tipo de conhecimento precário e que, portanto devemos repelir a produção do conheci-
mento da ordem da doxa. Conhecimentos doxológicos geram estereótipos e os estereótipos 
criam falsas verdades, essas falsidades podem provocar inúmeros malefícios. 

A doxa se vincula a um tipo de conhecimento que nós conhecemos como estereóti-
po e é desse estereótipo, é em decorrência desses conhecimentos, dessas opiniões, que por 
vezes são repassadas às crianças e adolescentes como forma de denegrir a imagem de um 
genitor que teremos desencadeada a Alienação Parental.

O estereótipo nada mais é que um tipo de generalização precipitada, uma universali-
zação artificializada, essas afirmações nada mais são do que falsas verdades.

 Os estereótipos podem então caracterizar desde a pratica de crimes, como por exem-
plo: a discriminação, o racismo que são crimes pautados na doxa, como também podem, 
inclusive servindo na condição de pseudoverdades desencadear males terríveis, sobretudo 
quando se travestem na forma de práticas de alienação parental, pois no caso das crianças, 
essas se apegaram aquilo que está sendo dito à elas, como se verdade fosse.

Todo esse raciocínio criado pelo alienante, nada mais é do que um instrumento para 
a produção de verdades instáveis, um instrumento para produção de estereótipos, ou seja, 
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de conhecimentos da ordem da doxa, justamente para criar na personalidade da criança ou 
do adolescente uma indução.

O raciocínio indutivo é umas das espécies de raciocínio mais importantes, porém, 
frequentemente nos leva a uma questão verossímil, ou seja, que tem apenas aparência de 
verdade. Afirmações falsas e descabidas são prejudiciais, são nocivas e por vezes chegam a 
ferir Direitos Humanos. Pode parecer estranho dizer que a alienação parental pode afetar 
Direitos Humanos, mas essa interferência se dá justamente em direitos que não estão pos-
tulados, mas, que por uma análise sistemática e hermenêutica podemos dizer que existem 
sim outros direitos, direitos esses que não estão escritos em rol taxativo ou exemplificativo, 
por exemplo: o Direito ao Amor, o Direito ao Afeto, o Direito ao Carinho, que embora não 
estejam positivados como Direitos Fundamentais, são Direitos que devem ser provocados 
e cultivados nas crianças e adolescentes, principalmente com relação aos pais e a família.

Tem sido relevante toda a evolução da doutrina da interpretação do Direito, pois essa 
tem papel importantíssimo na possibilidade de afirmação e fundamentação de que existem 
direitos fundamentais que não estão escritos, mas que são inerentes ao ser humano, e que 
por serem fundamentais tem valor irrenunciável.

A Alienação Parental é uma forma de abuso que põe em risco a saúde emocional e 
compromete o sadio desenvolvimento da criança ou adolescente. A criança ou adolescente 
alienado acaba por enfrentar uma crise de lealdade, gerando então uma contradição de 
sentimentos e prejuízo ao vínculo afetivo, pois a criança passa a se identificar com o genitor 
patológico que realiza uma “lavagem cerebral” para aceitar como verdadeiro tudo que lhe é 
informado e ter repudia do outro genitor.

O alienante faz-se valer de tudo o que consiga para aborrecer o ex-parceiro, diante 
disso, a criança passa a ser o elo mais fraco e a arma mais forte e potente e que serve para 
atingir o outro, porém, quando se entra no campo da patologia surge a Síndrome de Aliena-
ção Parental, cenário no qual um progenitor engendra as mais terríveis estratégias para evi-
tar que a criança tenha contato com o outro e, sobretudo, nutra algum afeto positivo por ele.

A criança ou o adolescente quando são alienados podem sofrer de desespero, de-
pressão, tendência ao isolamento, transtorno de identidade e imagem, tendo por vezes in-
capacidade de se adaptarem aos ambientes sociais, dessa maneira a alienação parental pode 
causar problemas nas crianças e nos adolescentes para a vida toda.

O Princípio da Dignidade da Pessoa e os Direitos Fundamentais que se referem à 
saúde e a educação da criança tem sua efetivação colocada a prova quando encontram um 
opressor que aniquila sonhos colocando as crianças próximas de uma das doenças mais 
perigosas e silenciosas da sociedade atual: a Síndrome da Alienação Parental.

4. A SÍNDROME DE ALIENAÇÃO PARENTAL

A Síndrome da Alienação Parental surgiu no Brasil em 2002 quase simultaneamente 
com seu surgimento e estudo na Europa. Nos tribunais pátrios, a temática vem sendo discu-
tida desde 2006. Ainda há poucas decisões dos Tribunais Superiores abordando a Síndrome 
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da Alienação Parental. É preciso ressaltar que em decorrência da morosidade do judiciário e 
consequentemente com o tardio reconhecimento do divórcio, no Brasil isso tem influência 
direta com os casos de alienação parental. Por certo que o judiciário não deve ser a primeira 
opção e nem é o único culpado, mas essas questões já chegaram e estão sendo discutidas 
nos tribunais.

Ainda uma novidade no judiciário brasileiro, a Alienação Parental vem ganhando 
espaço no Direito de Família e, se não detectada e tratada com rapidez, pode ter efeitos 
catastróficos para toda a família, não só para a criança ou adolescente.

A Síndrome de Alienação Parental é o termo proposto para a situação em que a mãe 
ou o pai de uma criança a treina para romper os laços afetivos com o outro genitor.

Sendo assim, de acordo com o ensinamento de Dias (2008, p. 12):

“A síndrome da Alienação Parental é o palco de pactualizações 
diabólicas, vinganças recônditas relacionadas a conflitos subter-
râneos inconscientes ou mesmo conscientes, que se espalham 
como metástases de uma patologia relacional e vincular.”

Com o andamento das ações de divórcio, as razões que conduziram ao desfazimento 
e a decadência da relação amorosa são expostas em público, apresentam, em decorrência 
de ações litigiosas, suas intimidades, sua vida privada ao Poder Judiciário. Pretendem então 
demonstrar de todas as formas que a manutenção do grupo familiar foi impossível justa-
mente pela ação do outro, sempre o outro.

Com o desenrolar do processo de separação iniciam-se as acusações mútuas entre o 
ex-casal, com isso começam também as retaliações e as lesões afetivas diretamente nos fi-
lhos, incutindo nas crianças o retrato de um fracasso, imputando memórias desabonadoras, 
geralmente referindo abandono dos filhos, justamente por aquele que não será o detentor 
da guarda das crianças, sem que necessariamente tais atitudes realmente tenham ocorrido.

O genitor magoado, ferido, cria artifícios para impedir a criação ou a manutenção 
de laços entre os filhos e o outro genitor, impede encontros, inventa desculpas para evitar 
o contato, mesmo que telefônico, cria um abismo por vezes intransponível, mas possivel-
mente devastador. Todo mal sofrido pela separação institui um processo de diabolização do 
outro, projetando nele todo o mal suportado.

A simples influência do genitor que detém a guarda das crianças, pode ser suficiente 
para depreciar o ex-parceiro. Sentimentos como ciúmes, inveja e vingança entre os pais, 
afastam da recordação da criança os bons momentos que podem ter sido vivenciados entre 
o genitor alienado e a criança, restando nesta última somente a figura nefasta de uma pes-
soa que abandonou o lar e que abusou de seu pátrio poder com agressões físicas, agressões 
sexuais e negligência, mensagens que são passadas diariamente pelo genitor detentor da 
guarda e alienante desqualificando por completo o genitor atacado.

O menor nem sempre consegue discernir o que é ou não real, e acredita naquilo 
que lhe foi dito pelo alienador repetidamente. Com o tempo, nem o alienador consegue 
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discernir a realidade da mentira. Os fatos inventados com bases em fatos reais passam a ser 
verdade absoluta para o filho, implantando-se, assim, falsas memórias.

Jorge Trindade aponta que:

“tudo isso traz dificuldade para a criança conviver com a verdade, 
pois sendo constantemente levada a um jogo de manipulações, 
acaba por aprender a conviver com a mentira e a expressar falsas 
emoções.”

Podemos chegar a um determinado momento em que nesse distúrbio vemos não 
somente a programação (“lavagem cerebral”) da criança por um genitor para denegrir o 
outro, mas também contribuições criadas pela própria criança em apoio à campanha deme-
ritória do genitor alienador contra o genitor alienado. 

Um genitor que demonstre tal comportamento repreensível tem uma disfuncionali-
dade parental séria, contudo suas alegações são a de que é um genitor exemplar. Tipicamen-
te, têm tanta persistência em seu intento de destruir o vínculo entre a criança e o genitor 
alienado, que se torna cego às consequências psicológicas provocadas na criança, decor-
rentes de suas instruções. Em muitos casos essas instruções podem conduzir à destruição 
total da ligação afetiva, amorosa e de carinho, entre a criança e o genitor, com sequelas da 
alienação por toda a vida.

O alienante muitas vezes crê que a sua fala é verdadeira, pois sente a dor tão intensa-
mente que não consegue enxergar sob prisma diverso. Acredita somente no abandono e não 
aceita a separação, nem tampouco a constituição de dois novos grupos familiares distintos.

5. DIFERENÇA ENTRE SÍNDROME DE ALIENAÇÃO PARENTAL E 
ALIENAÇÃO PARENTAL

A Alienação Parental e a Síndrome de Alienação Parental apesar de se complemen-
tarem estando intimamente ligadas, seus conceitos não se confundem.

Para Priscila M. P. Corrêa da Fonseca 

“a alienação parental é o afastamento do filho em relação ao ge-
nitor visitante, provocado pelo titular da guarda, ou seja, relacio-
na-se com o processo desencadeado pelo guardião que intenta 
arredar o outro genitor da vida do filho.”

Alienação Parental é desconstituir para a criança, a figura parental de um dos seus 
genitores por intermédio de uma campanha de desmoralização, e marginalização do seu 
genitor tendo como objetivo afastá-lo do seu convívio e transformá-lo em um estranho 
para a criança. Essa campanha não está restrita somente ao guardião da criança, e pode ser 
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praticada dolosamente ou não, por um terceiro ou um agente externo. Há casos em que os 
avós também promovem a Alienação Parental, sendo possível que qualquer pessoa com ou 
sem relação parental com a criança pratique esse processo.

Ainda para Priscila M. P. Corrêa da Fonseca 

A síndrome refere-se à conduta do filho que se recusa, terminan-
temente e obstinadamente, a ter contato com um dos genitores e 
que já sofre com o rompimento de seus pais, ou seja, é uma pa-
tologia referente à criança e uma forma de abuso emocional por 
parte do genitor alienador.

A Síndrome de Alienação Parental, diferentemente da alienação parental, só ocorre 
quando a criança passa a nutrir um sentimento de rejeição ao genitor alienado, e conse-
quentemente passa a evitá-lo. 

Portanto, a Síndrome da Alienação Parental nada mais é do que o resultado de uma 
Alienação Parental grave, sendo considerada um subtipo de Alienação Parental.

A Síndrome de Alienação Parental diz respeito aos efeitos emocionais e as condu-
tas comportamentais desencadeados na criança que é ou foi vítima desse processo. Grosso 
modo, são as sequelas deixadas pela Alienação Parental. Ou seja, a síndrome refere-se à 
conduta do filho, enquanto a alienação parental relaciona-se com o processo desencadeado 
pelo alienador.

6. ALIENAÇÃO REDUZINDO DIREITOS FUNDAMENTAIS

Como já discutido é primordial a proteção à criança e ao adolescente, que devem ter 
respeitadas cada qual sua inserção no espaço familiar. Desta forma, não podem ser excluí-
das do convívio com os seus pais. Esta reflexão amplia ainda mais a conexão da psicanálise 
com o direito, pois é possível observar que os processos inconscientes em jogo despertam 
nas crianças e adolescentes fortes sentimentos de angústia e de temor em relação a um dos 
genitores. 

Ao alterar a percepção da criança sobre o outro genitor, afastando-o dele, o alienante 
pende ao seu desafeto. Vinga-se, apartando-o das relações filiais. Mas estabelece no filho 
um desamparo ao qual não tem direito: de privar o filho do afeto materno-paterno.

Através da fala do genitor, em franca campanha para denegrir a imagem do outro 
genitor, criando cenas, a criança vivencia a animosidade de seus pais como se sua fosse, 
confundindo os seus sentimentos com os do genitor alienante.

Essa confusão de sentimentos gera na criança uma sensação tão perturbadora e de-
sagradável a ponto de que possa desenvolver uma crise de lealdade, onde possivelmente a 
criança assumirá uma postura agressiva em face do alienado, aumentando a lacuna de ma-
neira tão suficiente a ponto de criar um abismo intransponível entre pais e filhos.
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Reconhecer a importância que o alienado tem na vida da criança, incomoda o alie-
nante. Assim, este desqualifica o genitor e ao fazê-lo, também desqualifica a criança, uma 
vez que ela é formada e composta também por características do alienado.

Dessa maneira a criança é induzida pelo alienador a afastar-se de quem a ama, nu-
trindo pelo alienado um sentimento de que este passa a ser um invasor, um intruso em sua 
vida e que este deve ser afastado de qualquer maneira, essas manobras conferem prazer ao 
alienador, promovendo na criança uma destruição de sentimentos.

Todas essas confusões, essas afirmações que são colocadas nas cabeças das crianças, 
gera nelas uma contradição infinita de sentimentos e consequentemente a destruição do 
vínculo entre ambos.

A Teoria da Proteção Integral da Criança e do Adolescente, direito constitucional-
mente garantido, pressupõe e institui o direito à realização psíquica das crianças. Nesta 
seara a convivência familiar deve ser exercitada de forma tranquila. Para tanto é importante 
que não apenas haja a convivência familiar, mas também a convivência em harmonia entre 
os entes dessa família, independentemente se ainda esta formada ou não, mas os laços, os 
sentimentos não podem ser destruídos.

Embora sentimentos não estejam capitulados positivamente como Direitos Huma-
nos Fundamentais, podemos através das precisas e preciosas palavras de Dirley da Cunha 
Junior dizer que, subjetivamente, os direitos ao amor, o direito ao afeto, o direito ao carinho 
entre pais e filhos, o direito a convivência familiar, são direitos e que estes são Direitos Hu-
manos Fundamentais para o bom e correto desenvolvimento da criança. Vejamos: 

“a moderna teoria dos direitos fundamentais vem reconhecendo 
uma dupla dimensão, ou dupla perspectiva dos direitos funda-
mentais, na medida em que estes podem ser considerados como 
posições jurídicas subjetivas essenciais de proteção da pessoa, 
como valores objetivos básicos de conformação do Estado Cons-
titucional Democrático de Direito, manifestando-se, destarte, ora 
como carta de concessões subjetivas, ora como limites objetivos 
de racionalização do poder e como vetor para a sua atuação”

Reconhecer esses direitos como fundamentais é considerar que eles se apresentam 
como direitos subjetivos individuais imprescindíveis à proteção do ser humano, principal-
mente quando nos deparamos com os mais diversos casos de alienação parental.

Desta feita se algum beneficiário de qualquer desses direitos tiver quaisquer um dos 
seus direitos violados por conduta omissiva3 ou comissiva4, poderá valer-se de todos os 
tipos de tutela para ver seus direitos assegurados. Dessa maneira teremos um ponto crucial 

3  A omissão (negativo) é comportamento humano compreendido pela ação, ou conduta. Quando o 
agente deixa de fazer alguma coisa a que estava obrigado, temos um crime omissivo.

4  A comissão (positivo) é comportamento humano compreendido pela ação, ou conduta. A conduta do 
agente pode consistir num fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Quando o agente faz alguma coisa 
que estava proibido, fala-se em crime comissivo.
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para que não se prospere casos de alienação parental, e, quando esses estiverem no inicio 
já sejam de pronto peticionadas e aceitas as ações de cunho protetivo tanto para a criança 
como para a pessoa do alienado. Eis aqui uma significativa proteção à dimensão subjetiva 
do direito fundamental.

Ao passo em que temos como aceitos que os Direitos ao Amor, ao Afeto, ao Cari-
nho entre pais e filhos são Direitos Fundamentais, estes irão transcender à perspectiva de 
garantia de posições individuais, fazendo com que os direitos fundamentais sejam por si 
só, respeitados, preservados e fomentados, pois envolvem muito mais do que um simples 
desejo de vingança, envolve pessoas, envolve vínculos familiares, envolve sentimentos que 
são por vezes irreparáveis, se não forem protegidos.

Os reflexos da convivência plena e saudável não são apenas os imediatos, mas tam-
bém futuros, por influírem na construção do sujeito, deve-se assim criar instrumentos que 
evitem eventual e futura exposição a perigo a estrutura da criança.

Não se trata apenas de compreender a extensão dos direitos que são conferidos à 
criança pela lei, mas também apreender que existem direitos que mesmo sem estarem po-
sitivados, são direitos de suma importância para todos os que fazem parte de uma família, 
qualquer que seja ela.

De todo o contexto verificamos a questão da Alienação Parental focando pelo lado 
da criança e do adolescente, mas existe o outro polo, o lado do genitor alienado que não 
pode deixar de ser citado pois, este também sofre com o distanciamento do filho que sofre 
os efeitos diretos do genitor alienante. 

No que diz respeito ao trauma dos pais abandonados pelos filhos por causa da Sín-
drome de Alienação Parental, Richard Gardner5, conclui que:

“...a perda de uma criança nesta situação pode ser mais dolorosa e 
psicologicamente devastadora para o pai vítima do que a própria 
morte da criança, pois a morte é o fim, sem esperança ou possi-
bilidade para reconciliação, mas os filhos da Alienação Parental 
estão vivos, e consequentemente, a aceitação e renúncia a perda 
é infinitamente mais dolorosa e difícil, praticamente impossível, 
e para alguns pais, afirma o ilustre psiquiatra, a dor que continua 
no coração é semelhante à morte viva.

Há ainda, casos de situação extrema em que a pressão psicológica é tanta que o pai 
vítima acaba se entregando. Um exemplo disso é o trágico episódio de abril de 2009, em que 
um jovem e ilustre Advogado, Renato Ventura Ribeiro6, famoso pela calma e moderação, 

5  Richard Alan Gardner foi um respeitado médico-psiquiatra norte-americano. Suicidou-se aos 72 
anos de idade, em 2003, por perturbações causadas pelo avançado quadro de Distrofia Simpático-Re-
flexa/SDCR. Escreveu mais de 40 livros e publicou mais de 250 artigos na área da psiquiatria infantil.

6  Renato Ventura Ribeiro tinha em seu currículo graduação em Direito pela Universidade de São 
Paulo(1991), mestrado em Direito pela Universidade de São Paulo(1997) e doutorado em Direito 
pela Universidade de São Paulo(2002).  Foi Professor da Universidade São Judas Tadeu e Professor 
Doutor da Universidade de São Paulo. Faleceu em Abril de 2009. 
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aos 39 anos de idade, matou o próprio filho de 5 (cinco) anos e cometeu o suicídio. E é com 
a carta de despedida de um Pai angustiado, triste por ter sido separado, em vida, de seu filho 
que terminamos nossa reflexão.

Teor da carta apreendida no quarto em que jaziam, mortos, pai (39 anos) e filho (5 
anos), com disparos na fronte e nuca.

“Aos meus amigos,
Em primeiro lugar, saibam que estou muito bem e que a decisão 
foi fruto de cuidadosa reflexão e ponderação.
Na vida, temos prioridades.
E a minha sempre foi o meu filho, acima de qualquer outra coisa, 
título ou cargo.
Diante das condições impostas pela mãe e família dela e de todo 
o ocorrido, ele não era e nem seria feliz. Dividido, longe do pai 
(por vontade da mãe), onde era reprimido inclusive pelo irmão da 
mãe, bêbado e agressivo, fica constrangido toda vez que falam mal 
do pai, a mãe tentando sempre afastar do pai, etc.
A mãe teve coragem até de não autorizar a viagem do filho para 
a Disney com o próprio pai, privando o filho do presente de ani-
versário com o qual ele já tanto sonhava, para conhecer de perto o 
fantástico lugar sobre o qual os colegas da escola falavam.
No futuro, todas as datas comemorativas seriam de tristeza para 
ele, por não poder comemorar em razão da intransigência ma-
terna.
Não coloquei meu filho no mundo para ser afastado e ficar longe 
dele e para que ele sofresse.
Se errei, é hora de corrigir o erro, abreviando-lhe o sofrimento.
Infelizmente, de todas as alternativas foi a que me restou.
E pode ser resumida na maior demonstração de amor de um pai 
pelo filho.
Agora teremos liberdade, paz, e poderei cuidar bem do meu filho.
Fiquem com Deus!”

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Síndrome de Alienação Parental é uma realidade que traz dores, sofrimentos, trau-
mas e outras maléficas consequências que podem causar a todos os envolvidos, especial-
mente a criança e ao adolescente alienados e seus genitores.

É importante entender que a criança é um sujeito de direitos e que todos tem a clara 
obrigação de zelar por sua proteção, por seu pleno desenvolvimento e felicidade, afinal, o 
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futuro será escrito pelas crianças de hoje e os padrões vividos hoje por elas serão normal-
mente repetidos no futuro quando na vida adulta.

Um Poder Judiciário atento e cuidadoso com questões assim delicadas e prejudiciais 
é, sem dúvida, o poder do resgate, do reparo e principalmente a coibição para que tais situa-
ções sejam por vezes repetidas, podendo anulá-las ou, ao menos, minimizá-las, alertando 
todo o cidadão para a conscientização da responsabilidade de pais e mães que estejam a 
causar tantos males para seus filhos.
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A PROTEÇÃO LEGAL DOS REFUGIADOS NO BRASIL

THE LEGAL PROTECTION OF REFUGEES IN BRAZIL

Maria de Lourdes Ribeiro1
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Políticas Públicas voltadas aos refugiados. 5 Considerações finais. 
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RESUMO: Esse trabalho tem por objetivo dar uma noção sobre 
a proteção legal dos refugiados que entram no Brasil em busca 
de melhores condições de vida. A mídia eletrônica nos traz em 
real ou quase real a situação desastrosa da migração praticada por 
várias pessoas que buscam em outro país condições dignas de so-
bevivência. Assim, este artigo tem o objetivo de expor os direitos 
dos refugiados no sistema jurídico brasileiro, discutindo os ins-
trumentos de proteção existentes na legislação nacional e interna-
cional, ressaltando que cabe ao Estado garantir aos refugiados os 
direitos mínimos como vida, liberdade, saúde e educação, dando-
-lhe condições de colocação no mercado de trabalho.

Palavras-chave: Direitos Humanos, refugiados, legislação

ABSTRACT: This paper aims to obtain a notion about the legal 
protection of the refugees that enter Brazil in search of better living 
conditions. The electronic media brings us in real or near real the 
disastrous situation of the migration practiced by several people 
who seek in another country conditions worthy of survival. The 
purpose of this article is to expose the rights of refugees in the 
Brazilian legal system, discussing the instruments of protection 
existing in national and international legislation, stressing that 
it is up to the State to guarantee refugees the minimum rights 

1  Mestranda em Direitos Humanos. Centro Universitário Fieo-UNIFIEO
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as life, freedom, health and education, giving him conditions of 
placement in the labor market.

Keywords: Human rights, refugees, legislation.

1. INTRODUÇÃO

A Constituição brasileira de 1988 traz como fundamentos da República a cidadania e 
a dignidade da pessoa humana, traçando uma proteção dos direitos humanos, aos homens e 
mulheres que habitam o território brasileiro, colocando-os em pé de igualdade perante a lei.

Dentro do contexto constitucional, encontramos os refugiados, que se viram obri-
gados a saírem de seus países quer por situações de guerras ou conflitos, por questões reli-
giosas, étnicas, políticas ou econômicas e que, ao chegar a território estrangeiro, enfrentam 
dificuldades com o idioma e com os costumes, e no caso, da maioria dos imigrantes africa-
nos, com o preconceito racial.

O refúgio é uma proteção legal que o Brasil oferece a cidadãos que estejam sofrendo 
perseguição no próprio país por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou 
opiniões políticas. Também pode ser solicitado a quem esteja sujeito a graves violações de 
direitos humanos.

A nessas condições se encontram os venezuelanos, pois seu país vive um cenário 
sem perspectivas. Segundo as notícias expressas e televisivas, seu governo cortou progra-
mas sociais, a inflação está nas alturas e a rotina é de escassez de alimentos e medicamentos. 
Essas circunstâncias fizeram com que o povo venezuelano busque no Brasil condição de 
uma sobrevivência digna.

Esse artigo se propõe a dar uma noção dos direitos dos refugiados em solo brasileiro, 
em consonância com a lei constitucional, a infraconstitucional e os textos internacionais, e 
bem assim quanto às políticas públicas.

2. CONCEITOS (REFÚGIO/REFUGIADO)

O artigo 1º da Convenção de 1951, relativa ao Estatuto dos refugiados, conceitua 
refugiado como todo indivíduo:

“Que, em consequência dos acontecimentos ocorridos antes de 
1º de janeiro de 1951 e temendo ser perseguida por motivos de 
raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se 
encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode ou, em 
virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou 
que, se não tem nacionalidade e se encontra fora do país no qual 
tinha sua residência habitual em consequência de tais aconteci-
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mentos, não pode ou, devido ao referido temor, não quer voltar 
a ele”.

O conceito antes transcrito se mostra de forma limitada temporal e geograficamente. 
Em razão dessas limitações, foi estabelecido em 31-01-1967, o Protocolo sobre o Estatuto 
dos Refugiados com a finalidade de ampliar o alcance da definição de refugiado, suprimin-
do as limitações de que trata o conceito de refugiado pela Convenção de 1951.

A Lei 9.474 de 22 de julho de 1997, em seu artigo 1º, dispõe: 

“Art. 1. Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que:
I – devido a fundados temores de perseguição por motivos de 
raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas 
encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não 
queira acolher-se proteção de tal país;
II – não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes 
teve sua residência habitual, não possa ou não queira regressar 
a ele, em função das circunstâncias descritas no inciso anterior;
III – devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, 
é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio 
em outro país.

Infere-se do texto antes descrito, não um conceito ou definição de refugiado mas, 
simplesmente, que o termo “refugiado” se aplicará a qualquer pessoa que, em razão de fun-
dados temores de perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a de-
terminado grupo social ou opinião política, encontra-se fora de seu país e que, por esses 
motivos, não pode ou não quer retornar ao seu Estado de origem.

Cabe aqui assentar que refugiado não é o mesmo que migrante. Aquele é alguém 
que teve que deixar seu país natal por todos aqueles motivos já mencionados. Este é, em 
princípio, alguém que se muda para outro lugar – dentro do próprio país ou além de suas 
fronteiras. Normalmente é considerado migrante quem saiu do país natal por iniciativa 
própria, não por ter corrido perigo de vida por lá, mas por buscar uma vida melhor.2

3. PROTEÇÃO AOS REFUGIADOS

A proteção nacional dos refugiados é dada tanto por lei constitucional como pela lei 
infraconstitucional e, ainda, por convenções da ONU.

Encontramos na lição da Professora Liliana Lyra Jubilut, que a análise na Consti-
tuição do tema “refugiados”, deve ser feita a partir de duas perspectiva: (i) analisa-se por 

2  Disponível em: www.cartacapital.com.br/internacional/entenda-a-diferenca-entre-migrante-refu-
giado-e-requerente-de-asilo-2601.html. Acesso em: 18 dez. 2017.
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primeiro suas normas internas, ou seja, os princípios e regras nela contidos, relativos à pro-
teção dos refugiados; (ii) segundo, analisa-se as disposições que lhe são exteriores, porém 
que são reguladas por ela, as quais, no caso em tela, vem expressas, em tratados internacio-
nais, ou seja, tem-se que compreender como essas regras internacionais se associam com as 
regras constitucionais.3

3.1. TEXTOS LEGAIS DE PROTEÇÃO AOS REFUGIADOS

Tanto a Constituição da República como as leis infraconstitucionais amparam os 
refugiados. Somam-se a esses textos legais as convenções dos quais o Brasil é signatário. 

3.1.1. Constituição Federal

O artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal brasileira, traz como fundamentos 
da república, a cidadania e a dignidade da pessoa humana, que traça toda a proteção dos 
direitos humanos no Brasil.

Garantida a dignidade da pessoa humana, de consequência, garantida estará a pro-
teção de que necessita um refugiado, que terá direito a um amparo ou a um refugio no país, 
quando em busca de abrigo.

A dignidade, para José Afonso da Silva, “acompanha o homem até sua morte, por ser 
da essência da natureza humana, é que ela não admite discriminação alguma e não estará 
assegurada se o indivíduo for humilhado, discriminado, perseguido ou depreciado”.4 

Já Uadi Lammêgo Bulos, em relação a esse tema, dispõe que 

“a dignidade da pessoa humana é o valor constitucional supremo 
que agrega em torno de si a unanimidade dos demais direitos e 
garantias fundamentais do homem, expressos nesta Constituição, 
Daí envolver o direito a vida, os direitos pessoais tradicionais, mas 
também os direitos sociais, direitos econômicos, os direitos edu-
cacionais bem como as liberdades públicas em geral”.5

Nesse contexto, afirma a professora Liliana Lyra Jubilut6:

Além de obrigar o Brasil a zelar pelo respeito aos direitos hu-
manos e a conceder asilo, assegurando mediatamente o refúgio, 
a Constituição Federal de 1988 estipula a igualdade de direitos 

3  JUBILUT, Liliana Lyra. O direito internacional dos refugiados e a sua aplicação no ordenamento 
jurídico brasileiro. São Paulo: Método, 2007, p. 171. 

4  SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros Editores, 
2005, p. 39

5  BULOS, Uadi Lammego. Constituição Federal anotada. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 81
6  Ob. cit. p. 179
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entre os brasileiros e os estrangeiros – incluindo-se os solicitantes 
de refúgio e os refugiados – do que se depreende que, salvo as 
exceções nele previstas, este documento coloca o ordenamento 
jurídico nacional, com todas as suas garantias e obrigações, à dis-
posição dos estrangeiros que vêm buscar refúgio no Brasil.

Somando-se a essa disposição, em seu artigo 3.º, prevê o Diploma Constitucional de 
1988 seus objetivos fundamentais, com destaque, para o de promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, 
o que renova a prática constitucional brasileira, posto que ao descrever os objetivos que 
pretende atingir, obriga a todos a se comprometer com a sua realização.

No artigo 4º, inciso X, do Texto Constitucional, encontramos a previsão da “conces-
são de asilo político”.

José Francisco Cunha Ferraz Filho7, ao definir asilo político, o faz utilizando a defini-
ção de Pedro Nunes, para quem asilo político é a “acolhida e proteção que o Estado concede 
a estrangeiros acusados de crimes políticos e refugiados no seu território, não permitindo 
sua prisão ou extradição” 

Em comento a essa disposição constitucional, José Afonso da Silva8, diferencia o 
asilo político do asilo diplomático, dispondo que esse depende de acordos internacionais, 
observando que este é objeto da Convenção sobre Asilo Diplomático, assinada em Caracas 
em 1954 e ratificada pelo Brasil. O asilo político é instituto de Direito interno (...) e “consiste 
no recebimento de estrangeiro no território nacional, a seu pedido, sem os requisitos de 
ingresso, para evitar punição ou perseguição em seu país de origem por delito de natureza 
política ou ideológica”.

Uadi Lamego Bulos9, ao se manifestar em relação ao inciso do artigo 4º da Consti-
tuição da República, dispõe que “a Assembleia Nacional Constituinte de 1988, através dos 
trabalhos da Comissão de Sistematização, erigiu o direito de asilo político como um dos 
princípios norteadores das relações exteriores”.

Ainda, dispõe Uadi Lamego Bulos, que “o estrangeiro por essa determinação consti-
tucional, que se encontrar perseguido por autoridade de outros Estados, bem como por pes-
soas ou grupos que se achem foram do controle estatal, poderá valer-se do asilo político”10.

O direito de asilo visa dar uma proteção ao indivíduo.11 

7  MACHADO, Antonio Claudio Costa (org.), FERRAZ, Anna Candida da Cunha (coord.). Cons-
tituição Federal interpretada artigo por artigo. São Paulo: Manole, 2017, p.13

8  Idem, p. 52
9  BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal anotada. 5ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 98
10  Idem, p. 98
11  MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. 6ª. ed. 

Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1979, p.650
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3.1.2. Legislação infraconstitucional

Em 22 de julho de 1997, foi sancionada a Lei n. 9.474 , na qual se definiu os mecanis-
mos para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951.

A Lei n. 9474/1997, em seu artigo 3º da Lei traz elencadas as situações nas quais não 
será concedido o benefício da condição de refugiado:

Art. 3º Não se beneficiarão da condição de refugiado os indiví-
duos que:
“I - já desfrutem de proteção ou assistência por parte de organis-
mo ou instituição das Nações Unidas que não o Alto Comissaria-
do das Nações Unidas para os Refugiados - ACNUR;
II - sejam residentes no território nacional e tenham direitos e 
obrigações relacionados com a condição de nacional brasileiro;
III - tenham cometido crime contra a paz, crime de guerra, crime 
contra a humanidade, crime hediondo, participado de atos terro-
ristas ou tráfico de drogas;
IV - sejam considerados culpados de atos contrários aos fins e 
princípios das Nações Unidas.

A competência para decidir sobre a aplicação das cláusulas de exclusão é do Estado 
no qual o interessado procura o reconhecimento do seu estatuto de refugiado. Para aplicar 
a cláusula de exclusão prevista no inciso III do artigo 3º antes citado, basta que se fique de-
monstrado que há razões ponderosas para supor que os crimes elencados foram cometidos.

Já em seu artigo 38, apresenta três tipos diferentes de cláusulas: (a) cláusulas de in-
clusão - definem os critérios que uma pessoa deverá preencher para ser considerada refu-
giada; (b) cláusulas de cessação - condições em que um refugiado perde essa qualidade; e (c) 
cláusula de exclusão - mesmo que satisfazendo os critérios da cláusula de inclusão, a pessoa 
é excluída da proteção legal.

Encontramos nas cláusulas de cessação enunciadas as situações em que uma pessoa 
deixa de ser refugiada; tais cláusulas baseiam-se no princípio de que a proteção internacio-
nal não deve ser mantida quando deixe de ser necessária ou não mais se justifique. 

O artigo 38 antes mencionado traz a seguinte redação:

Art. 38. Cessará a condição de refugiado nas hipóteses em que o 
estrangeiro:
I - voltar a valer-se da proteção do país de que é nacional;
II - recuperar voluntariamente a nacionalidade outrora perdida;
III - adquirir nova nacionalidade e gozar da proteção do país cuja 
nacionalidade adquiriu;
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IV - estabelecer-se novamente, de maneira voluntária, no país que 
abandonou ou fora do qual permaneceu por medo de ser perse-
guido;
V - não puder mais continuar a recusar a proteção do país de que 
é nacional por terem deixado de existir as circunstâncias em con-
sequência das quais foi reconhecido como refugiado;
VI - sendo apátrida, estiver em condições de voltar ao país no 
qual tinha sua residência habitual, uma vez que tenham deixado 
de existir as circunstâncias em consequência das quais foi reco-
nhecido como refugiado.

Temos que os incisos I a IV do artigo 38, referem-se a uma mudança na situação do 
refugiado de forma voluntária, por sua iniciativa. Os incisos V e VI, baseiam-se no princí-
pio de que a proteção internacional não será mais justificada devido as mudanças ocorridas 
no país no qual se temia a perseguição, uma vez que os motivos pelos quais uma pessoa se 
tornou refugiada já deixou de existir.

No que se refere às cláusulas de exclusão, são elas verificadas durante o processo de 
determinação do estatuto do refugiado ou, se o caso, na verificação depois de a pessoa ter 
sido reconhecida como refugiada, ocasião em que se exigirá a anulação da decisão inicial.

Em 24 de maio de 2017, foi sancionada a Lei 13.445, dispondo em seu artigo 1º sobre 
os direitos e os deveres do migrante e do visitante, regula a sua entrada e estada no País e 
estabelece princípios e diretrizes para as políticas públicas para o emigrante.

Notam-se nas disposições do § 1º do artigo 1º, da Lei em comento, as categorias 
associadas aos diversos tipos de mobilidade das pessoas:

Art. 1º....
§ 1o Para os fins desta Lei, considera-se: 
I - (VETADO); 
II - imigrante: pessoa nacional de outro país ou apátrida que tra-
balha ou reside e se estabelece temporária ou definitivamente no 
Brasil; 
III - emigrante: brasileiro que se estabelece temporária ou defini-
tivamente no exterior; 
IV - residente fronteiriço: pessoa nacional de país limítrofe ou 
apátrida que conserva a sua residência habitual em município 
fronteiriço de país vizinho; 
V - visitante: pessoa nacional de outro país ou apátrida que vem 
ao Brasil para estadas de curta duração, sem pretensão de se esta-
belecer temporária ou definitivamente no território nacional; 
VI - apátrida: pessoa que não seja considerada como nacional por 
nenhum Estado, segundo a sua legislação, nos termos da Con-
venção sobre o Estatuto dos Apátridas, de 1954, promulgada pelo 
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Decreto nº 4.246, de 22 de maio de 2002, ou assim reconhecida 
pelo Estado brasileiro.

De acordo com o dispositivo antes transcrito, ao se definir as categorias associadas 
aos diversos tipos de mobilidade, temos criado a categoria imigrante, já com a modula-
ção do tempo de permanência – temporários ou permanentes; emigrante, demonstrando a 
preocupação com os brasileiros residentes no exterior; visitante para os casos de curtíssima 
duração; e estabelece a definição de apátrida, facilitando a acolhida de um número crescen-
te de pessoas que vêm perdendo sua nacionalidade.

No artigo 3º, dessa Lei encontramos os princípios e diretrizes que regem a política 
migratória brasileira12 e, no artigo 4º, temos estabelecidas as garantias ao migrante, assegu-

12  Lei 13.445/2017, Art. 3º. A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios e 
diretrizes: 

 I - universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos; 
 II - repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a quaisquer formas de discriminação; 
 III - não criminalização da migração; 
 IV - não discriminação em razão dos critérios ou dos procedimentos pelos quais a pessoa foi admitida 

em território nacional; 
 V - promoção de entrada regular e de regularização documental; 
 VI - acolhida humanitária; 
 VII - desenvolvimento econômico, turístico, social, cultural, esportivo, científico e tecnológico do 

Brasil; 
 VIII - garantia do direito à reunião familiar; 
 IX - igualdade de tratamento e de oportunidade ao migrante e a seus familiares;
 X - inclusão social, laboral e produtiva do migrante por meio de políticas públicas;
 XI - acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, 

educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social;
 XII - promoção e difusão de direitos, liberdades, garantias e obrigações do migrante;
 XIII - diálogo social na formulação, na execução e na avaliação de políticas migratórias e promoção 

da participação cidadã do migrante;
 XIV - fortalecimento da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Lati-

na, mediante constituição de espaços de cidadania e de livre circulação de pessoas;
 XV - cooperação internacional com Estados de origem, de trânsito e de destino de movimentos mi-

gratórios, a fim de garantir efetiva proteção aos direitos humanos do migrante;
 XVI - integração e desenvolvimento das regiões de fronteira e articulação de políticas públicas regio-

nais capazes de garantir efetividade aos direitos do residente fronteiriço;
 XVII - proteção integral e atenção ao superior interesse da criança e do adolescente migrante;
 XVIII - observância ao disposto em tratado;
 XIX - proteção ao brasileiro no exterior;
 XX - migração e desenvolvimento humano no local de origem, como direitos inalienáveis de todas as 

pessoas;
 XXI - promoção do reconhecimento acadêmico e do exercício profissional no Brasil, nos termos da 

lei; e
 XXII - repúdio a práticas de expulsão ou de deportação coletivas.
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rando-lhe diversos direitos13, observando-se que esses direitos e garantias então previstas e 
serão exercidos em observância ao disposto na Constituição Federal. 

Em 15 de fevereiro de 2018, foi editada a Medida Provisória n. 820, dispondo sobre 
medidas de assistência emergencial para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabili-
dade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária. Em decorrência des-
sa Medida Provisória foram editados os Decretos n. 9.285, que “reconhece a situação de vul-
nerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária na República 
Bolivariana da Venezuela e, 9.286, que “define a composição e as normas de confinamento 
do Comitê Federal de Assistência Emergencial para acolhimento a pessoas em situação de 
vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária”.

4. ÓRGÃOS DE ATENDIMENTO AOS REFUGIADOS

Como se disse, o Brasil é um dos países signatários tanto na Convenção Relativa ao 
Estatuto dos Refugiados de 1951 quanto do Protocolo 1967 relativo ao Estatuto dos Refu-

13  Lei 13.445/2017, Art. 4º. Ao migrante é garantida no território nacional, em condição de 
igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 
à propriedade, bem como são assegurados:

 I - direitos e liberdades civis, sociais, culturais e econômicos;
 II - direito à liberdade de circulação em território nacional;
 III - direito à reunião familiar do migrante com seu cônjuge ou companheiro e seus filhos, familiares 

e dependentes;
 IV - medidas de proteção a vítimas e testemunhas de crimes e de violações de direitos;
 V - direito de transferir recursos decorrentes de sua renda e economias pessoais a outro país, observa-

da a legislação aplicável;
 VI - direito de reunião para fins pacíficos;
 VII - direito de associação, inclusive sindical, para fins lícitos;
 VIII - acesso a serviços públicos de saúde e de assistência social e à previdência social, nos termos da 

lei, sem discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória;
 IX - amplo acesso à justiça e à assistência jurídica integral gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos;
 X - direito à educação pública, vedada a discriminação em razão da nacionalidade e da condição mi-

gratória;
 XI - garantia de cumprimento de obrigações legais e contratuais trabalhistas e de aplicação das nor-

mas de proteção ao trabalhador, sem discriminação em razão da nacionalidade e da condição migra-
tória;

 XII - isenção das taxas de que trata esta Lei, mediante declaração de hipossuficiência econômica, na 
forma de regulamento;

 XIII - direito de acesso à informação e garantia de confidencialidade quanto aos dados pessoais do 
migrante, nos termos da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011;

 XIV - direito a abertura de conta bancária;
 XV - direito de sair, de permanecer e de reingressar em território nacional, mesmo enquanto pendente 

pedido de autorização de residência, de prorrogação de estada ou de transformação de visto em auto-
rização de residência; e

 XVI - direito do imigrante de ser informado sobre as garantias que lhe são asseguradas para fins de 
regularização migratória.
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giados e, no âmbito interno, promulgou a Lei n. 9.474 de 1997, que define mecanismos de 
implementação do Estatuto dos Refugiados. Não podemos deixar de citar a Lei 13.445/2017, 
a Medida Provisória 820/2018 e Decretos 9.285 e 9.286 de 2018, que cuidam ou foram edi-
tados em função l do refugio dos venezuelanos. Combinando com esses textos legais, temos 
dois órgãos que dão a assistência necessária aos refugiados – o ACNUR e o CONARE. 

4.1. ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS REFU-
GIADOS (ACNUR)

A Assembleia Geral das Nações Unidas criou, em 14 de dezembro de 1950, o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), com mandato de três anos 
para concluir seu trabalho e depois se dissolver. No ano seguinte, em 28 de julho de 1951, 
foi adotada a Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados, base jurídica 
para ajudar os refugiados e o estatuto básico que regula o trabalho do ACNUR. A partir de 
sua criação, esse órgão ajudou diversos refugiados quer na Europa quer na Africa quer na 
América Latina. Ao mesmo tempo, o ACNUR foi solicitado a usar sua experiência para aju-
dar pessoas internamente deslocadas através de conflitos. Também expandiu seu papel para 
ajudar pessoas apátridas, um grupo de milhões de pessoas há muito esquecidas, em risco de 
ser negado o reconhecimento de seus direitos básicos porque eles não têm nacionalidade. 
Em algumas partes do mundo, como África e América Latina, o mandato original de 1951 
foi reforçado pela adoção de instrumentos jurídicos regionais. O ACNUR trabalha em 126 
países, com pessoal implantado em 109 locais-chave, como escritórios regionais e nacionais 
e 341 escritórios de campo e subescritórios em locais remotos.14

Segundo informações da ACNUR, o Brasil sempre teve um papel pioneiro e de lide-
rança na proteção internacional dos refugiados. Foi o primeiro país do Cone Sul a ratificar a 
Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, no ano de 1960. Foi ainda um dos 
primeiros países integrantes do Comitê Executivo do ACNUR, responsável pela aprovação 
dos programas e orçamentos anuais da agência. O trabalho do ACNUR no Brasil é pautado 
pelos mesmos princípios e funções que em qualquer outro país: proteger os refugiados e 
promover soluções duradouras para seus problemas.15

4.2. COMITÊ NACIONAL PARA REFUGIADOS (CONARE)

Por meio da Lei 9.474/97, foi criado o Comitê Nacional para Refugiados (CONARE) 
a quem delegou competência para tomar decisões em matéria de refugio, reconhecer a con-
dição de refugiado no país. O CONARE é um órgão multiministerial com representantes 
nos Ministérios da Justiça, das Relações Exteriores, da Saúde, da Educação, no Departa-
mento da Polícia Federal, na Organização não governamental (ONG) representada pela Cá-

14  Disponível em: http://www.acnur.org/el-acnur/historia-del-acnur/. Acesso em: 19 dez. 2017.
15  Disponível em: http://www.acnur.org/portugues/informacao-geral/o-acnur-no-brasil/. 

Acesso em: 19 dez. 2017.
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ritas Arquidiocesana de São Paulo, e Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 
(ACNUR), que, embora com direito a voz, não tem poder de voto.

4.3. ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS (ONGS)

Segundo Rosa Penido Dalla Vecchia, ou simplesmente Rosa Penido16, temos as se-
guintes ONGS que trabalham junto aos refugiados:

“1 – ADUS: Instituto de Reintegração do Refugiado, fundado em 2010, é uma orga-
nização sem fins lucrativos que busca reinserir os refugiados localizados em São Paulo na 
sociedade.

O Adus oferece aulas de português, cursos de qualificação profissional, apoio psico-
lógico, inserção no mercado de trabalho, instrução e preparação em empreendedorismo e 
ações culturais.

Além de promover os projetos conectados, e denominado sabores & lembranças, 
que tem como missão incorpora os refugiados no mercado de trabalho.

2 – CÁRITAS BRASILEIRA: A Cáritas Brasileira, fundada em 1956, faz parte das 
164 organizações- membros da Rede Cáritas Internacional.

No Brasil ela é um organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
organizada em uma rede com 183 entidades-membros, 12 sedes regionais e uma nacional, 
atuando em 450 municípios.

Sendo ela uma das Ongs que ajudam refugiados no Brasil, os acolhendo e integrando 
por meio de suas unidades no Rio de Janeiro e em São Paulo.

3 – MISSÃO PAZ: Missão paz é uma instituição filantrópica, fundada em 1930, pe-
los Missionários de São Carlos (Scalabrinianos), fazendo parte da Scalabrini International 
Migration Network (SIMN).

Oferecem serviços de documentação, apoio jurídico, assistência social, atendimento 
psicológico e de saúde, assim como educacional, com cursos de português, palestras inter-
culturais e cursos profissionalizantes.

Além disso, faz mediação de trabalho entre empresas e imigrantes, e se empenha na 
prevenção de trabalho escravo, acolhida e proteção das vítimas.

4 – COMPASSIVA: Dentre tantas Ongs que ajudam refugiados, a Compassiva mere-
ce destaque. Ela teve seu início em 1998, junto com o Projeto 242, a partir de ações sociais 
para crianças em situação de rua, usuários de drogas, travestis e famílias da comunidade 
local.

O nome termo ‘Compassiva’ foi criado Em 2005, mas oficializado somente em 2010, 
sendo definitivamente registrada em 2014 a jurídica Associação Compassiva.

16  Disponível em: http://www.rosapenido.com.br/confira-a-lista-das-principais-ongs-que-aju-
dam-refugiados-no-brasil-e-saiba-como-ajudar/. Acesso em: 19 dez. 2017.



95

Atualmente a Ong que atende crianças, adolescentes e refugiados em situação de 
vulnerabilidade na cidade de São Paulo, oferecendo cursos e atividades socioeducativas, 
envolvendo esportes, artes e cultura.

5 – MUNGAZI: É uma das Ongs de ajuda humanitária apartidária e laica, criada em 
2015 pelo professor Omana Petench, refugiado do Congo.

A Ong busca apoiar os refugiados na sua adaptação aqui no Brasil, oferecendo in-
tegração através de cursos da cultura e gastronomia africana, ministrados por refugiados.

Segundo a Mungazi os cursos funcionam como uma ponte, na qual é possível dar e 
receber conhecimento, preservando a história africana no Brasil.”

5. POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AOS REFUGIADOS

Políticas públicas são conjuntos de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo 
Estado diretamente ou indiretamente, com a participação de entes públicos ou privados, 
que visam assegurar determinado direito de cidadania, de forma difusa ou para determina-
do seguimento social, cultural, étnico ou econômico. 

As políticas públicas correspondem a direitos assegurados constitucionalmente ou 
que se afirmam graças ao reconhecimento por parte da sociedade e/ou pelos poderes pú-
blicos enquanto novos direitos das pessoas, comunidades, coisas ou outros bens materiais 
ou imateriais.17 

Políticas públicas voltadas à assistência e integração dos refugiados são imprescin-
díveis para assegurar-lhes os direitos econômicos, sociais e culturais, em especial ao direito 
do trabalho, à saúde e à educação.

Tanto a Constituição Federal de 1988 como a Lei 9.474/97, dão suporte à implemen-
tação de políticas públicas voltadas aos refugiados.

É fato que a Carta Política, em diversos dispositivos, assegura a igualdade entre os 
cidadãos nacionais e os estrangeiros, não lhes dando qualificação.

O Artigo 3º, inciso IV, do Texto Constitucional, traz que constitui um dos objetivos 
fundamentais de República Federativa do Brasil, promover o bem de todos, sem preconceitos 
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Já o artigo 203, 
do mesmo Diploma, garante a prestação de assistência social “a quem dela precisa”, tendo 
como um de seus objetivos a promoção da integração ao mercado de trabalho.

De fato, conforme ensina José Afonso da Silva, a prestação assistencial “é direito fun-
damental da pessoa humana a que corresponde o dever do Estado, mediante o estabeleci-
mento de política da Seguridade Social que proveja os mínimos sociais, realizada através 
de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o 
atendimento a quem dela necessitar, independentemente de contribuição.”18

17  Disponível em: www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/file/coea/pncpr/o_que_sao_politicas-
publicas.pdf. Acesso em: 19 dez. 2017.

18  Ob.cit. p. 781
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Ainda, a assistência social19 “há de realizar-se de forma integrada às políticas seto-
riais visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento 
de condições para acudir as contingências sociais e à universalização dos direitos sociais” 

Quanto a integração local, a Lei 9.474 de 1997, destaca em seus artigos 43 e 44, a 
necessidade de tratamento e consideração especial, como a simplificação das exigências na 
apresentação de documentos do país de origem; facilitação no reconhecimento de certifi-
cados e diplomas e flexibilidade para o ingresso em instituições acadêmicas, uma vez que a 
situação vivenciada pelos refugiados lhes é particularmente desfavorável.

A Venezuela atravessa uma dramática crise humanitária, embrionária de instabilida-
des políticas, autoritarismo, corrupção, desemprego, alta da inflação, recessão econômica, 
escassez de recursos básicos e violência, o que levou parte da população a se deslocar para 
além das fronteiras de seu País. O Brasil foi um dos países que os Venezuelanos escolheram 
para refugiar da crise venezuelana. Já foram milhares de venezuelanos que cruzaram a fron-
teira do Brasil, entrando pelo município de Pacaraima, Estado de Roraima. 

O grande número de venezuelanos que entraram no Brasil, pelo Estado de Roraima; 
o grande numero de pedido de refúgio ao Estado brasileiro, representa uma sobrecarga nos 
serviços públicos de todas as áreas institucionais. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Brasil é considerado um dos países mais solidários no acolhimento de refugiados, 
além de possuir uma legislação específica e moderna para o tema.

A pretensão esboçada nesse artigo foi a de identificar os direitos dos refugiados no 
ordenamento jurídico brasileiro, resguardados na Carta Política de 1988 e na Lei n. 9.474 
de 1997, conhecida como o Estatuto dos Refugiados, bem como a Convenção de 1951 e 
Protocolo de 1967.

A Lei dos Refugiados estabelece avanços importantes no campo da proteção social 
dos refugiados assegurando o direito à emissão de carteira de identidade, comprovante de 
sua condição jurídica, o direito ao trabalho, além da obtenção do documento de viagem que 
facilite a sua liberdade de locomoção. 

De fato, toda a legislação direcionada aos refugiados tem que estar de acordo com 
os termos da Constituição Federal, no que tange aos princípios que cercam os Direitos e 
Garantias Individuais nela consagrados.

19  Ob.cit. p. 781
https://www.revistaforum.com.br/2017/03/01/brasil-concentra-esforcos-para-melhorar-a-situacao-

-dos-imigrantes-e-refugiados-no-pais/
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O PROBLEMA DA VULNERABILIDADE DAS MULHERES NEGRAS E 
A ANÁLISE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

THE VULNERABILITY PROBLEM OF BLACK WOMEN AND THE 
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Andréa Araujo Diniz Matos Zambl1

Barbara Lucchesi Ramacciotti2

Sumário: 1 Introdução. 2 Problema: vulnerabilidade das 
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RESUMO: O artigo tem como objetivo analisar o Programa Bolsa 
Família (PBF), que é uma política pública de transferência de renda 
implementada pelo governo federal desde 2003. A pesquisa parte 
da seguinte questão: o PBF seria uma solução eficaz para o problema 
das desigualdades no Brasil, sobretudo, para a vulnerabilidade 
extrema das mulheres negras em termos de pobreza, subemprego, 
baixa escolaridade e violência doméstica, entre outras formas de 
exclusão e preconceito? Para realizar esta análise adotamos o 
modelo do Ciclo de Políticas Públicas, metodologia amplamente 
consolidada pela literatura especializada (RODRIGUES, 2010; 
SOUZA, 2006; SECCHI, 2013; DYE, 2014). O modelo do Ciclo 
ocorre em fases interdependentes, que podem variar de autor 
para autor. Adotamos aqui o modelo sistematizado por Secchi 
(2013), que aponta sete fases: 1. Identificação do problema; 2. 
formação da agenda; 3. análise se soluções; 4. tomada de decisão; 
5. Implementação da solução; 6. Analise ou monitoramento dos 
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resultados; 7. Extinção da política pública. Esta análise limita-se 
as seguintes fases: 1. Identificação do problema: vulnerabilidade 
e pobreza das mulheres negras; 2. Análise do Programa Bolsa 
Família como uma solução implementada para minimizar o 
problema da pobreza e exclusão social das mulheres negras. 

Palavras-chave: Mulheres negras. Vulnerabilidade. Políticas 
Públicas. Programa Bolsa Família.

ABSTRACT: The article aims to analyze the Bolsa Família 
Program (PBF), which is a public policy of income transfer 
implemented by the federal government since 2003. The research 
starts from the following question: the PBF would be an effective 
solution to the problem of inequalities in Brazil , especially for 
the extreme vulnerability of black women in terms of poverty, 
underemployment, low schooling and domestic violence, among 
other forms of exclusion and prejudice? In order to carry out 
this analysis, we adopted the model of the Public Policy Cycle, 
a methodology widely consolidated by the specialized literature 
(RODRIGUES, 2010, SOUZA, 2006, SECCHI, 2013 and DYE, 
2014). The Cycle model occurs in interdependent phases, which 
can vary from author to author. We have adopted the model 
systematized by Secchi (2013), which identifies seven phases: 1. 
Identification of the problem; 2. agenda formation; 3. analysis 
of solutions; 4. decision-making; 5. Solution implementation; 6. 
Analysis or monitoring of results; 7. Extinction of public policy. 
This analysis is limited to the following phases: 1. Identification 
of the problem: vulnerability and poverty of black women; 2. 
Analysis of the Bolsa Família Program as a solution implemented 
to minimize the problem of poverty and social exclusion of black 
women.

Keywords:  Black women. Vulnerability. Public policy. Bolsa 
Família Program.

1. INTRODUÇÃO

No contexto de um mundo supostamente politicamente correto, ainda nos 
deparamos com situações de vulnerabilidade. E percebe-se que o mais vulnerável dentre os 
vulneráveis é a mulher negra. A mulher em si, mesmo com toda a sua luta para conquistar 
seu lugar na sociedade, permanece sendo vulnerável, mas a mulher negra é classificada como 



100

mais vulnerável ainda. A desigualdade e a exclusão da mulher negra da sociedade é muito 
contundente. Quando a mulher negra é analisada, nota-se que existe uma sensibilidade 
maior, ou seja, uma vulnerabilidade social quando se trata de capital humano, considerando 
as condições de saúde e até mesmo acesso à educação. Infelizmente a desigualdade de cor 
é significativa, e desde que a mulher começou a lutar por seus direitos, não foi o suficiente 
ainda para minimizar ou eliminar tal desigualdade.

Este artigo tem como objetivo analisar o Programa Bolsa Família (PBF), que é uma 
política pública de transferência de renda implementada pelo governo federal desde 2003, 
como uma solução possível para o problema das desigualdades no Brasil, sobretudo, para 
solucionar o problema público da vulnerabilidade extrema das mulheres negras em termos 
de pobreza, subemprego, baixa escolaridade e violência doméstica, entre outras formas de 
exclusão e preconceito. 

Para realizar esta análise adotamos o modelo do Ciclo de Políticas Públicas, 
metodologia amplamente consolidada pela literatura especializada (RODRIGUES, 
2010; SOUZA, 2006; SECCHI, 2013; DYE, 2014). O modelo do Ciclo ocorre em fases 
interdependentes, que podem variar de autor para autor. Adotamos aqui o modelo 
sistematizado por Secchi (2013), que aponta sete fases: 1. Identificação do problema; 2. 
formação da agenda; 3. análise se soluções; 4. tomada de decisão; 5. Implementação da 
solução; 6. Analise ou monitoramento dos resultados; 7. Extinção da política pública.  Nossa 
análise está circunscrita as seguintes fases: 1. Identificação do problema: vulnerabilidade das 
mulheres negras; 2. Análise do Programa Bolsa Família como uma solução implementada 
para minimizar o problema da pobreza e exclusão social das mulheres negras. 

A identificação e análise do problema foi desdobrada por meio de pesquisa 
bibliográfica sobre a vulnerabilidade das mulheres negras, trata-se de uma pesquisa 
exploratória e descritiva sobre o tema. A análise do Programa Bolsa Família realizou-se 
através de pesquisa bibliográfica e documental, com base de dados estatístico e marcos 
jurídicos que possibilitaram a implementação da política pública em questão e os resultados 
alcançados. 

2. PROBLEMA: VULNERABILIDADE DAS MULHERES NEGRAS

A Constituição Federal de 1988 garante o direito à igualdade como um direito de 
todo cidadão, contudo a vulnerabilidade de grande parte da população se traduz nas grandes 
desigualdades sociais, sobretudo, quando analisamos os indicadores sociais relativos às 
mulheres negras, em termos de pobreza, escolaridade, empregabilidade, violência, etc.

O Brasil sempre viveu um movimento ininterrupto de exclusão social da população 
negra em geral, observando como foi construída e implementada a Lei de Terras de 1850 
e a Lei da Abolição. Todos os processos históricos pautados em violência e exclusão que a 
população negra vivenciou no Brasil, gerou a marginalização em inúmeros níveis.

Heringer (2002, p. 57-65) organiza e examina índices de desigualdade racial, fazendo 
comparação entre pessoas negras e brancas, concluiu-se que as pessoas negras têm menos 
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acesso à serviços de infraestrutura e habitação, menor grau de escolaridade, e no mercado 
de trabalho acabam tendo profissões e ocupações de menor prestígio e salários inferiores. 
Em suma, inúmeras são as vulnerabilidades existentes no país que afetam as pessoas negras, 
tendo como consequência a exclusão e o preconceito. Desde a abolição da escravatura até os 
dias atuais, a população negra sofreu condições de marginalidade e vulnerabilidade.

Realizando análise no âmbito sociocultural brasileiro, verifica-se que as mulheres 
negras vivenciam duas situações de vulnerabilidade, a primeira trata-se de uma exclusão 
histórica condenada por preconceitos no meio da sociedade, e a segunda foi marcada pela 
ausência de políticas públicas voltadas a solução do problema público das desigualdades 
econômicas e sociais.

Ao mencionar desigualdades sociais, há a necessidade de compreensão dos 
procedimentos de estagnação social e os mecanismos de produção e reprodução. 
Portanto, as extensões de raça e gênero configuram-se como índices sociais, tendo assim 
uma hierarquia dos sujeitos ocupantes desta estagnação. Diante disto, observa que as 
desvantagens históricas são inseridas na estrutura de classes atualizando as discriminações 
e mantendo a subordinação em classes mais exploradas.

O estado de vulnerabilidade social da mulher negra, trás à tona o período escravista 
e o momento de substituição da força de trabalho escravizada pelo trabalho assalariado. A 
constituição social, econômica e política brasileira se consolidaram em um procedimento 
de exclusão de emergência de uma sociedade de classes fundadas em valores patriarcais e 
raciais, que conduziram princípios fundamentais para a criação de normas e leis.

Em meados do século XIX, a execução de importação da força de trabalho imigrante, 
foi financiada pelo Estado, e foi fundamentada na afirmação que a população a qual estava 
sendo escravizada não tinha competência para executar atividades específicas da sociedade 
industrial e moderna. 

Com a abolição da escravatura desonerou o fazendeiro que obtinha a mão de obra 
escrava, como também o Estado das responsabilidades com a vida do ex-escravo, nesta 
época existiam normas que impediam o acesso a determinados trabalhos assalariados, com 
isso esta população fica exposta a uma condição de marginalidade. Todavia, a perseverança 
dos lugares sociais desfavoráveis, os quais são estabelecidos à população negra não duram 
como uma herança escravista, mas são rotineiramente reabilitados e reinventados na 
dinâmica das relações sociais combinadas pelas desigualdades de classe, sexo e raça. 

A marginalização da população negra contribui para a conservação da hierarquia 
social que somente beneficia as classes dominantes, sobretudo, a classe política e 
economicamente dominante. Segundo Jacinto (2008), o procedimento de abolição 
excludente foi responsável pela composição de um exército industrial de reserva:

A expulsão de negros e mestiços foi levada a termo no 
trabalho, nos espaços urbanos, na sociedade estabelecida, mas, 
dialeticamente, a sociedade sonhada pelas classes dominantes 
não pôde prescindir daqueles trabalhadores que acabaram por 
ocupar os espaços de trabalhos pouco valorizados socialmente, 
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marginais à produção, mas necessários à sua sustentação. A 
garantia desses espaços foi resultado, ainda, de acirrada disputa 
pela garantia da sobrevivência por parte dos “nacionais livres” que 
resistiram na ocupação dos trabalhos nas fimbrias da sociedade, 
mal remunerados, semilegais ou ilegais, mas que acabavam por 
contribuir para manutenção da ordem capitalista. Cumpriam, 
ainda, o papel de mão-de-obra que garantia o aviltamento do 
salário do imigrante (“trabalhador ideal”), pois a qualquer 
oportunidade estavam prontos para ocuparem o seu espaço, 
como de fato chegaram a ocupar, conforme se evidencia no 
recenseamento de 1872. (JACINTO, 2008, p. 121).

Analisando a participação histórica da força de trabalho da mulher, a doutrinadora 
ABRAMO (2010) afirma que a participação da mulher predominou no início do século 
XX na América Latina, momento em que a maior parte dos trabalhadores estava nas 
indústrias. Vale ressaltar também, que as mulheres negras no Brasil, após a Lei da Abolição, 
predominaram em atividades vinculadas a reprodução, como o trabalho doméstico e em 
trabalhos informais.

A mulher foi encarregada a ter responsabilidade sobre as tarefas vinculadas ao lar e 
a família. O trabalho da mulher sempre foi desvalorizado, e ainda é presenciado no âmbito 
empresarial, ela tem a restrição de oportunidades profissionais, pois ainda paira a ideia de 
que as mulheres são menos comprometidas com o trabalho e que trazem mais prejuízos 
que os homens, devido muitas vezes precisarem faltar mais que os homens. Todavia, por 
inúmeras vezes a mulher que tem uma ocupação profissional, acaba por ter uma dupla 
jornada de trabalho.

Com a nova reestruturação das imagens de gênero, as mulheres deixam de ser 
somente associadas à vida matrimonial e à maternidade, e passam a considerar também 
a esfera produtiva, ou seja, como trabalhadoras. Porém, os homens não consideram, 
pois ainda são rotuladas como trabalho secundário, sofrendo consequências, como as 
desigualdades de rendimentos.

Ao considerar o total de horas trabalhadas pelas mulheres, elas têm, em média, dias 
mais longos de trabalho do que os homens (OIT, 2016). No Brasil, em 2014, as mulheres 
dedicavam 21 horas semanais para as atividades domésticas e familiares. Ao somar a jornada 
profissional tem um total de 58 horas semanais, bem mais que a jornada masculina. Neste 
mesmo período, a PNAD apresentava 51,3% dos homens e 90,7% das mulheres afirmaram 
fazer algum tipo de trabalho doméstico (ONU, 2016).

Os movimentos sociais, principalmente os movimentos negros, trouxe considerável 
integração a população negra no âmbito laboral. Em referência a mulher negra, devido a 
sua condição biológica, aumentou os níveis de exploração a que estava submetido o negro 
em geral. A conquista de novas perspectivas com o trabalho assalariado e ganhos relevantes 
foi de grande importância, contudo a conservação das desigualdades de raça, sexo e classe 
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resulta no “confinamento no baixo terciário”, isto é, nas atividades vinculadas às tarefas do 
lar e de cuidados (CARNEIRO, SANTOS, 1985, p. 15).

Ao tratar de trabalho doméstico no Brasil, diante do percurso histórico, nesta 
atualidade ainda é observado o critério de sexo e raça. Em 2014, 14% das mulheres eram 
empregadas domésticas e a categoria era composta na maioria por mulheres (92%), mais de 
6 em cada 10 mulheres eram negras (65%). As relações de trabalho ainda são predominantes, 
a maioria das mulheres negras tem baixa escolaridade e 68% não tem registro em carteira 
de trabalho. Diante da informalidade, não têm acesso aos direitos trabalhistas, recebiam 
42% do rendimento médio das trabalhadoras. No total de trabalhadoras negras, 17% eram 
domésticas, sendo esta atividade considerada como a principal (ONU, 2016).

3. ANÁLISE DE SOLUÇÕES: O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

A pesquisa realizada sobre o problema da vulnerabilidade das mulheres negras 
aponta o Programa Bolsa Família, uma política pública implementada pelo Governo Federal, 
como uma boa alternativa para retirar as mulheres em situações de maior vulnerabilidade 
social (REGO, 2008, p. 147-185). Dentre as mulheres titulares do Programa Bolsa Família, 
as mulheres negras têm mais vulnerabilidade social que as mulheres brancas (CRENSHAW, 
2002, p. 173).

 O Programa Bolsa Família é uma política de combate à pobreza, caracterizado 
como um programa de transferência condicionada de renda, que atualmente atende 14 
milhões de famílias. O valor do benefício recebido varia de R$ 39,00 a R$ 372,00 por mês, 
dependendo da renda familiar, como também da quantidade e idade dos filhos. As famílias 
para ter acesso ao benefício precisam estar inscritas no Cadastro Único para Programas 
Sociais (CadÚnico). 

O Programa Bolsa Família foi implementado como estratégia do Programa “Fome 
Zero”, tendo como finalidade a superação da fome e da pobreza. Esta proposta pressupõe 
a articulação de três esferas de resultados: melhora imediata da pobreza, através da 
transferência direta de renda à família; auxílio ao exercício de direitos sociais básicos no 
âmbito da Saúde e Educação, através do cumprimento das condições, pois colabora para 
que as famílias alcancem o rompimento do ciclo da pobreza entre as gerações; organização 
de programas complementares, com a finalidade de desenvolvimento das famílias, de forma 
que os beneficiários do Programa Bolsa Família superem a condição de vulnerabilidade e 
pobreza.

Para entrar no cadastro de beneficiários do Programa Bolsa Família uma série 
de critérios precisam ser atendidos, que comprovem a situação de pobreza extrema e de 
vulnerabilidade dos atendidos. Muitos estudos atestam as desigualdades e vulnerabilidades 
sofridas pelas mulheres negras em termos de renda, escolaridade, trabalhos precários, 
discriminação e violência.
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Segundo o Relatório das Desigualdades de Gênero e Raça:

(...) em 2007, enquanto as mulheres brancas ganhavam, em média, 
62,3% do que ganhavam homens brancos, as mulheres negras 
ganhavam 67% do que recebiam os homens dzo mesmo grupo 
racial e apenas 34% do rendimento médio de homens brancos. 
(PINHEIRO et al, 2008, p. 33).

Quanto a ocupação, é constatado mais uma vez que “persiste ainda o fato de que o 
trabalho doméstico remunerado no Brasil é uma atividade tradicionalmente desempenhada 
por mulheres negras” (ibidem, p. 27). Como já mencionado acima, a presença considerável de 
mulheres negras entre as pessoas pobres resulta de um processo histórico de desigualdades 
sociais. Sexo e cor fazem parte também de definição das desigualdades sociais e econômicas. 

Conforme Crenshaw (2002, p. 173):

Assim como é verdadeiro o fato de que todas as mulheres estão, de 
algum modo, sujeitas ao peso da discriminação de gênero, também 
é verdade que outros fatores relacionados a suas identidades sociais, 
tais como classe, casta, raça, cor, etnia, religião, origem nacional 
e orientação sexual, são diferenças que fazem diferença na forma 
como vários grupos de mulheres vivenciam a discriminação. Tais 
elementos diferenciais podem criar problemas e vulnerabilidades 
exclusivos de subgrupos específicos de mulheres, ou que 
afetem desproporcionalmente apenas algumas mulheres. Do 
mesmo modo que as vulnerabilidades especificamente ligadas 
a gênero não podem mais ser usadas como justificativa para 
negar a proteção dos direitos humanos das mulheres em geral, 
não se pode também permitir que as diferenças entre mulheres 
marginalizem alguns problemas de direitos humanos das 
mulheres, nem que lhes sejam negados cuidado e preocupação 
iguais sob o regime predominante dos direitos humanos. Tanto a 
lógica da incorporação do gênero quanto o foco atual no racismo 
e em formas de intolerância correlatas refletem a necessidade de 
integrar a raça e outras diferenças ao trabalho com enfoque de 
gênero das instituições de direitos humanos.

Oliveira e Rios-Neto (2006, p. 232), ao analisar as tendências da desigualdade salarial 
entre as mulheres brasileiras, nas décadas de 1980 e 1990, concluíram o seguinte:

É desapontador ver a estagnação do hiato salarial por raça entre 
as mulheres nos últimos anos e não detectar qualquer indicação 
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de futura reversão desta tendência, dado que as tendências das 
coortes não são significativamente diferentes, mesmo estando 
convergindo seus níveis educacionais. Todos os outros indicadores 
apontam para o fato de que diferentes padrões de características 
ocupacionais e diferentes retornos destas características por 
raça são determinantes neste fracasso das mulheres negras em 
converter os ganhos educacionais em ganhos salariais. Portanto, 
não é razoável inferir um progresso real em direção à igualdade 
racial. E assim é possível concluir como se inicia o artigo: no 
final dos anos 1990, mais de um século após a abolição formal 
da escravidão no Brasil, a situação das mulheres negras ainda 
se caracteriza por uma posição desfavorecida no mercado de 
trabalho. Dadas a longa persistência desta situação e a falta de 
evidências de uma reversão potencial, a discriminação deve ser 
considerada como um fator determinante dos diferenciais de raça 
no Brasil.

Além da renda, os grupos domésticos monoparentais femininos também representam 
uma vulnerabilidade muito grande e estão presentes nas famílias em situação de pobreza. 
O grau de pobreza entre as mulheres aumentou, devido o aumento da chefia familiar pelas 
mulheres, acredita-se que a falta do provedor de figura masculina é um fator que complica 
o crescimento da pobreza das famílias que são chefiadas por mulheres. Pode-se afirmar que 
tal pobreza não se trata da ausência do provedor masculino, analisando a divisão sexual 
de papéis, as mulheres, devido a dedicação, cuidado e reprodução, têm poucas chances de 
participar do mercado de trabalho, comparada aos homens, contribuindo assim, por uma 
perda de fonte de renda.

Outro fator considerável é o fato da mulher construir família sem a presença de um 
marido ou companheiro, mesmo assim para o mercado de trabalho ela continua como 
figura materna e esposa, portanto, seu salário não é tido como fonte principal de renda e sim 
como renda complementar. As mulheres negras são chefes de família em maior proporção 
em comparação com as mulheres brancas, ou seja, 66,7% das mulheres negras são chefes de 
família contra 56,7% das mulheres brancas.

Segundo o IPEA (2011, p. 19):

(...) ainda são percebidas situações de maior vulnerabilidade nos 
domicílios chefiados por mulheres, em especial, os por mulheres 
negras, quando comparados aos domicílios chefiados por 
homens. Os dados de rendimento, por exemplo, mostram que a 
renda domiciliar per capita média de uma família chefiada por 
um homem branco é de R$ 997, ao passo que a renda média numa 
família chefiada por uma mulher negra é de apenas de R$ 491. Do 



106

mesmo modo, enquanto 69% das famílias chefiadas por mulheres 
negras ganham até um salário mínimo, este percentual cai para 
41% quando se trata de famílias chefiadas por homens brancos.

Outro fator importante para a avaliação da situação socioeconômica das mulheres 
beneficiadas pelo Programa Bolsa Família é a escolaridade. Os dados permanentes na 
publicação do Programa Bolsa Família 2003-2010 demonstram que quase 80% das pessoas 
responsáveis pelo Programa Bolsa Família não têm ensino fundamental completo.

As mulheres chefes de família se consideram mais respeitadas depois que passaram 
a ser beneficiária do Programa Bolsa Família. Disto infere-se que o Programa Bolsa Família 
apresenta consequências na transformação de reconhecimento e alteração do status familiar 
das mulheres chefes de família, principalmente entre as mulheres negras.

Vale ressaltar que, quando se discute a necessidade de melhor integração das 
mulheres, em especial, as mulheres negras, no mercado de trabalho, há um problema na 
questão do trabalho doméstico no Brasil. Esta categoria profissional e a legislação atual que 
a regulamenta, justificam a hierarquia social. 

Nota-se que a força de trabalho da mulher mostra movimentos antigos nas últimas 
décadas, o que demonstra ser uma predisposição estrutural do mercado de trabalho. 
Segundo Fontoura e Gonzalez (2009, p. 21):

Alguns fatores que explicam esta mudança estão relacionados 
à própria expansão do mundo do trabalho; as transformações 
culturais que, mesmo lentas, redirecionam as mulheres a outros 
espaços, além do âmbito privado; à própria escolarização das 
mulheres, que hoje já apresentam indicadores educacionais 
superiores aos dos homens; e à redução da taxa de fecundidade, 
entre outros.

No entanto, essa maior inclusão vem seguida da reprodução das desigualdades de 
gênero e raciais, as quais recuam muito devagar, principalmente quanto à questão racial. 

O benefício do Programa Bolsa Família é um auxílio baseado na razão da baixa renda 
ganha pelo marido ou pela própria mulher, ganho incerto, pois é derivado de trabalhos 
informais e instáveis. Inúmeras mulheres, que estão inseridas neste contexto, preferem 
cuidar dos filhos e não trabalhar fora de casa, especialmente para assegurar o cumprimento 
das condições, ou seja, para permanecer no Programa Bolsa Família.

Se há neste contexto um desinteresse ao trabalho entre as pessoas beneficiárias do 
Programa Bolsa Família, este desinteresse se dá pelos salários inferiores alcançados pelo 
trabalho e não pelo acesso ao benefício. Ressalta-se que a inclusão no mercado de trabalho 
não basta para a superação da pobreza, mas também, a qualidade desta inclusão, como 
também o acesso a bens e serviços públicos de qualidade. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As mulheres e trabalhadoras negras são historicamente coagidas a ocupações 
marginalizadas por sua condição vulnerável devido a exclusões por causa da raça, da 
classe e do gênero. A consequência desta situação é determinada por indicadores de um 
número enorme de mulheres negras no serviço doméstico, salários baixos e um nível alto 
de informalidade. Diante da herança arcaica da escravidão, existe uma relação de poder 
profundamente entrelaçada nas determinações estruturais de desigualdade, a qual é 
organizada rotineiramente.

O Programa Bolsa Família é uma Política Pública que promove um avanço 
considerável no acesso à educação e à profissionalização, como também à cobertura de 
proteção social, que antes era ausente para muitas mulheres em condições de trabalho 
informal. Os resultados também apontam para a diminuição do quadro geral da pobreza, 
sobretudo, entre as mulheres negras.

Diante a questão racial, a população negra é predominante entre os mais pobres, 
sendo um fator considerável da desigualdade brasileira, é necessário que esta característica 
seja considerada e encarada pelas políticas sociais. A condição de pobreza das mulheres 
negras é composta diante da menor renda, da escolaridade inferior, como também do 
grande número da famílias monoparentais tendo a mulher como referência. Apesar de 
existir maior taxa de mulheres negras no trabalho remunerado, as ocupações ainda são em 
condições muito precárias, dificultando assim a autonomia econômica.

O Programa Bolsa Família tem uma determinada influência na vida das mulheres 
negras, comparadas as mulheres brancas, que são beneficiadas pelo programa, as primeiras 
sentem-se mais respeitadas nas relações entre a família, isto quando elas são as titulares do 
benefício do programa. As mulheres negras afirmam também ter mais responsabilidade 
nos cuidados intrafamiliares, devido a admissão no programa. 

Diante disto, conclui-se que as mulheres negras têm mais probabilidade de benefício 
no Programa Bolsa Família, esta maior inclusão não resulta de um privilégio, mas do fato 
de haver mais mulheres negras em situação de pobreza e de extrema pobreza. Constata-
se que há uma vulnerabilidade social vivenciada em patamares diferentes por mulheres 
negras e brancas, tendo as primeiras desvantagens consideráveis. Em razão de as mulheres 
negras serem mais atingidas por inúmeras manifestações de pobreza, entende o fato de elas 
avaliarem positivamente os efeitos do Programa Bolsa Família em seu dia a dia. As mulheres 
negras mesmo tendo o benefício do Programa Bolsa Família, não lhe garante independência 
no mercado de trabalho, também não é proporcionado oportunidades iguais no mercado 
de trabalho, e, também não são diminuídas as ocupações com as atividades reprodutivas, 
estas que concorrem com o trabalho remunerado.

Em se tratando das mulheres pobres e negras há a necessidade de uma apuração 
excessiva de indicadores, como, o acesso à renda, o trabalho mesmo no conjunto de mulheres 
pobres, as mulheres negras são diferenciadas. Quando se refere ao desenho das políticas de 
combate à pobreza, as mulheres pobres são consideradas como uma categoria universal. Há 
uma necessidade das políticas sociais, mais precisamente as políticas de combate à pobreza, 
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adotem modelos que apliquem regras adequadas para apreciar fatores como gênero, cor, 
raça, etnia, classe social, geração, território e localização, dentre outros aspectos.

O artigo teve por objetivo justamente contribuir para este debate em torno da 
importância de se elaborar regras mais específicas, que levem em consideração os fatores 
de gênero, cor, raça e classe social, para a formulação e implementação de políticas 
públicas focalizadas como o Programa Bolsa Família. Adotamos o modelo do Ciclo de 
Políticas Públicas com a finalidade de sistematizar as informações e dados relevantes 
para compreender alguns elementos relevantes para a formulação e implementação do 
Programa Bolsa Família. Iniciamos com a identificação do problema público específico da 
vulnerabilidade das mulheres negras a partir de uma breve análise do contexto histórico 
e social da exclusão, exploração e subjugação dessa ampla fatia da população. Em seguida 
vimos como as mulheres negras em face de sua maior vulnerabilidade à pobreza, baixa 
escolaridade e preconceitos sociais é o maior grupo de beneficiários do PBF, programa que 
contribui, portanto, para a diminuição das desigualdades sociais em vários domínios como 
demonstrado. 
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RESUMO: O presente artigo pretende traçar uma abordagem, 
em linhas gerais, alguns pontos relevantes do empreendedorismo 
e a função social sob a óptica da nossa Constituição Federal de 
1988,apontando a legislação empreendedora e valorização dos 
pequenos empreendedores quanto á compreensão da suprema 
da pessoa humana e de seus direitos a dignidade da pessoa 
humana, Liberdade da livre iniciativa e a igualdade no direito de 
empreender com base a interpretação das normas constitucionais 
e afirmação histórica dos direitos humanos e suas respectivas 
contribuições na sua função social.
Palavras-chave: Dignidade. Empreendedor. Função social. 
Liberdade. Igualdade. 

ABSTRACT: This article aims to outline an approach , in general , 
some relevant points of entrepreneurship and the social function 
from the perspective of our Federal Constitution of 1988, pointing 
to entrepreneurial law and recovery of small entrepreneurs as the 
supreme understanding of the human person and his rights to 
human dignity , freedom of free enterprise and the equal right 
to take based on the interpretation of constitutional norms and 
historical affirmation of human rights and their contributions to 
its social function .
Keywords: Dignity. Entrepreneur. Social role. Freedom. Equality
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1. INTRODUÇÃO

O presente artigo pretende traçar uma abordagem, em linhas gerais, alguns pontos 
relevantes do empreendedorismo e a função social sob a óptica da nossa Constituição 
Federal de 1988, apontando a legislação empreendedora e valorização dos pequenos 
empreendedores quanto á compreensão da suprema da pessoa humana e de seus direitos 
a dignidade da pessoa humana, Liberdade da livre iniciativa e a igualdade no direito de 
empreender com base a interpretação das normas constitucionais e afirmação histórica dos 
direitos humanos e suas respectivas contribuições na sua função social.

A justificativa deste trabalho reside no fato de haver conexão sobre a possibilidade 
de aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana, liberdade da livre iniciativa, 
igualdade no direito de empreender e a função social do à empresa e sua iniciativa privada, 
gerando a necessidade de se aferir a importância do microempreendedor no contexto social 
aplicada sobre o prisma da atividade empreendedora / empresarial em circunstâncias, a 
fim de se obter uma melhor aplicação de legislação no melhor desempenho da atividade 
econômica, uma vez que a Constituição somente se refere ao social da propriedade, no caso, 
a propriedade privada, não tratando especificamente de uma função social que se relacione 
desde o microempreendedor á empresa de grande porte.

Objetiva-se, de forma geral, com a investigação averiguar se o princípio da dignidade 
da pessoa humana, da livre iniciativa econômica, da igualdade, da valorização dos pequenos 
empreendedores quanto ao direito de empreender na sua contribuição real na sua função 
social que se aplica à empresa correlacionada ao direito de propriedade e utilização da 
propriedade privada.

Especificamente, pretende-se tecer considerações sobre o direito de empreender, 
com ênfase dignidade da pessoa humana, liberdade de livre iniciativa privada, igualdade 
com a afirmação histórica dos direitos humanos, abordando os conceitos empreendedor/
empresário, para fins de estudo da real função social do microempreendedor e da 
propriedade empresarial.

Evidencia-se também a necessidade de se efetuar uma abordagem sobre ao estimulo 
aos pequenos empreendedores buscando-se verificar o contexto em que ocorre e as razões 
de valoração quanto a sua existência, para se delimitar os contornos dessa função social.

Ressalta-se a relevância do tema pela contribuição que esse estudo acarreta para a 
adequação da atividade do microempreendedor e a legislação empresarial às exigências 
do Direito, em prol da coletividade, atendendo aos anseios da sociedade capitalista 
contemporânea e ampliando os conhecimentos do operador jurídico, a serem utilizados em 
sua prática profissional e atividade acadêmica.

A metodologia empregada é basicamente bibliográfica, colecionando os 
posicionamentos doutrinários, com referência à doutrina nacional e sobre os diversos 
assuntos estudados, mas também documental, na medida em que serão analisados alguns 
dispositivos de lei pertinentes ao tema objeto da pesquisa.
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2. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada pela Organização 
das Nações Unidas de 1948, traz em seu artigo 1º o seguinte: “Todos os homens nascem 
livres e iguais em dignidade e direitos”, concluímos que, segundo esse documento, os 
titulares dos direitos fundamentais são “todos os homens”.

Se comparado o texto ao da nossa Constituição de 1988 que optou por “todos são 
iguais perante a lei [...]”, verifica-se que a diferença se encontra na expressão “todos”. No 
texto da ONU o significado está entendido como: “... significa cada um e todos os humanos 
do planeta, os quais haverão que ser considerados em sua condição de seres que já nascem 
dotados de liberdade e igualdade em dignidade e direitos.”

O conceito de dignidade humana não é algo contemporâneo. È tema corriqueiro 
em debates e pesquisas de largo período. Segundo a visão dos cristãos, havia outra 
denominação para auferir a ideia de algo tão subjetivo.2 O conceito de dignidade oriundo 
da Bíblia Sagrada, que traz em seu corpo a crença em um valor intrínseco ao ser humano, 
não podendo ser ele transformado em mero objeto ou instrumento. De forma que, a chave-
mestra do homem é o seu caráter, “imagem e semelhança de Deus”; tal ideia, trazida na 
Bíblia, explicaria a origem da dignidade e sua inviolabilidade.3

Elege a instituição do Estado Democrático, o qual se destina “a assegurar o exercício 
dos direitos sociais e individuais”, assim como o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade 
e a justiça social, bem como, seguindo a tendência do constitucionalismo contemporâneo, 
incorporou, expressamente, ao seu texto, o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 
1º, inc. III) – como valor supremo –, definindo-o como fundamento da República.

Significa dizer que, no âmbito da ponderação de bens ou valores, o princípio da 
dignidade da pessoa humana justifica, ou até mesmo exige, a restrição de outros bens 
constitucionalmente protegidos, ainda que representados em normas que contenham 
direitos fundamentais, de modo a servir como verdadeiro e seguro critério para solução de 
conflitos.

Há também conceitos que traduzem a dignidade da pessoa humana como sendo o 
“direito a naturalidade” ou ainda “direito a contingência”, o que traz um enorme desconforto, 
se formos guiados apenas pela razão e auto-finalidade.

Nesse contexto Chaves Camargo afirmando que:

[...] pessoa humana, pela condição natural de ser, com sua 
inteligência e possibilidade de exercício de sua liberdade, se destaca 
na natureza e diferencia do ser irracional. Estas características 
expressam um valor e fazem do homem não mais um mero existir, 
pois este domínio sobre a própria vida, sua superação, é a raiz da 

2 ROCHA, Carmem Lúcia Antunes. Vida Digna: Direito, Ética e Ciência. In. ROCHA, Carmem 
Lúcia Antunes(coord.). O Direito à Vida Digna. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 17.

3 ALVES, Cleber Francisco. O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana: o Enfoque 
da Doutrina Social da Igreja. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 18.
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dignidade humana. Assim, toda pessoa humana, pelo simples fato 
de existir, independentemente de sua situação social, traz na sua 
superioridade racional a dignidade de todo ser4

2.1. A dignidade da pessoa humana aplicada na perspectiva do pequeno empreen-
dedor.

A dignidade da pessoa humana é princípio constitucional fundamental do 
ordenamento jurídico brasileiro, consistindo em importante diretriz a nortear o Estado em 
todas suas esferas de atuação. Deveras, somente assegurando a cada indivíduo o mínimo 
existencial para uma vida digna, com atendimento das necessidades básicas para o bem-
estar e desenvolvimento pessoal, material e espiritual, será possível a construção de uma 
sociedade verdadeiramente solidária, consoante os ditames onde o legislador constituinte 
elevou a dignidade da pessoa humana à categoria de princípio fundamental da República, um 
dos pilares essenciais da organização estatal, consoante artigo 1º, inciso III da Carta Magna 
de 1988. Todavia, a ordem social contemporânea não contempla as exigências mínimas 
de satisfação humana, restando grande parte da população à margem de qualquer amparo 
material, moral e intelectual, impossibilitada de prover, por meio do trabalho, o sustento e 
a dignidade para si e para os seus. Em face de uma sociedade dominada pelos interesses do 
capital em todas as suas dimensões, os menos privilegiados buscam na educação formal a 
possibilidade de ascensão e autorrealização. 

Cabe ao Estado a tarefa de universalizar o trabalho e propiciar uma educação 
transformadora, calcada no saber crítico e humanístico, apta a questionar e até mesmo 
modificar os mecanismos de acumulação de capital do modo de produção vigente, ao 
qual a própria máquina estatal encontra-se subordinada. É urgente a tomada de medidas 
capazes de alterar este panorama, resgatando o espírito crítico da sociedade e buscando 
novas formas de consciência social, para que todos vivam – e não apenas sobrevivam – de 
forma digna.

Esclarece SARLET (2007):

[...] temos por dignidade da pessoa humana a qualidade 
intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor 
do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 
comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos 
e deveres fundamentais que asseguram a pessoa tanto contra todo 
e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham 
a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida 
saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e 

4 CAMARGO, A. L. Chaves. Culpabilidade e Reprovação Penal. São Paulo: Sugestões Literárias, 
1994.
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corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em 
comunhão com os demais seres humanos. 5

O trabalho é peça fundamental na construção da dignidade do homem, contribuindo 
para o seu aperfeiçoamento pessoal e material, bem como favorecendo o fortalecimento 
das relações sociais. Encontra-se, em última instância, direcionado para o bem-estar do 
ser humano, com o respaldo moral de poder assegurar a si e aos seus o sustento, a saúde, 
o lazer e o progresso contínuo. Os meios e as forças de produção social só se justificam se 
forem respeitados os valores humanos, mormente os que atinem à educação e ao trabalho, 
destinando-se ao bem estar e ao progresso coletivo. Vale ressaltar que todos são merecedores 
de desfrutar dos benefícios da produção da riqueza na medida em que dela são geradores.

3. ORIGEM DO EMPREENDEDORISMO

A origem da palavra, empreendedor, remete-nos há 800 anos atrás, com o verbo 
francês entreprendre, que significa, fazer algo. Uma das primeiras definições da palavra 
empreendedor, foi elaborada no início do século XIX pelo economista francês J.B. Say, 
como aquele que “transfere recursos econômicos de um setor de produtividade mais baixa 
para um setor de produtividade mais elevada e de maior rendimento” 6

Empreendedorismo é um neologismo derivado da livre tradução da palavra 
entrepreneurship. Sua origem vem da palavra francesa entrepreneur, que era usada no 
século XII para designar aquele que incentivava brigas. No final do século XVIII, passou a 
indicar a pessoa que criava e conduzia projetos e empreendimentos. Nessa época o termo 
se referia as pessoas que compravam matérias-primas (um produtor agrícola) e as vendiam 
a terceiros, depois de processá-las, apresentando, portanto, uma oportunidade de negócios 
e assumindo riscos. A partir daí os economistas passaram a considerar o desenvolvimento 
econômico como o resultado da criação de novos empreendimentos.

O termo entrepreneur foi incorporado à língua inglesa no início do século XIX. Entre 
os economistas modernos, quem mais se debruçou sobre o tema foi Joseph Schumpeter, que 
teve grande influência sobre o desenvolvimento da teoria e prática do empreendedorismo. 
Em seus estudos, ele o descreve como “a máquina propulsora do desenvolvimento da 
economia. A inovação trazida pelo empreendedorismo permite ao sistema econômico 
renovar-se e progredir constantemente”. De acordo com Schumpeter, “sem inovação, não 
há empreendedores, sem investimentos empreendedores, não há retorno de capital e o 
capitalismo não se propulsiona”.7

5  SARLET, I. W. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 
1988. 5. ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.

6 DRUCKER, Peter Ferdinand. Inovação e espírito empreendedor. São Paulo: Pioneira, 1987
7 DEGEN, Ronald Jean. O empreendedor: fundamentos da iniciativa empresarial. São Paulo: Mac-

Graw-Hill, 1989.
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3.1. Conceito de Empreendedor 

O vocábulo empreendedor, em português, é utilizado com o mesmo sentido da 
palavra empresário. Ressalta Igor Ansoff “o empreendedor é aquele indivíduo cujo desejo 
de independência foi capaz de motivá-lo no sentido de estabelecer sua própria empresa” 8

Ressalta Dolabela, “todos nascemos empreendedores e que, se deixamos de sê-lo mais 
tarde, isso se deve à exposição a valores anti-empreendedores na educação”. Para Dolabela, 
todos nós possuímos este espírito empreendedor, quando nascemos, vamos perdendo, essas 
características, essas feições de empreendedorismo ao longo do nosso desenvolvimento, por 
vários motivos, mas à grande parte de características empreendedoras se devem a relação 
individuo - escola. Pois o molde atual da educação não está voltado ao ensino empreendedor 
e sim ao ensino para atender, subsidiar, a formar, culturalmente novos empregados, 
funcionários, para o sistema que aqui está presente. O ambiente escolar preserva poderes, 
exclui, separa.9 As mudanças estão acontecendo e estão alterando a natureza da preparação 
do indivíduo para o trabalho. Isso evidencia a inadequação das escolas na preparação dos 
indivíduos, os caminhos, as escolhas como eram antes feitas permaneciam estáveis durante 
um longo período de suas vidas, hoje a ação, o posicionamento do individuo poderá mudar 
a qualquer instante.

Para Dolabela 10, o sistema educacional deverá ir além dos conhecimentos técnicos 
e científicos “... cada vez mais indispensáveis e, ao mesmo tempo menos suficientes para a 
inserção livre do homem no mundo do trabalho”. O sistema educacional deve proporcionar 
a visão de novos caminhos, novas oportunidades de trabalhos, de geração de renda, de 
sustentabilidade, e a escola é o melhor meio para que isso possa ocorrer, promovendo essa 
mudança, o autor coloca esse processo na escola como “Pedagogia Empreendedora”.

O empreendedorismo no Brasil se popularizou na década de 90. O País possui uma 
das maiores taxas de empreendedores em estágio inicial (TEA) do mundo. O numero de 
empreendedores no Brasil cresceu 44% nos últimos 10 anos.

O Brasil é o segundo pais do mundo em termos de empreendedores. A cada quatro 
brasileiros, três querem o seu próprio negócio. Perdemos apenas para a Turquia.

Uma pessoa empreendedora necessariamente se relaciona com riscos. Em todas as 
fases, desde a identificação de oportunidades à busca de recursos para transformá-la em um 
negócio lucrativo, o empreendedor convive com risco. Logo, buscar conformidade legal e 
jurídica é essencial e uma das fundações para que um negócio se solidifique.

No Mundo, diversas normas, diretivas e leis regulamentam ou relacionam-se com a 
atividade empreendedora. No Brasil, um arcabouço de leis está relacionado com o segmento 
daqueles que criam o próprio negócio, com destaque para a Lei Geral de Micro e Pequena 
Empresa e Lei do Micro Empreendedor Individual.

8 ANSOFF, H. Igor. A Nova Estratégia Empresarial. São Paulo: Editora Atlas 1993.
9 DOLABELA, Fernando. O segredo de Luísa. São Paulo: Cultura Editores Associados 1999.
10 ibidem
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3.2. Conceito jurídico de empreendedor (empresário)

Conceito jurídico de EMPRESÁRIO (de acordo com o Código Civil de 2002). De 
acordo com o art. 966 do Código Civil - Do Direito de Empresa:

“Empresário é a pessoa física que dispõe de capacidade civil plena 
e sem impedimentos legais, com habitualidade e visando lucro ou 
outro resultado econômico, desempenha atividade organizada 
destinada a criar riqueza, produzindo e/ou promovendo a 
circulação de bens ou realizando serviços”.11

Deve-se notar que os indivíduos ocupam a maior parte do seu tempo no trabalho, 
exercido no estabelecimento empresarial. Além disso, é esta responsável pela geração de 
empregos, pelo recolhimento de tributos (sustento da economia) e, ainda, movimenta a 
economia (compra e venda de bens e prestação de serviço).

Assim, a função social da atividade empresarial é alcançada quando, além de cumprir 
os papéis elencados no parágrafo anterior, a empresa observa a solidariedade (CF/88, art. 
3°, inc. I), promove a justiça social (CF/88, art. 170, caput), livre iniciativa (CF/88, art. 170, 
caput e art. 1°, inc. IV), busca de pleno emprego (CF/88, art. 170, inc. VIII), redução das 
desigualdades sociais (CF/88, art. 170, inc. VII), valor social do trabalho (CF/88, art. 1°, inc. 
IV), dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1°, inc. III), observe os valores ambientais 
(CDC, art. 51).

Bertoldi Ressalta12,o comerciante nos dias atuais, distinção de duas figuras, sujeito 
com o qual ocupa o direito comercial numa nomenclatura mais atualizada no direito 
empresarial.

“o empresário nada mais é senão o comerciante dos dias atuais, 
não existindo qualquer motivo para se fazer distinção entre 
essas duas figuras, que, na verdade, representam o sujeito com o 
qual se ocupa o direito comercial, ou, numa nomenclatura mais 
atualizada, o direito empresarial”.

Conforme Coelho13, o empresário é a pessoa de iniciativa de se organizar numa 
atividade econômica, sendo ele tanto a pessoa física, que emprega o seu dinheiro e organiza 
individualmente como empresário, nascida dessa união com os seus esforços.

11 Código Civil Brasileiro de 2002
12 BERTOLDI, Marcelo M. Curso avançado de direito comercial. São Paulo: Revista dos Tri-

bunais, 2011.
13 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. vol.1 e 2, São Paulo: Saraiva, 2007.
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“empresário é a pessoa que toma a iniciativa de organizar uma 
atividade econômica de produção ou circulação de bens ou 
serviços. Essa pessoa pode ser tanto a física, que emprega seu 
dinheiro e organiza a empresa individualmente, como a jurídica, 
nascida da união de esforços de seus integrantes”.     

4. LEGISLAÇÃO DO EMPREENDEDOR (MEI)

Na data de 22 de dezembro de 2008, foi publicada, no Diário Oficial da União, a 
Lei Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008, a qual deu nova redação e revogou 
alguns preceitos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 - a chamada “Lei 
Geral da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte”.14

Dentre as modificações ocorridas, vamos nos ater tão somente àquelas que 
interessam, diretamente, aos órgãos de registros públicos, notadamente à Junta Comercial e 
ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

Segundo o disposto em seu artigo 14, a referida LC nº 128/08 “entra em vigor na data 
de sua publicação”, salvo em relação, dentre outros, ao contido no artigo 18-A, que cria a 
figura do “Microempreendedor Individual – MEI”, e que somente produzirá efeitos a partir 
de 1º de julho de 2009.

O contexto brasileiro vem apresentando um crescimento de pequenos negócios onde 
muitos microempreendedores trabalhavam de forma irregular – aquilo que de maneira 
corriqueira chamamos de “trabalho informal” –, não havia uma lei, ou leis, para incentivar 
sua regularização, assim eles permaneciam às margens dos direitos, previdenciários, 
trabalhistas, fiscais, dentre outros. 

Nossos governantes preocupados com esta situação, que acaba trazendo reflexos 
negativos econômicos e sociais, gerando repercussão no Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) do país, buscou perpetrar avanços na legislação. Assim surgiu a Lei 
Complementar 128, de 19/12/2008 que define o Empreendedor Individual como a pessoa 
que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno empresário. O empresário 
individual a que se refere o art. 966 do Código Civil, que tenha auferido receita bruta, no 
ano-calendário anterior, valor de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), podendo ser optante 
pelo Simples Nacional.

A Lei Complementar nº 128, de 19/12/2008, criou condições especiais para que 
o trabalhador conhecido como informal possa se tornar um Empreendedor Individual 
legalizado.

Entre as vantagens oferecidas por essa lei está o registro no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas (CNPJ), o que facilitará a abertura de conta bancária, o pedido de 
empréstimos e a emissão de notas fiscais (Emitida pelo município).

14 Lei Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008.
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Além disso, o Empreendedor Individual será enquadrado no Simples Nacional e 
ficará isento dos tributos federais (Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL).

O Simples Nacional ou Super Simples estabelece normas gerais relativas ao tratamento 
tributário diferenciado, sendo as atividades permitidas. Será excluído do Simples Nacional 
desde que não exceda a receita bruta anual. 

Para se inscrever como Empreendedor Individual, o trabalhador deve exercer 
atividades em uma das categorias a seguir:

(Conforme o Anexo XIII da Resolução CGSN nº 94, de 29 de novembro de 2011 – 
artigos 91, inciso I e 92, § 2º, inciso I). 

Vantagens quanto aos impostos – conforme a referida Lei Complementar n. 
128/2008, sendo as regras tributárias e fiscais aplicáveis ao Microempreendedor Individual 
(MEI) passam a viger a partir de julho de 2009, pagará apenas 5% do salário, perfazendo 
um valor fixo mensal de R$ 32,10 (comércio ou indústria) ou R$ 36,10 (prestação de 
serviços), que será destinado à Previdência Social e ao ICMS ou ao ISS. Essas quantias serão 
atualizadas anualmente, de acordo com o salário mínimo.

O empreendedor deverá procurar um contabilista de sua cidade inscrito no CRC, 
conforme a referida lei Complementar 128/2008, ou para obter maiores informações no 
SEBRAE.

No Brasil conforme a legislação, o empresário poderá abrir sua empresa, sendo que 
o enquadramento será de acordo com sua atividade econômica e o faturamento anual. 
Convém o auxilio de um contador para identificação e adequação ao perfil do empresário.

4.1. Direito de empreender

A Constituição Federal de 1988 recepciona um tratamento diferenciado para ao 
Micro e Pequena Empresa, ou seja, desde o micro empreendedor á empresas de grande porte 
possuem nesse contexto econômico e social brasileiro uma posição de destaque justificado 
pela participação do número de pessoas e empreendimentos envolvidos nesse segmento. A 
axiologia do trabalho e da livre iniciativa se destaca como forma de realização do princípio 
da dignidade da pessoa humana na perspectiva do micro e pequeno empreendedor no 
desenvolvimento da sua atividade empresarial. Esses são valores individuais e sociais 
desejados pelo cidadão e de enorme desafio ao Estado na sua consecução que o pesquisador 
jurídico deve estar atento a sua realidade e consciente da superação de paradigmas da 
sociedade atual. A busca do Estado brasileiro por meios de garantia ao micro e pequeno 
empreendedor ao exercício pleno de suas prerrogativas constitucionais asseguram a 
realização de muitos direitos fundamentais da pessoa humana, bem como, os valores de um 
Estado de Direito mais justo e solidário. 

A Constituição Federal de 198815, no capítulo 1 do título “Do sistema tributário 
nacional” Seção I trata “Dos princípios gerais” dispõe:

15 Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988



120

Art. 146.  Cabe à lei complementar:
.....
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 
especialmente sobre:
......
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as 
microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive 
regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto 
no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 
13, e da contribuição a que se refere o art. 239.

A Constituição Federal de 198816, no capitulo I do titulo “Dos princípios gerais da 
atividade econômica” dispõe: 

“Art. 179 cf. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno 
porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, 
visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações 
administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela 
eliminação ou redução destas por meio de lei.”

É preciso apostar, cada vez mais, nos empreendedores, ainda que a capacidade 
de empreender seja um conceito difícil de definir. Os economistas reconhecem sua 
importância, desde a análise do desenvolvimento econômico, feito por Schumpeter, na 
transição do século. Indivíduos com visão, dispostos a arriscar seus próprios recursos e 
o de outros investidores em novos produtos e serviços são o motor que combinam capital 
humano e físico, estimulando o crescimento econômico e social da sociedade.

O mercado recompensa o mérito, a capacidade, a coragem de correr riscos, a sorte 
e o sucesso dos empreendedores por meio do lucro (a justa recompensa pelo risco que 
correu).

Os prêmios (os lucros) diferem porque os desempenhos dos empreendedores 
diferem. Ganhos desiguais é uma prova inconteste de que o mercado está cumprindo a sua 
missão.

Os intelectuais não gostam do mercado porque não considera a riqueza o resultado 
de um processo de criação, como a arte e a literatura. Os intelectuais consideram a riqueza, 
quando acumulada, roubada, e banal quando herdada. Eles consideram a riqueza uma 
quantidade finita, como os recursos “não renováveis”, as pessoas que enriquecem são as que 
já repetiram o prato antes que outras pudessem comer sua primeira porção.

Os intelectuais simplesmente não conseguem relacionar a riqueza de um 
empreendedor ao processo de criação / destruição criativa.

16 ibidem
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O ataque à “cobiça“, vontade de crescer, prosperar dos empreendedores é na realidade, 
um ataque à liberdade de empreender. Empenhar-se na defesa deste direito é uma forma de 
preservar a liberdade humana.

É preciso mudar a atitude e o comportamento das pessoas nas suas vidas particular 
e profissional para que possam assumir uma postura mais empreendedora, mais positiva 
diante da vida empresarial.

Há pessoas que sofrem muito para mudar de um “status” de empregado para um de 
empreendedor e são submetidos a um elevado nível de “stress” por isso.

Embora algumas culturas incentivem a capacidade empresarial mais do que outras, 
todas as culturas têm reservas de talento que vêm à tona quando o ambiente é propício para 
negócio. É preciso resgatar a figura do empreendedor que assume riscos.

Ser empreendedor significa ter capacidade de iniciativa, imaginação fértil para 
conceber as ideias, flexibilidade para adaptá-las, criatividade e inovação para transformá-las 
em uma oportunidade de negócio, motivação para pensar conceptualmente, e a capacidade 
para ver, perceber a mudança como uma oportunidade.

Um país somente será verdadeiramente desenvolvido na medida em que souber 
criar, para seus empreendedores, um ambiente no qual elas tenham condições de 
melhorar e inovar mais rapidamente que suas rivais estrangeiras. Por outras palavras: os 
empreendedores precisam de condições que lhes permitam inovar, o que invariavelmente 
se dá pelo emprego adequado de tecnologias já existentes.

5. LIBERDADE DA LIVRE INICIATIVA PRIVADA

A Constituição Federal de 1988, no capítulo 1 do título “Da ordem econômica e 
financeira”, trata dos “Princípios gerais da atividade econômica” e, em seu art. 170, caput e 
parágrafo único, estabelece que:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do 
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a 
todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 
observados os seguintes princípios:
II – propriedade privada;
III – função social da propriedade;
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer 
atividade econômica, independentemente de autorização de 
órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. (Grifa-se)

A liberdade de iniciativa envolve a liberdade de indústria e comércio ou liberdade 
de empresa e a liberdade de contrato. É regra que assegura a todos “o livre exercício de 
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qualquer atividade econômica, independente de autorização de órgãos públicos, salvo nos 
casos previstos em lei” (art. 170, paragrafo único).17

É certamente, o principio básico do Liberalismo econômico. Surgiu como aspecto 
da luta dos agentes econômicos para libertar-se dos vínculos que sobre eles recaem por 
herança, seja no período feudal, seja dos princípios do mercantilismo.18

A liberdade de iniciativa econômica privada, no contexto de uma Constituição 
preocupada com a realização da justiça social, não pode significar mais do que a “liberdade 
de desenvolvimento de empresa no quadro estabelecido pelo Poder Publico, e, portanto, a 
possibilidade de gozar das facilidades, e necessidade de submeter-se às limitações postas 
pelo mesmo”. 19É legitima enquanto exercida no interesse da justiça social. Será ilegítima 
quando exercida com objetivo de puro lucro e a realização pessoal do empresário. Dai 
por que a iniciativa econômica publica, embora sujeita a outros tantos condicionamentos 
constitucionais, se torna legitima, por mais ampla que seja, quando destinada a “assegurar a 
todos a exigência digna, conforme os ditames da justiça social”.

Cumpre então, observar que a liberdade de iniciativa econômica não sofre 
compressão só do Poder Publico. Este efetivamente o faz legitimamente nos termos da 
lei, quer regulando a liberdade de contrata, especialmente no que tange as relações de 
trabalho, mas também quanto a fixação de preços, além da intervenção direta na produção 
e comercialização de certos bens. Acontece que o desenvolvimento do poder econômico 
privado, fundado especialmente na concentração capitalista impede ou estorva a expansão 
das pequenas iniciativas econômicas.

5.1. Função Social do empreendedor (Empresa) e condicionamento á livre 
iniciativa.

Examinando o conteúdo do disposto no art. 5º, XXIII, segundo o qual “a propriedade 
atenderá a sua função social”. Isso aplicado à propriedade em geral, significa atender-se a todo 
e qualquer tipo de propriedade. O art. 170, III, ao ter a função social da propriedade como 
um dos princípios de ordem econômica, reforça essa tese. Mas a principal importância nisso 
está na sua compreensão com um dos instrumentos destinados à realização da existência 
digna de todos e da justiça social. Correlacionado essa compreensão com a valorização 
do trabalho humano (art. 170, caput), a defesa do meio ambiente (art. 170, VI) a redução 
das desigualdades regionais e sociais (art. 170, VII) e a busca do pleno emprego (art. 170, 
VIII), tem-se configurada sua direta implicação com a propriedade dos bens de produção, 
especialmente imputada à empresa, pela qual se realiza e efetiva o poder econômico, o 
poder de denominação empresarial. Disso decorre que tanto vale falar de função social 
da propriedade de bens de produção, como de função social da empresa, como de função 

17 SILVA, José Afonso da Silva. Comentário Contextual à Constituição.  São Paulo: Malheiros 
Editores Ltda., 2009.

18 ibidem
19 ibidem
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social do poder econômico.20 Eros Grau é do mesmo sentir, quando escreve: “ O principio 
da função de propriedade, logo se vê, ganha substancialidade precisamente quando aplicado 
á propriedade dos bens de produção, ou seja, na disciplina jurídica da propriedade de tais 
bens, implementada sob compromisso com a sua destinação”.

Essas considerações são ainda importantes para a compreensão do principio da 
necessidade, que informa, a necessidade do estado Brasileiro na economia (art. 173), pois 
a preferência da empresa privada cede sempre à atuação do Poder Publico, quando não 
cumpre a função social que a Constituição Impõe.

Ressalta Pietro Perlingieri: “A afirmação generalizada de que a propriedade privada 
tem função social não consente discriminações e obriga o intérprete a individuá-la em 
relação à particular ordem de interesses juridicamente relevantes”, em consonância com os 
valores sobre os quais se funda o ordenamento.21 Nesse contexto,

Francisco Luciano Lima Rodrigues realça que:

A partir da inclusão da função social como um direito e uma 
garantia fundamental, deu-se uma ligação estreita entre este 
conceito e o princípio da dignidade da pessoa humana, com 
reflexos sobre a necessidade de um desenvolvimento nacional, 
de um combate contra a pobreza e as desigualdades regionais. 
Haveria, assim, uma relação próxima entre o princípio da 
função social e o da igualdade, visto ser necessário a oferta de 
oportunidades e de condições de vida digna, capazes de efetivar a 
justiça social [...]22

O Direito vem a acompanhar estas relações. Conceituamos como Direito 
Empreendedor (Entrepreneur Law) a disciplina que estuda e regulamenta as relações 
jurídicas ocorridas no âmbito do empreendedorismo. O direito empreendedor correlaciona-
se com outras ciências jurídicas, para aplicar soluções às relações entre empreendedores, 
órgão governamentais, investidores, trabalhadores, cooperadores, dentre outros. 

Especificamente, na seara do Direito Empreendedor, temos negócios em fase inicial, 
envolvendo ideias inovadoras, diferenciadas, comumente, mas não necessariamente de 
base tecnológica, com modelo de negócios repetível e escalável, onde ingressamos na seara 
das chamadas Startups (termo oriundo da bolha ponto com dos Estados Unidos, ocorrida 
entre 1996 e 2001)

Diversos são os cuidados jurídicos e normas que se relacionam com a atividade 
de uma Startup, o que demanda profissionais do direito especializados em Direito 

20 ibidem
21  PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional. 3. 

ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007.
22  RODRIGUES, Francisco Luciano Lima. Breve estudo sobre a evolução histórico-conceitual 

e o conteúdo de propriedade privada. Jurisprudência Catarinense. Santa Catarina, v. 103.



124

Empreendedor ou do Empreendedorismo, para que o novo negócio possa estar alicerçado 
na proteção jurídica e conformidade.

Contratos de confidencialidade são comuns no assessoramento dos negócios 
inovadores. Assim, o Direito das Startups estuda as normas jurídicas aplicáveis à inovação, 
de conformidade ao fomento, passando pela atuação junto ao mercado de venture capital, 
intercâmbio entre aceleradoras, revisão jurídica do modelo de negócios e questões 
societárias. Seu operador busca assegurar a blindagem jurídica e as melhores oportunidades 
aos novos negócios.

Neste aspecto é imprescindível conhecimento da Lei de Inovação, 10.973/2004 
e demais regulamentos sobre o tema no Brasil e mundo. Mais do que um agente de 
planejamento e governança, o profissional do direito deverá estar atento a oportunidades, 
programas e iniciativas regionais e locais que possam beneficiar o novo negócio, avaliando 
os requisitos, a legalidade e alinhando os negócios às exigências para que possa obter os 
benefícios e progredir. A falta de atenção em relação a um jurídico especializado e experiente 
é uma das principais causas do fracasso dos novos negócios. Neste jogo, só quem já jogou 
pode ser escalado.

5.2. Liberdade 

A liberdade como elemento solidário é um fim em si mesmo, uma vez que é uma 
prerrogativa do ser humano enquanto membro da sociedade em que está inserido. Esta 
liberdade depende do grau de reconhecimento da sua amplitude dentro dessa sociedade. 
Se estiver contido em uma sociedade democrática de direito, a noção de liberdade é a 
comumente entendida como tal. Se, ao revés, estiver contido em uma sociedade fundada 
em sistema diverso, onde a liberdade terá sua medida em qualidades especiais do indivíduo, 
como no caso de existência de castas com fundamento religioso, por exemplo, a liberdade 
terá nuances diferenciadas de uma classe de indivíduos para outro.

5.2.1. Conceito de liberdade

Liberdade em Aristóteles: a posição do libertarismo é aquela que entende a liberdade 
como a possibilidade do indivíduo de decidir e agir conforme sua própria vontade. Ser 
livre é, pois, o mesmo que agir voluntariamente, sendo esta vontade determinada pelo 
próprio agente exclusivamente. Ou seja, diante de uma situação qualquer, posso agir de 
uma maneira ou de outra, dependendo apenas de minha decisão. Daí esta concepção 
também ser denominada de perspectiva da autodeterminação, pois o próprio sujeito que 
age é a causa de sua ação, sem que sofra qualquer constrangimento de fatores externos a ele. 
Esta é, também, ao que parece, a posição que mais se aproxima da concepção de liberdade 
característica do senso comum.23

23 Aristóteles. Ethica Nicomachea I, 13 - III, 8 – Tratado da virtude moral. Tradução Marco 
Zingano. São Paulo: Odysseus Editora, 2008.
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Liberdade em ALEXY: faz uma análise de tudo aquilo que esteve ou está associado ao 
termo “liberdade” conduziria a uma extensa filosofia jurídica, social e moral, Aqui interessam 
apenas as posições jurídicas fundamentais. Nesse contexto, o primeiro plano é ocupado 
por um determinado conceito de liberdade: o conceito de liberdade jurídica. Esse conceito 
explicado de duas maneiras. É possível representa-lo como uma manifestação especial de 
m conceito mais amplo de liberdade, mas é também possível fundamentá-lo diretamente a 
partir do conceito que para ele é constitutivo, o conceito de permissão jurídica24.

Dispõe na Constituição Federal de 1988, no titulo II, Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais

capitulo I, “Dos direitos e deveres individuais e coletivos”

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
.....
XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

SILVA faz comentário sobre a liberdade de escolha e profissional: Conceito e natureza: 
o que denominamos de “liberdade de ação profissional” não se encaixa em qualquer dos 
grupos anteriores das liberdades. Alguns a chamam de “liberdade de trabalho”, Não é, porém, 
como a entendemos, porque essa terminologia não exprime bem sua essência e porque não 
constitui direito social do trabalho, o qual merecerá consideração oportunamente. Será a 
“liberdade de escolha do trabalho” um dos seus aspectos. É mais que isso, porque também é 
liberdade de exercício de oficio e de profissão, consoante o enunciado do art. 5º, XIII. O que 
é necessário é dar o conteúdo a essa liberdade, estabelecendo condições materiais e efetivas 
de acessibilidade ao trabalho, ao oficio e à profissão.25de Kant: “O [conceito] positivo [de 
liberdade] é a faculdade da razão pura de ser, por si mesma, pratica”. Mas isso não é possível 
senão por meio da sujeição da máxima de toda e qualquer ação à condição de ser apta a 
tornar-se lei universal26

5.3. Igualdade

Ressalta Alexy de que é possível distinguir três tipos de direitos que derivam do 
enunciado geral de igualdade: os direitos de igualdade definitivos abstratos, os direitos de 

24 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio A. Da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2008.

25 ibidem
26  KANT, Immanoel. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (Kant’sgesammelte Schrif-

ten) (org. von der Köniclich PreuBischen Akademie der Wissenschaften), v. IV, Berlin: Reimer, 
1903/1911.
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igualdade definitivos concretos e os direitos de igualdade prima facie abstratos. Há dois 
tipos de direitos de igualdade definitivos abstratos: o direito de ser tratado igualmente, 
se não houver razão suficiente para a permissibilidade de um tratamento desigual; e o 
direito de ser tratado desigualmente, se houver uma razão suficientemente para o dever 
de tratamento desigual. Esses dois direitos equivalem às duas normas sobre o tratamento 
igual e o desigual, estabelecidas anteriormente. Se não houver uma razão suficiente para 
a permissibilidade de um tratamento desigual, então, o tratamento igual é obrigatório. Se 
houver uma razão suficiente para o dever de um tratamento desigual, então, o tratamento 
desigual é obrigatório27.

A igualdade perpassa o texto constitucional tratamento igualitário em relação aos 
outros. A igualdade perante a lei é dirigida pelo legislador conforme os ditames conforme 
dispõe na Constituição Federal de 1988, no titulo II, Dos Direitos e Garantias Fundamentais 
capitulo I, “Dos direitos e deveres individuais e coletivos”

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

SILVA faz comentário sobre o direito de igualdade de que não tem merecido 
tantos discursos como a liberdade. As discussões, os debates doutrinários e até as lutas 
em torno desta obnubilaram aquela. É que a igualdade constitui um signo fundamental da 
democracia. Não admite os privilégios e distorções que um regime simplesmente liberal 
consagra. As constituições só tem reconhecido a igualdade no seu sentido jurídico-formal: 
igualdade perante a lei. A Constituição de 1988 abre o capitulo dos direitos individuais com 
o principio de que “todos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (art. 5º, 
caput).28

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi realizado após esse momento de estudo e análise da importância econômica no 
instituto do princípio meta jurídico da dignidade da pessoa humana, liberdade e igualdade 
no trabalho na perspectiva do micro e pequeno empreendedor, apresentamos nossas 
considerações.

É irrefutável a importância das micro e pequenas empresas, e por vias de consequência, 
dos seus empreendedores na Sociedade e no cenário econômico fazem urgir a necessidade 
de uma tutela específica aos seus direitos e proteção a sua dignidade.

A micro e pequena empresa sem a atividade do micro e pequeno empreendedor 
não há trabalho, e sem ele, simplesmente, não há dignidade da pessoa humana. Essa é uma 

27 ibidem
28 ibidem
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das razões para se afirmar que a preservação da micro e pequena empresa se impõem para 
não se perder a dignidade da pessoa humana que reclama, por intermédio da sociedade, 
por condições mínimas de existência digna, conforme os ditames da justiça social, da 
solidariedade, como finalidade da ordem econômica. Reconhecer que no âmbito da 
dignidade da pessoa humana existe o exercício da livre iniciativa praticada pelo micro 
e pequeno empreendedor ao lançar se na aventura do mercado econômico com a sua 
visão empreendedora, é figurar como sujeito de direito, responsável pela manutenção e 
sustentação da economia da Nação, criando empregos e gerando renda, e primordialmente, 
preservando valores e princípios sociais previstos na nossa Carta Magna e garantindo os 
valores da dignidade da pessoa humana. 

Somente assim, se poderá proporcionar na Sociedade a esperança de se fomentar a 
atividade empresarial nas Micro e Pequenas Empresas com o objetivo da construção de uma 
sociedade livre, justa e solidária, que garante o desenvolvimento nacional para erradicar a 
pobreza e a marginalização na busca da redução das desigualdades sociais e na conquista do 
nosso valor maior da dignidade da pessoa humana pessoa.

Por fim, concluiu-se que, por figurar o empreendedor (empresário) como um centro 
para o qual confluem diversas relações sociais, e tendo ela missão tão importante na sociedade, 
faz-se notório que ela também é detentora de uma função social, em reforço, inclusive, da 
própria função social da propriedade, devendo a atividade econômica empresarial atender 
não apenas às finalidades lucrativas dos interesses particulares do empresário/proprietário, 
mas também aos interesses coletivos do bem estar geral da sociedade e ela exerce isso por 
meio da liberdade econômica que possui, liberdade essa atribuída por sua livre iniciativa 
econômica privada, a qual também deve servir para o cumprimento da função social.
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Resumo: Este artigo tem por objetivo analisar o Programa Trans-
cidadania destinado à população Trans (travestis, transformistas, 
transexuais e transgêneros), política pública implementada pela 
prefeitura de São Paulo na gestão de 2013-2016 de Fernando Ha-
ddad. Para atingir esse objetivo adotamos o modelo do Ciclo de 
Políticas Públicas, que é uma metodologia de análise amplamente 
consolidada no campo da Política Pública conforme literatura es-
pecializada (SOUZA, 2006; RODRIGUES, 2010; SECCHI, 2013, 
2016; DYE, 2014). O modelo do Ciclo de Políticas Públicas esta-
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belece um conjunto de fases, que permitem analisar uma política 
pública, desde o momento que um problema público é identifi-
cado e entra para a agenda de um governo até à implementação 
de soluções e a avaliação dos resultados alcançados. O presente 
estudo apresenta apenas resultados preliminares da pesquisa so-
bre o Programa Transcidadania, pois aqui a análise está centrada 
nas fases iniciais do ciclo: i) identificação do problema público, 
por meio de revisão bibliográfica: contextualização histórica e 
conceitual do preconceito, da intolerância e da violência contra as 
minorias LGBTs; ii) formulação de soluções, através de pesquisa 
documental na legislação em vigência: levantamento dos marcos 
legais que surgiram no Brasil na proteção dos direitos das mino-
rias LGBTs; iii) análise da implementação do Programa Transci-
dadania da prefeitura de São Paulo. 

Palavras-chave: Políticas Públicas. Transexuais. Minorias sociais.

Abstract: This article aims to analyze the Transcendental Program 
for Trans people (transvestites, transsexuals, transsexuals and 
transgenders), a public policy implemented by the city of São 
Paulo in the management of 2013-2016 by Fernando Haddad. In 
order to reach this goal, we adopted the model of the Public Policy 
Cycle, which is a widely consolidated analysis methodology in the 
field of Public Policy according to specialized literature (SOUZA, 
2006, RODRIGUES, 2010, SECCHI, 2013, 2016 and DYE, 2014). 
The Public Policy Cycle model establishes a set of phases that 
allow the analysis of a public policy, from the moment a public 
problem is identified and enters the agenda of a government until 
the implementation of solutions and the evaluation of the results 
achieved. The present study presents only preliminary results of 
the research on the Transcity Program, since the analysis here 
is centered on the initial phases of the cycle: i) identification of 
the public problem through a bibliographic review: historical 
and conceptual contextualization of prejudice, intolerance and 
violence against LGBT minorities; ii) formulation of solutions, 
through documentary research in the current legislation: survey 
of the legal frameworks that emerged in Brazil in the protection of 
LGBT minority rights; iii) analysis of the implementation of the 
Transcity Program of the City of São Paulo.

Key-words: Public policy. Transsexuals. Social minorities.
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1. INTRODUÇÃO 

Este artigo tem por objetivo analisar o Programa Transcidadania destinado à popula-
ção Trans (travestis, transformistas, transexuais e transgêneros), política pública implemen-
tada pela prefeitura de São Paulo na gestão de 2013-2016 de Fernando Haddad. Para atingir 
esse objetivo adotamos o modelo do Ciclo de Políticas Públicas, que é uma metodologia de 
análise amplamente consolidada no campo da Política Pública conforme literatura especia-
lizada (SECCHI, 2013, 2016; DYE, 2014; RODRIGUES, 2010, SOUZA, 2006). O modelo 
do Ciclo de Políticas Públicas estabelece um conjunto de fases, que permitem analisar o 
processo de uma política pública desde sua formulação até a avaliação. O número de fases, 
conforme o autor, pode variar, mas há um consenso a partir de muitos estudos empíricos 
que certas fases são constantes. O esquema geral do Ciclo é organizado nas seguintes fases, 
conforme sistematização de Secchi (2013): i) identificação do problema; ii) formação da 
agenda; iii) formulação de soluções/ alternativas; iv) tomada de decisão; v) implementação 
da política pública; vi) avaliação da política pública; vii) extinção da política pública.     

O presente estudo apresenta apenas os resultados preliminares da pesquisa sobre o 
Programa Trascidadania, pois aqui delimitamos nossa análise as fases iniciais do Ciclo: i) 
diagnóstico do problema público: contextualização histórica e conceitual do preconceito, 
da intolerância e da violência contra as minorias LGBTs, por meio de uma pesquisa biblio-
gráfica; ii) formulação de soluções: levantamento dos marcos legais que surgiram no Brasil 
na proteção dos direitos das minorias LGBTs, por meio de pesquisa documental na legisla-
ção em vigência; iii) análise preliminar da implementação do Programa Transcidadania da 
prefeitura de São Paulo. 

2. FASE DA IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA: VIOLÊNCIAS CON-
TRA AS MINORIAS LGBT`S

Para compreender quando e porque surgem marcos legais e políticas públicas de 
proteção às minorias LGBT`s é importante examinar as raízes do problema público que 
envolve esses grupos vulneráveis a preconceitos, exclusão social e violência. A articulação 
entre o problema das minorias transexuais e as soluções políticas e jurídicas é analisada à 
luz do debate conceitual sobre as questões de identidade e de diversidade, conceitos que 
ampliam o campo dos direitos à cidadania, igualdade e justiça social. A análise aborda a 
população LGBT a partir do debate sobre minorias sociais e grupos vulneráveis no âmbito 
dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal de 1988 e dos Direitos 
Humanos Universais.

O conceito de minoria é um indicativo de grupo marginalizado dentro de uma so-
ciedade devido a aspectos econômicos, sociais, sexuais ou de gêneros, culturais, ideológi-
cos, físicos ou religiosos. Estes grupos necessitam de direitos e garantias especiais para a 
realização de cidadania plena, pelo fato de viverem na invisibilidade, subalternidade, perse-
guidos ou dizimados pelo grupo majoritário (BOBBIO, 1988).
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A relação de poder e de desigualdade nessa dinâmica social tem a intenção de con-
trole sobre os demais corpos ou sujeitos. Ser minoria não dependente da quantidade numé-
rica, isto é, uma minoria nem sempre está em menor quantidade. Na Alemanha de Adolf 
Hitler, o partido nazista encarcerou e exterminou milhões com a justificativa de que eles 
não faziam parte da superioridade racial e biológica ariana (ARENT, 2012).

Toda pessoa sem distinção de qualquer espécie deve usufruir de liberdade de expres-
são e igualdade de direitos fundamentais (DUDH, 2018). A promulgação progressiva dos 
princípios de universalidade dos direitos humanos foi constituída imersa em um mundo 
machucado pela guerra, deste modo surge como remédio prescrito para inocular as popula-
ções contra omissões de direitos e instintos terroristas, líderes autoritários e populistas que 
sacrificam os direitos da coletividade em benefício próprio ou a fim de manter a hegemonia 
de seu poder. 

Existem grupos sociais mais susceptíveis a certas tipologias de violência e agressões, 
quais sejam: pobres, negros, indígenas, mulheres e homens transexuais, que muitas vezes 
podem possuir dinâmicas próprias e estar enraizadas na cultura local, regional ou global. 
Tais violações de direitos nunca estão sozinhas, isto é, combinam variantes de preconceitos, 
discriminação, estigmas sociais, crimes e violências – naturalizados, encobertos ou tradi-
cionalizados – que deixa a vítima refém de um jogo de poder (UFSC, 2014). 

A combinação de situações vexatórias e agressão, sobretudo sexuais, geram a hesi-
tação em denunciar o crime e deixa a vítima em uma engrenagem nutrida pelo terror, pelo 
preconceito e pelo medo. Neste contexto, a pessoa que sofre violência para não ver sua 
sexualidade exposta, não ser mais humilhada e na tentativa de não gerar novo conflito ou 
sofrimento prefere abafar o caso. 

O resultado é que o agressor permanece impune e as agressões não são interrom-
pidas. Quando a população transexual vítima de tratamento desrespeitoso e inadequado 
silencia ou é silenciada, alimenta-se uma combinação compulsiva de estereótipos, violência 
simbólica, às vezes violência física, o que torna a atmosfera social um motor de produção 
da homofobia, que leva a crimes gravíssimos de violações de direito como o homicídio 
(ALBUQUERQUE, 2016).

É um grande desafio romper o círculo vicioso de ódio, desconfiança, ressentimento, 
medo e intolerância na relação entre sociedade e população transexual, todavia é preciso 
usar o conhecimento e o potencial de mobilização para desenvolver políticas públicas de 
prevenção à violência mais eficiente, compreensiva e inteligente. 

A luta por reconhecimento da identidade e por cidadania gera enorme impacto sim-
bólico na mídia e na sociedade, e os projetos que se transformaram em leis revelam a deter-
minação por respeito e igualdade de direitos aos grupos minoritários. 

2.1. A Diversidade da sexualidade humana

A vivência e expressão da sexualidade, isto é, a forma como cada pessoa lida com sua 
própria sexualidade ou faz sexo é muito subjetiva. Durante muito tempo a identidade Trans 
ficou encoberta pela ordem do leviano, obscuro, proibido, patológico ou criminal. Uma 



133

trajetória entre o parecer ser, o segredo, a mentira, o preconceito e a não aceitação que vem 
da descoberta de novas possibilidades de fenômenos existenciais:

Nenhuma identidade sexual existe sem negociação ou constru-
ção. Não existe, de um lado, uma identidade heterossexual lá fora, 
pronta, acabada, esperando para ser assumida e, de outro lado, 
uma identidade homossexual instável, que deve se virar sozinha. 
Em vez disso, toda identidade sexual é um construto instável, mu-
tável e volátil, uma relação social contraditória e não finalizada 
(BRITZMAN, 1996, p. 74).

A sexualidade humana é formada por uma múltipla combinação de fatores bioló-
gicos, psicológicos e sociais e é basicamente composta por três elementos: sexo biológico, 
orientação sexual e identidade de gênero. (SÃO PAULO, 2014). 

O sexo biológico é o conjunto de informações cromossômicas, órgãos genitais, capa-
cidades reprodutivas e características fisiológicas que distinguem os “machos” e as “fêmeas” 
(SÃO PAULO, 2014). 

A orientação Sexual é a atração afetiva e/ou sexual que uma pessoa manifesta em 
relação à outra, para quem se direciona, involuntariamente, o seu desejo. Existem três tipos 
majoritários de orientação sexual: Heterossexual: atração afetiva e/ou sexualmente por pes-
soas do sexo/gênero oposto. Homossexual: atração afetiva e/ou sexualmente por pessoas do 
mesmo sexo/gênero. Bissexual: atração afetiva e/ou sexualmente por pessoas de ambos os 
sexos/gêneros (SÃO PAULO, 2014). 

A Identidade de Gênero é a percepção íntima que uma pessoa tem de si como sendo 
do gênero masculino, feminino ou de alguma combinação dos dois, independente do sexo 
biológico. O entendimento que a pessoa tem sobre ela mesma, como se descreve e deseja ser 
reconhecida. Distingui a dimensão biológica da fenomenológica e existencial: a maneira de 
ser homem e de ser mulher é expressa na subjetividade, não é decorrência direta da anato-
mia de seus corpos (SÃO PAULO, 2014).

Desde modo, percebeu-se que nem todas as pessoas possuem a identidade de gêne-
ro que coincide com o sexo biológico, nem todos são biologicamente mulheres e possuem 
identidade de gênero feminina ou biologicamente homens e possuem identidade de gênero 
masculina. 

A sigla LGBT é internacionalmente utilizada para se referir aos cidadãos e cidadãs 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. Os conceitos serão explanados abaixo 
para melhor compreensão. É comum o acréscimo ou decréscimo de letras, pois não conse-
guem abarcar a amplitude da sexualidade humana, fica assim como uma referência e não 
uma determinação.

Lésbicas, representada pela letra L, são mulheres que se sentem atraídas afetiva e/ou 
sexualmente por pessoas do mesmo sexo/gênero. Gays, representados pela letra G, são ho-
mens que se sentem atraídos afetiva e/ou sexualmente por pessoas do mesmo sexo/gênero. 
Bissexuais, representados pela letra B, refere-se a pessoa que se sente atraída afetiva e/ou 
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sexualmente por pessoas de ambos os sexos/gêneros. A letra T tem um arranjo conceitual 
mais elástico e pode significar:

Transexuais – as pessoas que possuem uma identidade de gênero diferente do sexo 
biológico. Homens e mulheres transexuais podem manifestar a necessidade de realizar 
modificações corporais por meio de terapias hormonais e intervenções médico-cirúrgicas, 
com o intuito de adequar seus atributos físicos (inclusive genitais – cirurgia de redesignação 
sexual) à sua identidade de gênero. Entretanto, nem todas as pessoas transexuais manifes-
tam esse tipo de necessidade.

Travesti – pessoa que nasce com sexo masculino e tem identidade de gênero fe-
minina, assumindo papéis de gênero diferentes daqueles impostos pela sociedade. Muitas 
travestis modificam seus corpos por meio de terapias hormonais, aplicações de silicone e/
ou cirurgias plásticas, mas, em geral, não desejam realizar a cirurgia de redesignação sexual 
(conhecida como “mudança de sexo”).

Transgênero – é uma terminologia normalmente utilizada para descrever pessoas 
que transitam entre os gêneros, englobando travestis, transexuais, crossdressers, transfor-
mistas ou drag queens/kings. Contudo, há quem utilize esse termo para se referir apenas 
àquelas pessoas que não são nem travestis e nem transexuais, mas que vivenciam os papéis 
de gênero de maneira não convencional. 

Antes de falarmos sobre o histórico do movimento LGBT, é preci-
so entender o que é LGBT. É uma sigla que designa lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis e transexuais. Em alguns locais no Brasil, o 
T, que representa a presença de travestis e transexuais no movi-
mento, também diz respeito à transgêneros, ou seja, pessoas cuja 
identidade de gênero não se alinha de modo contínuo ao sexo que 
foi designado no nascimento (crossdressers, drag queens, trans-
formistas, entre outros). (FACCHINI, 2016, p.5).

Uma vez exposto um pouco da diversidade sexual e as letras que compõem a sigla 
LGBT, importante refletir a luta histórica contra o preconceito e a luta para aceitação dessa 
população nos últimos anos.

2.2. Nem todos são cisgêneros

Chamamos de cisgênero, ou de “cis”, as pessoas que se identificam com o gênero que 
lhes foi atribuído ao nascer (JESUS, 2012, p.11). Viver experiências de (re) conhecimento 
ao gênero que foi compulsoriamente designada quando nasceu é comum na infância e na 
adolescência. Os sujeitos quando começam a descobrir atrações não cisgêneras duradoras 
ou permanentes sentem um desconforto que não conseguem explicar de imediato, e depen-
dendo a quem recorrer as dúvidas só aumentarão. 
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Neste contexto, ser menino e ter de brincar de carrinho ou ser menina e ter de brin-
car de boneca, pode transforma-se num desconforto terrível. Esse conflito existencial pre-
coce, desde já, segrega. Há um tratamento de estranheza a quem difere do padrão hetero-
normativo esperado e sonhado por alguém maior e importante. Em casa ou vizinhança 
estar fora do padrão, especialmente na adolescência e puberdade, gera não só desconforto 
existencial como agressões e violência por alguém da família, pessoas próximas ou da vizi-
nhança (CARRARA, 2013). 

Nesse tipo de caso encontra-se uma variedade de criminalidade interativa como 
ameaças e espancamentos para se tornar o que nunca se foi, divergências no modo de con-
ceber a realidade e conflitos conjugais ou domésticos. Existe um movimento circular que 
acompanha estas violências às minorias sexuais, como a população LGBT, que se manifesta 
através de insinuações veladas, ameaças de revelação ou publicização da identidade secreta, 
intimidações, escândalo na vizinhança, no trabalho, telefonemas e mensagens eletrônicas, 
que em um segundo momento pode transformar-se em agressões físicas e homicídios com 
extremada crueldade. Tais comportamentos discriminatórios exigem um planejamento efi-
ciente de um conjunto de ações político-institucionais para o seu enfrentamento, isto é, 
Políticas Públicas (ISER, 2001). 

A falta de preparo para lidar com o diferente não permanece apenas na esfera domés-
tica e familiar. Na esfera da vitimização homossexual concentram-se agressões que podem 
ser classificadas até mesmo como crimes de ódio. Vão desde práticas de discriminação em 
estabelecimentos comerciais, na escola ou no trabalho (fazer piadas, insultar, não permitir 
a entrada ou ingresso, prestar um mau atendimento ou demitir) até agressões físicas e, na 
ponta da vitimização letal: os assassinatos (OLIVEIRA, 2016).

A importância de situar essas violências como crimes de ódio está em compreender 
a homofobia como uma variante das formas de intolerância. E, apoiar institucionalmente 
a luta das minorias pelo respeito, pela valorização da diferença, na tentativa de agir na pre-
venção da violência como via para a construção da democracia, da cidadania plena e da 
identidade com respeito à diversidade.

As minorias recebem quase sempre um tratamento discriminatório por parte da 
maioria. Nos últimos trinta anos a palavra minoria tem sido utilizada em dois sentidos: 
grupo de pessoas que nas relações sociais se encontra numa situação de dependência ou 
desvantagem em relação a um outro grupo, maioritário, ambos integrando uma sociedade 
mais ampla. E o outro sentido, é quando é oposição num país pouco democrático, ocupan-
do lugar subordinado na estrutura política, tendo pouca chance de ação (CHAVES, 1970).

O sociólogo Mendes Chaves diz que a palavra minoria se refere a um grupo de pes-
soas que de algum modo e em algum setor do convívio comum dentro de uma sociedade 
mais ampla se encontra numa situação de dependência ou desvantagem social em relação a 
outro grupo majoritário. As minorias recebem quase sempre um tratamento discriminató-
rio e preconceituoso por parte da maioria (CHAVES, 1970).
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A população trans é um exemplo de grupo minoritário em situação de desvanta-
gem social, por isso é muito comum hoje a luta para que suas demandas e direitos sejam 
atendidos nos meios institucionais. Por muito tempo essa minoria não encontrou amparo 
suficiente na legislação, o que fez com que esse grupo permanecesse na vulnerabilidade.

Desde que toma consciência de estar no mundo, qualquer indivíduo pode sentir 
atração pelo mesmo sexo, um comportamento observável entre seres humanos e demais 
animais, e que, em todos os tempos e lugares, sempre houve a não identificação com o 
gênero de nascimento. Mesmo assim, a minoria LGBT vive em um estado de constante re-
começo de sua identidade social e reafirmação a todo o momento perante a sociedade, a fim 
de exigir direitos negados. E, devido essa negação de existência, essa minoria parece viver a 
constante formação da sua identidade (BUTLER, 2003).

Segundo Butler (2013) existe um padrão heteronormativo compulsório estabeleci-
do. A minoria estudada busca não ser esmagada por esse padrão vigente. Com o auxilio dos 
meios de comunicação e da globalização, a situação foi levada ao conhecimento de todos, 
de que existem grupos discriminatórios e é preciso lutar contra os preconceitos de grupos 
dominantes.

Atualmente veem-se muitas militâncias se organizando e realizando ações públicas, 
protestos e manifestações em todo mundo. O grande marco internacional do movimento 
homossexual, que perdura até hoje, foi a revolta de Stonewall, em um bar de frequência 
homossexual em Nova York. Este espaço era constantemente abordado pela polícia, ao par-
tirem para o confronto aberto com os policiais em 28 de junho de 1969, a data se interna-
cionalizou como o “Dia do Orgulho Gay”. Tal ato não é apenas para fantasiar ou festejar, 
mas surge como ato político a fim de aumentar a consciência da população em geral quanto 
à violação de direitos, as desigualdades sofridas e a necessidade do respeito à diferença, 
resultado de constantes e articuladas estratégias discursivas.

Na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro um grande marco foi à implantação de 
Centros Cidadania LGBT, que desenvolvem ações permanentes de combate à homofobia, 
respeito à diversidade sexual e incorporação concreta de ações de prevenção de múltiplas 
violências. A discussão sobre o potencial destes centros e as acepções simbólicas que o tema 
das minorias oferece, fez pensar programas de prevenção, paradigmas de proteção e os ele-
mentos destrutores da reprodução da violência, no caso específico da população LGBT e a 
questão da homofobia. 

O atual contexto ainda reflete a tendência histórica de bandeiras conservadoras que 
legitimam preconceito e usurpação de direitos. Assiste-se ao retrocesso da cura gay, a afir-
mação do patriarcalismo, a falta de espaço para uma discussão ética embasada em catego-
rias científicas e o comprometendo assim o fazer científico, a liberdade de agir e a cidadania. 
Ainda presenciamos grupos que insistem num modelo único de família, segue a negação 
de outros modelos ou o não reconhecimento à diversidade sexual, bem como a tentativa de 
proibição sobre ensino dos resultados sobre estudos de identidade de gênero nas escolas, 
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endossando a perseguição às minorias, a censura e a indiferença para com os diferentes e 
divergentes grupos sociais e culturais, e de modo mais amplo, a exclusão de pessoas e gru-
pos sociais. 

Os estudos sobre sexualidade, durante muito tempo, denotaram a heterossexua-
lidade como algo essencial, determinada biologicamente e condicionada na ordem dos 
valores e da moral, construídos social e historicamente por uma rede de sentidos, que 
foram naturalizados, excluindo outras formas da vivência da sexualidade, segundo Mar-
tins-Silva et al. (2012). Por tanto, o objeto dessa pesquisa é a população trans, que destoa 
amplamente de explicações biologizantes: posto que apresentam identidade de gênero 
oposta ao atribuído biologicamente à “maioria” heterossexual enquanto padrão de nor-
malidade. (GEOVANINI, 2010). Vale ressaltar entre a população de Lésbicas, Gays, Bis-
sexuais, Travestis e Transexuais (LGBT), as pessoas da letra T são as que mais sofrem com 
o preconceito e a discriminação no ambiente familiar, escolar, religioso e social. 

Ao grupo Trans há muita falta de aceitação, o que também cria muita dificuldade de 
empregabilidade. Restando trabalhos relacionados à estética, telemarketing e a ocupação 
informal. Muitos atuam como profissionais do sexo, recorrendo à prostituição, reconhecida 
como um espaço de múltiplas formas de agressões.

 Segundo Hartmann (2017) a violência a qual estão sujeitas, seja psicológica ou fí-
sica, é naturalizada no imaginário social, formulada por significações do que é ser travesti 
e transexual engendradas e generalizadas sobre o preconceito e discriminação no universo 
desta categoria. Confirma-se esta afirmação, segundo Carrara (2013), através dos dados 
sobre a violência que este público enfrenta no Brasil, sendo declarado em uma investigação, 
da qual 10% dos sujeitos entrevistados sentem ódio e aversão por pessoas Trans, sendo 
maior a parcela confessada por homens. 

Quando se considera apenas a antipatia pelo público, os números elevam-se para 
46%. Análoga a uma rota de fuga pela sobrevivência, as pessoas com identidades transgêne-
ro são “não visíveis” na experiência e vivência societária, escapando à norma social e sendo, 
portanto, renegadas a uma subsistência oculta e vitimadas pelo preconceito imposto pela 
normatização social, conforme Silva (2016). 

Apesar das conquistas e garantias constitucionais e outros direitos obtidos pela 
população LGBT, o Brasil se mostra como um dos países com forte intolerância contra 
esse segmento. 

Para Silva (2016), a diversidade tipológica da intolerância e da violência varia de for-
ma crescente, desde o assédio moral, a discriminação até a morte. O ocultamento das for-
mas de violência e o silenciamento imposto a sujeitos Trans no cotidiano de sua experiên-
cia, revela a carência de estratégias de atenção direcionada a essa população e sua situação 
de vulnerabilidade. Frente à escassez de informações científicas intenciona-se, portanto, 
contribuir para a formação de conhecimentos que sejam capazes de ampliar a visibilidade 
e a discussão sobre o tema.
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3. FASE DA FORMULAÇÃO DE SOLUÇÕES: A PROTEÇÃO LEGAL 

Após a identificação do problema por meio da análise de questões como: discrimi-
nação, preconceito e violência direcionados às minorias LGBT`s, examinaremos algumas 
medidas protetivas seja na forma de Leis e de Políticas Públicas que foram formuladas para 
minimizar ou solucionar o problema. Os marcos legais indicam não apenas a fase que o 
problema entra na agenda institucional dos governos, mas a fase em que soluções são for-
muladas em termos de marcos institucionais e garantia de direitos, sendo esse o primeiro 
passo para a formulação e a implementação de uma política pública.

No Brasil, a partir da promulgação da Constituição Federal em 1988, sinaliza-se com 
a vontade de estabelecer uma sociedade mais comprometida com a redução de toda forma de 
discriminação, ou seja, a igualdade entre “todos” ficou garantida por lei, com previsão expres-
sa nos artigos 3º e 5º.  Entre os Princípios Fundamentais da República Federativa do Brasil sob 
o aspecto da proteção de todos sem qualquer tipo de discriminação dita o artigo 3º: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federa-
tiva do Brasil:
[...]
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
(BRASIL, 1988).

O artigo 5º, por sua vez, incluso no Título dos Direitos e Garantias Fundamentais, 
preceitua que: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garan-
tindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes” (BRASIL, 
1988). Os princípios jurídicos que devem nortear todo o ordenamento jurídico de um país 
são fundamentais para uma legislação coerente com os desejos dessa sociedade. Quanto aos 
princípios Celso Antônio Bandeira de Mello (1997, p. 573) defende que:

Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema 
verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia 
sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de 
critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente 
por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no 
que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico [...]. 

É certo que, a partir da previsão constitucional, lentamente, o ordenamento jurídico 
nacional vem se adequando para que “todos” sejam efetivamente contemplados, incluindo 
neste “todos” o grupo reconhecido atualmente como transcidadãos, que, até o advento da 
Constituição Federal de 1988 não eram detentores de qualquer proteção legal. Esse grupo 
de pessoas luta incansavelmente para conquistar, com base na previsão constitucional, o 
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reconhecimento da sua dignidade. Exemplos dessa luta são algumas conquistas ao longo 
desses 30 anos a proteção de sua identidade, da sua cidadania, o reconhecimento da união 
civil entre pessoas do mesmo sexo, entre outros. 

Contudo, persiste a resistência dos legisladores em criminalizar as condutas discri-
minatórias cometidas contra esse grupo, o que faz com que, até hoje, o crime de homofobia 
não esteja tipificado, evitando a punição daqueles que insistem em subjugar outro ser hu-
mano por absoluta intolerância as diferenças. 

Alguns exemplos legais que demonstram um avanço da legislação no sentido da 
previsão constitucional são as Resoluções nº 11/2014 e 12/2015 do Conselho Nacional de 
Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis 
e Transexuais ligado à Secretaria de Direitos Humanos que estabelecem: 

Resolução nº 11/2014 - Estabelece os parâmetros para a inclusão 
dos itens “orientação sexual”, “identidade de gênero” e “nome so-
cial” nos boletins de ocorrência emitidos pelas autoridades poli-
ciais no Brasil. (BRASIL, 2014).
Resolução nº 12/2015 - Estabelece parâmetros para a garantia das 
condições de acesso e permanência de pessoas travestis e tran-
sexuais - e todas aquelas que tenham sua identidade de gênero 
não reconhecida em diferentes espaços sociais - nos sistemas e 
instituições de ensino, formulando orientações quanto ao reco-
nhecimento institucional da identidade de gênero e sua operacio-
nalização. (BRASIL, 2015).

No âmbito estadual o estado de São Paulo estabeleceu através do Decreto 55.588 de 
17 de março de 2010 que os funcionários públicos devem adotar o tratamento nominal das 
pessoas transexuais e travestis nos órgãos públicos do Estado de São Paulo pelo prenome 
que esta se identificar, conduto a punição por descumprimento é apenas administrativa. 
(SÃO PAULO, 2010). Porém, embora haja uma luta constante pela adequação do ordena-
mento jurídico e os avanços alcançados, por vezes, os direitos do transcidadãos não são 
respeitados. 

4. FASE DA IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES: PROGRAMA 
TRANSCIDADANIA

Em 29 de maio de 2015, foi lançado o Programa Transcidadania na cidade de São 
Paulo, durante a gestão municipal (2013 a 2016), com objetivo de promover a reintegra-
ção social e incentivar a colocação profissional para travestis e transexuais. O Programa 
Transcidadania é uma política pública elaborada e implementada visando solucionar ou 
minimizar os problemas do preconceito, da exclusão social, da discriminação, da violência 
contra as minorias Trans:
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O Transcidadania é um programa da Prefeitura de São Paulo des-
tinado a promover os direitos humanos, cidadania e condições 
de oportunidades de vida para mulheres transexuais e travestis 
e homens trans em situação de vulnerabilidade social. O Pro-
grama possui como dimensão estruturante o aumento do nível 
de escolaridade e possibilita condições de autonomia financeira, 
por meio da transferência de renda condicionada à execução de 
atividades relacionadas ao Programa. Há formação profissional e 
formação cidadã. A essas ações soma-se um exercício de aperfei-
çoamento institucional, no que tange a qualificação de serviços e 
equipamentos públicos para atendimento qualificado e humani-
zado desta população (CONCILIO,  2017, p.2).

O projeto procurou favorecer o acesso à escola e a cursos profissionalizantes, inicial-
mente selecionou 100 beneficiários e ofereceu um auxílio de aproximadamente um salário 
mínimo paulista, além de realizar campanhas de respeito ao nome social. Essa população é 
excluída de processos sociais, sobretudo educação e trabalho, de fato, são vistas nas esqui-
nas ou em becos escuros, ao invés de nas escolas e nas empresas. Historicamente direitos 
lhes são negados em função do preconceito e da violência, motivo que leva ao distancia-
mento das carteiras escolares. 

Fazer Política Pública para as minorias no Brasil é uma dimensão que ainda precisa 
ser melhor estudada, compreendida e aproveitada, pela academia, pelo movimento social e 
pelo poder público, respectivamente, conforme Concilio (2017).

O Programa Transcidadania representa grande investimento em Política Pública 
LGBT em nosso país. Trouxe consideráveis impactos na vida de cada participante, devido 
sua capacidade de inspirar outras iniciativas voltadas a esse público, para diversas partes do 
Brasil e do mundo. 

Em todos os tempos grupos humanos sempre tiveram modos de invisibilizar ou vi-
sibilizar a própria sexualidade ou a aceitação das diferentes sexualidades, com usos diver-
sos de linguagem escrita, verbal, não verbal ou sincrética. O discurso da necessidade de 
cidadania ao público trans, revela a tensão dialética entre direitos e deveres, entre inclusão 
e discriminação, valores passíveis de serem formalizados no âmbito de Políticas Públicas.

A tentativa de reflexão das múltiplas violências permite melhor compreensão das 
ideologias de visibilidade e inviabilidades das subjetividades, ao mesmo tempo que apon-
tam as escolhas que podem favorecer a solidificação da cidadania, que implica em um enun-
ciado de reconhecimento das diferenças. 

O signo icônico da transexualidade mnemonicamente lembra a violência, a trans-
fobia, o bulliyng ou a prostituição tomando conta de certas ruas da cidade. Uma realidade 
que precisa ser modificada na sua mente e no comportamento social, de modo a corrigir as 
sínteses negativas aureadas sobre a pessoa trans.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente artigo, pretendeu-se tecer uma análise preliminar do Programa Trans-
cidadania implementado pela prefeitura de São Paulo entre 2015 e 2016 à luz do modelo 
do Ciclo de Políticas Públicas. O modelo do Ciclo foi adotado enquanto estratégia meto-
dológica para sistematizar os problemas, questões, dados e conceitos implicados no pro-
cesso de formulação e implementação de uma política pública. Neste trabalho analisamos 
apenas as seguintes fases: i) identificação do problema da discriminação, do preconcei-
to, da violência, da exclusão das minorias LGBT, especificamente das minorias Trans ao 
exercício pleno na cidadania. 

A identidade das minorias sexuais que se encaixam na abreviação “Trans”, não pode 
ser reduzida à noções biologizantes nem cisgêneras. A população trans até que chegue o 
momento de incidir à fase de descoberta e ir a fase do amadurecimento identitário, sofre 
com o preconceito de si mesmo ou uma possível estranheza de seu ser, etapa que fica ainda 
mais difícil pela discriminação no ambiente familiar, escolar, religioso e social por não se 
encaixar no padrão heteronormativo vigente.

Padecem com a dificuldade de empregabilidade devido sua orientação sexual e os 
encontramos em subempregos. São comuns trabalhos relacionados à estética e telemarke-
ting, uma vez que são áreas em que as pessoas não precisam se identificar e podem assumir 
um nome de trabalho e quando na prostituição, um “nome de guerra”, pois a situação exis-
tencial de precariedade muitas vezes leva as drogas, ao crime e a atuação como profissionais 
do sexo. 

O fato de precisar recorrer à prostituição é notório e lastimável, por ser um ambiente 
de múltiplas formas de agressões. Estender a essa população ações preventivas de prestação 
de serviços sociais e de saúde pública, bem como a criação de Políticas Públicas tornou-se 
necessário para resolver esse problema social.

Apesar das conquistas e garantias constitucionais e outros direitos obtidos pela po-
pulação LGBT, os centros LGBT, direito ao nome social, a adoção de filhos e a união civil, 
o Brasil ainda se mostra como um dos países com forte intolerância contra esse segmento. 

Com a finalidade de inclusão a Prefeitura de São Paulo lançou em 29 de maio de 
2015, o Programa Transcidadania, com objetivo de promover a reintegração social e in-
centivar a colocação profissional para travestis e transexuais, política pública que obteve 
considerável sucesso, porém há muito o que fazer ainda.

O impasse nos planos nacionais de educação, a bancada conservadora, os debates 
equívocados sobre a ideia de ideologia de gênero e os retrocessos quanto à cura gay descon-
sideram os avanços da ciência sobre sexualidade e transexualidade, destruindo a luta polí-
tica e social, para que se enxergue o ser a partir de sua identidade, e não de seu biológico. 
Enquanto isso, mulheres e homens transexuais continuam a se esconder ou automedicar, 
num mundo de subalteridade que não os reconhece.
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PÚBLICAS E DIREITOS PROTETIVOS

THE CONSTRUCTION OF THE MINORITY CONCEPT  
AND ITS RELEVANCE FOR THE FORMULATION OF 

 PUBLIC POLICIES AND PROTECTIVE RIGHTS
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Sumário: 1 Introdução. 2 A construção do conceito de minoria. 
2.1 O par maioria-minoria no vocabulário da Ciência Política. 2.2 
O elemento da subjugação/vulnerabilidade no vocabulário da So-
ciologia. 2.3 O elemento da diferença/diversidade no vocabulário 
da Antropologia. 3 Diferentes abordagens do direito de proteção 
das minorias. 3.1 Direitos Humanos. 3.2 Direitos das Minorias. 
3.3 Autodeclararão (auto-identificação, auto-atribuição). 3.4 So-
berania e povos indígenas. 4 Para uma teoria geral de proteção às 
minorias. 4.1 Princípio da dignidade humana e da maior prote-
ção possível. 4.2 Princípio da igualdade. 5 Considerações finais. 
6 Referências.

Resumo: Este trabalho delimita os seguintes objetivos: partindo 
da hipótese segundo a qual os conceitos são construções históri-
co-política-filosófico-social pretende-se: 1. Examinar os compo-
nentes que o termo minoria carrega dos vocabulários da Filoso-
fia/Ciência Política, da Sociologia e da Antropologia, por meio de 
uma breve revisão do debate em torno dos elementos que balizam 
os diferentes usos dos termos minorias e grupos vulneráveis; 2. 
Verificaras implicações da falta de uma definição consensual so-
bre o conceito de minorias e grupos vulneráveis e o conflito entre 
diferentes abordagens jurídicas que tratam do direito à proteção; 
3. Avaliar a relevância ou não da construção de uma teoria geral, 
que estabeleça regras e critérios de identificação de tais grupos 
minoritários, enquanto pressuposto do processo de especificação 

1 *Doutora em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP). Bacharel em Ciências Sociais pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Profa. do Mestrado em Políticas Públicas da Univer-
sidade de Mogi das Cruzes, São Paulo. barb.lucrama@hotmail.com



145

dos sujeitos de direito, tanto para a formulação de políticas públi-
cas específicas e eficazes de proteção, quanto para a aplicação de 
normas protetivas no campo do direito.

Palavras-chave: Minorias. Grupos Vulneráveis. Direito. Políticas 
Públicas.

Abstract: This work delimits the following objectives: starting 
from the hypothesis that the concepts are historical-political-
philosophical-social constructs is intended: 1. Examine the 
components that the term minority carries the vocabulary of 
Philosophy/Political Science, Sociology and Anthropology, by 
means of a brief review of the debate around the elements that 
mark the different uses of the terms minorities and vulnerable 
groups; 2. To examine the implications of the lack of a consensual 
definition of the concept of minorities and vulnerable groups 
and the conflict between different legal approaches dealing 
with the right to protection; 3. Evaluate the relevance or not 
of the construction of a general theory, which establishes rules 
and criteria for the identification of such minority groups, as a 
prerequisite of the process of specification of the subjects of law, 
both for the formulation of specific and effective public policies 
of protection, and for the application of protective norms in the 
field of law.

Keywords: Minorities. Vulnerable Groups. Right. Public policy.

1. INTRODUÇÃO

Na literatura especializada não há uma definição única sobre o conceito de políticas 
públicas (SOUZA, 2006; RODRIGUES, 2010; SECCHI, 2013, 2016) este fato, porém, não 
revela uma deficiência, mas a riqueza do debate típico das Ciências Sociais, que permite 
perspectivas diferenciadas de abordagens, além do fato da política pública se afirmar como 
um campo de estudos interdisciplinares. Tal complexidade não impede que se adote defini-
ções mínimas, conforme revisão de Souza(2006, p.24) sobre os autores clássicos fundadores 
da área: 

Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da po-
lítica que analisa o governo à luz de grandes questões públicas e 
Lynn (1980), como um conjunto de ações do governo que irão 
produzir efeitos específicos. Peters (1986) segue o mesmo veio: 
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política pública é a soma das atividades dos governos, que agem 
diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida 
dos cidadãos. Dye (1984) sintetiza a definição de política pública 
como “o que o governo escolhe fazer ou não fazer”. A definição 
mais conhecida continua sendo a de Laswell, ou seja, decisões e 
análises sobre política pública implicam responder às seguintes 
questões: quem ganha o quê, por quê e que diferença faz.

A formulação e a implementação de políticas públicas protetivas para as chamadas 
minorias sociais exigem critérios claros para a identificação e especificação de tais grupos, 
sobretudo, quando se trata do processo de especificação dos sujeitos de direito. Entretanto, 
uma primeira dificuldade quando se pensa em políticas públicas de proteção dos direitos 
das minorias e dos grupos vulneráveis reside na definição desses termos. Isto porque tais 
termos, assim como quase todos os conceitos do vocabulário das ciências humanas e so-
ciais, são construções históricas, sociais, políticas, filosóficas, culturais e jurídicas. 

A definição de conceitos como construção não é nova. Deleuze e Guattari defendem, 
em O que é a Filosofia? (2001), que a tarefa própria da filosofia, em distinção à ciência e à 
arte, é a construção de conceitos: “a filosofia é um construtivismo, e o construtivismo tem 
dois aspectos complementares: criar conceitos e traçar um plano” (2001, p.51).2No campo 
das ciências humanas e sociais esta tese também não é original, diversos estudiosos partem 
do pressuposto de que os termos dos vocabulários técnicos surgem de um processo amplo 
de construção. No caso específico dos termos minorias e grupos vulneráveis, Liliana Jubilut 
afirma que tais termos são “um construído histórico-politico-filosófico-social” (2013, p.15).

A dificuldade de uma definição geral decorre do próprio processo histórico de cons-
trução de tais termos em resposta às dinâmicas destes sujeitos sociais minoritários enquan-
to sujeitos portadores de direitos. Neste viés, surge a necessidade de estabelecer alguns pa-
râmetros e critérios de identificação para tipificar as minorias e grupos vulneráveis como 
portadores de direitos e de políticas específicas de proteção. 

Toda definição geral parte de certo nível de universalização e abstração das caracte-
rísticas particulares do objeto em questão. Não obstante, há um certo consenso entre estu-
diosos que os sujeitos coletivos identificados como minorias e grupos vulneráveis vivem em 
situação de não dominância ou de subjugação em relação à sociedade majoritária. 

Em um primeiro momento, o termo minoria foi empregado para referir-se aos gru-
pos ético-raciais em situação de não-dominância em relação à cultura e aos valores domi-
nantes em um pais. No caso do Brasil, os afrodescendentes, indígenas e imigrantes. Con-
tudo, surgiu a necessidade de ampliação do conceito de minorias para outros grupos em 
situação de vulnerabilidade nas sociedades modernas, tais como: mulheres, crianças, ido-
sos, deficientes, população LGBT, moradores em situação de rua, entre outros.
2  Não pretendemos examinar aqui estes dois aspectos do construtivismo deleuzeano, tema que foi 

objeto do artigo: RAMACCIOTTI, B.L. Construtivismo de Deleuze: filosofia como construção de 
conceitos. In. Carvalho, M.; Fornazari, S. K.; Haddock-Lobo, R. Filosofias da Diferença. Coleção 
XVI Encontro ANPOF: ANPOF, p. 20-38, 2015. Disponível em: http://www.anpof.org/portal/ima-
ges/Colecao_XVI_Encontro_ANPOF/Filosofias_da_Diferena.pdf#page=20.
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Este trabalho delimita os seguintes objetivos: partindo da hipótese segundo a qual os 
conceitos são construções histórico-política-filosófico-social:

1. Examinar os componentes que o termo minoria carrega dos vocabulários da Filo-
sofia/Ciência Política, da Sociologia e da Antropologia, por meio de uma breve revisão do 
debate em torno dos elementos que balizam os diferentes usos do termo por cada ciência 
social; 

2. Verificar as implicações da falta de uma definição consensual sobre o conceito de 
minorias e grupos vulneráveis e o conflito entre diferentes abordagens jurídicas que tratam 
do direito à proteção; 

3. Avaliar a relevância ou não da construção de uma teoria geral, que estabeleça re-
gras e critérios de identificação de tais grupos minoritários, enquanto pressuposto do pro-
cesso de especificação dos sujeitos de direito, tanto para a formulação de políticas públicas 
específicas e eficazes de proteção, quanto para a aplicação de normas protetivas no campo 
do direito.

2. A CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE MINORIA 

Deleuze e Guattari (D&G, 2001) apontam vários traços constitutivos do processo de 
construção de um conceito filosófico, aqui destacamos alguns. i) Não há conceito simples, 
todo conceito tem componentes, é uma multiplicidade. Mesmo o primeiro conceito, pelo 
qual uma filosofia começa, possui vários componentes. É um todo, porque totaliza seus 
componentes, mas um todo fragmentário. ii) Todo conceito remete a um problema. iii)
Todo conceito possui uma história. Em um conceito há pedaços ou componentes vindos de 
outros conceitos, que respondiam a outros problemas. Estes três traços constitutivos, nos 
servem de guia para compreender a mutação operada nos termos nascidos no campo da 
Filosofia para o campo das Ciências Sociais.

Jubilut (2013) não fala em componentes conceituais, mas aponta três elementos ba-
silares para a construção do conceito de minoria. O primeiro elemento, reside no fato “da 
conceituação de minoria ser um construto histórico-político-filosófico-social” (p.15). O 
segundo elemento basilar: a ideia de diferenciação associada a ideia de diversidade, pois a 
construção do conceito de minoria implica na ideia de grupo diferente em relação à maioria 
da sociedade. O “terceiro elemento fundacional da temática minoritária vem a ser a ideia de 
subjugação, que significa a exclusão (total ou parcial) de um determinado grupo da partici-
pação ativa nas relações de poder” (p.15).

A tríade dos traços constitutivos de todo conceito filosófico, conforme D&G: i) ser 
uma multiplicidade-fragmentária, ii) responder a um problema, ii) ter uma história; jun-
tamente com a tríade dos elementos basilares apontados por Jubilut (2013): i) construto, 
ii) subjugação; iii) diferenciação-diversidade; remete-nos para o deslocamento de três pa-
res-conceituais do campo da Filosofia para o campo das Ciências Sociais: Ciência Política, 
Sociologia e Antropologia. Os três pares conceituais que foram deslocados por cada ciência 
são respectivamente: i) maioria e minoria; ii) dominância e não-dominância ou subjugação; 
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iii) igualdade e diferença ou identidade diversidade.  Examinaremos essa dinâmica de cons-
trução- deslocamento operada pelos vocabulários técnicos dessas Ciências Sociais.

2.1. O par maioria-minoria no vocabulário da Ciência Política

No vocabulário clássico da Filosofia Política herdado pela Ciência Política, o ter-
mo minoria é empregado em contraponto à maioria, sendo o princípio da maioria o que 
legitima o exercício do poder na definição clássica (aristotélica) da democracia, como go-
verno do povo ou de todos os cidadãos (BOBBIO, 1986, p.319). Mas foram as concepções 
medievais e modernas da democracia que introduziram a teoria da soberania popular, que 
concebe o povo como a fonte originária do poder soberano, de onde deriva o princípio 
da maioria numérica como critério para eleições dos representantes e para as decisões de 
órgãos políticos supremos (BOBBIO, 1986, p.327). Nas democracias representativas mo-
dernas, a maioria é aquela que vence as eleições e seus representantes ocupam os órgãos 
de poder do Estado. Portanto, o par maioria-minoria é definido pelo elemento numérico, 
indicando quem ganha e quem perde as eleições, quem exerce o poder político enquanto 
situação e quem é a oposição. 

Os Estados modernos instituem os direitos civis, políticos e sociais legitimados pelo 
princípio da maioria representativa, devendo esta representar, nas democracias, os interes-
ses e demandas do povo, da maioria entendida como todo cidadão. Entretanto, sabe-se que 
historicamente este processo não se deu sem tensões e exclusões, pois os direitos civis à 
liberdade e à igualdade teve uma instituição mais formal do que de fato para todos, apenas 
uma minoria da população, os proprietários, gozavam da cidadania plena.

Conforme o esquema proposto pelo sociólogo inglês T.H. Marshall no estudo clás-
sico, “Cidadania, classe social e status” (1967), a instituição do direito e da cidadania nas 
sociedades modernas seguiu uma ordem cronológica e lógica, a qual mostra que os direitos 
não foram instituídos todos de uma vez para todos: no século XVIII surgem os direitos 
civis, no século XIX os direitos políticos e no século XX os direitos sociais são garantidos a 
todo cidadão. 

Portanto, se verifica que no decorrer da formação dos Estados modernos o status de 
cidadão foi sendo ampliando na medida em que as massas trabalhadoras se organizavam e 
reivindicavam por direitos civis de fato (igualdade, liberdade para todos), políticos (parti-
cipação no governo, votar e ser votado) e direitos sociais enquanto um mínimo e bem-estar 
social (salário digno, aposentadoria, saúde, educação, moradia, transporte, cultura, etc.). 

Neste longo processo histórico, o próprio conceito de cidadania foi sendo alargado, 
posto que no século XVIII ser cidadão e fazer parte da maioria no exercício do poder polí-
tico significava ser proprietário, de modo que a maioria da população, qual seja, os traba-
lhadores assalariados (não-proprietários), as mulheres, entre outros grupos minoritários, 
não possuíam status de cidadão. Neste contexto, ficou cada vez mais clara a insuficiência do 
critério numérico para a distinção entre os termos minoria-maioria, posto que as minorias, 
muitas vezes, correspondem numericamente à maioria da população, como no caso das 
mulheres, dos pretos, pardos e pobres no Brasil. 
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2.2. O elemento da subjugação/vulnerabilidade no vocabulário da Sociologia

A defesa de direitos vinculados ao conceito de cidadania foi um grande salto ins-
tituído pelas sociedades modernas. A Declaração francesa dos Direitos do Homem e do 
Cidadão de 1789, foi um marco em termos de documentos do Direito Internacional, pois 
estabelece pela primeira vez “que os homens nascem e permanecem livres e iguais em seus 
direitos”. A ideia da cidadania plena ganhou força no contexto dos Estados democráticos de 
Direito, colocando na pauta das reflexões teóricas e da prática social o problema das desi-
gualdades e das exclusões de grande parte da população mundial, que vivia em situação de 
subjugação, exploração, violência e exclusão, sem representação política para a conquista de 
seus direitos civis, políticos e sociais.  

A insuficiência do elemento numérico para o emprego do termo minoria na defi-
nição de grupos e sujeitos sociais exigiu outra construção conceitual no vocabulário da 
Sociologia, que conforme Chaves (1977): tem sido utilizado em dois sentidos: 1. Significa 
um grupo de pessoas em uma sociedade, que se encontra numa situação de dependência ou 
não-dominância em relação a um outro grupo, “maioritário”. “As minorias recebem quase 
sempre um tratamento discriminatório por parte da maioria”, por questão de gênero, de 
religião, de idade, etc.; 2. “Exprime as denominadas “minorias nacionais”, grupos raciais 
ou étnicos que, em situação de minoria, cointegram juntamente com uma maioria um de-
terminado Estado” (p.149). Como no caso de negros, pardos, indígenas, quilombolas no 
Brasil. Chaves enfatiza que: “a característica essencial desses grupos não se reduz a termos 
numéricos, e sim a certas feições estruturais básicas nas inter-relações maioria-minoria, 
como a relação de poder, de acordo com a qual se verifica uma superioridade da “maioria” 
frente a uma minoria, inferior quanto ao poder” (CHAVES, 1977, p.150).

A insuficiência do critério numérico fez com que vários teóricos empregassem a ex-
pressão grupos vulneráveis para definir melhor a noção de minoria, pondo em relevo o 
elemento da não-dominância, da subjugação ou da vulnerabilidade, independente da quan-
tidade de membros do grupo. Conforme enfatiza Wucher: “Grupos vulneráveis podem, 
mas não precisam necessariamente constituir-se em grupos numericamente pequenos: mu-
lheres, crianças e idosos podem ser considerados ‘grupos vulneráveis’, sem, no entanto, se 
constituírem em minoria” (2000, p.46). Séguin, em contrapartida, considera irrelevante a 
distinção entre os termos minorias e grupos vulneráveis.

Existe certa confusão entre minorias e grupos vulneráveis. As 
primeiras seriam caracterizadas por ocupar uma posição de não 
dominância no pais onde vivem. Os grupos vulneráveis podem 
se constituir num grande contingente numericamente falando, 
como as mulheres, crianças e idosos. (...). Na prática tanto grupos 
vulneráveis quanto as minorias sofrem discriminação e são víti-
mas da intolerância, motivo que nos levou, no presente estudo, a 
não nos ater à diferença existente. (SÉGUIN, 2002, p.12).
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A mutação da conceituação do termo minoria a partir da ideia de subjugação ou 
vulnerabilidade foi decisiva para a formulação de princípios do direito internacional e para 
a implementação de políticas públicas protetivas. Em um primeiro momento, as chamadas 
minorias tradicionais (étnicas, religiosas e linguísticas) passam a ser incluídas nas políticas 
e direitos protetivos, como atesta a Declaração da ONU de 1992, a qual estabelece como 
identificadores da diversidade os critérios de: etnia, religião, língua e cultura. Em um se-
gundo momento, a ampliação conceitual das minorias no sentido de grupos vulneráveis, 
permitiu incluir outros grupos em situação de subjugação, tais como: mulheres, crianças, 
idosos, “minorias” LGBT, a população que vive na rua, entre outros.

Portanto, o conceito de grupos vulneráveis amplia a necessidade de proteção para to-
das as minorias sociais identificadas em situação de subjugação pela sociedade majoritária. 
O termo vulnerabilidade é ainda vago e abstrato, principalmente no campo do Direito e da 
filosofia moral, mas aplicado à temática minoritária remete para “a situação em que pessoas 
estão em uma posição na qual podem ser atacadas, ofendidas, feridas ou ainda, que se com-
parada às demais, estejam em uma posição mais fraca” (JUBILUT, 2013, p. 20).

2.3. O elemento da diferença/diversidade no vocabulário da Antropologia

A Antropologia define seu campo teórico e seu objeto próprio enquanto ciência so-
cial quando rompe com a visão etnocêntrica3 e evolucionista predominante nas primeiras 
teorias antropológicas do século XIX.4 No centro desse debate teórico, que opera como um 
divisor do campo teórico antropológico, está o par conceitual identidade-diversidade. A 
visão etnocêntrica, ou melhor, eurocêntrica partia da noção da identidade da cultura e dos 
povos da Europa colonizadora como o único modelo de civilização considerado superior e 
evoluído em comparação com as culturas diferentes dos “outros” povos colonizados: “pri-
mitivos”, “inferiores”, “subdesenvolvidos”. 

Portanto, quando os antropólogos passam a relativizar a visão eurocêntrica e a que-
rer estudar e compreender a lógica interna da cultura e dos valores dos outros povos, os 
conceitos da diferença, da diferenciação e da diversidade além de entrar para o vocabulário 
técnico da antropologia, delimitam o campo teórico da Antropologia Cultural enquanto 
ciência social em distinção a outras áreas da Antropologia (Física, Arqueologia, etc.). 5

3  “É uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo e todos os ou-
tros são pensados e sentidos através dos nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que é a 
existência”. (ROCHA, 1988, p.7).

4  A primeira geração de antropólogos de meados do século XIX na Inglaterra adotou o evolucionismo 
como teoria de base: Sir James George Frazer e Sir Eduard B. Tylor; nos EUA – Lewis Morgan. 

5 Franz Boas, antropólogo alemão, inicia esse esforço de superação do etnocentrismo e deixa uma gran-
de herança, pois foi ensinar nos EUA e formou muitos discípulos que desenvolvem as principais 
escolas da Antropologia no início do século XX. Entre os discípulos de Boas encontram-se: Gilberto 
Freire, que analisa a cultura brasileira; Ruth Benedict e Margaret Mead, antropólogas americanas, que 
desenvolvem a Escola de personalidade e cultura; Edward Sapir, antropólogo que explora a relação 
entre linguagem e cultura. Além de outros nomes de destaque que não foram alunos de Franz Boas, 
como: Radcliffe-Brown, Malinowski, Claude Lévi-Strauss. (Cf. ROCHA, 1988).
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Os conceitos de diferença e de diversidade passam a caracterizar não apenas os es-
tudos da Antropologia cultural, mas igualmente as pesquisas no campo da sociologia, na 
medida em que as sociedades modernas, com a redução das fronteiras, por causa das novas 
tecnologias e da globalização, viraram cada vez mais multiculturais, multiétnicas e plurais 
do ponto de vista da identidade e diversidade de grupos minoritários.

Com base neste quadro de referências, podemos compreender a relevância do ter-
ceiro elemento basilar: diferenciação-diversidade. Jubilut observa que na construção do 
conceito de minorias se verifica, portanto, a tendência de identificar tais grupos como “um 
conjunto de pessoas que possuam características que o diferenciem da sociedade em geral” 
(2013, p.15). A ideia de diferenciação é chave para a definição das minorias em relação 
ao restante da sociedade majoritária, sendo complementada pelo elemento da diversidade, 
pois este envolve o direito de ser diferente tanto em relação a grupos quanto em relação a 
indivíduos. 

3. DIFERENTES ABORDAGENS DO DIREITO DE PROTEÇÃO DAS 
MINORIAS

Uma breve revisão de documentos internacionais e nacionais, que tratam da prote-
ção às minorias e grupos vulneráveis, atesta a dificuldade de uma definição única e consen-
sual para tais termos em função da própria diversidade e da complexidade de tais grupos, 
pois uma definição geral simplificada poderia excluir pessoas e grupos em situação de vul-
nerabilidade. 

Não obstante, a ausência de uma teoria geral ou de princípios gerais norteadores dos 
critérios de proteção fomenta o conflito entre distintas abordagens jurídicas, que tratam 
da proteção de grupos vulneráveis. Benedict Kingsbury (2001)destaca cinco abordagens: 
1) Direitos humanos; 2) Direito de minorias; 3) Autodeclararão; 4) Soberania; 5) Povos 
indígenas. Faremos uma breve síntese desta revisão sistematizada por Jubilut (2013), com 
o objetivo de compreender os conflitos gerados entre as diversas abordagens no campo do 
direito em razão da falta de uma teoria mais ampla que defina critérios consensuais para a 
tipificação dos grupos minoritários como sujeitos de direitos específicos.

3.1. Direitos Humanos

A abordagem dos direitos humanos parte dos tratados do direito internacional, tais 
como a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948, e de Pactos Inter-
nacionais de Direitos Humanos. Tal abordagem, de acordo com Jubilut (2013), “propõe a 
utilização da arquitetura e da gramática universal dos direitos humanos para a temáticas 
das minorias” (p.24). 

A expressão direitos humanos é mais usada no plano internacional para referir-se 
aos direitos inerentes a todo ser humano, havendo um certo consenso entre diversos auto-
res que “a principal característica de um direito humano estaria na proteção da dignidade 
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da pessoa humana” (RIOS JUNIOR, 2013, p.41).A tríade de princípios consagrada pela Re-
volução Francesa - liberdade, igualdade e fraternidade – são os elementos que balizam o 
respeito e proteção à dignidade humana (JUBILUT, 2013, p.22).

Na abordagem dos direitos humanos duas correntes se destacam: i) a corrente uni-
versalista, cujo centro da atenção é o indivíduo; ii) a corrente do relativismo cultural (mul-
ticulturalismo), que consideram os direitos relativos à peculiaridade de cada cultura e por 
isso valorizam o coletivismo, ou o direito coletivo dos grupos. A corrente universalista de-
fende que “todas as pessoas são destinatárias das normas de direitos humanos, podendo ser 
por elas protegidas, sem ressalva da cultura local” (RIOS JÚNIOR, 2013, p.45). Enquanto 
para o relativismo cultural, “não é possível estabelecer uma moral universal que orientará 
um conjunto de direitos humanos a ser aplicado a qualquer sociedade” (idem,p.45).

A corrente universalista dos direitos humanos contribui com alguns princípios para 
fundamentar a proteção do direito das minorias e dos grupos vulneráveis, conforme aponta 
Jubilut (2013): i) as ideias de igualdade e não discriminação; ii) a proteção dos direitos cul-
turais.

i) A utilização das ideias de igualdade e não discriminação: permitem a 
implementação de duas ações protetivas, segue a autora:  a aplicação da 
fórmula: regra + exceção, que estabelece uma regra geral e uma exceção 
para proteger o grupo minoritário, objetivando implementar a ideia de 
equidade; Ações afirmativas para equilibrar situações desiguais, buscando 
o tratamento isonômico das partes.

ii) A proteção dos direitos culturais: valoriza a proteção do direito cultural 
dos indivíduos como parte dos direitos humanos.

A desvantagem da utilização desses princípios da corrente universalista dos direitos 
humanos é que no caso de conflitos entre os membros de grupos e o indivíduo prevalece 
o direito do indivíduo, sendo esta abordagem insuficiente para a proteção do direito das 
minorias tradicionais e de outros grupos vulneráveis, cujos direitos estão fundamentados 
na lógica grupal e não individual.

3.2. Direitos das Minorias

Em face da insuficiência da perspectiva universalista dos direitos humanos para a 
proteção das minorias, surge no âmbito do Direito Internacional diversos tratados volta-
dos à proteção de tais grupos, sobretudo após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando 
a ONU coloca em pauta tal questão. Conforme Wucher, em 1947, a Comissão de Direitos 
Humanos da ONU, passou a elaborar estudos para a prevenção de discriminação e proteção 
de minorias (2000, p.4). Em 1966, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos foi 
emendado com o art. 27, e o tema voltou a ser debatido na ONU (WUCHER, 2000, p.5).

Em 1992, a ONU publica a Declaração sobre os Direitos de Pessoas que pertencem 
a Minorias Nacionais ou Étnicas ou Linguísticas, sendo este um marco importante para a 
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conceituação das minorias, pois fixa os critérios étnicos, linguísticos, religiosos ou culturais 
para a identificação de tais grupos discriminados socialmente em razão de sua diferença 
específica. O art. 1º,1 desta Declaração afirma: “Os Estados deverão proteger a existência 
e a identidade nacional ou étnica, cultural, religiosa e linguística das minorias no âmbito 
dos seus respectivos territórios e deverão fomentar a criação das condições necessárias à 
promoção dessa identidade”.(ONU).

Apesar da importância histórica desta Declaração da ONU, a conceituação das mi-
norias em termos de critérios étnicos, religiosos, linguísticos e culturais se mostrou na 
prática adequada apenas para as minorias tradicionais, sendo insuficiente para garantir a 
proteção de todos os grupos vulneráveis, como observa Elida Séguin: “Conceituar mino-
rias é complexo, vez que sua realidade não pode ficar restrita a critérios étnicos, religiosos, 
linguísticos ou culturais. Temos que sopesar sua realidade jurídica ante as conquistas mo-
dernas” (2002, p.9).

A desvantagem da abordagem do direito das minorias é que como parte da proteção 
grupal, os grupos que são os titulares dos direitos protegidos. No caso de conflito de inte-
resses prevalece o direito do grupo. Critica-se essa abordagem por dar margem a violação 
dos direitos dos indivíduos.

3.3. Autodeclararão (auto-identificação, auto-atribuição)

Tendo em vista a dificuldade de conceituação dos termos minoria e grupos vulnerá-
veis, surge a questão: qual o melhor critério para identificar quem pertencente a um grupo 
minoritário? O critério da autodeterminação ou da auto-declaração do indivíduo é propos-
to como identificador do pertencimento a um grupo minoritário. 

A Convenção nº 169 da OIT (art. 1º, 1), que aborda os direitos de indígenas e tribais, 
é um marco importante na adoção do critério de autodeclararão do indivíduo em termos 
de consciência de sua identidade grupal, como aponta o Artigo 1º, 2. “A consciência de sua 
identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como critério fundamental para deter-
minar os grupos aos que se aplicam as disposições da presente Convenção”. 

Esse critério da auto-atribuição tem sido usado no Brasil para identificação de gru-
pos étnicos-raciais das comunidades dos quilombos (negros e índios)6, para a identificação 
de negros nas políticas de cotas em concursos públicos7, entre outras políticas públicas afir-
mativas.

6  BRASIL. Decreto n. 4.887/2003, Art. 2o. “Consideram-se remanescentes das comunidades dos qui-
lombos, para os fins desde Decreto, os grupos étnicos-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, 
com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas (...). atestada mediante au-
to-identificação da própria comunidade. (...)”. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
decreto/2003/d4887.htm. Acesso em: 2 mar. 2018.

7  BRASIL. Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014. “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”. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12990.htm. Acesso em: 20 mar. 2018.
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Apesar do critério da auto-identificação ser legitimado e adotado por várias políticas 
internacionais e nacionais de proteção às minorias em respeito a sua diversidade cultural, 
linguística, religiosa e étnica, tal critério também é problemático em razão da possibilidade 
de fraude, conforme observa Walter Rothenburg: 

Se a auto-atribuição apresenta-se, do ponto de vista antropoló-
gico, como o mais indicado critério de reconhecimento de uma 
comunidade, como remanescente de quilombo, pode ser que res-
te ao Direito a tarefa ingrata de invalidá-lo em situação de fraude 
evidente. (ROTHENBURG, 2010, p.459).

A avaliação da insuficiência do critério da auto-identificação levou a ajustes na for-
mulação das políticas públicas de cotas no Brasil, como a criação de regras para a aferição 
da veracidade das informações prestadas por candidatos, conforme atesta a Orientação 
Normativa nº 3 de 1º de agosto de 2016, que “Dispõe sobre regras de aferição da veracidade 
da auto-identificação prestada por candidatos negros para fins do disposto na Lei nº 12.990, 
de 9 de junho de 2014”.8

3.4. Soberania e povos indígenas

Jubilut (2013) destaca que a soberania histórica e a abordagem dos povos indígenas 
têm por foco os direitos dos povos indígenas, defendem a proteção dos povos que eram os 
habitantes tradicionais de terras ocupadas, que foram subjugados com a colonização, como 
no caso do Brasil e países da América Latina e das Américas em geral. Tais abordagens se 
aplicam apenas a grupos minoritários tradicionais, não servindo para a proteção das mino-
rias e grupos vulneráveis em geral.

Portanto, constata-se tanto a importância do debate teórico sobre a construção e os 
diferentes usos do conceito de minoria quanto a relevância das análises no campo do direito 
que apontam ajustes nos critérios e regras de especificação dos sujeitos de direitos. Vemos 
a relevância desse debate conceitual e jurídico, como no caso da auto-identificação como 
regras de aferição da elegibilidade de beneficiários, para a formulação e a implementação de 
políticas públicas eficientes e eficazes de proteção dos grupos vulneráveis.

4. PARA UMA TEORIA GERAL DE PROTEÇÃO ÀS MINORIAS

Do exposto, infere-se que nenhuma das abordagens no campo do direito examina-
das acima fundamenta sozinha a tipificação e a proteção adequada das minorias e grupos 
vulneráveis. Neste viés, concordamos com Jubilut (2013) quando enfatiza a necessidade de 
uma teoria geral, ou pelo menos princípios mais gerais, que possibilitem a formulação de 

8  Disponível em: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=54&-
data=02/08/2016. Acesso em: 20 mar. 2018.
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regras de aplicação universal para fundamentar a proteção das minorias e grupos vulnerá-
veis. Jubilut (2013) examina dois princípios, que podem auxiliar nesta tarefa: i) a proteção 
da dignidade humana; ii) a maior proteção possível.

Um outro princípio de grande relevância para uma teoria sobre proteção de mino-
rias é apresentado por Clarice Duarte (2013), a saber o princípio da igualdade material em 
distinção à igualdade formal. Vejamos.

4.1. Princípio da dignidade humana e da maior proteção possível

O princípio da dignidade humana é bastante criticado por seu conteúdo aberto, sen-
do delimitado a partir dos direitos humanos. Contudo, a noção de dignidade humana é 
considerada um dado, podendo ser considerada um princípio fundacional para uma teoria 
geral de proteção às minorias. Além disso, a ideia de dignidade humana está na base do 
princípio da maior proteção possível, posto que este “decorre da busca de se efetivar a digni-
dade humana e é transplantada para uma teoria geral de proteção das minorias e dos grupos 
vulneráveis a partir do direito internacional dos direitos humanos” (JUBILUT, 2013, p.27).

Tal princípio permite a conjunção de regras e parâmetros gerais com situações espe-
cíficas, possibilitando, portanto, solucionar vários conflitos entre as diferentes abordagens, 
pois em havendo conflito na aplicação de regras a escolha será pautada pelo princípio da 
maior proteção possível. Pode ser considerado um outro princípio fundacional de uma teo-
ria geral de proteção das minorias.

4.2. Princípio da igualdade

O princípio da igualdade enquanto direito fundamental costuma ser dividido em 
dois tipos: 1) igualdade formal (isonomia) e 2) igualdade material (equidade). Esta distinção 
clássica foi estabelecida por Aristóteles. A igualdade formal entendida como isonomia é 
traduzida pela máxima: “todos são iguais perante a lei”, posto que iso quer dizer mesma em 
grego e nomia derivado de lei (nomos). Já a igualdade material como equidade, desdobra-se, 
conforme Duarte (2013) em duas concepções distintas: i) a busca de justiça social por meio 
de políticas de redistribuição; ii) a efetivação do direito à diferença cultural por meio de 
políticas de reconhecimento.

O princípio relevante para a fundamentação de uma teoria geral de proteção das 
minorias é o da igualdade material, posto que o princípio da igualdade formal, que sustenta 
as políticas públicas universalistas9, tem se mostrado insuficiente para a proteção e garantia 

9  “As políticas universalistas são aquelas que visam garantir a todos o acesso a serviços públicos na 
área de saúde, educação, seguridade social, mercado de trabalho etc. No caso brasileiro, temos como 
exemplo de políticas universalistas o Sistema Único de Saúde (SUS), a instituição de benefícios e 
prestações continuadas pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e o seguro desemprego. Já a 
política de saúde indigenista é exemplo de uma política destinada especificamente  a um grupo vulne-
rável dentro da sociedade. O mesmo se diga em relação às das políticas de caráter redistributivo, como 
o Bolsa-Escola ou a política de reserva de cotas para negros nas universidades públicas”(DUARTE, 
2013, p.34).
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do direito dos grupos vulneráveis. Portanto, a formulação de uma teoria geral sobre a pro-
teção das minorias é de extrema relevância para a fundamentação e elaboração de políticas 
públicas específicas para a tender as demandas das minorias vulneráveis.

Em seu sentido formal, a igualdade entre todos constitui uma fic-
ção jurídica, um pressuposto ou ponto de partida abstrato cuja 
afirmação não leva em conta as diferenças de fato existentes entre 
os seres humanos: de gênero, etnia, idade, orientação sexual, con-
dição social etc. A consagrada fórmula “todos são iguais perante 
a lei”, utilizada pelos filósofos da Revolução Francesa, ao seu tem-
po teve papel fundamental para a abolição de privilégios do alto 
clero e da nobreza, mas não traduzia a realidade social da época.
(DUARTE, 2103, p. 35).

O principio da isonomia como igualdade formal representou uma conquista do Es-
tado Liberal no contexto do século XIII, sobretudo com a Declaração dos Direitos do Ho-
mem e do Cidadão de 1789, pois tal conquista se traduziu na ruptura da estrutura social 
em estamentos, abolindo a relação entre senhores e servos, estabelecendo a igualdade como 
direito de todo cidadão.

Contudo, desde o início das sociedades modernas, a igualdade enquanto princípio 
formal não foi suficiente para abolir as desigualdades já existentes e nem impedir as novas 
desigualdades surgidas com as precárias condições de trabalho após a Revolução Industrial. 
A igualdade social e a luta por melhores condições de vida e melhores salários passaram a 
ser a pauta dos movimentos sociais e dos trabalhadores desde o século XIX. 

No contexto do Estado Social ao longo do século XX, surgem as políticas universa-
listas, sobretudo, no âmbito da previdência e da assistência social, para garantir um míni-
mo de bem-estar social para todos os cidadãos. Não obstante, tais políticas mostraram-se 
insuficientes para acabar com as desigualdades sociais, sobretudo em países em desenvol-
vimento como o Brasil e outros da América Latina, onde há grande contingente de traba-
lhadores informais, pobres e analfabetos. Dentre tal contingente de excluídos encontram-se 
os descendentes das minorias étnicas nativas e dos negros escravizados trazidos da África.

Para diminuir as desigualdades sociais, ao longo do século XX, surgem, como vimos, 
diversos documentos e tratados internacionais de proteção aos direitos das minorias e gru-
pos vulneráveis, fundamentados no princípio da igualdade material. A igualdade material 
é definida como a “igualdade feita pela lei”, observa Duarte (2013), “por meio da ação do 
Estado voltada para a realização de determinados valores, como o da justiça social” (p.36).

Duarte (2013) ainda observa que no campo do direito internacional dos direitos 
humanos, tais ideias fundamentam o chamado “processo de especificação dos sujeitos de 
direito”, que, além de reconhecer os direitos gerais universais, extensíveis a todos, reconhe-
ce os direitos específicos a determinados grupos vulneráveis, com o objetivo de atingir a 
igualdade real, ou pelo menos reduzir as desigualdades de fato. Neste contexto, que surge a 
questão: “qual o critério para se determinar os grupos beneficiários de uma proteção espe-
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cial? Como justificar que determinada minoria ou grupo vulnerável mereça um tratamento 
diferenciado pela vida judicial” (p.36). 

A resposta a essa pergunta é central para a formulação e implementação de políticas 
públicas eficientes e eficazes para o combate das desigualdades, exclusões e violências so-
fridas pelos grupos vulneráveis. Portanto, vemos que o avanço tanto no âmbito do debate 
teórico das ciências sociais quanto no campo da aplicação do direito são elementos cen-
trais que subsidiam o desenho e a implementação de politicas públicas mais adequadas às 
demandas sociais, sendo de grande relevância a abordagem interdisciplinar para chegar a 
bons resultados.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta breve revisão da construção histórica do conceito de minorias vimos que o 
elemento numérico próprio ao vocabulário da Filosofia e da Ciência Política foi substituído 
pelo uso do termo no campo da Sociologia, “pois se percebeu que as vezes o grupo subju-
gado e, portanto, minoritário pode, na verdade, ser o grupo majoritário na sociedade em 
geral, como o caso dos negros na África do Sul” (JUBILUT, 2013, p. 16). Por conseguinte, 
atualmente se valoriza o critério da subjugação e não o critério numérico para a conceitua-
ção de minorias.

Vimos também que o elemento da diferenciação e da diversidade próprio do voca-
bulário da Antropologia cultural quando incorporado deu maior amplitude à conceituação 
de minorias e grupos vulneráveis. Tais termos passaram a abarcar não apenas as minorias 
tradicionais (étnicas, religiosas, linguísticas), com base no conceito de diversidade cultural, 
mas todos os grupos minoritários, que sofrem preconceito e estão em situação de vulne-
rabilidade pelo fato de serem diferentes em relação à sociedade majoritária. A diversidade 
passa a ser não apenas um elemento na construção das identidades, mas um direito ao 
exercício da cidadania plena, independente de: gênero, idade, sexo, raça, etc.

Rios Júnior observa que o fundamental é combinar vários critérios de identificação 
das minorias, “desde que através deles se possa aferir com o máximo de objetividade a si-
tuação de vulnerabilidade que deve ser corrigida através do tratamento jurídico adequado” 
(2013, p.25). E ainda destaca que: “o conceito de minorias deve se caracterizar pela sua na-
tureza eminentemente qualitativa, ou seja, levando em consideração o aspecto que coloca 
o grupo ou pessoa em situação de vulnerabilidade (cultura, etnia, língua, classe social etc.)” 
(RIOS JÚNIOR, p. 25).

A dificuldade de uma conceituação consensual em torno do termo minorias reflete 
no conflito entre várias abordagens distintas no campo do direito, pois alguns critérios de 
identificação das minorias seguem princípios do direito internacional e geral outros princí-
pios se orientam pelo direito constitucional/nacional e particular. 

Todo esse debate teórico, por mais rico que seja no campo das Ciências Sociais ou 
do Direito, nos coloca a necessidade de buscar critérios e elementos mais gerais que possi-
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bilitem ultrapassar tais impasses, sobretudo, no campo prático da aplicação do direito e da 
formulação de políticas públicas protetivas específicas para os grupos vulneráveis. 

Neste viés, concordamos com Jubilut (2013) quanto observa que além dos três ele-
mentos basilares (construído histórico-político-jurídico-social, diferenciação-diversidade 
e subjugação) presentes na conceituação de minorias e de grupos vulneráveis é preciso bus-
car outros elementos e critérios para a identificação de tais grupos minoritários e vulnerá-
veis visando a formulação de políticas e dispositivos legais mais eficientes para garantir o 
direito à proteção.

Com o escopo de contribuir para o debate, sem pretender esgotar o tema, apontamos 
alguns critérios gerais examinados por Jubilut (2013), a saber: o princípio da dignidade 
humana e da maior proteção; e o princípio da igualdade material em distinção à igualdade 
formal, analisado por Duarte (2013). 
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ONDE ESTÁ A DIGNIDADE DO SER HUMANO?

WHERE IS THE HUMAN DIGNITY?

Raul Tavares de Souza1

SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 O que vem a ser dignidade da pes-
soa humana. 2.1 Dignidade humana na definição estipulativa. 2.2 
Dignidade humana na definição lexical. 2.3 Dignidade humana 
na definição precisadora. 2.4 Dignidade humana na definição teó-
rica. 2.5 Dignidade humana na definição persuasiva. 3 Origem da 
dignidade da pessoa humana. 3.1 Dignidade humana atrelada ao 
vício das drogas. 3.2 Dignidade humana para a mulher vitima de 
crime. 3.3 Dignidade da pessoa humana para a criança e adoles-
cente vítima de estupro. 3.2.1 Um pouco sobre o direito germâni-
co. 3.2.2 O direito mesopotâmico. 3.2.3 No direito hebraico. 3.2.4 
O direito grego e romano. 4 Considerações finais. 5 Referências.

RESUMO: Se assim entendermos que o ser humano tem o dever 
de ser sincero, honesto, descente, responsável, honrado, com uma 
vida ilibada e sem máculas e outras qualidades mais que possam 
dar e trazer exemplos a outros seres humanos, vamos chamar, 
então, tais qualidades de “Dignidade”. Os enunciados codificados 
da nossa sociedade na linha do Direito constituem ferramentas 
para que o Estado dê a proteção aos bens jurídicos essenciais ao 
indivíduo e à comunidade, atuando principalmente na tutela de 
bens que possuem um valor extremamente alto e que não podem 
ser suficientemente protegidos por outros ramos de estudo. Assim 
sendo podemos tomar, por exemplo, a dignidade do ser humano 
interligada a um dos ramos do Direito sendo na esfera penal o 
qual representa a mais severa intervenção nos direitos fundamen-
tais, seja do ponto de vista da vítima, ao sofrer a ação criminosa na 
modalidade de ser acusada por Injuria, Difamação e ou Calunia, 
ferindo sua dignidade, seja do ponto de vista do agente do deli-
to, com a punição que lhe será aplicada aos ditames de regimes 
prisionais nas modalidades de reclusão, detenção e ou multa, es-

1  Mestrando em Direitos Humanos – UNIFIEO. rault@policiamilitar.sp.gov.br e cb-raul@hotmail.
com
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tando o ser humano nestas espécies de sanções penais, sua digni-
dade com certeza está abalada e ou até exterminada. Desse modo, 
necessária se faz a garantia de que a intervenção penal não viole 
esses direitos para que seja assegurada a condição de ser humano, 
devendo ser observado na elaboração e na aplicação das normas 
penais, o princípio da dignidade da pessoa humana.

Palavras-chave: Dignidade; Ser Humano; Direitos. 

ABSTRACT: If we thus understand that a human being has a 
duty to be sincere, honest, decent, responsible, honorable, with 
an unblemished and unblemished life and other qualities that 
can give and set examples to other human beings, then we will 
call such qualities of “Dignity”. The codified statements of our 
society in line with the law are tools for the state to protect the 
essential legal goods for the individual and the community, acting 
mainly in the protection of goods that are of extremely high value 
and cannot be sufficiently protected by others branches of study. 
Thus we can take, for example, the dignity of the human being 
interconnected with one of the branches of the law being in the 
criminal sphere which represents the most severe intervention in 
fundamental rights, either from the point of view of the victim, 
when suffering criminal action in the modality. to be accused by 
Injuries, Defamation and or Slander, harming his dignity, either 
from the point of view of the offender, with the punishment that 
will be applied to him to the dictates of prison regimes in the 
modalities of imprisonment, detention and or fine, being the in 
these kinds of criminal sanctions, their dignity is surely shaken 
and even wiped out. Thus, it is necessary to ensure that criminal 
intervention does not violate these rights in order to ensure 
the condition of being human, and should be observed in the 
elaboration and application of criminal norms, the principle of 
dignity of the human person.

Keywords: Dignity; Human being; Rights.

1. INTRODUÇÃO

A Constituição Federal traz em seu artigo 1º, o princípio da dignidade da pessoa 
humana, inserido como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, fazendo 
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referência ao valor da dignidade humana também em diversos outros trechos. Sendo assim, 
nota-se que a dignidade da pessoa humana se institui como centro de todo ordenamento 
jurídico, tratando-se da norma de maior valor axiológico no constitucionalismo contem-
porâneo.

No sistema jurídico brasileiro, onde há uma hierarquia em que se valoriza a Cons-
tituição Federal para se encontrar a validade das normas infraconstitucionais, o princípio 
constitucional da dignidade humana vem em primeira instância como um parâmetro para 
aplicar, interpretar e integrar não somente os ditames dos direitos fundamentais, mas de 
todo o ordenamento jurídico. Este artigo consta, além desta introdução também, de mais 
duas partes e uma conclusão.

Na primeira parte, será feita uma análise acerca da conceituação da dignidade huma-
na, abordando-se em sua perspectiva jurídica a sua relação com os direitos fundamentais e 
tratamento jurídico que lhe é atribuído na Constituição Federal de 1988.

A segunda parte irá focar as diversas situações e celeumas aos quais passam os seres 
humanos não só no Brasil, mas também em todo o mundo, no tocante ao sofrimento, cons-
trangimento, humilhação, atos vexatórios, perdas de seus bens públicos e privados os quais 
deveriam ser tutelados pelo Estado, perdas de seus entes, agregados e familiares os quais 
foram retirados por meios cruéis na modalidade de crimes hediondos e outros, o que nos 
faz indagar: “Onde esta a dignidade do ser humano”?

2. O QUE VEM A SER DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

A palavra dignidade vem do latim “dignitate”, que significa honradez, virtude, con-
sideração. A dignidade de um indivíduo representa a sua “integridade moral, seu brio, seu 
amor próprio e concomitantemente expressa seu caráter e sua personalidade física e, para 
quem tem tais aspectos citados não se deixa ludibriar por propostas e ou convites que pos-
sam ferir e ou denegrir sua imagem e sua essência pessoal e individual. Podemos definir esta 
nomenclatura em “cinco” tipos de definições, mas, porém devemos perguntar: “O Direito 
está, ou pertence, a estas definições?”

2.1. Dignidade humana na definição estipulativa

Pela definição estipulativa dá-se ou atribui-se “convencionalmente um determina-
do sentido a uma palavra ou a uma expressão”2, o que diante da palavra Dignidade, com 
certeza é estipulativa, pois está bem definida e sendo muito bem entendida com clareza no 
tocante a honradez, virtude, brio, integridade, moral e etc.

2  SACRINI, Marcus. Introdução à Análise Argumentativa: Teoria e Prática. São Paulo: Paulus, 2017. 
p. 140-141.
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2.2. Dignidade humana na definição lexical

A definição lexical é aquela pela qual são explicitados os sentidos correntes do de-
finiendo, onde é interiorizado um conceito histórico3. Ela irá me conduzir à essência da 
palavra, de sua etimologia e ou semântica, ou seja, palavras paricêmicas ou uniceras; assim 
sendo a palavra Dignidade com definição Lexical está definida dentro do Direito, pois tem 
uma grande relação paricêmica com atos e atitudes as quais descrevem para que a pessoa 
seja digna.

2.3. Dignidade humana na definição precisadora 

Quanto à definição precisadora, já a própria palavra traz o seu significado, tem que 
ser precisa, tendo total certeza do texto ou contexto, onde todas as informações contidas 
sejam precisas em datas, horas, bibliografias e origens, buscando minimizar a vagueza de 
sentido das palavras4; isto posto, entendemos que a palavra dignidade dentro da definição 
precisadora, está contida ao Direito, pois tem total respaldo jurídico, fundamentado aos 
Direitos Fundamentais, Direito Natural e até mesmo respaldos religiosos.

2.4. Dignidade humana na definição teórica 

Na definição teórica “busca-se elucidar o sentido do definiendum ao inseri-lo em 
considerações teóricas mais abrangentes”5, faz jus o entendimento a que também a palavra 
dignidade está elencada ao Direito, pois tem uma fundamentação a luz da lei magna consti-
tucional bem como fontes doutrinárias a respeito, exercendo assim sua parte teórica.

2.5. Dignidade humana na definição persuasiva

“Nesse caso, a estratégia principal é associar por meio do definiens certo conteúdo 
emotivo ou disposicional, ou mesmo certa sugestão diretiva, ao definiendum”6. Toda pessoa 
persuasiva é também alguém convincente; toda a pessoa que persuade alguém é porque 
tem uma forte certeza, uma convicção daquilo a que se esta falando e mediante sua falácia, 
consegue tocar nos sentimentos e emoções de outras pessoas.

Assim a palavra Dignidade também esta inserida na definição persuasiva, pois tudo 
o que se relaciona a este vernáculo é de livre convencimento e convicção, onde até mesmo 
impulsiona nossos sentimentos e emoções.
3  SACRINI, Marcus. Introdução à Análise Argumentativa: Teoria e Prática. São Paulo: Paulus, 2017. 

p. 141.
4  SACRINI, Marcus. Introdução à Análise Argumentativa: Teoria e Prática. São Paulo: Paulus, 2017. 

p. 142.
5  SACRINI, Marcus. Introdução à Análise Argumentativa: Teoria e Prática. São Paulo: Paulus, 2017. 

p. 143.
6  SACRINI, Marcus. Introdução à Análise Argumentativa: Teoria e Prática. São Paulo: Paulus, 2017. 

p. 147.
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A dignidade da pessoa humana encontra-se indiscutivelmente no núcleo central do 
Estado Democrático de Direito que, dos direitos fundamentais e dos valores expressos cons-
titucionalmente. Todavia, quando se trata de sua eficácia enquanto norma, surgem várias 
divergências em virtude de não ser possível se estabelecer uma precisa definição jurídica do 
seu conteúdo. Infindáveis vezes foram às reflexões e estudos feitos acerca de se conceituar 
e encontrar a melhor definição para a palavra dignidade da pessoa humana. Podemos até 
por certo entendimento citar que Dignidade é um atributo e foi atribuído única e exclusi-
vamente ao ser humano e dentre suas definições as que mais se destacam são a ideologia 
cristã e a filosofia kantiana, as quais contribuíram para a formação do pensamento jurídico 
hodierno sobre o tema.

O conceito de pessoa como um ser dotado de dignidade teve suas origens na tradi-
ção judaico-cristã, para a qual, segundo o texto bíblico, o ser humano foi criado à imagem e 
semelhança de Deus, e, desse modo, é dotado de um valor que lhe é inerente e peculiar, não 
podendo ser tratado como mero objeto ou instrumento. Trata-se, então, de uma dignidade 
que deriva da origem divina do homem.

Ingo Wolfgang Sarlet, entretanto, ressalta que durante um determinado período essa 
ideologia foi renegada pelas instituições cristãs e seus integrantes, quando a Santa Inquisi-
ção cometeu crueldades contra pessoas que eram consideradas pagãs.7 

Segundo Sebástian Mello, apesar da existência do ideal cristão de igualdade entre 
os homens, não foi esse o pensamento que vigorou durante a Idade Média, tendo em vista 
que a dignidade humana continuava a possuir natureza externa, pois se baseava na proce-
dência divina do ser humano, e vertical, havendo supremacia do homem sobre a natureza 
e os animais, sem igualdade dos homens entre si. O valor da dignidade estava associado 
ao resultado da semelhança com Deus ou à obtenção de cargos, honras e títulos.8 Porém, 
mesmo durante a era medieval a ideologia cristã seguiu sustentada pela concepção elabora-
da por Tomás de Aquino, segundo a qual a racionalidade é uma qualidade peculiar do ser 
humano que lhe permite construir de forma livre e independente sua própria existência e 
seu próprio destino, sendo fundamento da noção de dignidade, além da origem divina, a 
capacidade de autodeterminação inerente à natureza humana9·

A dignidade, conforme a doutrina Tomista possui uma “dimensão horizontal na 
medida em que todos os humanos são iguais em dignidade, pois naturalmente dotados da 
mesma racionalidade”. Com o Renascimento e, sobretudo, com o Iluminismo – que subs-
tituiu a religião pelo homem, colocando-o no centro do sistema de pensamento –, houve 
uma mudança de paradigma do fundamento do Direito Natural, passando-se para o Direito 
racional, baseado na experiência e na razão humana, havendo um processo de racionaliza-
ção e laicização da dignidade humana, mantendo-se, contudo, a ideia de igualdade entre to-
7  SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição 

Federal de 1988. 5. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 36.
8  TORRALBA ROSELLÓ, Francesc. Qué es la dignidad humana? Ensayo sobre Peter Singer, Hugo 

Tristán Engelhardt y John Harris. Barcelona: Herder Editorial, 2005, p. 69.
9  MELLO, Sebástian Borges de Albuquerque. O conceito material de culpabilidade: o fundamento 

da imposição da pena a um indivíduo concreto em face da dignidade da pessoa humana. Salvador: 
Editora Jus Podivm, 2010, p. 34.
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dos os referencia para a conceituação moderna de dignidade humana, servindo-lhe de fun-
damento filosófico. Kant elaborou a sua concepção inspirando-se em muitas fontes, dentre 
as quais devem se destacar o pensamento estoico, o cristianismo e a obra de Rousseau.

Independentemente dos fatores externos, o homem pode e deve levar uma vida dig-
na, honrada de qualidade moral e de integridade bem como ter o direito de um autodo-
mínio de si mesmo, uma vida digna de sua situação de ser humano no universo natural. A 
dignidade é um ideal, e não algo dado, mas um ideal que transcende as distinções sociais 
convencionais. Kant, em Fundamentação da Metafísica dos Costumes, afirma que os seres 
desprovidos de razão possuem apenas valor relativo, valor de meios, e por isso são chama-
dos de coisas; enquanto os seres racionais são chamados de pessoas por que a natureza já 
os designa como fins em si mesmos, não podendo ser tratados como meios de se realizar a 
vontade de alguém.

O homem deve proceder de forma a tratar a humanidade, tanto na sua pessoa como 
na pessoa dos outros, como fim, e nunca como puro meio. A humanidade, dessa forma, é 
um limite para a liberdade de ação de todos os homens. A ideia de dignidade, para Kant, 
está ligada à universalidade e à autonomia. A universalidade significa que todos os seres 
racionais são dotados de dignidade, o que importa dizer que o dever do homem de respeitar 
a humanidade dos demais não admite restrições, devendo ocorrer em relação a qualquer 
ser humano. A autonomia refere-se à liberdade que o homem possui de ser senhor de si 
mesmo, de possuir uma vontade, de sonhar, de desejar, de esperar algo melhor para si. Essa 
autonomia é o que caracteriza o homem como digno.

Ainda segundo a visão kantiana, no reino dos fins tudo tem um preço ou uma dig-
nidade. Aquilo que tem um preço pode ser substituído por qualquer coisa equivalente, mas 
aquilo que está acima de todo preço e que não admite substituição por algo que lhe equi-
valha, esse é dotado de dignidade. Assim, por ser incomparável, não é possível se dizer que 
uma pessoa tem mais dignidade que outra, pois tal comparação deve ser feita às coisas que 
possuem um preço, um valor seja significativo ou insignificativo. O valor da dignidade é 
superior a qualquer outra coisa, não admitindo paralelo, significando que o que está dotado 
de dignidade não pode ser trocado ou sacrificado sob o pretexto de ser substituído por um 
bem de dignidade igual ou superior.

Vê-se no tocante a doutrina kantiana que quando relata sobre a dignidade se inscre-
ve dentro da tradição e costumes cristãos que atribui a cada ser humano um valor primor-
dial, independentemente de seus méritos individuais e de sua posição social, embora Kant 
fundamente esta ideia de forma que não tenha pressupostos teológicos. 

Essa concepção de dignidade associada a valores como liberdade, autonomia e mo-
ralidade sofreu críticas, como, por exemplo, a de Saldaña ao questionar como se atribuiria 
dignidade às pessoas às quais não se reconhece autonomia ou que são incapazes de exercê-
-la, como embriões e enfermos mentais, tomando-se em consideração o conceito trazido 
por Kant10, bem como a de Sarlet ao afirmar que tal concepção não esclarece qual seria o 

10  SALDAÑA apud MELLO, Sebástian Borges de Albuquerque. O conceito material de cul-
pabilidade: o fundamento da imposição da pena a um indivíduo concreto em face da dignidade da 
pessoa humana. Salvador: Editora Jus Podivm, 2010, p. 34
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início e o fim da dignidade da pessoa11. Não obstante as críticas há de se reconhecer a im-
portante contribuição da obra kantiana para a evolução do ideal de dignidade no âmbito 
jurídico na medida em que firmou o sentido de dignidade vinculado ao repúdio a qualquer 
espécie de coisificação e instrumentalização do ser humano.

A doutrina kantiana não encontrou, à época, formas para se concretizar, tendo em 
vista que durante o século XIX e início do século XX o progresso e o desenvolvimento fo-
ram mais relevantes que o valor da pessoa, culminando na brutal ruptura do conceito de 
dignidade humana na primeira metade do século XX com o surgimento dos movimentos 
totalitários. 

Conforme Helena Regina Lobo da Costa, a completa coisificação da pessoa se ini-
ciou com a privação dos direitos humanos, seguida pela destruição da personalidade moral 
do homem e pela eliminação da singularidade da pessoa humana, encontrando sua máxima 
expressão nos campos de concentração.12 

Principalmente após o final da 2ª Guerra Mundial, ganhou impulso a normativiza-
ção da dignidade da pessoa humana, como forma de se demonstrar o repúdio às atrocida-
des ocorridas no período bélico, passando a estar prevista expressamente em Constituições 
como a italiana de 1947, que traz em seu artigo 3º que “todos os cidadãos têm a mesma dig-
nidade social e são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, de raça, de língua, de religião, 
de opinião política, de condição pessoal ou social”; bem como a Lei Fundamental alemã de 
1949, que, em seu artigo 1º, afirma que “A dignidade da pessoa humana é inviolável. Todas 
as autoridades públicas têm o dever de a respeitar e proteger”.

3. ORIGEM DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

Analisando a palavra Origem vê-se ser um substantivo feminino – termo oriundo 
do Latim origo, que significa “origem”, que se origina da raiz do verbo oriri, que quer dizer 
“elevar-se, tornar-se visível, aparecer”; o que também significa ponto de partida. O signi-
ficado de Origem é o início ou o princípio de qualquer coisa. Pode ser entendido como o 
começo de uma ação ou de algo que terá seu desenvolvimento promovido em um tempo 
ou espaço.

Podemos entender e até assimilar certa semelhança entre origem e princípios sendo 
um conjunto de normas ou padrões de conduta a serem seguidos por uma pessoa ou ins-
tituição. A conceituação dos princípios está relacionada ao começo ou início de algo. São 
os pontos considerados iniciais para um determinado assunto ou questão. O termo tem 
origem do latim principium, que significa “origem”, “causa próxima”, ou “início”.

Partindo sobre o ponto de vista jurídico, os princípios constituem formulações ge-
néricas, ou seja, nem sempre expressam a raiz do enunciado, mas podem também generali-

11  SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Consti-
tuição Federal de 1988. 5. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 36.

12  COSTA, Helena Regina Lobo da. A dignidade humana: teorias de prevenção geral positiva. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 26.
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za-las, são de caráter normativo, destinadas não apenas a tornar logicamente compreensível 
a ordem jurídica e a justificar ideologicamente essa mesma ordem, mas, também, a servir 
como fundamento para a interpretação ou para a própria criação de normas legais.13

Em outras palavras, princípio é o alicerce de determinada ciência, é a estrutura sobre 
a qual a ciência é criada e se desenvolve. É onde os sistemas jurídicos encontram coerência 
e é sobre eles que se organizam.

O princípio da dignidade da pessoa humana está previsto na Constituição Federal de 
1988, em seu art. 1º, inciso III, onde insere vários fundamentos tais como (valores sociais 
e morais, pluralismo político, valores do trabalho e soberania, cidadania, livre iniciativa 
pública e privada e outros) os quais são declarados como sendo um princípio fundamental.

Como princípio fundamental, o princípio da dignidade da pessoa humana é e deve 
ser considerado como princípio supremo de que todos os demais princípios derivam e que 
norteia todas as regras jurídicas.

Mas, qual o significado do termo “dignidade da pessoa humana”? O que é ser digno? 
O que é viver com dignidade nos dias de hoje tanto a nível mundial como nacional?

Estabelecer os contornos para o conceito de dignidade da pessoa humana não é ta-
refa fácil, haja vista que envolve valores intrínsecos de cada ser humano, ou seja, envolve o 
empenho de cada pessoa em demonstrar sua personalidade e caráter individual.

Enquanto na antiguidade clássica a dignidade de uma pessoa humana tinha relação 
com a posição social do indivíduo dentro da sociedade, seu status, sua posse financeira, nos 
dias de hoje a dignidade da pessoa humana está relacionada com a moral e a ética, valores 
que não podem ser quantificados e nem objetos de renúncia, posto que fazem parte da pró-
pria natureza humana.

Kant concebe a dignidade da pessoa como parte da autonomia ética e da natureza 
racional do ser humano. Para ele, o homem existe como um fim em si mesmo e, portanto, 
não pode ser tratado como objeto.14

No mesmo sentido, Oscar Vilhena Vieira, defende que:

o papel fundamental da razão é habilitar o ser humano a construir 
parâmetros morais, como a concepção de que as pessoas devem 
ser tratadas com dignidade pelo simples fato de serem pessoas; de 
que não podem ser tratadas como meios ou meros instrumentos 
na realização de nossos desejos, mas que têm desejos e anseios 
próprios, que devem ser respeitados.15

13  TEIXEIRA FILHO, Manoel Antonio. Princípios Constitucionais do Processo do Trabalho. 
Ed. LTr. São Paulo, 1998. p. 5.

14  ESPADA, Cinthia Maria da Fonseca. O princípio protetor do empregado e a efetividade da 
dignidade da pessoa humana. São Paulo: Ed. LTr, 2008. p. 93.

15  VIEIRA, Oscar Vilhena. Direitos Fundamentais. Uma leitura da jurisprudência do STF. São 
Paulo: Ed. Malheiros, 2006. p. 67
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Sob tal aspecto, tem-se que “o ser humano não pode ser tratado como objeto”16. É 
o sujeito de toda a relação social e nunca pode ser sacrificada em homenagem a alguma 
necessidade circunstancial ou, mesmo, a propósito da realização de fins últimos de outros 
seres humanos ou de uma coletividade indeterminada.

Ressalta-se, ainda, que o fim primeiro e último do poder político é o ser humano, 
ente supremo sobre todas as circunstâncias. “Não há valor que possa equiparar-se ou sobre-
por-se à pessoa humana, que é reconhecida como integridade, abrangendo aspectos físicos 
como também seus aspectos imateriais”.17

Por ser um valor tão supremo, a dignidade humana necessita de proteção do Estado 
que, através de seus poderes de atuação, deve criar mecanismos para a sua promoção e in-
clusão social, o que se assim realmente o Estado tomar posse de suas responsabilidades com 
certeza o ser humano será e terá cada vez mais não somente direitos, mas também prazer 
pessoal em expor que está respaldado pelo poder estatal de sua dignidade pessoal. Nessa 
linha de ideias e raciocínio, o princípio da dignidade da pessoa humana serve como funda-
mento, base e respaldo para todos os tipos de relações jurídicas, em todas as suas áreas de 
trabalho, pois, tal princípio contribui para o conhecimento e crescimento do ser humano.

Após expormos os títulos acima citados, e entendermos o que vem a ser a dignidade 
da pessoa humana e qual a origem, a essência e os seus princípios, vamos citar algumas 
referências jurídicas e não jurídicas e, no continuo deixarmos algumas reflexões no tocante 
a nos perguntarmos se realmente tal dignidade existe no âmago da palavra em sua essência 
no momento do vício, do sofrimento, da angustia, da dor, da tristeza, da perda, do medo, e 
até mesmo da morte.

3.1. DIGNIDADE HUMANA ATRELADA AO VÍCIO DAS DROGAS 

O enunciado que relata sobre o crime de Tráfico de entorpecente e ou uso de en-
torpecente esta descrito na lei de nº 11.343 de 23 de agosto de 2006, elaborada para fins de 
adotar medidas preventivas ao uso indevido das drogas, instituídas pelo Sisnad (Sistema 
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas). Essas normas visam a sancionar penas para as 
pessoas que fazem o uso indevido de substância alucinógena e ou narcóticos, e a produção 
não autorizada desde o plantio da Cannabis Sativa, conhecida como maconha, quanto de 
outras substâncias tais como Crack, Cocaína, Ópio, Ecstasy e outros. O problema das dro-
gas está presente na sociedade mundial há muito tempo, sejam elas lícitas ou ilícitas, o que 
causa de um lado a obrigação do Estado ao tutelar um bem jurídico, ou seja, a saúde pública, 
o bem estar do cidadão, a proteção preventiva ao uso desta substância e outros e, de outro 
lado mostra a ineficácia, a morosidade, a lentidão e até mesmo a fraqueza do poder estatal 
em medidas severas ao apenamento daqueles que traficam causando um aumento diário e 
infindável ao número de usuários.

16  AMARAL, Júlio Ricardo de Paula. Eficácia dos Direitos Fundamentais nas Relações Traba-
lhistas. 1ª edição. São Paulo: LTr, 2007. 26.

17  Justen Filho, Marçal. Conceito de interesse público e a personalização do direito administra-
tivo. Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, n° 26, 1999, p. 125
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Em nossa sociedade brasileira, há tempos vem se discutindo sobre o grande proble-
ma social que são as drogas. Tais discussões tem seus pareceres pelo Supremo Tribunal de 
Justiça (STJ) Supremo Tribunal Federal (STF) Comissão dos Direitos Humanos e outras 
cortes, tendo em comum que todas as reuniões entre os magistrados, ministros e repre-
sentantes tem algo em comum, ou seja, encontrar medidas preventivas ao uso indevido 
de entorpecentes, com o fim de punir aqueles que se submetem a prática do ilícito. Mas 
sabemos que o crime em tese descreve um perigo abstrato, causando o risco à saúde pública 
representado por quem detêm e trafica o entorpecente, não importando a quantia da droga 
portada e ou vendida. O Estado não deveria intervir na individualidade de cada pessoa, se-
guindo os princípios constitucionais a garantia e o respeito à dignidade da pessoa humana 
esta respaldada ao limite de invasão no plano de vida de cada um, dai segue-se a pergun-
ta: “se o ato de consumir, ingerir, fumar, cheirar, substâncias alucinógenas, fosse liberado, 
não havendo sanção punitiva para tal ato, ou seja, se o individuo tivesse livre acesso para 
a compra em qualquer farmácia por exemplo, haveria e ou existiria o crime de tráfico de 
entorpecente?”.

Ademais, o Estado na sua forma sancionatória e punitiva ao trazer mudanças na 
aplicação da pena, não gerou eficácia nenhuma, ao ponto que criou o sentimento de impu-
nidade no indivíduo, agravando o crescimento de usuários o que nos leva ao titulo acima: 
“Existe dignidade da pessoa humana para aquele que esta atrelado ao vicio das drogas?” ou 
seja, por assim a sociedade brasileira e mundial não aceitar, concordar e ou acatar o depen-
dente químico, poucas são as pessoas as quais apoiam e ou ajudam os viciados, tratando-os 
mediante clinicas, colônias e outros institutos particulares na finalidade de desintoxicar o 
drogado, dando-lhe uma oportunidade de ser novamente um ser humano. Porém existe 
algum brio, decência, nobreza, essência, caráter, personalidade e outros adjetivos mais a 
pessoa que usa e é dependente destas substancias? Acreditamos que NÃO. Dai fica-se a 
perguntar e refletir que para a sociedade, a palavra dignidade para os viciados em entorpe-
centes não merece guarida, proteção e respeito, de igual modo estende-se a esfera jurídica, 
pois se assim fosse, o poder estatal daria um tratamento diferenciado aos usuários, mas 
não tirando o sentimento de impunidade do agente, impondo penas que geram eficácia e 
cumprindo com o principal objetivo, a reeducação e ressocialização dos apenados para uma 
vida digna entre as pessoas. 

Desta forma, preceitua Ingo Wolfgang Sarlet18:

temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e 
distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo 
respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, im-
plicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres funda-
mentais que asseguram a pessoa tanto contra todo e qualquer ato 
de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as 
condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de 

18  SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Consti-
tuição Federal de 1988. 5. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 36.
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propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos 
destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 
demais seres humanos.

3.2. DIGNIDADE HUMANA PARA A MULHER VITIMA DE CRIME

Maria da Penha Maia Fernandes, farmacêutica bioquímica, a mulher que deu nome 
à Lei 11.340/2006, ficou paraplégica aos 38 anos por um disparo de arma de fogo, espingar-
da, efetuado pelo seu marido à época, o economista e professor universitário Marco Anto-
nio Heredia Viveros, enquanto dormia e que  depois de se recuperar do tiro, foi mantida 
em cárcere privado e recebeu outra tentativa de assassinato por “eletrocução” (choques), ou 
seja, em pouco tempo sofreu duas modalidades de crime de tentativa de homicídio e um 
cárcere privado, cerceando sua liberdade de ir e vir, porém o autor não logrou êxito. Relata 
sua história em um livro intitulado “sobrevivi... posso contar (1994)”, e neste livro destaca 
as agressões sofridas por ela e pelas filhas.

Desse ponto intitulou-se essa lei nos ordenamentos jurídicos brasileiros recebendo 
este “apelido” em homenagem ao nome de uma das tantas mulheres vítimas da violência 
doméstica cometida por seus companheiros. De acordo com a sua ementa, a “Lei Maria da 
Penha” busca mecanismos e formas para não só coibir, mas proibir a violência doméstica e 
familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal: “O Estado 
assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando meca-
nismos pra coibir à violência no âmbito de suas relações”, da Convenção sobre a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana 
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; diante desta lei houve a ne-
cessidade de se criar os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher bem 
como alterar o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; Com 
a criação dessa lei ocorreu de forma explícita e clara o dever não só do poder público, mas 
da família e da sociedade, de garantir os direitos humanos das mulheres (Art. 1º, § 2º). Es-
tende-se também o reconhecimento de que existem outros tipos de violência que vão para 
além da física e sexual, e que a proteção da mulher no âmbito familiar e doméstico, abrange 
qualquer relação íntima de afeto, ainda que a vítima e o agressor não morem juntos, e nisso 
se inclui as relações homoafetivas (Art. 5º, § único). Essas violências contra as mulheres po-
dem ser especificadas de várias maneiras e formas, porém devem ser tuteladas na garantia 
de proteção e respeito não só pelo ordenamento jurídico como também e principalmente 
pelo Estado, sendo este o maior órgão que deve gerar tais proteções. Podemos citar várias 
formas de violência doméstica dentre elas citamos entre outras:

I- a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que 
lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que 
lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise 
degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e 
decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, mani-
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pulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, 
insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do di-
reito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à 
saúde psicológica e à autodeterminação;
II - a violência física, a qual gera lesões corporais de natureza leve, 
grave e gravíssima, causando sequelas irreparáveis. 
III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a 
constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação se-
xual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso 
da força; que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer 
modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método 
contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto 
ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou ma-
nipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos se-
xuais e reprodutivos;
IV - a violência moral, entendida como qualquer conduta que 
configure calúnia, difamação ou injúria ferindo sua dignidade. 
V - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta 
que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de 
seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, 
bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os des-
tinados a satisfazer suas necessidades entendendo-se como crime 
de Dano;
VI- a violência espiritual, onde no momento em que a mulher esta 
sendo espancada, denegrida, humilhada, seu espírito, sua alma 
também sofre as mesmas agressões. 

Infelizmente o que vemos na grande mídia é algo diverso. São inúmeros programas, 
músicas, propagandas, noticiários, páginas nas redes sociais e demais sites na internet, que 
criam diariamente estereótipos das mulheres para toda a sociedade. Todos esses veículos 
midiáticos determinam o padrão físico, comportamental e psicológico a ser seguido pelas 
mulheres. E, contrariando o princípio da dignidade da pessoa humana (Art. 1º, III, CF/88), 
transformam as mulheres em mercadorias a serem usadas pelos homens machistas.

A título de exemplo, podemos lembrar como é a imagem das mulheres e também 
dos homens que aparecem nas propagandas de cervejas e de roupas, de filmes e novelas, de 
seriados, nas músicas adeptas da “ostentação”, nos programas televisivos e jornais voltados 
principalmente ao público masculino, que trazem mulheres nuas ou seminuas criando no 
imaginário social a ideia de submissão das mulheres aos desejos sexuais masculinos. A con-
sequência desse desserviço da grande mídia é a violência física, sexual, psicológica, patri-
monial e também moral, a que as mulheres acabam sendo submetidas pelos homens e hoje 
e dia até mesmo por outras mulheres. Esse padrão estereotipado é machista, e, portanto, 
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opressor, classista, racista, homofóbico, violento, e em nada contribui para a emancipação 
feminina. Dai segue-se a pergunta à sociedade machista, as autoridades governamentais, 
autoridades eclesiásticas e até mesmo autoridades militares: “existe algum sentimento no 
tocante a essas mulheres vítimas de homens de mente pobre e podre, incircuncisos de co-
ração e de espírito?” “E quanto a elas, existe em seu interior, alguma dignidade quando 
estão sendo lesionadas, espancadas, denegridas e humilhadas?” Apesar de haverem muitas 
campanhas referente a proteção e prevenção a favor das mulheres que sofrem este crime, 
faltam ainda o bom senso, a compreensão a educação e o respeito da sociedade para com 
tais mulheres que são vitimas da falta de tutela do Estado, da proteção e de medidas mais 
severas para esses monstros humanos que cometem tais atos.

3.3. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA PARA A CRIANÇA E ADO-
LESCENTE VÍTIMA DE ESTUPRO

Todo o ser humano, seja no estado de vivência e ou de morrência, é dotado de direi-
tos e garantias as quais são fundamentais, estes devidamente respaldados e ratificados por 
ordenamentos e pela sociedade em geral. Apesar de não serem efetivamente aplicados, os 
chamados direitos e garantias estão vinculados ao ser humano de forma intrínseca, fechada, 
interna, sendo indissolúveis e inabaláveis para a existência digna do indivíduo e o respeito 
àqueles. Segundo Lenza, há diferenças entre os termos “direitos” e “garantias”. O primeiro 
trata-se de “bens e vantagens prescritos na norma constitucional”, já o segundo “são os ins-
trumentos através dos quais se assegura o exercício desses direitos dentro da modalidade 
preventiva ou prontamente os repara, caso sejam violados” (2010, p. 741). Desta forma, 
temos que ambos são indispensáveis ao ser humano a fim de garantir sua existência com 
a máxima dignidade ou com o mínimo dela. Em se tratando da palavra dignidade vamos 
realçar o titulo acima citado explanando algumas citações e épocas onde na história se en-
tendia o que realmente era considerado o crime como sendo de estupro. 

Diante de outra visão seja jurídica ou não, historicamente, alguns direitos são, de 
certa maneira, mais presentes que outros tais como o direito à vida, à liberdade, à saúde, a 
segurança, a moradia e outros onde também se encontra a sexualidade. Como expõe Greco, 
no que tange à proteção dos aspectos sexuais dos indivíduos, esta seria, na realidade, direito 
à dignidade sexual, intrínseca ao conceito de dignidade da pessoa humana. Sendo assim é 
mais do que uma liberdade de escolha e de seu livre arbítrio, de como, quando e com quem 
se dará a prática de qualquer ação de cunho sexual, o ser humano possui direito à dignidade 
de sua sexualidade, da forma como quiser expô-la. Assim sendo, com a finalidade de se con-
quistar a proteção atualmente existente, este ato passou por diversos momentos históricos 
que fizeram com que tal crime tivesse o conceito, proporção, repercussão e repressão co-
nhecidas. A evolução da punição e das penas ao estupro acompanha o desenvolvimento das 
garantias fundamentais, jurídicas e humanas que o ser humano adquiriu dia a dia frente ao 
Estado e, de maneira particular, caminhou junto com o progresso da mulher na sociedade 
realçando seu papel e relevância. 
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3.2.1. Um pouco sobre o direito germânico

De acordo com Oliveira:

para o Direito Germânico, era imprescindível que a mulher ofen-
dida fosse virgem. Exigia-se também o uso da violência para com 
a ofendida. Definitivamente o crime de estupro não era consuma-
do se a violência empregada fosse contra mulher “deflorada”. [sic] 
(OLIVEIRA, 2008)
 

3.2.2. O direito mesopotâmico

O Código de Hamurabi descreve que foi a primeira aglutinação de normas escritas 
de toda a humanidade. A lei trazia previsões acerca da violação sexual. Segundo a lei 130º 
da compilação:

“Se alguém viola a mulher que ainda não conheceu homem e vive 
na casa paterna e tem contato com ela e é surpreendido, este ho-
mem deverá ser morto, a mulher irá livre” (CÓDIGO DE HAMU-
RABI)

A mulher aquela época era tratada como propriedade do indivíduo masculino. De-
preende-se tal situação da leitura dos termos “que vive na casa de seus pais”; havia a posse 
do patriarca sobre as pessoas do sexo feminino que tutelava, ou seja, que estavam aos seus 
cuidados, sob sua guarda. O que se entende era que a norma em questão  buscava proteger 
a moral do patriarca frente à sociedade, pouco importando a situação do ofendido e ou 
suposta vítima quanto a sua sexualidade; dai percebe-se que apenas a mulher virgem, que 
vivia na casa do pai e, desta forma, era pura aos olhos da comunidade, ocuparia o polo 
passivo do delito. 

3.2.3. No direito hebraico

Encontramos referências na Bíblia no tocante aos Dez Mandamentos, não querendo 
considerar e ou comparar qualquer aspecto religioso, a Bíblia, como livro cujo conteúdo 
relata acontecimentos históricos, traz diversos regramentos estipulados pelos integrantes 
da sociedade hebraica e deixa clara e explicita seu posicionamento inferior com que a mu-
lher era considerada e vista, devendo submissão somente ao homem no aspecto material. A 
sexualidade era rigorosa; para que uma mulher pudesse se casar, o requisito essencial é que 
nunca tivesse tido relações sexuais, do contrário, improvável que contraísse o casamento. 
A virgindade era tida como um “presente, uma dádiva” ao futuro esposo, além de sinal de 
pureza e respeito. O objetivo e intuito de uma moça era se casar, gerar e conceber filhos a 
seu marido. Tendo em vista tais considerações, semelhantemente ao Código de Hamurabi, 
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o que se percebe nessa civilização é que a proteção que recaía sobre a sexualidade tutelava 
a honra do patriarca a quem a mulher pertencia, sua palavra e promessa a outro patriarca, 
de que entregaria a moça virgem, própria para o matrimônio. A princípio, prevê “Os Dez 
Mandamentos” 

Em Deuteronômio 5:18 e 21: “E chamou Moisés a todo o Israel, 
e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo 
aos ouvidos; e aprendê-los-eis, e guardá-los-eis, para os cumprir. 
[...] Não adulterarás. [...] Não cobiçarás a mulher do teu próximo 
(BÍBLIA PROTESTANTE).
 

Outras passagens bíblicas trazem, especificamente, a punição para aquele que vio-
lasse a liberdade sexual da vítima, como podemos notar a seguir, no livro de Deuteronômio 
22:22-29: 

“Quando um homem for achado deitado com mulher que tenha 
marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a 
mulher, e a mulher; assim tirarás o mal de Israel.” 
“Quando houver moça virgem, desposada, e um homem a achar 
na cidade, e se deitar com ela, Então trareis ambos à porta daquela 
cidade, e os apedrejareis, até que morram; a moça, porquanto não 
gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do 
seu próximo; assim tirarás o mal do meio de ti.”
 “E se algum homem no campo achar uma moça desposada, e o 
homem a forçar, e se deitar com ela, então morrerá só o homem 
que se deitou com ela; Porém à moça não farás nada. A moça não 
tem culpa de morte; porque, como o homem que se levanta contra 
o seu próximo, e lhe tira a vida, assim é este caso. Pois a achou no 
campo; a moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse.” 
“Quando um homem achar uma moça virgem, que não for des-
posada, e pegar nela, e se deitar com ela, e forem apanhados, 5 En-
tão o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça cinqüenta 
siclos de prata; e porquanto a humilhou, lhe será por mulher; não 
a poderá despedir em todos os seus dias” (BÍBLIA Protestante).

3.2.4. O direito grego e romano

O Direito brasileiro tem sua essência e origem nas principais influencias da história 
antiga sendo a Grécia e Roma. No que tange às questões sexuais, em ambas as civilizações 
era aceito pela população a diversidade em suas práticas. A Grécia é marcada pela diver-
gência dentro de sua própria constituição social. Com surgimento das chamadas pólis, as 
antigas cidades gregas, algumas legislações específicas foram criadas para atender a neces-
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sidade de cada uma delas. Visível exemplo de tal contraste está na comparação entre Atenas 
e Esparta. Apesar disso, a maior parte das pólis respeitava a legislação geral grega (PORTI-
NHO, 2005). 

A violência sexual, a princípio, era punida apenas com multa. Posteriormente, a lei 
fora modificada, agravando a pena para a violação, aplicando a morte (PORTINHO, 2005). 
De acordo com Margolis, “alguns ainda argumentam que na Grécia Antiga o estupro era 
direito de domínio do homem” (2006, p. 30). Roma é caracterizada por estar voltada para 
o estudo jurídico. Enquanto na Grécia valorizava-se a filosofia, em Roma os estudos do 
Direito eram o foco da comunidade. Nas relações entre os gêneros, notório o poderio que o 
homem exercia sobre a mulher. O “pater famílias” exercia espécie de direito de propriedade 
sobre os membros de seu clã. O marido tinha o mesmo domínio sobre sua esposa. Roma 
foi a responsável pelo surgimento do termo “stuprum”. “A palavra ‘stuprum’ na referida lei 
[...] designava como crime a conjunção carnal ilícita com mulher virgem ou viúva honesta, 
mas tal conjunção não poderia ter violência” (PORTINHO, 2005). Segundo Capez, “Em 
Roma, passou-se a punir os crimes contra a moral, cabendo ao pater familiae a repressão” 
(2011, p. 19).

Observamos então que todo o contexto histórico do crime de estupro se desenvolve 
e caminha para consolidar os direitos que versam sobre a dignidade da pessoa humana e 
ainda, intimamente, com a afirmação do papel da mulher na sociedade. Conforme visto, a 
mulher possuía caráter de mero objeto ou posse de seu tutor ou patriarca, sendo considera-
da inferior ao indivíduo do sexo masculino. Por conseguinte, figurava como elemento se-
cundário dos delitos sexuais, sendo o ofendido imediato o homem a quem era subordinada. 
No transcorrer das diversas épocas e décadas da história da humanidade, a mulher passou 
a ser reconhecida, morosamente, como “ser humano”, dotada de dignidade a ser resguar-
dada, com plenos direitos constitucionais, morais, fundamentais e humanos. Diante disto, 
começou-se a haver modificações quanto à tipificação do crime de Estupro, que passou a 
atribuir à mulher o papel de legítima vítima da violação sexual. Ademais, tamanha fora a 
evolução que, em nossa legislação atual, o sujeito ativo do crime pode, inclusive, ser do sexo 
feminino, ou seja, a própria mulher ser acusada de cometer o ato de Estupro.

Apesar de ocorrer algumas mudanças aos elencados jurídicos no tocante aos crimes 
contra a Dignidade Sexual, tipificadas pelo Titulo VI, e Capítulos e Artigos do Código Penal 
Brasileiro (CPB) ainda estamos longe de alcançar a verdadeira justiça, equidade e sanções 
com o justo apenamento se é que possível, quanto a este crime, visto que remanescem di-
versas questões em que doutrina e jurisprudência não foram ainda capazes de solucionar 
de maneira propícia. Casos em que as vítimas são subjugadas, expostas à humilhação por 
não apresentarem reações típicas de quem sofrera violência sexual ou simplesmente por 
não se adequarem a um protótipo pré-concebido de sujeito passivo são extremamente co-
muns. São notórias também as inúmeras situações em que as vítimas precisam submeter-se 
a fim de apurar a materialidade e veracidade do delito, tais como exames de corpo de delito, 
extremamente constrangedoras e que geram a vítima novo molestamento, fenômeno este 
denominado “vitimização secundária” no processo penal. Sob outra perspectiva, as puni-
ções previstas para o delito ganham desproporcionalidade ante algumas questões, como 
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a já levantada invalidade do consentimento da vítima chamada “vulnerável”. Sabe-se que 
em incontáveis circunstâncias há o pleno discernimento das atitudes tomadas por parte do 
menor tido como vulnerável. Os progressos adquiridos através dos tempos, resultado de 
lenta evolução e renovação de pensamentos não podem perder-se ou estagnar-se. Faz parte 
do Direito, como fruto das relações sociais, a constante modificação, atendendo às necessi-
dades do todo. Desta forma, resta à sociedade e ao poder estatal jurídico a solução de todos 
estes problemas. Ainda que objetivo utópico, o escopo da construção do Direito deve ser a 
justiça; nestes casos, a existência de efetiva punição aos verdadeiros criminosos e o amparo 
às vítimas de forma a, ao menos, tentar reduzir os impactos físicos e psicológicos por elas 
sofridos; diante disso, à de se entender que mesmo a justiça agindo de forma veemente e 
eficaz a favor da vítima do crime de Estupro, seja vulnerável ou não, nunca tal indivíduo 
conseguirá esquecer a cena do dia do fato, sendo que sua moral, brio, decência, e tudo 
mais que se relata aos princípios da personalidade de uma pessoa foi abalada, foi ferida, 
por falta de atitude, de ação e de comprometimento do Estado para com a vítima no dever 
de dar proteção conforme cita a Constituição Federal, ferindo assim sua Dignidade. Em 
suma, fica-se a indagar e a refletir o que uma pessoa seja do sexo feminino e ou masculino 
no momento em que esta sendo violentada (o) sente; pensa tal pessoa naquele momento 
que sua dignidade esta sendo manchada, imaculada, ferida? E após o ato cometido, esta 
pessoa tem a capacidade de se expor a sociedade e dizer: “fui estuprada (o) alguém pode 
devolver minha dignidade?”; nossa sociedade não esta e não tem o preparo para aceitar e 
receber vitimas de estupro em pleno convívio, pois diante deste ato melhor é rejeitá-los que 
recebê-los, pois alegam a desconfiança no pensamento e na fala em dizerem: “com certeza 
é leviana (o) e deu margem, deu azo, deu motivos para tal”. Daí, reperguntamos: “existe 
dignidade humana para um individuo vitima do crime de estupro? 

4. CONCLUSÕES FINAIS

Poderíamos citar várias outras situações concernentes se existe “DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA” como por exemplo:

a) existe dignidade da pessoa humana para indivíduo que sofre e ou sofreu abusos, 
violência, agressão, maus tratos, humilhação, atos vexatórios, calúnia, difamação, injúria 
e outros itens respaldados aos ordenamentos jurídicos penais e processuais contra sua 
vida, acrescentando aos que foram e são viciados em substâncias alucinógenas; dos que 
são e foram vítimas de traficantes que traficam órgãos humanos, armas, crianças, mulhe-
res e outros; 

b) existe dignidade da pessoa humana naquele que trabalha em serviços forçados 
e escravos; nas crianças que são usadas para o Trabalho Infantil; no indivíduo que perde o 
direito a sua personalidade jurídica e personalidade civil sendo vítima de crime de Danos 
sejam morais ou pessoais, onde o “sistema” suga seus bens privados e ou públicos;

c) existe dignidade da pessoa humana para aqueles que migram de outros países 
para a nossa comunidade brasileira, como por exemplo, os Bolivianos, Venezuelanos, Sí-



176

rios, Africanos, Angolanos, Chineses e outros que estão como que desamparados, largados, 
sobrevivendo e totalmente dependente da ajuda dos brasileiros como no caso dos que estão 
alojados em Roraima, dormindo nas ruas e praças de Boa Vista;

d) existe dignidade da pessoa humana para as pessoas que passaram pelo desgaste 
emocional das perdas de entes queridos os quais foram vítimas de homicidas, latrocídas, 
madrecidas, padrecidas, e outros crimes bárbaros hediondos onde tais condutas assassinas 
levaram seus parentes a morte; daqueles que morreram, podemos dizer se existe dignidade 
da pessoa humana para os morrentes? Fica a reflexão a este item, haja vista entendermos 
se quando partiram quem eram? O que faziam? O que deixaram? O que se entende que o 
“De cujus” diante de sua situação quando vivo, sendo uma pessoa integra, de índole ilibada, 
merece uma morte digna.

Em suma, para finalizar este artigo, o que se preza, se realça e se quer mostrar nes-
te contexto esta na valorização, na essência, na eficácia tão exigida e tão cobrada de uma 
sociedade e ou comunidade no tocante a exaltar a palavra Dignidade da pessoa humana, 
porém na realidade tais prioridades não são realizadas, aceitas e vistas pela grande maioria 
da população seja na esfera das autoridades governamentais, eclesiásticas, políticas e até 
militares, nas classes sociais, médias e altas, bem como nas categorias da periferia onde se 
encontra a massa do povo, pois quando se esta do outro lado do problema, onde nada nos 
toca, nos constrange, nos ameaça, estamos na situação de segurança e proteção, intocáveis, 
na zona de conforto o que nos faz ter uma visão periférica, parcial e superficial das coisas 
onde não a com o que se preocupar e ou em desejar ajudar ao próximo, porém quando nos 
encontramos dentro do problema na situação de vitimas e ou vitimizados por um Siste-
ma, bruto, cruel, incisivo, sem sentimentos e sem compaixão, necessitando de ajuda, apoio, 
consolo, solução, para o que estamos passando e ou o que essas vitimas citadas passam e ou 
passaram, não a como ver, aceitar e expor que todos tem o direito a Dignidade da pessoa 
humana, pois nesse momento se procura o socorro aos Direitos Humanos, aos ordena-
mentos jurídicos, as cortes e outros órgãos sociais, políticos e governamentais, inclusive 
aos Direitos fundamentais elencados em nossa constituição, porém acredita-se ser em vão.   

Por fim, cita-se um texto extraído da página Latino-americana contra el Socialismo, 
em 02AGO17, sobre um homem chamado STALIN19.

 “STALIN E A GALINHA”. Em uma de suas reuniões, Stalin pediu 
que lhe trouxessem uma galinha; agarrou-a forte com uma das 
mãos enquanto a depenava com a outra. A galinha, desesperada 
pela dor, quis fugir mas não pôde. Assim, Stalin tirou todas suas 
penas, dizendo aos seus colaboradores: “Agora observem o que vai 
acontecer”.Stalin soltou a galinha no chão e se afastou um pouco 
dela; pegou uma quantidade de grãos de trigo, começou a cami-
nhar pela sala e a jogar o trigo ao chão, enquanto seus colabora-
dores assistiam a tudo, assombrados, como a galinha, assustada, 

19  Texto extraído da página Latinoamérica contra el Socialismo, em 02AGO17
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dolorida e sangrando, corria atrás de Stalin e tentava agarrar algu-
mas migalhas, dando voltas pela sala.A galinha o seguia fielmente 
por todos os lados então, Stalin olhou para os seus subordinados 
que estavam surpreendidos e atônitos, e lhes disse:“Assim, facil-
mente, se governa os estúpidos”. Viram como a galinha me se-
guiu, apesar da dor que lhe causei? Tirei-lhe tudo..., as penas e 
a dignidade, mas, ainda assim ela me segue em busca de farelos. 
“Assim é a maioria das pessoas, seguem seus governantes e polí-
ticos apesar da dor que estes lhes causam e, mesmo lhe tirando a 
saúde, a educação e a dignidade, pelo simples gesto de receber um 
benefício barato ou algo para se alimentar por um ou dois dias, o 
povo segue aquele que lhe da às migalhas do dia”.

Ou seja, a Dignidade, não se aprende, não se encontra nos acervos jurídicos, não é 
conquistada por intelecto, conhecimento, poder, fama ou outros atributos, mas sim, Digni-
dade nasce com o ser humano, pois a partir do seu respirar “Deus” já impõe a dignidade do 
homem, para que ele no decorrer de sua existência possa mantê-la com  brio, com caráter e 
com personalidade a fim de que não precise correr atrás de farelos dados por outras pessoas 
com auto piedade.
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A PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONFLITOS E TENSÕES  
PARA O DIREITO À DIGNIDADE.
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Resumo: Este artigo discorre sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência no ordenamento jurídico brasileiro. Aborda-se a 
maneira como o legislador brasileiro adequou os princípios 
estabelecidos em tratados internacionais ao contexto da nação, 
bem como sobre os aspectos que necessitam ser aprimorados. 
Enfatizam-se as mudanças que vêm ocorrendo na sociedade em 
relação ao reconhecimento da capacidade civil das pessoas com 
deficiência, que revelam a necessidade da criação de políticas 
públicas que efetivamente diminuam as barreiras que impedem 
a inclusão das pessoas com deficiência nas diversas áreas da 
sociedade.

Palavras-chaves: direitos fundamentais; direitos humanos; 
direitos das pessoas com deficiências.

Abstract: This article discusses the Rights of Persons with 
Disabilities in the Brazilian legal system. It discusses how the 
Brazilian legislator has adapted the principles established in 
international treaties to the context of the nation, as well as 
the aspects that need to be improved. Emphasis is given to the 
changes taking place in society regarding the recognition of the 
civil capacity of persons with disabilities, which reveal the need 
for the creation of public policies that effectively reduce the 
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barriers that prevent the inclusion of persons with disabilities in 
various areas of society.

Keywords: fundamental rights; human rights; rights of persons 
with disabilities.

1. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, o movimento pelos direitos das pessoas com deficiência tem 
apresentado importantes avanços no tocante ao reconhecimento dos direitos humanos e 
liberdades das pessoas com deficiência. Tais mudanças vêm provocando modificações, que 
deixam a característica médica da deficiência, para um modelo pautado no aspecto social, 
vindo a influenciar diversas constituições em todo o mundo, dentre as quais primeiramente 
se destaca os Estados Unidos da América, a partir da década de 1980. (RAUB et al., 2003).

Desse modo, a deficiência passou a ser vista como uma condição que exige 
adequações para que as pessoas com necessidades especiais possam participar plenamente 
da sociedade, tendo seus direitos de cidadãos respeitados.

Em 2006, a comunidade global reconheceu formalmente a importância de se 
promover os direitos humanos das pessoas com deficiência, através da Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

Este acordo ocorreu em março de 2007, tornando-se um marco, que inspirou 
muitas constituições, de modo que, em janeiro de 2015, 151 países já haviam ratificado 
a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência – um dos 
tratados de direitos humanos mais rapidamente internalizados pela maioria das nações. 
(FERRAZ, 2014)

A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
apresenta os deveres legais dos Estados de assegurar o pleno gozo de diversos direitos 
econômicos, sociais, civis e políticos, especificamente em relação às pessoas com deficiências. 

Dentre seus principais compromissos estão a responsabilidade de assegurar a 
igualdade e a não discriminação em razão da deficiência (artigo 5.º) e igualdade perante 
a lei (artigo 12);  bem como para garantir o direito à liberdade (artigo 14), liberdade de 
circulação (artigo 18), liberdade de expressão (Artigo 21), educação (Artigo 24), os mais 
altos padrões alcançáveis de saúde e acesso aos serviços médicos (artigo 25), trabalho (artigo 
27) e participação na vida política (Artigo 29) para pessoas com deficiência em patamar de 
igualdade com os demais cidadãos.

Uma proporção substancial da população mundial é afetada por alguma forma de 
deficiência. Essa prevalência é deverá aumentar devido a aumentos globais na expectativa 
de vida e avanços em tratamentos médicos.

Enquanto tratados anteriores, como o Pacto Internacional sobre o Direito Civil e 
Direitos Políticos e o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Direitos 
Culturais, direitos universais estabelecidos que abrangem todas as pessoas, pessoas com 
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deficiência, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
é a primeira organização humana unida por um tratado de direitos para abordar 
especificamente e de forma abrangente os direitos iguais das pessoas com deficiências. 

Em todo o mundo indivíduos com deficiências ainda enfrentam uma série de 
barreiras ao exercício de seus direitos fundamentais, enquanto fatores sociais e culturais 
contribuem para piorar esse cenário, bem como direitos legais inadequados que, muitas 
vezes, compõem a base da desigualdade.

2. INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO BRASIL

A abordagem sobre os direitos das pessoas com deficiência tem grande impacto no 
aspecto educacional e no mundo do trabalho. Para tanto, sendo fundamental uma mudança 
na consciência da sociedade, para que, efetivamente, os direitos desta população sejam 
respeitados. 

Certamente que as normas vigentes são essenciais, porém, o cumprimento das 
mesmas também envolve a conscientização da população, para que as pessoas com 
deficiência realmente sejam incluídas e participantes ativas da sociedade. 

De acordo com o Decreto Federal n. 3.298/1999, deficiência é definida como 
qualquer perda ou anormalidade de uma função ou estrutura psicológica, fisiológica ou 
anatômica que resulte na incapacidade de realizar uma atividade dentro da faixa considerada 
normal para o ser humano. E, ainda, a inabilidade é conceituada como uma redução efetiva 
e aumentada na capacidade de integração social de uma pessoa, com a necessidade de 
equipamento especial, adaptações, meios ou recursos para que a pessoa com deficiência 
possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar e desempenho de 
uma determinada função ou atividade. (RIBEIRO; LIMA, 2010)

Desde a oficialização da educação especial no Brasil, na década de 1970, a filosofia de 
normalização e as estratégias de integração se intensificaram. O movimento de integração 
está baseado no conceito de normalização, que preconiza que as condições dadas aos 
portadores de deficiências devem ser as mais semelhantes possíveis daquelas oferecidas à 
sociedade em que eles vivem.

No Brasil, o reconhecimento do direito ao trabalho para as pessoas com deficiência 
ocorreu em 1983, quando foi assinada a Convenção Internacional de Reabilitação 
Profissional e Emprego das Pessoas Deficientes n. 159, da Organização Internacional do 
Trabalho – OIT. 

A Constituição Federal de 1988 garante o acesso à educação e ao trabalho e proíbe 
a discriminação em relação a procedimentos de recrutamento e remuneração. Em 2001, a 
Convenção Interamericana sobre Eliminação de todas as formas de Discriminação contra 
Pessoas Portadoras de Deficiência da OEA foi ratificada pelo Decreto Federal n. 3.956/2001.

Esses documentos legais fundamentaram a Lei de Cotas (Lei n. 8.213 de 1991), 
posteriormente alterada pelo Decreto n. 5.296/2004.
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A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
(UNCRPD), de 2006, foi ratificada em 2008 (Decreto Legislativo 186) e promulgada em 
2009 (Decreto Federal n. 6949).  No Brasil, a CDPD tem o mesmo status legal de uma 
emenda constitucional e está em vigor desde a sua ratificação (2008).

Atualmente, a inclusão escolar institui a inserção de uma forma mais radical, 
completa e sistemática, visando incluir os indivíduos que já foram excluídos anteriormente, 
a meta é de não deixar ninguém fora da escola regular. Este modelo pressupõe uma mudança 
de estruturas, de atitudes da comunidade em geral, bem como do trabalho dos professores. 
(MANTOAN, 1998)

Com o objetivo de promover tais mudanças, em 1994 foi realizada a Conferência 
Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, resultando na Declaração de Salamanca, 
que determina as linhas de ação sobre a educação especial, analisando as mudanças políticas 
fundamentais necessárias para promover a educação inclusiva e a capacitação das escolas 
para atender as crianças com necessidades educacionais especiais.

A Declaração de Salamanca conjuntamente com a definição apresentada pela AAMR 
(Associação Americana de Deficiência Mental), atualmente também adotada pelo MEC/
SEESP, e a “Conferência Mundial sobre Educação para Todos” realizada em 1990, geraram o 
conceito de educação inclusiva, que implica o acesso da pessoa com deficiência à educação 
regular. (BRASIL,1994)

A Constituição Brasileira de 1988 contempla em seu Título VIII, Da Ordem Social, 
Capítulo 11, Da Seguridade Social, Seção IV, Da Assistência Social, o Artigo 203, que, 
independente de contribuição à seguridade social, a assistência social será prestada a quem 
dela necessitar. Dentre seus objetivos, inclui no Inciso IV “a habilitação e reabilitação das 
pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária”; Inciso 
V, “a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e 
ao idoso que comprovarem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la 
provida por sua família, conforme dispuser a lei” (MAZZOTTA, 2005, p.76).

No Capítulo III, Da Educação, da Cultura e do Desporto, o Artigo 205 expressa que 
“a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”; Artigo 208:

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de:
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os 
que a este não tiveram acesso na idade própria;
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao 
ensino médio;
III - atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino (...);
VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através 
de programas suplementares de material didático-escolar, 
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transporte, alimentação e assistência à saúde; (MAZZOTTA, 
2005, p.77).

No artigo 213 encontra-se que: “Os recursos públicos serão destinados às escolas 
públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais filantrópicas definidas 
em lei...” (MAZZOTTA, 2005, p. 77).

No Título VIII, Da Ordem Social, Capítulo VII, Da Família, da criança, do 
Adolescente e do Idoso, Artigo 227, a educação figura como um dos direitos da criança 
e do adolescente, que deve ser assegurado pela família, sociedade e Estado com absoluta 
prioridade. No Parágrafo 1° desse artigo está definido que o Estado, admitida a participação 
de entidades não-governamentais, promoverá programas de assistência integral à saúde 
da criança e do adolescente, segundo determinados princípios. Dentre eles, o de que 
serão criados programas de prevenção e atendimento especializado para os portadores de 
deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração do adolescente portador de 
deficiência mediante o treinamento para o trabalho e a convivência e a facilitação do acesso 
aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos 
(MAZZOTTA, 2005, p.77-78).

O Parágrafo 2° estabelece que “a lei disporá sobre normas de construção de 
logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, 
a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiências” (MAZZOTTA, 
2005, p.78).

Ainda segundo Mazzotta (2005), além do ensino fundamental, em caráter obrigatório 
e gratuito para todos, é colocado como dever do Estado o oferecimento de programas 
suplementares necessários ao atendimento do educando nesse nível da escolarização, e 
que também é assegurado, preferencialmente na rede regular de ensino, o atendimento 
educacional especializado aos portadores de deficiência.

Para Mazzotta (2005), a sociedade ainda entende que a educação da pessoa com 
deficiência deve ocorrer num âmbito diferenciado. Não se pode negar que estas pessoas 
necessitam de cuidados especiais, que, muitas vezes, apenas profissionais devidamente 
preparados podem oferecer. Por outro, esses cuidados devem aumentar as oportunidades de 
inclusão, quando colocados em prática em ambientes que não separam ou excluem as pessoas.

A efetivação da inclusão requer a união de poderes públicos, privados, entes políticos 
e sociedade com a finalidade de promover o surgimento de uma nova consciência, que 
valorize o ser humano acima de outros interesses. 

Assim sendo, é preciso unir esforços para que as ações sejam concretizadas visando 
assegurar a justiça e a igualdade de oportunidades para todos, independentemente de raça, 
credo, cor, idade, deficiência física, mental ou necessidade especial.

Por mais comprometidos que estejam a sociedade e o governo com a inclusão, são 
as relações cotidianas em sala de aula que oferecem ou não a possibilidade de experiências 
de aprendizagem. As interações entre os membros da comunidade, especialmente a escolar, 
promovem a inclusão e podem, se for a sua intenção, prevenir a exclusão, sendo esse o cerne 
da qualidade de viver e aprender.
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3. INTERNACIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

A Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi o primeiro 
instrumento vinculativo na longa luta de indivíduos com deficiências em todo o mundo 
para garantir proteção e promoção dos seus direitos humanos.  

De várias tentativas empreendidas pela ONU e por instituições da sociedade civil 
ocorreu na década de 1980 para angariar aceitação da comunidade internacional de uma 
convenção de direitos humanos voltada especificamente para essa população.

No mundo atual, a internacionalização dos Direitos Humanos tornou-se 
fundamental, mas ainda envolve grandes desafios, especialmente quanto à sua adequação 
ao direito dos diferentes Estados, desencadeando tensões na elaboração dos documentos 
internacionais.

Os direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana são os pilares da 
Constituição brasileira, muitas vezes inspirada em documentos internacionais de direitos 
humanos, acarretando, algumas vezes, tensões na jurisdição internacional (FERRAZ, 2014).

A Declaração Universal dos Direitos Humanos é o principal documento de referência 
ao exercício da cidadania, sendo criada em 1948, pela Organização das Nações Unidas 
e reconhece que todas as pessoas têm direitos de defesa perante aos tribunais nacionais 
competentes, através dos remédios contra atos de violação aos direitos fundamentais e à 
dignidade humana.

Os direitos humanos encontram-se expressos na Constituição Federal brasileira de 
1988, que os caracterizam também como direitos fundamentais, muito embora tal distinção 
entre ambos os termos seja alvo de discussão por se tratarem do mesmo tema.

A essência da Constituição Federal de 1988 é justamente a proteção ao princípio da 
dignidade humana, baseado no reconhecimento dos direitos humanos.

Os direitos fundamentais abrangem diversas peculiaridades, vulnerabilidades e 
condições humanas, dentre as quais se encontra o direito constitucional de proteção às 
pessoas com deficiências, com a internalização da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência, da Organização das Nações Unidas, em 2008.

A partir desse reconhecimento, destacou-se a importância do tema na legislação 
brasileira, promovendo a proteção dos direitos humanos às pessoas em maior 
vulnerabilidade social.

A recepção da Convenção no Brasil demonstra o amadurecimento da sociedade em 
relação aos Direitos Humanos, favorecendo a igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas, o que representa um avanço dos direitos humanos.

O Brasil é um país com a maior população de pessoas com deficiência da América 
Latina. Apesar disso, ainda enfrenta grandes desafios no aspecto jurídico, na acessibilidade 
e oportunidades de trabalho e renda.

A questão da deficiência no Brasil evoluiu no âmbito médico para o aspecto social, 
pois ainda é considerada como empecilho para a efetiva inclusão no ambiente físico e social. 

No âmbito educacional, a inclusão vem se tornando uma realidade, bem como a 
acessibilidade, sendo que, aos poucos, as pessoas com deficiência têm sido consideradas 
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como consumidoras de produtos e serviços, motivando o comércio a buscar formas para 
atendê-las em suas necessidades.

Como ocorre na maioria dos países latino-americanos, no Brasil, as pessoas com 
deficiência convivem com situações de desigualdade e discriminação, tanto em seu 
cotidiano quanto em relação às leis, que ainda são lacunosas ou omissas.

Torna-se necessário o aprimoramento da legislação vigente, para que seja realmente 
proporcionado o ideal de igualdade no acesso a oportunidades ou outras medidas 
compensatórias quanto às necessidades comuns da vida das pessoas com necessidades 
especiais (transporte, acesso a prédios públicos e privados), educação sem preconceitos ou 
discriminação que desqualifiquem essas pessoas.

O primeiro importante passo foi dado pela Constituição Federal de 1988, pois 
trouxe um tratamento exemplar aos direitos das pessoas com deficiências, pautados 
em princípios de direitos humanos fundamentais. Tais princípios constitucionais se 
encontram no artigo 5º (“É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, (...) cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia 
das pessoas portadoras de deficiência;”) e no Artigo 24 (“Compete à União, aos Estados 
e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: XIV - proteção e integração social 
das pessoas portadoras de deficiência”).

As disposições constitucionais estenderam a promoção e garantia de direitos 
individuais e coletivos a implementação efetiva da inclusão social no contexto dos direitos 
humanos.  Além do legislativo, mudanças incorporadas, o Estado brasileiro passou a 
desenvolver medidas para transformar o modelo de assistência limitada de forma a permitir 
às pessoas com deficiência exercer um papel de emancipação e cidadania, contribuindo 
para o desenvolvimento do país.

As disposições constitucionais relativas à proteção dos deficientes incluem também 
as áreas de direitos sociais (artigos 6.º e 227), educação (artigos 7.º,.XXV, 205 e 208,III), 
assistência social (artigo 203, IV e V). ), trabalho (art. 7.º,XXXI e art. 37, VIII) e barreiras 
arquitetônicas (art. 227 e art. 224).

A Lei n. 7.853 de 24.10.1989 dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de 
deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência (CORDE), institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos 
ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, dá 
outras providências, tendo sido regulamentada pelo Decreto n. 3.298, de 20.12.1999, que 
consolida as normas de proteção ao deficiente.

As pessoas com deficiência têm sido objeto de várias políticas sob a responsabilidade 
de diferentes setores do atual governo, o que aponta para a alta prioridade que o governo 
atribui a esse assunto. 

Quanto à educação, os principais esforços são a campanha institucional que visa 
integrar o aluno com deficiência no sistema escolar regular, em apoio ao artigo 208,III 
da Constituição Federal, formação de professores e informação sobre deficiência nos 
programas de formação de professores. 
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As atividades em saúde são de responsabilidade de um setor específico do Ministério 
da Saúde, o escritório de coordenação para o atendimento de grupos especiais (CAGES). 

Atualmente, os procedimentos necessários para a reabilitação médica e motora de 
qualquer prótese são fornecidos pelo sistema único de saúde (SUS).  O governo enfatiza 
que a equipe técnica das secretarias estaduais de educação, saúde, trabalho e ação social e 
as Forças Armadas foram treinadas em técnicas de reabilitação baseadas na comunidade 
como uma alternativa de baixo custo para regiões carentes.

No domínio da formação técnica e profissional, o secretariado da formação 
profissional do Ministério do Trabalho elaborou um projeto de qualificação profissional 
para pessoas com deficiência. Este projeto foi implementado em 23 estados e executado 
com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).   Além disso, estão em 
andamento estudos para preparar os regulamentos que regem as vagas abertas reservadas 
para pessoas com deficiência em competições públicas, conforme previsto no artigo 37.VIII 
da Constituição Federal.

Também há outras atividades realizadas para proteger os direitos das pessoas com 
deficiência: atualização das normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), com o objetivo de eliminar barreiras às pessoas com deficiência. 

Um projeto de lei que institui a política nacional de acessibilidade por pessoas com 
deficiência está agora em fase final de preparação. O benefício do subsídio contínuo é pago 
desde 1996 para os deficientes. O Ministério Público deve preparar em todos os estados 
profissionais especializados para proteger os direitos dos deficientes.

4. CONFLITOS E TENSÕES NO SISTEMA JURISDICIONAL BRASI-
LEIRO 

Segundo Ferraz (2014), a Constituição brasileira contempla uma grande quantidade 
de diretrizes, que são analíticas e bastante amplas. Em seu compêndio há duzentos e 
cinquenta artigos, incisos e parágrafos, bem como noventa e sete artigos relativos a 
disposições transitórias.

O sistema jurisdicional da constitucionalidade é controlado pelos meios concentrado 
e difuso, sendo de competência do Supremo Tribunal Federal o guardião maior das normas 
constitucionais.  

O Constituição Federal de 1988 tem como princípio fundamental a defesa dos 
direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana (art. 5º).

A adequação destes direitos aos tratados internacionais de direitos humanos  dos 
quais o Brasil é signatário, é realizada pelo Poder Legislativo que também tem a competência 
de realizar as funções de Poder Constituinte Derivado.

No entanto, por vezes, o Constituinte Derivado não atende aos preceitos 
internacionais, de modo que as duas searas normativas entram em conflitos relativos a 
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jurisdição constitucional. Observa-se que a jurisprudência editada pelo Supremo Tribunal 
Federal, que tem a prevalência decisória sobre possíveis contendas. 

De acordo com a Emenda Constitucional 45, art. 109, quando houver conflitos 
relativos a direitos humanos, o Procurador Geral da República pode solicitar o deslocamento 
de competência para o Supremo Tribunal de Justiça, a fim de garantir o cumprimento de 
obrigações assumidas pelo País em tratados internacionais de direitos humanos. 

De acordo com a EC 45/2004, em seu artigo 3º:

Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos 
que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em 
dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, 
serão equivalentes às emendas constitucionais.

O Supremo Tribunal Federal tem como principal função a harmonização das 
decisões jurisdicionais constitucionais, enquanto Judiciário se encarrega da aplicação do 
Direito.

Desse modo, ocorre o deslocamento parcial de competência do juiz estadual comum 
para o juiz federal comum.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, o Brasil é um Estado Federal (art. 1º) 
que adota a prerrogativa de intangibilidade (art. 60, § 4º, I), a distribuição de competências 
federativas, como as relacionadas ao exercício do Poder Judiciário, se encontram previstas 
na Constituição Federal de 1988.

Assim, os Estados, Distrito Federal e Municípios têm função legislativa apenas 
complementar ou subsidiária nesta temática, desde que devidamente autorizados para tal 
feito, tendo-se em vista a necessidade de unidade no tratamento de medidas relacionadas 
aos direitos e garantias fundamentais.

Conforme Ferraz (2004), o primeiro conflito é o deslocamento de competência 
demonstra a intervenção da União nos Estados, que não atende aos preceitos estabelecidos 
nos artigos 34 a 36, relativos à intervenção federal.

De acordo com o artigo 34, a intervenção federal somente pode ocorrer mediante aos 
seguintes objetivos: assegurar a integridade nacional; pôr fim a grave comprometimento da 
ordem pública, prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial e observar os 
seguintes princípios constitucionais: a) forma republicana, sistema representativo e regime 
democrático; b) direitos da pessoa humana.

A intervenção trata-se de uma medida que interfere na independência e 
autonomia dos Estados, sendo um remédio aplicado nos casos de violação aos direitos 
constitucionalmente previstos, se houver extrema necessidade. Por exemplo:  fazer valer os 
direitos da pessoa humana, que é um dos princípios fundamentais e denotam a essência da 
Constituição Federal de 1988.
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5. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADIN

A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência é o primeiro tratado 
internacional de direitos humanos que conta com status equivalente a uma emenda 
constitucional de acordo com o artigo 5, parágrafo 3, da Constituição Federal de 1988. 

Desta forma, qualquer lei ou medida normativa contrária à Convenção também estará 
em contravenção da Constituição Federal, sujeita a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(Ação Direta Inconstitucionalidade - ADIN), podendo ingressar com ação no Supremo 
Tribunal Federal (Supremo Tribunal Federal), o órgão judicial mais alto do país, com a 
finalidade de encerrar a violação continuada o respectivo direito.

Dentre as partes que podem ingressar com a Ação Direta de Inconstitucionalidade são 
aqueles estabelecidas no artigo 103, incisos I-IX, da Constituição Federal, que são: Presidente 
da República;  Procurador-Geral da República;  Governadores Estaduais; Governador 
do Distrito Federal; órgãos administrativos da Câmara de Deputados, Senado Federal, 
Assembleia Legislativa do Distrito Federal; Presidente do Legislativo; Assembléias; Partidos 
Políticos com representação no Congresso Nacional;  o Conselho Federal do Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB); Comércio Nacional; Associações e Sindicatos.

Um exemplo deste tipo de ação é a Ação Direta de Inconstitucionalidade (Lei n. 
10.820/92), do Estado de Minas Gerais, que previu a adaptação dos veículos de transporte 
coletivo visando garantir o acesso das pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção. 

Art. 1º- As empresas concessionárias de transporte coletivo 
intermunicipal ficam obrigadas a promover adaptações em 
seus veículos, a fim de se facilitar o acesso e a permanência de 
portadores de deficiência física e de pessoas com dificuldade de 
locomoção. 
§ 1º- As adaptações de que trata o ‘caput’ do artigo consistem: 
‘I- na instalação de elevadores hidráulicos para o acesso à parte 
interna do veículo;
II- na colocação de portas largas;
III- na eliminação de obstáculos internos que dificultem o acesso 
a portadores de deficiência física, inclusive a usuários de cadeiras 
de rodas.’
§ 2º - Por pessoas com dificuldades de locomoção entendem-se 
o idoso, a gestante, o obeso e aquele que apresente coordenação 
motora deficiente. 
Art. 2º - As empresas a que se refere o artigo anterior deverão, 
no prazo de 1 (um) ano, a contar da data da publicação desta lei, 
promover as alterações previstas no § 1º do supracitado artigo, 
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em pelo menos 10% (dez por cento) da frota de cada itinerário. 
Parágrafo único- Findo o prazo estabelecido no ‘caput’ do artigo, 
os coletivos intermunicipais, para serem postos em circulação, 
deverão vir, de fábrica, ajustados às exigências desta lei, até que 
toda a frota esteja adaptada. 
Art. 3º- Cada empresa deverá estipular e tornar públicos os 
horários de circulação dos veículos já adaptados, enquanto os 
ajustes previstos no § 1º do art. 1º não tiverem sido processados 
nas respectivas frotas. 
Art. 4º- O descumprimento das normas previstas nesta lei será 
punido com multa equivalente a 500 UPFMG (quinhentas 
Unidades Padrão Fiscal do Estado de Minas Gerais). 
Art. 5º- Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo 
de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua publicação. 
Art. 6º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7º- Revogam-se as disposições em contrário.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a proteção das pessoas portadoras 
de necessidades especiais foi inserida nas políticas e diretrizes que estabelecem a inclusão 
dessas pessoas nos mais variados nichos sociais e econômicos da sociedade (trabalho, 
previdência e assistência social).

Nos arts. 227, § 2º, bem como no 244 estão previstos o amplo acesso e plena 
capacidade de locomoção às pessoas com deficiência em diversos ambientes (logradouros 
públicos, veículos de transporte coletivo etc). Além disso, determinando que o legislador 
ordinário edite normas que expressem as maneiras de construção e modificação dos espaços 
e meios de transporte públicos.

Há alguns anos, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência foi incorporada ao ordenamento constitucional, por se referir ao primeiro 
tratado internacional reconhecido pelo rito contido no art. 5º, § 3º, da Constituição 
Federal, que foi inserto pelo Decreto Presidencial n. 6.949/2009. O artigo 9º da convenção 
ratifica a ideia de proteção do direito de acessibilidade para todas as pessoas com 
deficiência. (STF, 2013)

Apesar da rigidez da jurisprudência da Corte no tocante à abrangência do conceito 
de trânsito e transporte para validar a competência privativa da União (art. 22, XI, CF), 
observa-se a prevalência do direito à acessibilidade física das pessoas com deficiência (art. 
24, XIV, CF), abrangendo também  ao previsto nos arts. 227, § 2º, e 244 da Lei Fundamental, 
mantendo-se a homogeneidade no tratamento legislativo relativo ao assunto. Nessa linha 
de raciocínio, também se encaixa a situação legislativa dentre as competências concorrentes 
dos entes federados. 

Quando a citada legislação foi editada, não existia uma lei geral nacional sobre o 
objeto tratado. O § 3º do art. 24 da Constituição Federal previa aos estados-membros o 
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exercício da competência legislativa plena, que poderia preencher a lacuna normativa com 
legislações locais. 

Atualmente, o julgamento cautelar revela que a falta de legislação federal protetiva 
foi superada, em decorrência da Lei nº 10.098/2000, que estabelece normas gerais e 
critérios básicos para favorecer a acessibilidade das pessoas com deficiência. Mediante a 
superveniência da Lei federal, a ADI 903/MG não tem força normativa, apesar de estar de 
acordo com a Constituição, nos aspectos em que contraria a legislação geral do tema (art. 
24, § 4º, CF/88). (STF, 2013).

O Brasil não garante especificamente o direito à saúde para pessoas com deficiência, 
mas para “crianças e adolescentes”, pela “criação de programas de atenção preventiva e 
especializada para o físico, sensorial ou mentalmente deficiente.” 

 Emendas constitucionais proporcionam benefícios previdenciários para pessoas 
com deficiência no Brasil, por exemplo, precedeu a legislação e as políticas que fortaleceu 
essa fonte de apoio e desempenhou um papel importante mobilizar a sociedade civil, bem 
como promover a ação política em torno dos direitos de igualdade (RAUB et al., 2003)

Na política brasileira, os direitos humanos em geral (e a deficiência direitos em 
particular) representam valores e estratégias relativamente novos.  Um dos principais 
objetivos do recente desenvolvimento humano de direitos humanos, promulgada em 2009, 
tem sido o fortalecimento da democracia. Esta aspiração assume uma relação positiva entre 
promoção da democracia e dos direitos humanos. 

No entanto, não esclarece o papel dos direitos humanos no fortalecimento da 
democracia no Brasil. O problema é que estruturas opressivas e atitudes e normas públicas 
persistem, de modo que a implementação formal dos direitos humanos ainda tem um 
impacto limitado para realizar uma democracia brasileira mais eficaz.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pessoa com deficiência e necessidades especiais também aprende e consegue se 
relacionar com outras pessoas, porém de uma forma diferente, sendo o principal desafio 
da família e da sociedade encontrar formas de atender às necessidades da mesma, de 
maneira a promover condições favoráveis para isso. Porém, essas pessoas ainda enfrentam 
a discriminação e o preconceito.

Há um grande descompasso entre o que a sociedade oferece e o que os essas pessoas 
necessitam, uma vez que cada um é um sujeito com necessidades distintas, assim como 
ocorre no caso da deficiência intelectual, que também requer maneiras diferenciadas de 
interagir.

Considerando-se os avanços da medicina e das tecnologias atuais, observa-se que, 
cada vez mais, as pessoas com necessidades especiais podem utilizar tais recursos para 
melhor participar da sociedade, desde que os mesmos estejam acessíveis para todos.
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As pessoas com deficiência receberam atenção especial na Constituição Federal de 
1988 com o objetivo de assegurar que sua condição não impedisse o pleno exercício de seus 
direitos. 

Além dos direitos e diretrizes estabelecidas no texto, a Constituição estabeleceu 
uma série de recursos legais e mecanismos para restaurar direitos violados, que podem ser 
invocados no caso de não observância dos direitos estabelecidos.

Para tanto, a sociedade em geral e seus representantes devem estar atentos para que 
seja cumprida a legislação vigente, em consonância ao previsto na Constituição Federal de 
1988, bem como aos tratados de Direitos Humanos, sempre prevalecendo o princípio da 
dignidade da pessoa humana, em detrimento a outros direitos.

A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência é o primeiro tratado 
internacional de direitos humanos que goza de status equivalente a uma emenda 
constitucional, nos termos do artigo 5.º, parágrafo 3.º, do Constituição Federal de 1988.

Desta maneira, qualquer lei ou medida normativa contrária à Convenção 
também estará em contravenção da Constituição Federal, sujeita a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (Ação Direta Inconstitucionalidade - ADIN) e ingresso no Supremo 
Tribunal Federal (Supremo Tribunal Federal), o órgão judicial mais alto do país, com a 
finalidade de encerrar a violação continuada do respectivo direito.

Em havendo conflitos ou tensões em relação à aplicação ou mesmo edição de 
determinada legislação, caberá ao Supremo Tribunal Federal a competência para dirimir e 
equilibrar a questão, tendo em vista os direitos fundamentais e o princípio da dignidade da 
pessoa humana. 
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RESUMO: Este trabalho realizou um estudo acerca do que é pe-
dofilia, com o intuito de combater as condutas relacionadas à 
pedofilia na Internet. O objetivo é analisar as possíveis lacunas 
existentes que funcionam como obstáculos à repressão de práticas 
pedófilas no meio digital. A pesquisa também cita o avanço digital 
e a atualização da legislação para combater os chamados crimes 
virtuais. 

PALAVRAS-CHAVE: Pedofilia. Crimes Virtuais. Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Código Penal. 

ABSTRACT: This work carried out a study about what is 
pedophilia, in order to combat the conduct related to pedophilia 
on the Internet. Its objective was to analyze possible gaps still 
existing that act as obstacles to the repression of pedophile 
practices in the digital environment. The research also countered 
the advancement of technology and the updating of legislation to 
combat so- called virtual crimes. 

KEYWORDS: Pedophilia. Cybercrimes. Statute of Children 
and Adolescents. Criminal Statute.

1. INTRODUÇÃO

A finalidade do presente trabalho é realizar um estudo acerca dos avanços tecnológi-
cos que contribuíram para desatualizar a legislação brasileira no que diz respeito aos crimes 
sexuais com crianças e adolescentes e a pornografia infantil.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A origem da palavra pedofilia pode ser interpretada como atração sexual por crian-
ças, tendo em vista a combinação das palavras gregas paidos, que significa criança, e philia, 
amizade ou amor. Pedofilia é uma forma doentia de satisfação sexual e trata-se de uma per-
versão, um desvio sexual, que leva um indivíduo adulto a se sentir sexualmente atraído por 
crianças. Ao converterem suas fantasias sexuais em realidade, os pedófilos transformam-se 
em agressores sexuais.

3. BREVES CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DA PEDOFILIA 

A palavra pedofilia significa atração sexual de um adulto por crianças. A partir do 
século XIX a palavra começou ganhar um sentido conotativo, sendo ela, o desejo de praticar 
sexo com crianças. 

Logo, a psiquiatra especialista no assunto pedofilia, Patrice Dunaigre, refere que a 
pedofilia consiste em manifestações e práticas de desejo sexual que alguns adultos desen-
volvem em relação à criança de ambos os sexos na pré-puberdade. 

Relatos históricos citam a prática de atos obscenos com crianças, jovens e adultos já 
na era dos povos antigos. Os fatos eram interligados a cerimônia de iniciação sexual, magia, 
crença e medicina da própria cultura dos povos. 

No antigo Egito há indícios que havia envolvimento entre faraós e infantes, os quais 
eram obrigados a satisfazer os desejos de seus superiores. Bem como na Grécia antiga, há 
indícios que ocorria o envolvimento de homens mais velhos com crianças, estas geralmente 
do sexo masculino. 

Já no Império Romano, referem que o chefe da família era o responsável pelo começo 
da vida sexual dos menores.

4. CONDUTAS TÍPICAS PRATICADAS POR PEDÓFILOS 

Embora não sendo a pedofilia tipificada como crime, aqueles diagnosticados pedó-
filos, que praticam determinadas condutas para satisfazer seus desejos sexuais, cometem 
crimes previstos no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

A Constituição Federal já traz em seu escopo, especificamente em seu artigo 227, a 
preocupação com a proteção à vida da criança e do adolescente e o dever do Estado e da 
família de assegurar que estarão a salvo de toda forma de negligência, discriminação, explo-
ração, violência, crueldade e opressão. 

A Constituição estabeleceu primordialmente os direitos relativos à criança e ao ado-
lescente, com previsão expressa no parágrafo 4°, do art. 227, de que “a lei punirá severamen-
te o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente”. No entanto, no que 
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concerne às sanções e punições cabíveis para aqueles que transgredirem essas normas, a 
Carta Magna transfere o encargo às legislações mais específicas. 

Os crimes contra a dignidade sexual e os crimes contra os vulneráveis, descritos no 
Código Penal, estão dispostos nos artigos: 

Art. 217-A – estupro de vulnerável; 
Art. 218 – mediação de menor de 14 anos para satisfazer a lascívia 
de outrem; 
Art. 218-A – satisfação da lascívia mediante a presença de menor 
de 14 anos; 
218-B – favorecimento da prostituição ou outra forma de explora-
ção sexual de criança, adolescente ou vulnerável. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente também trata de crimes envolvendo a pe-
dofilia: 

Art. 240 – utilização de criança ou adolescente em cena porno-
gráfica ou de sexo explícito; 
Art. 241 – comércio de material pedófilo; 
Art. 241-A – difusão de pedofilia; 
Art. 241-B – posse de material pornográfico; 
Art. 241-C – simulacro de pedofilia; 
Art. 241-D – aliciamento de menores. 
O art. 241-E – trata-se de norma explicativa dos crimes previstos 
no art. 240, art. 241, art. 241-A a art. 241-D do ECA. 

5. OS CRIMES VIRTUAIS E A PEDOFILIA NA INTERNET 

A sociedade atual evolui com rapidez devido ao seu avanço tecnológico. A internet 
trouxe muitos benefícios para o mundo, mas juntamente a quantidade de informações facil-
mente recebidas através da internet traz riscos eminentes a nossas crianças e adolescentes. 

Atualmente até mesmo as crianças de tenra idade tem fácil acesso as redes sociais 
e muitas vezes não são monitoradas por seus pais, podendo a qualquer tempo se deparar 
com pedófilos na tentativa de atraí-las para fornecimento de fotos, vídeos, e até mesmo 
encontros. 

A Lei n° 11.829/08 trouxe alterações de suma importância, uma vez que passou a 
tipificar várias condutas que antes eram silenciadas pela legislação e a preencher determi-
nadas lacunas que eram encontradas por delinquentes para ficarem impunes. 

São elas: 
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Art. 1o Os arts. 240 e 241 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou regis-
trar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, 
envolvendo criança ou adolescente: 
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. 
§ 1o Incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, 
coage, ou de qualquer modo intermedeia a participação de crian-
ça ou adolescente nas cenas referidas no caput deste artigo, ou 
ainda quem com esses contracena. 
§ 2o Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se o agente comete o 
crime: 
I – no exercício de cargo ou função pública ou a pretexto de exer-
cê-la; 
II – prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de 
hospitalidade; ou 
III – prevalecendo-se de relações de parentesco consangüíneo ou 
afim até o terceiro grau, ou por adoção, de tutor, curador, precep-
tor, empregador da vítima ou de quem, a qualquer outro título, 
tenha autoridade sobre ela, ou com seu consentimento.” (NR) 
“Art. 241. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro re-
gistro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envol-
vendo criança ou adolescente: 
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.” (NR) 
Art. 2o A Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar 
acrescida dos seguintes arts. 241-A, 241-B, 241-C, 241-D e 241-E: 
“Art. 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, 
publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de 
sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro 
registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica en-
volvendo criança ou adolescente: 
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. 
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem: 
I – assegura os meios ou serviços para o armazenamento das foto-
grafias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo; 
II – assegura, por qualquer meio, o acesso por rede de computa-
dores às fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste 
artigo. 
§ 2o As condutas tipificadas nos incisos I e II do § 1o deste artigo 
são puníveis quando o responsável legal pela prestação do serviço, 
oficialmente notificado, deixa de desabilitar o acesso ao conteúdo 
ilícito de que trata o caput deste artigo. 
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Art. 241-B. Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, 
fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena 
de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adoles-
cente: 
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 
§ 1o A pena é diminuída de 1 (um) a 2/3 (dois terços) se de pe-
quena quantidade o material a que se refere o caput deste artigo. 
§ 2o Não há crime se a posse ou o armazenamento tem a finali-
dade de comunicar às autoridades competentes a ocorrência das 
condutas descritas nos arts. 240, 241, 241-A e 241-C desta Lei, 
quando a comunicação for feita por: 
I – agente público no exercício de suas funções; 
II – membro de entidade, legalmente constituída, que inclua, 
entre suas finalidades institucionais, o recebimento, o processa-
mento e o encaminhamento de notícia dos crimes referidos neste 
parágrafo; 
III – representante legal e funcionários responsáveis de provedor 
de acesso ou serviço prestado por meio de rede de computadores, 
até o recebimento do material relativo à notícia feita à autoridade 
policial, ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário. 
§ 3o As pessoas referidas no § 2o deste artigo deverão manter sob 
sigilo o material ilícito referido. 
Art. 241-C. Simular a participação de criança ou adolescente em 
cena de sexo explícito ou pornográfica por meio de adulteração, 
montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra 
forma de representação visual: 
Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe 
à venda, disponibiliza, distribui, publica ou divulga por qualquer 
meio, adquire, possui ou armazena o material produzido na for-
ma do caput deste artigo. 
Art. 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer 
meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato 
libidinoso: 
Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem: 
I – facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena 
de sexo explícito ou pornográfica com o fim de com ela praticar 
ato libidinoso; 
II – pratica as condutas descritas no caput deste artigo com o fim 
de induzir criança a se exibir de forma pornográfica ou sexual-
mente explícita. 
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Art. 241-E. Para efeito dos crimes previstos nesta Lei, a expressão 
“cena de sexo explícito ou pornográfica” compreende qualquer si-
tuação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais 
explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de 
uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais.” 

No que se refere aos crimes relacionados à pedofilia, a internet transformou o merca-
do da pornografia infantil, aumentando seu público e, consequentemente, transformando 
também o seu significado. 

6. COMO A JURISPRUDÊNCIA REFERE-SE AO ASSUNTO 

Os Tribunais consolidaram decisões a respeito da pedofilia na internet: 

APELAÇÃO DEFENSIVA. ART. 241 DA LEI 8.069/90 (ANTIGA 
REDAÇÃO). PEDOFILIA NA INTERNET. PROVA. CONDE-
NAÇÃO MANTIDA. Os diálogos mantidos pelo recorrente com 
os corréus, através da Internet, conforme atestou o laudo pericial 
realizado no computador apreendido na residência do apelan-
te, bem ilustram que efetivamente trocava material de conteúdo 
pedófilo. Assim, diferentemente do que afirmou a defesa, restou 
bem demonstrado que ele enviava, através da “rede”, fotografias 
de conteúdo pornográfico-infantil, ficando a sua conduta subsu-
mida ao tipo penal previsto no art. 241 da Lei 8.069/90. ANTIGA 
REDAÇÃO DO ART. 241 DA LEI 8.069/90. TIPICIDADE DA 
CONDUTA DE QUEM DIVULGOU, NA INTERNET, FOTOS 
DE CONTEÚDO PEDÓFILO. Alegou o condenado que a sua 
conduta é atípica, pois, ao tempo do fato, a redação do art. 241 
da Lei 8.069/90 não contemplava a veiculação de material porno-
gráfico envolvendo crianças e adolescentes na Internet, o que só 
passou a ser feito após a edição da Lei 10.764/03, que, de forma 
explícita, criminalizou tal comportamento. No entanto, a questão 
suscitada pela defesa já foi analisada pelo colendo Supremo Tri-
bunal Federal, que, mesmo diante da antiga redação do art. 241 
da Lei 8.069/90, entendeu típica a conduta de quem divulgou, na 
Internet, fotografias de sexo envolvendo crianças e adolescentes. 
ART. 241 DA LEI 8.069/90 (REDAÇÃO ORIGINAL). DESNE-
CESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS VÍTIMAS. SUJEI-
TO PASSIVO GENÉRICO. A defesa alega que não houve vítimas 
da ação levada a efeito pelo apelante, pois as crianças e adolescen-
tes constantes nas fotos que estavam no computador apreendido 



200

não foram identificadas, além do que as ‹›pseudo vítimas›› que 
depuseram no processo não tiveram qualquer foto de conteúdo 
pornográfico localizada. Todavia, como bem observou o Procura-
dor de Justiça, ‘’pouco importa a identificação das crianças e dos 
adolescentes que foram fotografados e tiveram suas fotos divulga-
das, porque o artigo 241 do ECA, na sua redação original (antes 
da Lei n.º 10764/03), não prevê circunstância elementar específica 
relacionada ao alvo da ação; aborda, apenas, o gênero do sujeito 
passivo da conduta - criança e/ou adolescente’’. PENAS ALTER-
NATIVAS. PEDIDO DE REDUÇÃO. A ocupação habitual do 
condenado, em hipótese alguma pode traduzir empecilho ao fiel 
cumprimento das penas alternativas. Lembre-se que a reprimen-
da substituta, apesar de mais branda, não perde o caráter sancio-
natório inerente ao Direito Penal. Basta salientar que, em caso de 
sua inexecução, será restabelecida a pena privativa de liberdade. 
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CON-
DENAÇÃO DO CO-IMPUTADO PELO DELITO PREVISTO 
NO ART. 241 DA LEI 8.069/90 (ANTIGA REDAÇÃO). IMPRO-
VIMENTO. O verbo “publicar” (antiga redação do art. 241 da Lei 
8.069/90) pressupõe, via de regra, um ato comissivo, sendo que 
o fato de o co-réu apenas ter recebido o material pornográfico 
através da Internet, de modo algum pode ali se encaixar. Se tivesse 
repassado o material a outras pessoas, a hipótese seria diversa, e 
aí a condenação teria lugar, mas isso inocorreu. Apelos improvi-
dos. (Apelação Crime nº 70018855759, Oitava Câmara Criminal, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antônio Ribeiro de Oli-
veira, Julgado em 25/04/2007) 
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FILMAGEM DE CRIAN-
ÇAS TROCANDO DE BLUSA, EXPOSIÇÃO DOS SEIOS.
CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 240 E 241-
E DO ECA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.ART. 241-E DO 
ECA PREVÊ QUE “CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU POR-
NOGRÁFICA” COMPREENDE QUALQUER SITUAÇÃO QUE 
ENVOLVA CRIANÇA OU ADOLESCENTE EM ATIVIDADES 
SEXUAIS EXPLÍCITAS, REAIS OU SIMULADAS, OU EXIBI-
ÇÃO DOS ÓRGÃOS GENITAIS. ÓRGÃOS GENITAIS SÃO OS 
REPRODUTORES, NÃO INCLUI SEIOS, NÁDEGAS E ÂNUS. 
IMPROPRIEDADE DO TEXTO.LACUNA LEGISLATIVA. EX-
CLUSÃO DE CONDUTAS QUE CARACTERIZAM PERVER-
SÃO SEXUAL.VEDAÇÃO DA ANALOGIA IN MALAM PAR-
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TEM.RECURSO PROVIDO. Pretendendo evitar contratempos 
em matéria de interpretação, define o legislador o que vem a ser 
a cena de sexo explícito ou pornográfica. É um conceito amplo, 
que, embora passível de captação pela vivência cultural, tornou-se 
legalmente explicitado. Entretanto, a busca pela definição perfeita 
não foi atingida. A pornografia pode envolver atividades sexuais 
implícitas e poses sensuais, sem a expressa mostra dos órgãos 
genitais, constituindo situações igualmente inadequadas. Entre-
tanto, não há previsão, para tanto, no art. 241-E. infelizmente, a 
tentativa de tornar mais clara a redação dos tipos incriminadores 
trouxe a redução do 2 contexto da pornografia. Teria sido melhor 
permitir a interpretação dos operadores do Direito em relação às 
cenas de sexo explícito e, sobretudo, cena pornográfica. (NUCCI, 
Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comenta-
das. Vol. 2. São Paulo: RT, 2013. p. 141) (TJPR - 3ª C.Criminal 
- AC - 1248306-6 - Ivaiporã - Rel.: João Domingos Kuster Puppi - 
Unânime - - J. 20.11.2014) (TJ-PR - APL: 12483066 PR 1248306-
6 (Acórdão), Relator: João Domingos Kuster Puppi, Data de Jul-
gamento: 20/11/2014, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 
DJ: 1468 03/12/2014) 
APELAÇÃO CRIMINAL. PEDOFILIA E CRIME CONTRA A 
LIBERDADE INDIVIDUAL. ARMAZENAMENTO E PUBLI-
CAÇÃO NA INTERNET DE MATERIAL PORNOGRÁFICO 
ENVOLVENDO ADOLESCENTE E CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENA-
TÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. 
INVIABILIDADE. MATERIALIDADE DOS DELITOS E AU-
TORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RÉU QUE CRIOU 
PERFIL FALSO NA INTERNET, FAZENDO-SE PASSAR POR 
UMA ADOLESCENTE, E MANTEVE RELACIONAMENTO 
AMOROSO VIRTUAL COM O OFENDIDO, OBTENDO, COM 
TAL PROCEDER, FOTOS DE NUDEZ E UM VÍDEO ÍNTIMO 
DO MENOR. DE POSSE DO REFERIDO MATERIAL, O AGEN-
TE PASSOU A AMEAÇAR A VÍTIMA DE DIVULGAR AS 
IMAGENS NA INTERNET - COMO DE FATO O FEZ - CASO 
ELA NÃO CUMPRISSE SUAS EXIGÊNCIAS. PALAVRAS DO 
OFENDIDO E DO SEU GENITOR QUE NÃO DEIXAM DÚVI-
DAS ACERCA DA RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE, 
O QUAL, ADEMAIS, CONFESSOU PARCIALMENTE OS DE-
LITOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO 
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DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. PLEITO 
DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO 
ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ATE-
NUANTE JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILI-
DADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. 
EXEGESE DA SÚMULA 231 DO STJ. APELO NÃO CONHE-
CIDO, NO PONTO. RECURSO DESPROVIDO. EXECUÇÃO 
PROVISÓRIA DA PENA. CONDENAÇÃO NO REGIME SEMIA-
BERTO. ALTERAÇÃO PARA O ABERTO APÓS REALIZADA 
A DETRAÇÃO. INTIMAÇÃO DO RÉU PARA DAR INÍCIO AO 
CUMPRIMENTO DA PENA. PROVIDÊNCIA DETERMINADA 
DE OFÍCIO. (TJ-SC - APR: 00086638920148240005 Balneário 
Camboriú 0008663-89.2014.8.24.0005, Relator: Rui Fortes, Data de 
Julgamento: 06/03/2018, Terceira Câmara Criminal) 

7. O PERFIL PSICOLÓGICO DO PEDÓFILO 

De acordo com Ana Maria Brayner Iencarelli (2013), Psicanalista de crianças e ado-
lescentes, o abusador é uma pessoa comum, que mantém preservadas as demais áreas de 
sua personalidade, ou seja, é alguém que pode ter uma profissão e até ser destaque nela, 
pode ter uma família e até ser repressor e moralista, pode ter bom acervo intelectual, enfim, 
aos olhos sociais e familiares pode ser considerado “um indivíduo normal”. 

Ele é perverso, e faz parte da sua perversão enganar a todos sobre sua parte doente. 
Para ele, enganar é tão excitante quanto a própria prática do abuso. Pode esconder-se ves-
tindo uma pele de cordeiro, ou uma pele de autoritário, ou uma pele de moralista, mas isto 
não passa de um artifício a serviço da sua perversão. Esse é o ponto central da sua perver-
são. Ele necessita da fantasia de poder sobre sua vítima, usa das sensações despertadas no 
corpo da criança ou adolescente para subjugá-la, incentivando a decorrente culpa que surge 
na vítima. 

O abusador pode ser agressivo, mas na maioria das vezes, ele usa da violência silen-
ciosa da ameaça verbal ou apenas velada. Covarde, ele tem muito medo e sempre vai negar 
o abuso quando for denunciado ou descoberto. 

O pedófilo procura, frequentemente, a situação de exercer a função de substituto 
paternal para ter a condição de praticar sua perversão. Seu distúrbio mental é compulsivo: 
ele vai repetir e repetir seu comportamento abusivo, como o mais forte dos vícios. 

O maior dano que ele causa é à mente da criança, que é invadida por concretização 
das fantasias sexuais próprias da infância e que deveriam permanecer em seu imaginário. 
Esta concretização precoce destas fantasias pode explicar a evolução de abusado para abu-
sador, a criança fica aprisionada nesta prática infantil do sexo e suas numerosas implicações 
psicológicas adoecedoras, e apenas muda de lado quando se torna adulto, permanecendo 
assim, na cena sexual infantil traumática. 
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8. MECANISMOS DE REPRESSÃO E OBSTÁCULOS PROBATÓRIOS 

Resta claro e insofismável que a Internet envolve inúmeros recursos que propiciam 
a divulgação de imagens e vídeo contendo cenas de sexo explícito e pornografia infantil, o 
que atinge uma multidão em poucos minutos através de compartilhamentos e divulgações. 
Desse modo, percebe-se que o Direito é muito lento para construir um conjunto de normas 
que possam atender a sociedade em decorrência dos avanços tecnológicos. 

Aprovada recentemente a Lei nº 13.441, de 8 de maio de 2017 que autoriza os Agen-
tes da Polícia a infiltrarem-se na internet para investigar crimes de pedofilia, “in verbis”: 

Art. 1o O Capítulo III do Título VI da Parte Especial da Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adoles-
cente), passa a vigorar acrescido da seguinte Seção V-A: 
“Seção V-A 
Da Infiltração de Agentes de Polícia para a Investigação de Crimes 
contra a Dignidade Sexual de Criança e de Adolescente” 
“Art. 190-A. A infiltração de agentes de polícia na internet com 
o fim de investigar os crimes previstos nos arts. 240, 241, 241-A, 
241-B, 241-C e 241-D desta Lei e nos arts. 154-A, 217-A, 218, 
218-A e 218-B do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
(Código Penal), obedecerá às seguintes regras: 
I – será precedida de autorização judicial devidamente circuns-
tanciada e fundamentada, que estabelecerá os limites da infiltra-
ção para obtenção de prova, ouvido o Ministério Público; 
II – dar-se-á mediante requerimento do Ministério Público ou re-
presentação de delegado de polícia e conterá a demonstração de 
sua necessidade, o alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou 
apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de 
conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pes-
soas; 
III – não poderá exceder o prazo de 90 (noventa) dias, sem pre-
juízo de eventuais renovações, desde que o total não exceda a 720 
(setecentos e vinte) dias e seja demonstrada sua efetiva necessida-
de, a critério da autoridade judicial. 
§ 1º A autoridade judicial e o Ministério Público poderão requisi-
tar relatórios parciais da operação de infiltração antes do término 
do prazo de que trata o inciso II do § 1º deste artigo. 
§ 2º Para efeitos do disposto no inciso I do § 1º deste artigo, con-
sideram-se: 
I – dados de conexão: informações referentes a hora, data, início, 
término, duração, endereço de Protocolo de Internet (IP) utiliza-
do e terminal de origem da conexão; 
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II – dados cadastrais: informações referentes a nome e endereço 
de assinante ou de usuário registrado ou autenticado para a cone-
xão a quem endereço de IP, identificação de usuário ou código de 
acesso tenha sido atribuído no momento da conexão. 
§ 3º A infiltração de agentes de polícia na internet não será admi-
tida se a prova puder ser obtida por outros meios.” 
“Art. 190-B. As informações da operação de infiltração serão en-
caminhadas diretamente ao juiz responsável pela autorização da 
medida, que zelará por seu sigilo. 
Parágrafo único. Antes da conclusão da operação, o acesso aos 
autos será reservado ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado 
de polícia responsável pela operação, com o objetivo de garantir o 
sigilo das investigações.” 
“Art. 190-C. Não comete crime o policial que oculta a sua identi-
dade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e ma-
terialidade dos crimes previstos nos arts. 240, 241, 241-A, 241-B, 
241-C e 241-D desta Lei e nos arts. 154-A, 217-A, 218, 218-A e 
218-B do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Có-
digo Penal). 
Parágrafo único. O agente policial infiltrado que deixar de obser-
var a estrita finalidade da investigação responderá pelos excessos 
praticados.” 
“Art. 190-D. Os órgãos de registro e cadastro público poderão 
incluir nos bancos de dados próprios, mediante procedimento 
sigiloso e requisição da autoridade judicial, as informações neces-
sárias à efetividade da identidade fictícia criada. 
Parágrafo único. O procedimento sigiloso de que trata esta Seção 
será numerado e tombado em livro específico.” 
“Art. 190-E. Concluída a investigação, todos os atos eletrônicos 
praticados durante a operação deverão ser registrados, gravados, 
armazenados e encaminhados ao juiz e ao Ministério Público, 
juntamente com relatório circunstanciado. 
Parágrafo único. Os atos eletrônicos registrados citados no caput 
deste artigo serão reunidos em autos apartados e apensados ao 
processo criminal juntamente com o inquérito policial, assegu-
rando-se a preservação da identidade do agente policial infiltrado 
e a intimidade das crianças e dos adolescentes envolvidos.” 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pedofilia não se trata de um problema que nasceu com a sociedade moderna, mui-
to pelo contrário, já vinha sendo praticada desde os povos antigos. Porém, com passar dos 
anos apenas foi se aprimorando, como ocorre atualmente, vem sendo praticada por meio 
da internet. 

O envolvimento das crianças e adolescentes com mundo da internet é cada vez mais 
frequente e precoce, o que as torna alvo de práticas e abusos sexuais. 

Ressalta-se que a solução para o problema não está apenas na criação de uma legis-
lação adequada, mas também de condutas de precaução dos internautas. Cabe aos pais uma 
conduta prudente ao verificar o que seus filhos estão acessando nas redes sociais. 

Portanto, é de suma importância que se desenvolva formas capazes de reduzir qual-
quer forma de abuso a criança e ao adolescente. Conscientizar a sociedade não é uma tarefa 
fácil, contudo, punindo de forma severa toda e qualquer prática de pedofilia, bem como 
orientando e garantindo segurança para que as vítimas possam sem medo denunciar os 
agressores, certamente contribuirão para uma sociedade na qual crianças e adolescentes são 
socialmente e juridicamente protegidos.
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POLÍTICAS PÚBLICAS COMO MÉTODO DE EFETIVAÇÃO DE 
DIREITOS DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA:UMA ANÁLISE DO 

PROGRAMA TRABALHO NOVO DA PREFEITURA DE SÃO PAULO.

PUBLIC POLICIES AS A METHOD OF EFFECTIVENESS RIGHTS 
OF HOMELESS PEOPLE: AN ANALYSIS OF THE TRABALHO NOVO 

PROGRAM OF SÃO PAULOPREFECTURE.

Vinícius Barboza1.
João Luiz Barboza2.

Sumário: 1 Introdução. 2 A relevância das políticas públicas na 
efetivação de direitos. 3 Parcerias sociais como meio de efetivação 
de direitos. 4 Resultados do programa Trabalho Novo da Prefeitu-
ra de São Paulo. 5 considerações finais. 6 Referências.

RESUMO: O presente trabalho tem o objetivo de desenvolver 
uma análise do Programa Trabalho Novo implementado pela 
Prefeitura do Estado de São Paulo com o objetivo de fomentar 
reflexões a respeito da viabilidade da implementação de políticas 
públicas como instrumento de proteção e efetivação de direitos 
das minorias e grupos vulneráveis, no caso as pessoas em situação 
o de rua. Os autores afastam o objetivo de esgotar o tema nes-
se trabalho, pois objetivam fomentar reflexões e indagações das 
formas pelas quais o alinhamento das políticas públicas às neces-
sidades sociais podem, ou não, materializar avanços efetivos na 
redução das desigualdades sociais e, ainda, avaliar a importância 
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da participação dos mais diversos atores sociais na erradicação da 
pobreza e redução das diferenças.

Palavras-chave: Políticas públicas; pessoas em situação de rua; 
minorias; efetivação de direitos.

ABSTRACT: The present paper aims to develop an analysis of 
the Trabalho Novo program implemented by the São Paulo Pre-
fecture and to foster reflections on the feasibility of using public 
policies as an instrument for the protection and enforcement of 
rights of minorities and vulnerable groups, the homeless people. 
The authors do not aim to exhaust the theme in this work, but 
rather to foster reflections and questions about the ways in which 
the alignment of public policies with social needs mayor may not 
materialize effective advances in reducing social inequalities and 
also evaluate the importance of participation of the most diverse 
social actors in eradicating poverty and reducing differences.

Keywords: Public policies; homeless people; minorities, rights ef-
fectiveness.

1. INTRODUÇÃO

A elaboração do referenciado artigo assume como questão central a análise do Pro-
grama Trabalho Novo implementado pela Prefeitura de São Paulo como um método de 
efetivação de direitos das pessoas em situação de rua.

Para o desenvolvimento da análise sugerida trataremos da definição de políticas pú-
blicas, da efetivação dos direitos das pessoas em situação de rua, da conceituação de parce-
rias sociais e a forma pela qual a conjugação de interesses do Poder Público e da iniciativa 
privada possibilitou o desenvolvimento de tal programa. Serão analisados ainda os dados 
relativos ao programa.

Objetivando fornecer amparo teórico para a questão será desenvolvido referencial 
teórico à luz da legislação vigente e da doutrina.

Por conseguinte, buscaremos elucidar critérios que fomentem discussões e ideias a 
respeito de mecanismos que sejam capazes de promover melhorias na efetivação dos direi-
tos das minorias, com foco nas pessoas em situação de rua de forma harmônica e condizen-
te aos preceitos constitucionais.

O trabalho objetiva analisar o tema já elencado com o objetivo de estabelecer uma 
reflexão sobre o Programa Trabalho Novo da Prefeitura de São Paulo e a forma pela qual a 
sua atuação viabilizou a efetivação de direitos das pessoas em situação de rua com a adoção 
de uma política pública diferencial e efetiva. Tais reflexões colaborarão para alcançar o obje-
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tivo final do trabalho que é fomentar discussões a respeito da importância da conjugação da 
atuação das empresas privadas com o poder público objetivando a evolução da sociedade.

A metodologia adotada para a confecção do trabalho tem por base um estudo dou-
trinário-legal das políticas públicas e de um estudo do caso do Programa Trabalho Novo da 
Prefeitura de São Paulo, além da análise da temática das parcerias sociais.

Para o alcance de tal objetivo os autores se valerão de pesquisa elaborada com base 
em bibliografia nacional e estrangeira, bem como dos dados coletados em pesquisas realiza-
das junto à Rede Cidadã, entidade que encabeçou a implementação do programa.

2. A RELEVÂNCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA EFETIVAÇÃO 
DE DIREITOS

No contexto do mundo moderno as diferenças sociais sempre estiveram presentes. 
O grande desalento é que essas diferenças tendem ao agravamento, por mais que as ações 
humanitárias, institucionais ou voluntarias, sejam incrementadas. O que se observa é o dis-
tanciamento entre os mais ricos e os mais pobres tendendo ao crescimento. Isto se torna 
ainda mais evidente nos países não desenvolvidos ou mesmo naqueles de economia emer-
gente, como é o caso do Brasil.

Tal situação leva os mais necessitados a ficarem numa dependência crescente de 
ações assistências do Estado, considerado em todos os seus níveis: federal, estadual e muni-
cipal. Ocorre que nos Estados de economia precária ou em desenvolvimento a capacidade 
de assistir aos seus habitantes que vivem em situação de pobreza é muito reduzida, e não 
apresenta expectativa de melhora no curto prazo. A falta de uma oportunidade de trabalho, 
gerada por altos índices de desemprego, impele um grande número de indivíduos para a 
dependência de políticas assistências. E quanto menor a capacidade do Estado de assistir à 
população carente maior vai se tornando o contingente daqueles que passam a viver sem as 
mínimas condições de vida digna.

O caminho para a superação das dificuldades sociais daqueles que são vitimados 
pela desocupação é a geração de empregos. A superação da falta de oportunidade de traba-
lho digno para todos que dele dependem constitui o grande desafio que a atualidade impõe 
aos Estados. Para aqueles que têm um trabalho que lhes permite prover uma vida digna para 
si e para sua família não é difícil imaginar a situação daqueles que estão à margem, viven-
do ao desabrigo e dependendo de ações humanitárias que possibilitem uma sobrevivência, 
ainda que precária. 

O surgimento do capitalismo, aliada à Revolução Industrial culminou na divisão e 
atomização do trabalho humano, gerando profundas mudanças na forma de produção que 
passou a se basear no trabalho do indivíduo, agora totalmente dependente de suas próprias 
e exclusivas forças. O trabalho anteriormente caracterizado pela atividade do grupo familiar 
que se ocupava da produção agrícola perdeu espaço para o trabalho individual.  A depen-
dência do indivíduo de sua força de trabalho como único meio de auferir recursos para seu 
sustento e de sua família está presente desde a decadência do feudalismo e o surgimento do 
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capitalismo. Coroando uma sequência de lutas da classe trabalhadora, o trabalho entrou no 
rol de direitos sociais fundamentais no início do século XX, e assim permanece figurando 
nos textos das constituições de diversos países3. 

A Constituição da República Federativa do Brasil, já em seu art. 1º, inciso III, consa-
gra como um dos fundamentos do Estado brasileiro a dignidade da pessoa humana; no in-
ciso IV, afirma outro fundamento, o dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, este 
evidenciando a adoção do regime capitalista pela República brasileira. De fato, a associação 
da livre iniciativa e do trabalho humano são a força motriz do desenvolvimento social e da 
estabilidade econômica. O art. 6º, por sua vez, consagra o trabalho como um direito social 
fundamental. Não por acaso, a busca do pleno emprego é princípio que fundamenta a Or-
dem Econômica (CF, art. 170, inciso VIII). Parece evidente que o constituinte originário 
bem percebeu a importância do trabalho para a garantia das condições que assegure a dig-
nidade humana, sem desprestígio dos demais fundamentos do Estado brasileiro: soberania, 
cidadania e pluralismo político.

É de se anotar que a garantia de um trabalho para aqueles que dele necessitam não 
constitui uma tarefa superável pelo próprio Estado4, ao que equivale dizer que o direito ao 
trabalho está longe de se tornar um direito subjetivo, que no dizer de Miguel Reale, “no 
sentido específico e próprio do termo, só existe quando a situação implica a possibilidade 
de uma pretensão, unida à exigibilidade de uma prestação ou de um ato de outrem” (grifado 
no original)5. Estando no rol dos direitos sociais, que demandam prestações materiais aptas 
a reduzirem as desigualdades sociais, o direito ao trabalho está entre aqueles direitos que 
“têm que ver, assim, com a distribuição da riqueza na sociedade. São direitos dependentes 
da existência de uma dada situação econômica favorável à sua efetivação. Os direitos, aqui, 
submetem-se ao natural condicionante de que não se pode conceder o que não se possui”6. 
É mesmo compreensível que o Estado Democrático de Direito não é, a priori, um gerador 
de empregos. 

De outra parte, não pode o Estado permanecer insensível nas situações de grave 
desemprego que desloca parte da classe trabalhadora para situações de indignidade, de in-
digência. Sendo o trabalho um direito social fundamental, ainda que se o considere dentre 
aqueles direitos que se mantêm no campo das ações programáticas, o Estado está vinculado 
à obrigação constitucional de prover a sua efetividade. Se não reúne condições de fazê-lo 
diretamente, não lhe escapa a obrigatoriedade de promover políticas públicas que viabili-

3  A constituição mexicana, de 1917 e a Constituição de Weimar foram deram ênfase à proteção dos 
direitos sociais, dentre eles o do trabalho. Neste sentido, consulte-se COMPARATO, Fábio Konder. 
A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª ed. ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 173 e ss.

4  Neste sentido, dispõe a CF, em seu art. 173: Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a 
exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos impe-
rativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

5  REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27ª ed. ajustada ao novo código civil. São Paulo: 
Saraiva, 2002, p. 259.

6  MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 10ª 
ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 162.
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zem a máxima efetividade, é dizer, que possibilitem o acesso a um trabalho a todos que dele 
dependem.

Ademais, sempre que se observam retrações acentuadas nos níveis de emprego, os 
reflexos são sentidos de forma correlata e consequente em toda a economia do país. Níveis 
de emprego, produção, consumo, e geração de tributos são indissociáveis. Consequente-
mente, o comprometimento de quaisquer desses fatores gera reflexos que serão sentidos 
também na redução da capacidade do Estado de financiar suas atividades, podendo levar a 
uma espiral recessiva. 

As políticas públicas, por sua vez, estão sempre na dependência de entendimentos e 
acordos políticos que viabilizem sua execução, o que é tanto mais difícil quanto maior a ins-
tabilidade política. Quando o desemprego alcança níveis importantes as composições polí-
ticas se tornam mais difíceis, posto que os detentores do poder ficam enfraquecidos diante 
do eleitorado, afastando forças partidárias que seriam importantes, pois que “o processo 
de formulação de políticas é fortemente influenciado pela estrutura e pela organização dos 
partidos políticos, tanto direta como indiretamente”7. 

Quando situações dessa natureza afligem a sociedade, os órgãos estatais podem lan-
çar mão de programas que visem a redução das carências sociais, e para tanto podem contar 
com a participação da iniciativa privada, que, como evidenciado, tem função constitucional 
de contribuir com a defesa da dignidade humana. Neste sentido, merece alusão o Programa 
Trabalho Novo, da Prefeitura Municipal de São Paulo8, cujo objetivo é inserir ou reinse-
rir no mercado de trabalho pessoas que vivem nas ruas, muitas delas porque perderam a 
perspectiva de conquistar um emprego e, por consequência, perderam qualquer condição 
de vida digna. Vale ressaltar que o programa não tem caráter impositivo, ficando na depen-
dência do voluntariado empresarial. Nem por isto os resultados são desprezíveis. Também 
não é pequena a participação de empresas que se empenham em contribuir com a redução 
do problema.

3. PARCERIAS SOCIAIS COMO MEIO DE EFETIVAÇÃO DE 
DIREITOS

Como já explorado por um dos autores em outro trabalho elaborado em conjun-
to9, será demonstrada a seguir a importância das parcerias sociais como ferramental para 
a efetivação de direitos, uma vez que Programa Trabalho Novo da Prefeitura de São Paulo 
é resultado de um alinhamento de interesses de atores sociais, de um lado o poder público 

7  DIAS, Reinaldo. Políticas públicas: princípio, propósitos e processos. São Paulo: Atlas, 2017, p. 47.
8 Os resultados do Programa podem ser conhecidos no endereço eletrônico http://www.capital.sp.gov.

br/noticia/programa-trabalho-novo-supera-1-000-vagas-preenchidas.
9  BARBOZA, Vinícius. CAVALCANTI, Thais Novaes. As parcerias sociais como elemento de acesso 

ao desenvolvimento humano sustentável. Uma análise comparativa entre o modelo brasileiro e o 
irlandês. Link de acesso:http://vbarboza.adv.br/wp-content/uploads/2017/05/as-parcerias-sociais-
-como-elemento-de-acesso-ao-desenvolvimento-humano-sustentável.-uma-análise-comparativa-
-entre-o-modelo-brasileiro-e-o-irlandês.pdf
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personificado na Prefeitura de São Paulo e do outro a iniciativa privada, personificada na 
figura dos empresários dos mais diversos segmentos.

As parcerias sociais consubstanciam são resultado de uma conjugação de terminolo-
gias muito empregada em nosso país, que deve ser analisada pela adjeção de duas palavras:

parceria
sf
1 Reunião de pessoas por interesse e objetivo comum; companhia, 
sociedade: “Já éramos sócios no trabalho. O que representava cer-
to progresso. Pelo jeito, a desconfiança estava dando lugar – ainda 
que em estranho horário – à parceria” (MS).10

Tal substantivo, na expressão parceria social, visa demonstrar a ideia da conjunção 
de forças com o objetivo de alcançar determinado propósito, já a palavra social deve ser ter 
a sua interpretação realizada como sendo um adjetivo, onde qualificará a parceria como 
sendo:

social
adjm+f
6 Que é dirigido ao conjunto de cidadãos de uma comunidade 
(país, estado, cidade etc.).11

Através da simples conjunção do substantivo parceria e da interpretação adjetiva da 
palavra social em um termo proveitoso para o desenvolvimento da temática, alcançaremos 
o significado de uma “reunião de pessoas por interesse e objetivo comumdirigido ao conjunto 
de cidadãos de uma comunidade (país, estado, cidade etc)”, possibilitando expandir o hori-
zonte de nossa conceituação básica resultando no entendimento de uma união de pessoas, 
em quantidade indeterminada, para alcance de uma aperfeiçoamento para os cidadãos de 
uma comunidade.

É natural, ainda, entrelaçarmos conceitos distintos em uma mesma significância 
ocasionando em efeitos imprecisos no seu emprego, o que acarreta um efeito em cascata 
que, por diversas vezes, traz situações insanáveis, para tanto exploraremos a conceituação 
de responsabilidade social e investimento social privado, objetivando afastá-los do objeto de 
estudo desenvolvido que são as parcerias sociais.

Responsabilidade social é um conceito que, segundo Fábio Eon:

A responsabilidade social é quando empresas, de forma voluntá-
ria, adotam posturas, comportamentos e ações que promovam o 

10 Michaelis Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. Link de acesso:http://michaelis.
uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=parceria. Acessado em 20/05/2016.

11 Michaelis Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. Link de acesso: http://michaelis.
uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=social. Acessado em 20/05/2016.
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bem-estar dos seus públicos interno e externo. É uma prática vo-
luntária pois não deve ser confundida exclusivamente por ações 
compulsórias impostas pelo governo ou por quaisquer incentivos 
externos (como fiscais, por exemplo). O conceito, nessa visão, 
envolve o benefício da coletividade, seja ela relativa ao público 
interno (funcionários, acionistas, etc) ou atores externos (comu-
nidade, parceiros, meio ambiente, etc.).
...
Por fim, o conceito de Responsabilidade Social Ambiental (RSA), 
talvez mais atual e abrangente, ilustra não apenas o compromisso 
de empresas com pessoas e valores humanos, mas também preo-
cupações genuínas com o meio ambiente. Independentemente de 
que linha ou conceituação utilizar, fica evidente que empresas va-
riam bastante – o que muitas vezes é natural e reflete sua vocação 
como negócio – na prioridade a ser dada a questões socioambien-
tais, às vezes focando em certos públicos em detrimento de outras 
ações sociais igualmente relevantes.12

Assim sendo, se faz de relevante importância o papel desempenhado pela Prefeitura 
de São Paulo e dos empresários do Estado de São Paulo para perseguir a efetivação dos 
direitos das pessoas em situação de rua pela adoção de um modelo de parceria social inter-
mediado pela Rede Cidadã.

4. RESULTADOS DO PROGRAMA TRABALHO NOVO DA PREFEI-
TURA DE SÃO PAULO

Com o objetivo de demonstrar a relevância do Programa Trabalho Novo da Prefei-
tura de São Paulo e sua aderência à temática das políticas públicas e das parcerias sociais, 
serão explorados a seguir os resultados alcançados pelo referido programa.

Como definição trazida pelo próprio site institucional do Programa Trabalho Novo, 
são consignados como objetivos maiores de sua instituição as seguintes diretrizes:

O Programa Trabalho Novo busca inserir pessoas em situação de 
rua no mercado de trabalho e promover uma mudança de vida 
e o resgate da cidadania. Para atingir seus objetivos, o programa 
conta com empresas solidárias, que ajudam a mudar o destino 
de todos os beneficiados e fazem de São Paulo uma cidade mais 
humana. Os contratados pelo programa já são atendidos nos cen-

12 EON, Fábio. O que é responsabilidade social? Revista ResponsabiliadeSocial.com, Edição 
200, 2014. Link de acesso: http://www.responsabilidadesocial.com/o-que-e-responsabilidade-social-
-pdf/ consultado em 25/05/2016.
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tros de acolhimento da Prefeitura e passam por uma capacitação 
socioemocional para assumir os postos de trabalho. O Trabalho 
Novo é realizado por meio das secretarias municipais de Trabalho 
e Empreendedorismo (SMTE), de Assistência e Desenvolvimento 
Social (SMADS), de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) e 
de Investimento Social (SEIS), em parceria com a ONG Rede Ci-
dadã, especialista em geração de oportunidade de trabalho para 
cidadãos vulneráveis socialmente.13

Observamos de forma clara, com evidências dadas pelos trechos grifados, a aderên-
cia do Programa Trabalho Novo ao supra versado, enquadrando tal programa como uma 
parceria social dada a conjugação de interesses entre os atores sociais e, também, sua ade-
rência ao conceito de Política Pública, já que sua realização se dá por meio das secretarias 
municipais de trabalho.

Conforme dados divulgados pela própria Prefeitura de São Paulo o Programa Tra-
balho novo já é responsável pela contratação de 2.004 pessoas em situação de rua, com 95 
empresas parceiras, o que pode ser visualizado no gráfico fornecido pelo site do Programa 
Trabalho Novo que abaixo ilustra tais informações:

Figura 1: Resultados do Programa Trabalho Novo. Autor: Trabalho Novo.

Merece especial realce a informação de que existem apenas 95 empresas cadastradas 
como colaboradoras do Programa Trabalho Novo, número esse que tem largo espaço para 
um avanço considerável, o que resultaria em uma grande expansão do número de vagas 
disponíveis para pessoas em situação de rua, o que demonstra uma grande carência de soli-
dariedade de nossa sociedade, a qual tem sua importância verificada no que assevera Émile 
Durkeim versa em sua obra:

13 PREFEITURA DE SÃO PAULO. Trabalho Novo – O Programa. Site Institucional. Link 
de acesso: http://trabalhonovo.prefeitura.sp.gov.br. Acessado em 19/05/2018.



215

Não temos apenas de procurar se, nessas espécies de sociedades, 
existe uma solidariedade social proveniente da divisão do traba-
lho. É uma verdade evidente, pois a divisão do trabalho é muito 
desenvolvida nelas e produz a solidariedade. Mas é preciso deter-
minar, sobretudo, em que medida a solidariedade que ela produz 
contribui para a integração geral da sociedade, pois somente en-
tão saberemos até que ponto essa solidariedade é necessária, se 
é um fator essencial da coesão social, ou então, ao contrário, se 
nada mais é que uma condição acessória e secundária. Para res-
ponder a essa questão é preciso, portanto, comparar esse vínculo 
social aos outros, a fim de medir a parte que lhe cabe no efeito 
total, sendo para isso indispensável começar por classificar as di-
ferentes espécies de solidariedade social.
A solidariedade social, porém, é um fenômeno totalmente moral, 
que, por si, não se presta à observação exata, nem, sobretudo, à 
medida. Para proceder tanto essa classificação quanto a essa com-
paração, é necessário, portanto, substituir o fato interno que nos 
escapa por um fato externo que o simbolize e estudar o primeiro 
a através do segundo.14

Além do número de contratações realizadas pelo Programa Trabalho Novo e da falta 
de empenho do empresariado na efetivação de direitos dos trabalhadores por meio de par-
cerias sociais, merece atenção a taxa de retenção dos trabalhadores que é de 80%, demons-
trando que os trabalhadores, mesmo sendo de uma fonte inusitada de captação, como os ca-
dastros de pessoas em situação de rua, personificam um público fiel e disposto a trabalhar.

A respeito da realização da comunhão de interesses entre a iniciativa privada, o ente 
público e os trabalhadores interessados e empenhados, Amartya Sen traça um paralelo en-
tre o altruísmo e o auto interesse dos cidadãos em sua obra:

Vale a pena comentar – correndo o risco de apontar o óbvio – que 
negar que as pessoas sempre se comportam de modo exclusiva-
mente autointeressado não equivale a afirmar que elas sempre 
agem com altruísmo. Seria extraordinário o auto interesse não ter 
um papel importantíssimo em numerosas decisões, e, de fato, as 
transações econômicas normais entrariam em colapso se o auto 
interesse não desempenhasse um papel substancial em nossas es-
colhas. A verdadeira questão é se existe ou não uma pluralidade 

14  DURKHEIM, Émile. Da Divisão do Trabalho Social. TraduçãoEduardo Brandão. 4ª Edi-
ção. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010. p. 30 e 31.
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de motivações ou se unicamente o auto interesse rege os seres hu-
manos.15

Nos cabe utilizar tal inteligência para consagrar que, independente de ser, ou não, a 
persecução de interesse público, da efetivação de direitos e a consagração do bem estar da 
sociedade, um programa como multifacetado como o Programa Trabalho Novo é o respon-
sável por gerar benefícios para todos os polos participantes da parceria pública, consagran-
do, então, tal programa como uma parceria social capaz de efetivar políticas públicas para 
as pessoas em situação de rua.

5. Considerações Finais

Com o desenvolvimento do presente trabalho pode-se perceber que a integração e 
comunhão de interesses na promoção da melhoria das condições de vida das pessoas em 
situação de rua ofereceu resultados satisfatórios e razoáveis na efetivação dos direitos das 
pessoas, oferecendo uma recolocação no mercado de trabalho e uma possibilidade de reiní-
cio social e político aos tutelados pelo programa.

Notamos que, mesmo com as dificuldades apresentadas, muitas empresas se ofe-
receram a participar voluntariamente da causa fomentada e a colaborar abrindo as suas 
organizações para receber e profissionalizar pessoas em situação de rua.

Nos cabe ainda destacar que as parcerias sociais, quando bem trabalhadas e embasa-
das, são terreno fértil para a busca de uma maior consagração de direitos para os cidadãos 
interessados.

Pela análise dos dados apresentados no artigo concluímos que a iniciativa privada, 
quando acionada e demandada, pode ser um excelente meio de persecução dos objetivos 
sociais, da integração social e, ainda, da promoção e efetivação de direitos para toda a co-
letividade.
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Sumário: 1 Introdução. 2 Diagnóstico do problema da violência 
contra à mulher. 2.1 Cenário mundial. 2.2 Violência na América 
Latina. 2.3 Violência no Brasil. 3 Formação da agenda das políti-
cas públicas de proteção à mulher: os marcos legais. 4 Avaliação 
preliminar das políticas públicas protetivas. 5 Considerações fi-
nais. 6 Referências.

RESUMO: Esta pesquisa tem por objetivo analisar o ciclo das po-
líticas públicas que surgiram para resolver o problema da vulne-
rabilidade da mulher brasileira, sobretudo, no que se refere à vio-
lência e ao feminicídio. Para tanto adotamos o modelo do Ciclo 
das políticas públicas, metodologia consolidada na área (SOUZA, 
2006; RODRIGUES, 2010; SECCHI, 2013, 2016; DYE, 2014), que 
fixa um conjunto de fases que possibilita analisar uma política pú-
blica desde quando o problema entra para a agenda do governo 
até sua implementação e avaliação. A presente análise está delimi-
tada apenas às fases iniciais do Ciclo, qual seja: 1. Diagnóstico do 
problema da vulnerabilidade da mulher no mundo, na América 
Latina e no Brasil; 2. Formação da agenda, ou seja, quando este 
problema público entra na agenda do governo federal, o que só 
ocorre com a Lei Maria da Penha, Lei n. 11.340, sancionada em 
2006; 3. Análise preliminar das políticas públicas protetivas à mu-
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lher vítima de violência implementadas nos estados e municípios. 
Para proceder a análise do problema e dos marcos legais realizou-
-se uma pesquisa descritiva e explicativa quanto aos finas e biblio-
gráfica e documental quanto aos meios. Justifica-se pelo fato de se 
tratar de problema global, que afeta todas as classes sociais. Tem 
seu referencial teórico baseado em Waiselfisz, Cerqueira, Prado, 
Sanematu e outros. Concluiu-se que há marcos normativos (Lei 
Maria da Penha, novo tipo penal feminicídio), mas falta aparato 
físico.

Palavras-chave: Violência. Mulher. Vulnerabilidade. Políticas Pú-
blicas.

ABSTRACT: This research aims to analyze the cycle of 
public policies that have emerged to solve the problem of the 
vulnerability of Brazilian women, especially with regard to 
violence and feminicide. In order to do so, we adopt the model of 
the Public Policy Cycle, a consolidated methodology in the area 
(SOUZA, 2006; RODRIGUES, 2010; SECCHI, 2013, 2016; DYE, 
2014), which establishes a set of phases that makes it possible to 
analyze a public policy since problem goes into the government 
agenda until its implementation and evaluation. The present 
analysis is limited only to the initial stages of the cycle, namely: 
1. the diagnosis of the problem of women’s vulnerability in the 
world, in Latin America and in Brazil; 2. Formation of the agenda, 
that is, when this public problem enters the agenda of the federal 
government, which only occurs with the Maria da Penha Law, 
Law no. 11,340, sanctioned in 2006; 3. Analysis of the public 
policies implemented in the states and municipalities. In order to 
analyze the problem and the legal frameworks, a descriptive and 
explanatory research was carried out on the fine and bibliographic 
and documentary on the means. It is justified by the fact that it is 
a global problem that affects all social classes. It has its theoretical 
reference based on Waiselfisz, Cerqueira, Prado, Sanematu and 
others. It was concluded that there are normative frameworks 
(Maria da Penha Law, new feminicide criminal type), but lack 
physical apparatus.

Keywords: Violence. Women. Vulnerability. Public Policies.
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1. INTRODUÇÃO

A questão da vulnerabilidade da mulher latina e brasileira frente aos elevados índi-
ces de violência, preconceito e feminicídio ainda é um dos principais desafios das políticas 
públicas. O marco legislativo (Lei Maria da Penha), apesar de tardio, representa um signifi-
cativo avanço quando comparado a outras nações. Contudo, o aparato físico está longe do 
necessário, o que compromete a eficácia da norma.

Desse modo, esta pesquisa tem por objetivo analisar as políticas públicas que surgi-
ram para resolver o problema da vulnerabilidade da mulher brasileira, sobretudo, no que 
se refere à violência e ao feminicídio. Justifica-se não apenas pela importância do tema, 
mas também por se tratar de um problema global que afeta todas as classes sociais. O pro-
blema que se vislumbra, portanto, diz respeito à vulnerabilidade da mulher, considerando 
a própria desigualdade de gênero, traduzida em: violência física, sexual e psicológica que 
inúmeras mulheres são vítimas e o feminicídio.

Para tanto, adotou-se o modelo do Ciclo das políticas públicas, metodologia con-
solidada na área (SOUZA, 2006; RODRIGUES, 2010; SECCHI, 2013, 2016; DYE, 2014), 
que fixa um conjunto de fases que possibilita analisar uma política pública desde quando 
o problema entra para a agenda do governo até sua implementação e avaliação. Conforme 
Secchi (2013, p.43) “O ciclo de política pública é um esquema de visualização e interpre-
tação que organiza a vida de uma política pública em fases sequenciais e interdependen-
tes”. Secchi resume o modelo à sete fases principais: Identificação do problema; Formação 
da agenda; Formulação de alternativas; Tomada de decisão; Implementação; Avaliação; 
Extinção. Para o autor, “O ciclo de política pública raramente reflete a real dinâmica de 
uma política pública. As fases geralmente se apresentam misturadas, as sequencias se 
alternam” (2013, p.43).

O modelo do Ciclo é um dos modelos possíveis de análise de uma política pública, 
como observa Day (2014, p. 109): “os modelos que usamos para estudar políticas públicas 
são modelos conceituais” (verbais), que visam: Simplificar nossas ideias sobre política e po-
líticas públicas; Identificar aspectos importantes de questões político-sociais; Ajudar-nos a 
nos comunicar, focalizando as características essenciais da vida política; Direcionar nossos 
esforços para compreender melhor as políticas públicas; Propor explicações para as política 
públicas e prever suas consequências.

A presente análise está delimitada apenas às fases iniciais do Ciclo, qual seja: 1. Diag-
nóstico do problema: a vulnerabilidade da mulher no mundo, na América Latina e no Bra-
sil; 2. Formação da agenda: quando este problema público entra na agenda do governo fede-
ral, o que só ocorre com a Lei Maria da Penha, Lei n. 11.340, sancionada em 2006; 3. Análise 
preliminar das políticas públicas protetivas implementadas nos estados e municípios.

Para proceder a análise do problema e dos marcos legais realizou-se uma pesquisa 
descritiva e explicativa, bibliográfica e documental, qualitativa e quantitativa. Quanto à fi-
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nalidade esta pesquisa é descritiva e explicativa, uma vez que apresenta dados e os explica. 
Note-se que uma pesquisa é descritiva quando “o pesquisador apenas registra e descreve 
os fatos observados sem interferir neles. Visa a descrever as características de determinada 
população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis” (PRODANOV, 
FREITAS, 2013, p. 25). E é explicativa “quando o pesquisador procura explicar os porquês 
das coisas e suas causas, por meio do registro, da análise, da classificação e da interpretação 
dos fenômenos observados” (GIL, 2010, p. 28).

Do ponto de vista da abordagem do problema, esta pesquisa é qualitativa e quanti-
tativa. Prodanov e Freitas explicam que a pesquisa quantitativa “considera que tudo pode 
ser quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e informações para classifi-
cá-las e analisá-las.” (2013, p. 69). Já a qualitativa “considera que há uma relação dinâmica 
entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e 
a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números”. (PRODANOV, FREI-
TAS, 2013, p. 70).

2. DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA DA VIOLÊNCIA CONTRA À 
MULHER

A definição de problema público proposta por Sjoblom (1984) é resumida por Sec-
chi (2013) nos seguintes termos: um problema é a diferença entre uma situação real e uma 
situação ideal possível. Um problema existe quando o status quo é considerado inadequado 
e quando existe a expectativa do alcance de uma situação melhor. Para um problema ser 
considerado público, este deve ter implicações para uma quantidade ou qualidade notável 
de pessoas.

A definição de violência contra as mulheres foi desenvolvida pelas Nações Unidas na 
Declaração sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres, cujo termo significa “qual-
quer ato de violência baseada em gênero que resulte em, ou possa resultar em danos físicos, 
sexuais, psicológicos ou em sofrimento para as mulheres” (ONU MULHERES, 2017, online).

2.1 Cenário mundial

Em termos mundiais, estima-se que 35% das mulheres em todo o mundo, de acordo 
com a Organização Mundial da Saúde (OMS), “já tenham sofrido qualquer violência físico 
e/ou sexual praticada por parceiro íntimo ou violência sexual por um não-parceiro em al-
gum momento de suas vidas” (apud COMPROMISSO E ATITUDE, 2016, online).

Observe o gráfico abaixo, o qual destaca os países que não punem a violência sexual e 
aqueles com legislação muito fraca. Note-se que se concentram na África, Europa Ocidental 
e Ásia.
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Gráfico 1: Países que não castigam a violência sexual

A Organização das Nações Unidas (ONU) “calcula que de todas as mulheres que 
foram vítimas de homicídio no mundo em 2012, quase metade foram mortas pelos parcei-
ros ou membros da família” (apud COMPROMISSO E ATITUDE, 2016, online). Em igual 
sentido: “o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) calcula que, no 
mundo todo, 50% das mulheres assassinadas são vítimas dos cônjuges ou de homens da 
família” (EL PAÍS, online, 2017).

Note-se abaixo outro gráfico, o qual apresenta os países que possuem legislação 
sobre a violência doméstica.

Gráfico 2: Países com legislação de violência doméstica
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Dado mais chocante foi obtido por meio de um estudo realizado em Nova Deli em 
2012, o qual destacou que “92% das mulheres indianas relataram haver sofrido algum tipo 
de violência sexual em espaços públicos ao longo da sua vida e 88% declararam ter sido alvo 
de algum tipo de assédio sexual verbal”, como, por exemplo, comentários indesejados de 
natureza sexual, assobios ou gestos obscenos.

Segundo a Unicef (apud EL PAÍS, online, 2017), 14% das mulheres com menos de 
15 anos foram obrigadas a casar na África Ocidental e central e 42% entre 15 e 18 anos. Na 
África Oriental e Meridional 10% e 36% respectivamente. Os dados se assemelham na Ásia 
meridional; Oriente Médio e África do Norte; Ásia oriental e Pacífico; Europa Central e es-
tados independentes e América Latina e Caribe com 5% (antes dos 15 anos) e 23% (entre 15 
e 18 anos). Ou seja, são “cerca de 24% das adolescentes e meninas (750 milhões) no mundo 
inteiro se casam antes dos 18 anos”.

De acordo pesquisa realizada entre 2011 e 2013 com 83 países, os resultados indicam 
de um lado os países com taxa zero de homicídios de mulheres como Tunísia, Kuwait, Ilhas 
Cayman, Grenada, Bermudas e Anguila. Países com taxa baixa como Reino Unido (0,1); 
Dinamarca (0,2), Escócia (0,3), França (0,4), Alemanha (0,5), Portugal (0,6), Noruega (0,7), 
Nova Zelândia (0,8) e Canadá (0,9). E de outro lado países com taxas elevadas como El Sal-
vador com taxa de 8,9, ocupando a 1ª posição; Colômbia com 6,3, ocupando a 2ª posição; 
Guatemala com 6,2, ocupando a 3ª posição; Federação Russa com 5,3, ocupando a 4ª posi-
ção e o Brasil em 5 lugar, com taxa 4,8 homicídios de mulheres (por 100 mil) (WAISELFISZ, 
2015, p. 28).
Observe a tabela 1, na qual consta representação da pesquisa citada acima:
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Tabela 1: Taxas de homicídios de mulheres em 83 países
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2.2. VIOLÊNCIA NA AMÉRICA LATINA

Note-se que os países que ocupam as piores colocações estão localizados na Amé-
rica Latina, dentre eles El Salvador (1ª posição); Colômbia, Guatemala e o Brasil. Dados 
extraídos da ONU Brasil (NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL, online, 2017) corroboram esse 
cenário: “na América Latina e no Caribe, o número de países com políticas nacionais de 
proteção às mulheres aumentou de 24 em 2013 (74% do total) para 31 em 2016 (94%)”. 
Todavia, “a região continua sendo a mais violenta do mundo para as mulheres (...)”.

De acordo com o Relatório intitulado “Do compromisso à ação: políticas para erra-
dicar a violência contra as mulheres na América Latina e no Caribe” “o número de femini-
cídios está aumentando, e dois em cada cinco são resultado da violência doméstica” (apud 
ONU BR, NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL, online, 2017). Ademais, “cerca de 30% das mu-
lheres foram vítimas de violência por parte de parceiros, e 10,7% sofreram violência sexual 
fora do casamento” (OMS apud ONU BR, NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL, online, 2017).

Em que pese os notáveis avanços nos planos de ação, “a região tem as mais altas taxas 
de violência contra a mulher fora do casamento e a segunda mais alta dentro dele”. Segundo 
o citado Relatório, em que pese a região ter avançados nos marcos normativos, os quais 
reconhecem a violência contra a mulher “como um fenômeno social que afeta além das mu-
lheres, suas famílias, comunidades, prejudica o desenvolvimento sustentável e a proteção 
dos direitos humanos, o problema persiste”.

2.3. VIOLÊNCIA NO BRASIL

Em termos nacionais, conforme já mencionado, “com sua taxa de 4,8 homicídios 
por 100 mil mulheres, o Brasil, num grupo de 83 países com dados homogêneos, fornecidos 
pela Organização Mundial da Saúde, ocupa uma pouco recomendável 5ª posição”, desta-
cando, em síntese, “que os índices locais excedem, em muito, os encontrados na maior parte 
dos países do mundo” (WAISELFISZ, 2015).

Entre 1980 e 2013 morreu um total de 106.093 mulheres vítimas de homicídio, tendo 
em vista o registro do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM). Mais especificamente 
em 1980 foram 1358 mulheres vítimas, enquanto em 2013 esse número passou para 4.762, 
destacando aumento de 252%. Desse modo, em 1980 a taxa era de 2,3 vítimas por 100 mil e 
em 2013, a taxa passou a ser 4,18 a cada 100 mil (aumento de 111%).

Entre 2006 a 2013 o cenário se modifica. Quando comparado ao período de 1980 a 
2006, no qual havia um crescimento de 7,6% ao ano, o período de 2006 a 2013 apresentou 
crescimento de 2,5% ao ano. Essa redução se deu em razão da vigência da Lei Maria da Pe-
nha, Lei n. 11.340, sancionada em 2006. Já entre 2006 e 2007 “num primeiro momento, em 
2007, registrou-se uma queda expressiva nas taxas, de 4,2 para 3,9 por 100 mil mulheres, 
rapidamente a violência homicida recuperou sua escalada, ultrapassando a taxa de 2006”. 
Em 2013 as 4.762 mulheres vítimas “representam 13 homicídios femininos diários” (WAI-
SELFISZ, 2015, p.11 e 13).
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Observe o gráfico abaixo, no qual há a nítida queda do número de homicídios entre 
2006 e 2008:

Gráfico 3: Evolução das taxas de homicídio de mulheres no Brasil entre 2003 e 2013

O Atlas da Violência 2017 revela também que “em 2015, 4.621 mulheres foram assas-
sinadas no Brasil, o que corresponde a uma taxa de 4,5 mortes para cada 100 mil mulheres” 
(CERQUEIRA, et al p. 36), parcela corresponde às vítimas de feminicídio. As taxas de homi-
cídios de mulheres em 2015, em comparação as taxas de 2005, indicam aumento de cerca de 
7,5%. E em relação a característica e circunstâncias, “a população negra é vítima prioritária da 
violência homicida no país”, com algumas exceções geográficas (WAISELFISZ, 2015, p.27).

Observe o gráfico 4:

Gráfico 4: Evolução das taxas de homicídio de mulheres brancas e negras (por 100 mil) 
entre 2003 e 2013
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No tocante aos tipos de violência contra a mulher, os registros do Sinan apontam 
que há diferentes tipos, mas sobretudo a física, à qual é de longe a mais frequente. Pois, 
“presente em 48,7% dos atendimentos, com especial incidência nas etapas jovem e adulta 
da vida da mulher, quando chega a representar perto de 60% do total de atendimentos” 
(WAISELFISZ, 2015, p.50).

Não obstante isso, “em segundo lugar, a violência psicológica, presente em 23% dos 
atendimentos em todas as etapas, principalmente da jovem em diante.” E em terceiro lugar, 
a violência sexual, a qual leva a 11,9% dos atendimentos, com maior incidência.

As taxas de homicídio de mulheres por unidade federativa destacam as regiões Nor-
te, Centro-Oeste e Nordeste, com 63,8%; 62,1%; 49,5% respectivamente. Os estados do 
Acre e Rio Grande do Norte apresentam as piores taxas: 113,3% e 111,9%. Observe a tabela 
a seguir:

Tabela 2: Homicídio de mulheres por UF e região entre 2006 e 2013
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Entende-se que o elevado número de violência contra a mulher está intimamente 
ligado ao machismo, o qual está enraizado na cultura brasileira. Isso, pois, considerando 
a pesquisa realizada pelo Instituo Avon e o Data Popular, 25% dos que responderam ao 
questionário entendem que se a mulher usa decote e saia curta, é porque está se oferecen-
do para os homens, destacando a concordância com padrões machistas, preconceituosos e 
desiguais.

A respeito da desigualdade de gênero note-se que “a subjugação máxima da mulher 
por meio de seu extermínio possui raízes históricas na desigualdade de gênero e sempre foi 
invisibilizada e, por consequência, tolerada pela sociedade”. (PRADO, 2017, p. 10). A mu-
lher sempre foi tratada como uma coisa, a qual o homem podia usar, gozar e dispor.

3. FORMAÇÃO DA AGENDA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PRO-
TEÇÃO À MULHER: OS MARCOS LEGAIS

De acordo com Secchi (2013, p. 46): “A agenda é um conjunto de problemas ou te-
mas entendidos como relevantes. Ela pode tomar forma de um programa de governo, um 
planejamento orçamentário, um estudo partidário” etc. Conforme Cobb e Elder (1983 apud 
SECCHI 2013), existem dois tipos de agenda: i) Agenda política: conhecida como agenda 
sistêmica, “é o conjunto de problemas ou temas que a comunidade política percebe como 
merecedor de intervenção pública” (p. 46); Agenda formal: conhecida como agenda institu-
cional, “é aquela que elenca os problemas ou temas que o poder púbico já decidiu enfrentar” 
(p. 46).

Nossa análise limita-se a examinar a agenda institucional do governo federal no to-
cante ao problema histórico e persistente da violência contra à mulher na sociedade brasi-
leira, tomando como referencia os marcos legais.

O marco legislativo das políticas públicas voltadas para a proteção da mulher, é, sem 
dúvida, a Lei nº 11.340 sancionada em 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha, “cria me-
canismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8 o 
do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Violência contra a Mulher (...)” (LEI MARIA DA PENHA, artigo 1º).

Trata-se a Lei Maria da Penha de “um dos mais empolgantes e interessantes exem-
plos de amadurecimento democrático no Brasil, pois contou com a participação ativa de 
organizações não governamentais feministas” (CERGUERIA; et al, 2015, p. 32), Além disso, 
contou com a “Secretaria de Política para Mulheres, academia, operadores do direito e o 
Congresso Nacional” (CERGUERIA; et al, 2015, p. 32). A norma inovou ao tratar de forma 
integral do problema da violência doméstica.

Outro importante marco legislativo é a Lei nº 13.104, sancionada em 2015, a qual 
alterou tanto o art. 121 do Código Penal, prevendo o feminicídio como circunstância qua-
lificadora do crime de homicídio, quanto o artigo 1º da Lei nº 8.072/1990, incluindo o fe-
minicídio no rol dos crimes hediondos. Refere-se ao assassinato de mulheres em contextos 
marcados pela desigualdade.
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4. AVALIAÇÃO PRELIMINAR DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PROTE-
TIVAS

A política é entendida como uma forma de atividade ou de práxis humana (BOBBIO, 
1989), está ligada a noção de poder. Quanto às políticas públicas, observa Souza (2006, p. 
24): “Não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que seja política pública”. Nes-
te viés, a autora faz uma revisão de definições clássicas na literatura especializada: “Mead 
(1995) a define como um campo dentro do estudo da política que analisa o governo à luz 
de grandes questões públicas e Lynn (1980), como um conjunto de ações do governo que 
irão produzir efeitos específicos” Peters (1986): política pública é a soma das atividades 
dos governos, que agem diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida dos 
cidadãos. Dye (1984) sintetiza a definição de política pública como “o que o governo esco-
lhe fazer ou não fazer”. Laswell, formula a definição mais conhecida de políticas públicas: 
“quem ganha o quê, por quê e que diferença faz”. “Outras definições enfatizam o papel da 
política pública na solução de problemas”. (SOUZA, 2006, p. 24-25).

Portanto, políticas públicas são resultantes da atividade política, não apenas do Esta-
do, mas também dos diversos atores políticos e sociais envolvidos no problema público, tais 
ações requerem várias atuações estratégicas destinadas a implementar os objetivos deseja-
dos e, por isso, envolvem mais de uma decisão política” (RODRIGUES, 2015, p.14). Além 
disso, “constituem um conjunto articulado de ações, decisões e incentivos que buscam alte-
rar uma realidade em resposta a demandas e interessem envolvidos”, acrescenta Rodrigues 
(2015, p.52). Tais ações são desencadeadas por atores políticos, os quais lidam com proble-
mas políticos, bem como são desenvolvidas por instituições públicas (por exemplo Legis-
lativo, Judiciário, Ministério Público) por meio de processo político que as condicionam. 
Note-se que “o objetivo é assegurar que o desempenho dessas instituições esteja a serviço 
do interesse público e submetido ao controle democrático”.

No caso específico das políticas públicas formuladas e implementadas para combater 
à violência contra a mulher, sobretudo, após a Lei Maria da Penhas, em uma análise inicial 
constata-se que falta aparato físico: não são todos os municípios brasileiros que possuem 
Varas Especializadas e Delegacias da Mulher. Não há profissionais realmente habilitados 
para lidar com o problema. Ademais, “os serviços disponíveis estão sobrecarregados e não 
há número de profissionais, tampouco infraestrutura adequada” (PRADO, SANEMATU, 
2017, p.99).

Cergueira se manifesta a respeito da dificuldade dos efeitos da Lei Maria da Penha e 
a questão do aparato físico:

Entretanto, a despeito de a LMP ser de âmbito nacional, discuti-
mos que os seus efeitos deveriam se dar de forma heterogênea no 
território nacional, uma vez que o aumento da probabilidade de 
condenação depende da institucionalização dos serviços descri-
tos na lei. Portanto, nos locais onde a sociedade e o poder público 
não se mobilizaram para implantar delegacias de mulheres, juiza-
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dos especiais, casas de abrigo etc., é razoável imaginar que a cren-
ça dos residentes não tenha mudado substancialmente no que se 
refere ao aumento da probabilidade de punição. (CERGUERIA; 
et al, 2015, p. 33)

É necessário “construir no âmbito da sociedade e do Estado a compreensão de que 
são mortes que acontecem como desfecho de um histórico de violências. Para, assim, im-
plementar ações efetivas de prevenção”. Entretanto, “o enfrentamento às raízes dessa vio-
lência extrema não está no centro do debate e das políticas públicas com a intensidade e 
profundidade necessárias diante da gravidade do problema” (PRADO, SANEMATU, 2017, 
p.10).

Sabe-se, porém, que o desperdício e a corrupção representam os maiores entraves 
das políticas públicas nacionais, os quais impossibilitam a verdadeira efetividade da norma.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O preconceito em relação ao gênero, os elevados índices de violência e de feminicí-
dios destacam a vulnerabilidade da mulher brasileira, pois, há de fato, um cenário marcado 
pela violência contra a mulher, sobretudo, num contexto doméstico e pela desigualdade. Os 
dados estatísticos apresentados corroboram isso.

O Estado de Bem Estar Social como fenômeno que busca garantir os direitos, efeti-
vidade e eficácia das políticas públicas permite mudar esse contexto. Os marcos legislativos, 
Lei Maria da Penha e a inserção do tipo penal denominado Feminicídio, representam avan-
ço significativo, mas falta estrutura física capaz de atender a demanda.

Verificou-se, portanto, a existência de políticas públicas, contudo, é necessária maior 
efetividade que permita maior número de Varas especializadas, delegacias da mulher e pes-
soal habilitado. Não basta a norma tipificadora, é preciso ir além. Assim, o objetivo deste 
estudo foi atingido. Dessa forma, espera ter contribuído com outros estudos relacionados 
ao tema e com toda a comunidade acadêmica.
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1. INTRODUÇÃO

Há muito tempo atrás, em um período do longínquo, começaram a surgir às primeiras 
invenções. Podemos destacar como primeiras criações as ferramentas rudimentares que 
homem pré-histórico desenvolveu para aperfeiçoar a sua caça e desta forma conseguir caçar 
com maior facilidade. Em seguida historicamente tivemos a descoberta do fogo, que pode 
ser considerada como a primeira descoberta que marcou a época e mudou o mundo. Ainda 
não nos esquecendo, fomos agraciados com a descoberta da roda, sendo um marco de 
progresso nesta fase inicial, e abrindo novos caminhos para a história e novas tecnologias.

Qualquer criação tecnológica sempre terá o objetivo, de aperfeiçoar a humanidade. 
Este é um ponto significativo que as tecnologias trouxeram para o ser humano. Por exemplo, 
quando o carro foi inventado ir do local X para o local Y, ficou imensamente mais fácil, 
prático, e principalmente, mais rápido. 

Se pensarmos no tempo em que as tecnologias foram desenvolvidas, observaremos 
que tudo isso ocorreu, e ainda ocorre de maneira incrivelmente rápida. 

Em virtude dessas constantes inovações que a tecnologia traz diariamente para a 
nossa sociedade, que basearemos nosso artigo, mas nos remetendo não aos benefícios que a 
tecnologia trouxe e sim aos possíveis perigos que seu mau uso pode ocasionar especialmente 
para um grupo especifico um grupo vulnerável. 

Neste artigo, com o intuito de elaborar um conteúdo inédito, buscamos um assunto 
que não foi discutido juridicamente, ou ainda, não discutido com uma visão protetora, 
onde buscamos estender a interpretação da doutrina de proteção integral da criança e do 
adolescente para as ameaças cibernéticas, como também, para ameaças de malfeitores que 
utilizam da internet para ações lastimáveis contra este grupo. 

É com esta introdução, que iniciaremos a explanação deste assunto de imensa 
relevância na nossa sociedade, onde um grupo frágil e detentor de cuidados e necessidades 
especiais, precisa frente a esta evolução tecnológica, de uma proteção especial ou ainda de 
uma legislação eficaz, que de fato, expresse em seus termos, a possibilidade de proteger 
nossas crianças e adolescentes desta nova modalidade de risco. 

Falaremos então aqui da doutrina de proteção integral da criança e do adolescente 
e sua adequação, ou ainda, seu alcance frente a uma nova forma de tecnologia, a internet. 

Desde logo, devemos fazer algumas considerações e entender o que podemos extrair 
do que seria vulnerável, para que assim possamos realizar a interpretação proposta no artigo 
e chegarmos a uma problemática ainda não resolvida, a adequação legal.

2. DO RECONHECIMENTO DAS VARIAS FORMAS DE VUNERABI-
LIDADE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Quando falamos em vulnerabilidade, nos remetemos há um atributo do próprio ser 
humano, afinal de contas não há pessoa que seja invulnerável, esta particularidade esta em 
cada um de nós, cada pessoa possui suas características, suas aptidões, seus traços, suas 
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qualidades e seus defeitos. Ainda que considerássemos uma pessoa que acabará de nascer 
como perfeita, no decorrer de sua vida seria influenciada pelos fatores que acercam como a 
família e a própria sociedade, desta forma, é evidente que em algum momento de sua vida 
quando afrontada diante de uma situação, onde seus princípios morais, ou ainda capacidade 
cognitiva fossem colocados a contra ponto, iria descobrir sua incapacidade diante de algo, 
afirmando assim nossa perspectiva a respeito da vulnerabilidade como algo recorrente a 
todo ser humano. 

Vejamos, na mitologia grega, a história de Aquiles, personagem fundamental na 
guerra de tróia, filho de uma ninfa do ‘’mar’’ chamada Tétis, que ao dar a luz a Aquiles, 
mergulhou-o no rio Estígia, buscando assim que se se torna imortal, e logo, invulnerável. 
Preocupada em não afogá-lo segurou-o pelo calcanhar, o qual não foi submerso na água, 
deixando este calcanhar vulnerável como ao de outro mortal. Justamente este calcanhar, 
foi ferido por uma flecha envenenada, lançada pelo príncipe Paris, por ordem de Apolo, 
levando Aquiles que era até então tido como imortal, a morrer nos braços de Hades. 

Assim podemos observar neste mero conto onde a mitologia tenta explicar a realidade 
através de seus Deuses, que até aquele tido como imortal possui uma vulnerabilidade, bem 
se encaixando ao contexto aqui fixado. 

Note, que no exemplo da pessoa que acabará de nascer e fora considerada perfeita 
para fins didáticos, fiz questão de citar como afronta, apenas o âmbito moral e do intelecto 
ou intelectual, do latim ‘‘intellectus’’ e ‘‘ intellectualis’’, que significam basicamente o 
compreender, a capacidade do entender e do aprimorar, uma potência cognitiva da alma, 
onde a leva conhecer algo de si, algo que esta a sua volta e algo que a transcende. Na ordem 
clássica grega, o filósofo Anaxágoras, qualifica o intelecto como sendo‘‘o princípio de 
ordenação do cosmo e, por extensão, a faculdade do pensamento humano, enquanto esta 
reflete a ordem cósmica’’, que posteriormente não apenas se associou a questões da metafísica, 
más também a outras questões como no nosso caso questões da vida e expectativa da vida. 

Voltando a questão, bastaria para comprovar a vulnerabilidade do ser humano, 
citar as fragilidades imunológicas e algumas doenças, mas faço referência apenas à ordem 
intelectual, para demonstrar que a vulnerabilidade se encontra também na capacidade 
de desenvolvimento cognitivo, assim como, na capacidade de percepção, que será item 
fundamental para a concretização da vulnerabilidade que cerca as crianças e adolescentes 
que fazem uso da internet. 

Não digo aqui que isto deve ser visto apenas como um ponto negativo da raça humana, 
mas também positivo, ora vejamos,é graças à vulnerabilidade humana, que desenvolvemos 
nossa capacidade de resistir, de reagir,aprender e de resguardar alguns cuidados e assim nos 
desenvolvermos. 

Desta forma, conseguimos verificar que apesar de todos sermos vulneráveis há 
alguma coisa, temos um grupo especial de pessoas, onde a reação, a resistência, capacidade 
de aprender e de perceber, é fragilizada e em um nível muito inferior aos dos outros seres 
humanos, considerando-se que por questões pessoais, próprias de cada um, determinado 
ser pode ter diferentes graus ou níveis de vulnerabilidade. Para melhor entendermos, basta 
que comparemos um jovem adolescente que teve pouco contato com o mundo social, pois 
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sempre foi de uma família reservada, onde sua vida estudantil foi realizada em casa, com 
professores particulares, contratados pelos pais para evitar que o filho se desloca- se até 
uma unidade escolar, imaginemos que em seus momentos de descanso, sempre realizou 
passeios com seus familiares para lugares onde se visa exclusivamente o lazer, como viagens, 
shopping e outros, durante sua adolescência, estudava em casa para poder ingressar em 
uma boa universidade, tendo assim pouco contato com o mundo fora da cerca de sua casa, 
mas sempre adquirindo esse conhecimento através de livros e outros meios.

Agora observemos um jovem com as mesmas condições financeiras, mas que durante 
sua vida estudantil, se deslocou até uma escola, interagiu com seus colegas de estudo, com 
professores, com funcionários, participou de eventos, e não podendo nos esquecer é claro, 
teve a oportunidade de conhecer alguém que não compactuava da mesma moral, nem pensa 
ou age eticamente como ele, ponderando valores sobre fatos da vida, de maneira totalmente 
diversificada e contraria a que ele teve, durante a adolescência, freqüentou um curso 
preparatório para ingressar na faculdade, e sempre fazendo amizades e refletindo cada vez 
mais sobre as pessoas, pois é claro, como toda convivência, pelo fato de estar diariamente 
em contato com diversas pessoas, participou de desavenças e criticas reflexivas que todos 
que vivem de fato em sociedade em algum momento de sua vida passará, adquirindo a 
habilidade de percepção quanto às formas de agir de outras pessoas, que todos nós temos, 
mais em diferentes graus.

Pois bem, ao analisarmos os exemplos dos jovens acima, apenas uma questão é certa 
e inequívoca, e ainda que não agrade a todos, é fato. Estou me referindo ao que chamamos 
de experiência, vivência e conhecimento, o qual será obtido no dia a dia de cada um. Aquele 
que conviveu com mais pessoas, viveu mais experiência terá a capacidade de verificar uma 
situação ao seu desfavor de maneira instantânea ou ao menos com maior facilidade, pois 
conhece em maior proporção pela sua vivência, sobre as pessoas seu modo de ser, agir e 
pensar, enquanto isso, aquele que não teve tanto contato social, ainda que bem informado, 
terá dificuldade na pratica para interpretar os verdadeiros interesses de uma pessoa, 
podendo assim, ser prejudicado por varias vezes, até que sua experiência o leve a visualizar 
o abuso que é praticado sobre si.

A partir desta analise fundamentada podemos notar que existe dentro do grupo de 
vulnerabilidade da criança e adolescente, uma imensa massa de crianças e adolescentes 
que sofrem de um mesmo mal, me refiro à vulnerabilidade destes em decorrência da 
incapacidade intelectual, ainda em desenvolvimento, para discernir o certo do errado, 
como também de averiguar as condições favoráveis ou não a seu respeito.

Desta forma além das reconhecidas formas de vulnerabilidade que estão expostas 
e as quais citaremos, chamamos atenção para uma em especifico, ainda pouco falada, mas 
que possui índices assustadores quanto sua recorrência nos dias atuais, a vulnerabilidade 
em decorrência da evolução da tecnologia, em outras palavras, a internet.
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3. DOS CRIMES

Para iniciarmos este tópico, é necessário que esclareçamos desde logo, o que podemos 
entender como crimes virtuais.

Crimes virtuais são atos praticados na internet, tipificados, antijurídicos e culpáveis, 
tendo três tipos: o puro, misto e comum.

Devido às constantes mudanças que ocorre no meio da informática, internet, 
é necessário que a classificação dos crimes cibernéticos esteja sempre em constante 
modificação, acompanhando sempre essas alterações. Quanto à classificação, no diz Vette 
Senise Ferreira (2005, p. 261):

Atos dirigidos contra um sistema de informática, tendo como 
subespécies atos contra o computador e atos contra os dados 
ou programas de computador. Atos cometidos por intermédio 
de um sistema de informática e dentro deles incluídos infrações 
contra o patrimônio; as infrações contra a liberdade individual e 
as infrações contra a propriedade imaterial.

Entende-se então, que todo ato praticado utilizando-se da internet ou informática 
como meio, com finalidade de praticar o ilícito, atingindo não só o patrimônio, mas, 
também a honra. 

Podemos verificar nas palavras de Senise Ferreira uma conceituação que abrange 
genericamente todos os atos praticados contra o sistema informatizado, ou ainda todos os 
atos praticados utilizando o sistema como meio e não como fim. 

Vamos agora para a classificação dos crimes, segundo autores renomados, para que 
assim possamos entender o conteúdo de estudo e separar as palavras da autora supracitada, 
dirimindo assim melhor as classificações de crime que existe dentro de sua colocação. 

Crimes virtuais ou cibernéticos Puros, segundo Costa (1997, p. 03), 

Toda e qualquer conduta ilícita que tenha por objetivo exclusivo 
o sistema de computador, seja pelo atentado físico ou técnico do 
equipamento e seus componentes, inclusive dados e sistemas.

Para entender este posicionamento, podemos considerar que o crime cibernético 
puro, é aquele praticado contra o próprio sistema de informática ou os dados armazenados 
na rede, esta atuação é muito conhecida através dos rackers. 

Ainda, segundo Damásio de Jesus (apud ARAS, 2001):

Crimes cibernéticos próprios ou puros são ‘aqueles que sejam 
praticados por computador e se realizem ou se consumem 
também em meio eletrônico’. Neles, a informática (segurança dos 
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sistemas, titularidade das informações e integridade dos dados, 
da máquina e periféricos) é o objeto jurídico tutelado.

Na interpretação de Damásio, os crimes puros ou próprios visam os elementos que 
constituem a informática. 

Analisando agora os crimes de classificação mista, temos nas palavras de Pinheiro 
(2000) que “são aqueles em que o uso da internet ou sistema informático é condição para a 
efetivação da conduta, embora o bem jurídico visado seja diverso ao informático”.

Neste caso, o autor do crime, não visa atacar especificamente o sistema de informática 
ou o sistema de armazenamento de dados, mas utiliza-se dela para poder efetivar sua 
conduta ilícita, para entendermos melhor, podemos citar o exemplo, do criminoso que 
se utiliza da internet para realizar transferências bancarias consideradas ilegais. Observe 
que neste exemplo o autor não cometeu nenhum ato voltado para a violação do sistema 
tecnológico, não visando danificar nem roubar dados de sistema digital, mais sim utilizou- 
se dele, como meio para conseguir alcançar seu resultado fim, as transferências ilícitas.

Diante disto, nos resta como crimes virtuais comuns, aqueles onde o agente visa 
aproveitar-se da internet, ou dos sistemas a ela conexos para atingir um outro bem, ou seja, 
a internet ou o sistema de informatiza é uma ferramenta pela qual o criminoso concretiza, 
sua ações delituosas.

Na conceituação de Damásio de Jesus (apud ARAS, 2001), temos que são crimes 
virtuais comuns “aqueles em que o agente se vale do computador como meio para produzir 
resultado naturalístico, que ofenda o mundo físico ou o espaço “real”, ameaçando ou lesando 
outros bens, não-computacionais ou diversos da informática.”

Neste caso, Damásio reafirma nosso posicionamento quanto aos crimes comuns, 
onde esta pratica delituosa, visa não o sistema de informática, mas sim outros bens já 
tutelados penalmente, como por exemplo, a honra, ou ainda o estelionato, o furto etc.

3.1. Crimes contra a honra na internet

Quando falamos nos crimes contra a honra, devemos relembrar a imensa importância 
que é conhecer cada uma das subdivisões que existem neste conteúdo penal, pois cada ação 
poderá classificar-se dentro de um destes tipos.

Observando que este artigo é voltado para a proteção da criança e do adolescente, 
observemos o que diz o artigo 11 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão:

Artigo 11º - A livre comunicação dos pensamentos e opiniões é 
um dos direitos mais preciosos do homem: todo cidadão pode, 
portanto, falar, escrever, imprimir livremente, embora deva 
responder pelo abuso dessa liberdade nos casos determinados 
pela lei.
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Em uma interpretação concisa, temos que todos somos livres e temos prerrogativa 
legal, para fazer nossas escolhas e agir da forma que acharmos adequada, entre tanto, este 
agir, não pode atingir a honra de outra pessoa, de forma que, sua imagem seja denegrida 
moralmente. Por isto este artigo 11 é de imensa importância para nos no estudo da proteção 
da criança e adolescente diante da internet, tendo em vista que, como já demonstrados no 
artigo, muitas das vezes a chantagem ou a difamação ocorrida virtualmente, possui grande 
peso para as crianças uma vez que estas colocam grande importância na opinião de outras 
pessoas. Sendo assim, a partir deste pensamento, qual o limite para o uso do direito de 
expressão no mundo virtual?

A internet é considerada atualmente como uma fonte liberal para as mais diversas 
ideias e informações, sendo um espaço para o debate dos mais diversos tipos de conteúdos, 
mas é de responsabilidade de cada cidadão arcar com as responsabilidades de suas opiniões. 
Deste modo, também citamos o artigo XIX da Declaração Universal dos Direitos Humanos:

Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este 
direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de 
procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer 
meios e independentemente de fronteiras.

É imprescindível que devemos em algum momento, colocar limitações a esta 
liberdade de se expressar, ainda que respeitemos os enunciados das declarações citadas, 
onde de fato devemos resguardar nosso direito a opinião, é necessária que seja punido o 
pensamento hostil.

Há três tipos de crimes que asseguram a dignidade da honra, todos previstos no 
Código Penal Brasileiro.

O primeiro é a calunia, que consiste em dizer que alguém cometeu algum crime, mas 
isto é um pronunciamento falso, enganoso, que torna a afirmação algo pejorativo contra 
quem sofreu tal crime.

Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato 
definido como crime.

Neste crime, se a calunia tiver ocorrido, através do e-mail ou qualquer rede social 
que seja possível contabilizar a quantidade de pessoas alcançada, assim como identificadas 
aquelas que receberão e encaminharam o e-mail, poderão ser envolvidas e indiciadas como 
coautoras. Pois, na letra da lei, aquele que sabendo que a imputação é falsa e a divulga 
incorrerá também a pena.

Seguido da calunia, temos a difamação, que se refere àquele que, imputa fato ofensivo 
a alguém de maneira que macule sua reputação.

Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua 
reputação.
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E por ultimo, mas, não menos importante, encontramos a injuria, que consiste em 
ofender alguém de modo que lhe fira a dignidade.

Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o 
decoro.

3.2. EXPLORAÇÃO SEXUAL

Um do crime mais recorrente que envolve a criança e o adolescente no mundo 
da internet, pois é utilizando especificamente através deste meio, que os criminosos se 
mascaram atrás de identidade falsas, também chamadas de perfil, para que assim de maneira 
camuflada e facilitada possa escolher suas vitimas e concretizar seu crimes.

Segundo a CPI da exploração sexual das crianças e adolescentes, a internet vem 
sendo utilizada como alternativa a pratica de exploração sexual, outrora, praticada nas 
ruas das grandes cidades. A deputada Erika Kokai (PT-DF) presidente da comissão, revela 
durante a CPI, que atualmente no Brasil, cerca de 450 sites abastecem suas pagina com 
conteúdo pornográfico envolvendo criança e adolescentes.

Ainda nesta CPI, Marcel Leonardi, diretor de políticas publicas e relações 
governamentais do Google no Brasil, disse que a empresa não tolera atos criminosos como 
este, e verificado que o usuário ou criminoso tenha cometido de fato este delito, sua conta 
e tudo ligado a sua identificação será excluído, como forma de puni-lo no âmbito virtual.

A exploração sexual esta prevista não apenas no Código Penal, a exploração sexual, 
também foi tratada no Estatuto da Criança e do Adolescente, este crime é imputado ao 
criminoso que comete ato tipificado, ao que alicia, e também aquele que faz intermédio 
compactuando com o crime e logo, se beneficia dos resultados do comercio ilícito.

Nos artigos 228 e 229 do Código Penal, o crime é o favorecimento da prostituição ou 
outra forma de exploração sexual, e possui pena com pena de dois a cinco anos de reclusão 
e multa.

Considera também crime, manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento 
em que ocorra a exploração sexual. A partir de pesquisa do disque 100 (Serviço mantido 
pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da Republica), a violência sexual é a 
quarta modalidade de crime, mais praticado contra crianças e adolescentes. No ano de 2014, 
foram contabilizadas 24.575 denuncias de violência sexual contra este grupo em especifico, 
sendo que 19.165 foram de abuso e 5.410 de exploração sexual, onde nos interessa que, 75% 
dessa exploração partiram ou aconteceu através do sistema informatizado, a internet.

Em 2014 a SaferNet no Brasil, empresa já citada anteriormente durante a três 
Conferencia de Analise de Sistemas, responsável pelo combate as violações dos direitos 
humanos na internet, recebeu 51553 denuncias de pornografia infantil, distribuídas 
em 54 países. Apenas no Brasil foram 1492 denuncias contra sites que contribuía para a 
disseminação do conteúdo criminoso contra as crianças e o adolescente.
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4. DA VULNERABILIDADE DIANTE DA INTERNET

Ao observar a quantidade de noticias veiculadas a respeito de adultos que são vitimas 
de ataques criminosos através da internet e muitas vezes apenas se dão conta após já terem 
sidos lesionados em seus direitos bem como em seu patrimônio, como podemos mensurar 
o risco que está submetido às crianças e adolescentes que utilizam a internet de maneira 
incessável e na maioria das vezes longe dos olhos dos pais?

É exatamente através desta lacuna que encontramos a atuação dos cybers criminosos, 
que praticam ações ilegais, especificamente na nossa matéria de pesquisas, condutas de 
apologia ao crime, violação de privacidade, como também a pornografia infantil.

Em 2013, na 3° conferência Latino – americana de Analise de Segurança, em Cancun, 
no México, foi tratado vastamente este assunto, a respeito das oportunidades que chamam 
a atenção dos criminosos virtuais. Este evento reuniu jornalistas e profissionais da área, de 
toda América Latina, destaca-se nesta conferência a visão e posicionamento do analista de 
sistemas da KasperskyLab Roberto Martinez, que explicou que as ameaças virtuais estão 
diretamente ligadas ao comportamento do usuário e não necessariamente as técnicas que 
envolvem a internet. 

Ainda fez menção a um caso muito conhecido, onde a adolescente Amanda Todd, 
foi coagida, chantageada e tornou-se vitima de cyber bullying, uma expressão moderna 
usada para classificar a chantagem e ofensas praticadas através da internet. Neste caso a 
adolescente não aguentou as pressões ocasionadas por esta modalidade de crime e sofreu 
a consequência de sua inocência, suicidou-se aos 15 anos e deixou registros no youtube 
contando toda sua história. 

Este mesmo analista comentou também uma modalidade de crime muito 
conhecida e que vem se alastrando de forma rápida entre as pessoas, a difamação. Um 
dos principais crimes praticados na internet, que alcança números extraordinários de 
pessoas, em questão de visualização, e acabam por sendo um dos cybers crimes mais 
praticados da história da internet. 

Logo em seguida, também fala dos crimes denominados ‘‘sexting’’, que são mensagens 
recebidas no aparelho celular que transmitem erotismo. 

Em suas palavras, diz Martinez: “As crianças são muito inocentes e vulneráveis e o 
cyber crime se disfarça para atrair a atenção delas.”

Destaca que nesta idade a opinião dos outros possui imensa influência sobre as 
crianças, desta forma são as vitimas com maior probabilidade de acarretar danos irreparáveis 
e assim ocasionar não apenas um mal estar pessoal, mas sim um verdadeiro problema social, 
como exemplo já dado, a adolescente Amanda Tood, onde perdeu seu maior bem, a vida. 

Como solução sugere que a prevenção se inicia dentro de casa, com o controle 
que os pais exercem sobre seus filhos e o conteúdo que estão acessando, além da proteção 
tecnológica desenvolvida por empresas. É de responsabilidade dos pais direcionarem a boa 
educação aos filhos para que entendam quais as consequências que podem acarretar o uso 
indevido da internet e a não observância de alguns cuidados. 
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Outro estudo revela que pais não procuram saber o que os filhos fazem na internet. 
Segundo estudo realizado pela CETIC, que é um departamento do Núcleo de 

Informação e Coordenação do Ponto BR, a média de pais que não fazem nenhuma ressalva 
para o conteúdo que os filhos de cinco a nove anos acessam, chega a 21% no Brasil, valor 
considerado severamente alto, quando observado o cuidado necessário que se deveria ter 
com os filhos. 

No México, revela a pesquisa, que 18 % entre crianças e adolescentes de 05 a 15 
anos, já foram vitimas de assedio sexual através da internet, e a pesquisa não para por ai, 
revela também que 44% conheceram pessoalmente o criminoso, marcando encontros 
viáveis, onde passaram dados como endereço da escola, de casa, viabilizando ainda que 
informalmente o encontro entre as partes. 

Dos entrevistados na pesquisa do CETIC, 20% das crianças e adolescentes revelam 
que seus amigos já trocaram imagens nuas ou seminuas na internet.

Voltando a 3° conferência Latino – americana de Analise de Segurança, é comentado 
a respeito de estudo da empresa KasperskyLab onde Martinez trabalha que o simples fato 
de alterar a cor do face book, e outras coisas referentes às redes sociais, podem ser portas 
de entradas de vírus capazes de roubar informações e na pior das hipóteses, informações 
privadas que podem ser utilizadas para praticas de outros crimes, contra a honra por 
exemplo.

Martinez termina dizendo: “A tecnologia é uma coisa boa. Ajuda as pessoas e os 
países a evoluírem. O problema é o seu mau uso. Restringir tecnologia não é a solução 
para proteger as crianças na web. É preciso muita educação e um bom software de 
controle parental.”

Um pouco mais recente, em 2016, a Unicef (Fundo das Nações Unidas para a 
Infância) que atua no Brasil desde 1950, e participou das grandes evoluções nos direitos da 
criança e do adolescente, como por exemplo, na aprovação do artigo 227 da Constituição 
Federal que trata dos deveres da família em assegurar os direitos deste grupo vulnerável, 
apresentou uma pesquisa onde participou mais de 10 mil jovens e constatou que 80% deles 
possuem receio de sofrer abuso sexual online, e 40% afirma que possui amigos que possui 
condutas capazes de fazer com que estes se tornem possíveis vitimas deste tipo de crime 
praticado virtualmente.

De acordo com a Safenet (associação civil sem fins lucrativos que trabalha na 
garantia e promoção dos direitos humanos na internet), há varias formas de abuso sexual 
online praticado contra o grupo em foco. Pode acontecer através do criminoso que adquire 
para si um perfil falso e se faz passar por pessoa de idade próxima a da vitima, para criar 
maior semelhança entre eles, como também e mais frequente, os aliciadores se passam 
por produtores de moda, de comercial, assessores de artistas e assim através do desejo 
das vitimas em se tornarem profissionais da área, ou acreditando que estão participando 
de um teste para um comercial, como também de um concurso para conhecerem seus 
ídolos e assim conseguem convencer as vitimas a se exporem na rede. O ponto crucial 
onde acontece de fato o crime é quando o criminoso pede para que lhe seja enviado fotos 
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nus ou com roupas intimas, após uma conversa onde já gerou na criança, certa confiança 
em sua pessoa.

Rodrigo Nejm, diretor da Safenet, ainda nos esclarece que a maioria das vitimas 
constatadas em pesquisa, possuem um fator em comum, que é imensamente importante em 
nosso artigo e também já foi mencionando inicialmente nas varias formas de vulnerabilidade 
da criança:

Dependendo da idade da criança, ela ainda não tem todo o 
discernimento – nem a capacidade crítica – para identificar 
uma conversa suspeita. Também tem dificuldade em entender a 
diferença entre um diálogo com um adulto se passando por uma 
criança e outro com alguém da sua idade.

4.1. BALEIA AZUL

Acredita-se que este fenômeno tenha surgido em uma rede social russa, e que esteja 
ligada a mais de cem (100) suicídios no mundo. 

O termo em epigrafe refere – se ao fenômeno das baleias encalhadas, que seriam 
consideradas, pelo menos informados, de baleias suicidas, pois são atraídas para lugares 
com grande risco de encalhamento e após isto esperam lentamente a morte apos tentar por 
diversas vezes, sair da condição de encalhada. 

A baleia azul, considerada o maior animal do mundo, não é suicida, e segundo 
biólogos, os acidentes que paralisam as baleias, conhecido como encalhamento, acontece 
por um erro de eco localização, isto decorrente das varias alterações que a natureza ao passar 
dos tempos sofreu por virtudes naturais, e é claro, em decorrência da ação dos homens. 

Já no virtualmente, o termo baleia azul, simboliza um jogo onde dois desafiantes 
devem cumprir as tarefas passadas pelo administrador, a qual muita das vezes prevê a 
automutilação ou até mesmo o suicídio. 

Este jogo já fez diverso vitimas em diferentes países, e entre estas vitimas, 
conseguimos extrair na maioria das vezes, um aspecto em comum entre praticamente todas 
elas, o criminoso deste tipo de delito, buscou sempre pessoas na faixa etária de uma criança 
ou adolescente. 

Vejamos a seguir, conteúdo retirado de pagina da internet, onde mostra a repercussão 
internacional deste jogo criminoso, para que assim possamos visualizar através de dados, 
como existem varias crianças e adolescentes vitimas destes delinquentes virtuais: 

Arábia Saudita 
Em cinco de junho de 2017 o adolescente de 13 anos Metlaq Affas Albugami cometeu 

suicídio em seu quarto, e seu corpo foi encontrado por sua mãe. Ele utilizou os cabos de seu 
PlayStation para se enforcar e acredita-se que o caso esteja ligado ao desafio da Baleia Azul, 
sendo a primeira vítima no país. 
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Argentina 
Na província de San Juan, na Argentina, um jovem de 14 anos teve de ser internado 

em terapia intensiva após participar da Baleia Azul. 
Em La Plata os avôs de uma menina de 12 anos deram queixa em uma delegacia de 

polícia e expressaram preocupação, por conta que ela realizou feridas em seu braço com um 
objeto cortante devido ao jogo. 

Brasil 
No Brasil, o jogo terá deixado vítimas no interior do Mato Grosso, em cidades como 

Uberlândia, Manhuaçu, Pará de Minas e Belo Horizonte, em Minas Gerais, assim como 
em Feira de Santana, na Bahia. Em Juazeiro, também na Bahia, uma garota desapareceu 
supostamente por causa do jogo. No Rio de Janeiro, uma mãe conseguiu impedir o suicídio 
de sua filha, que estaria envolvida no jogo. Neste estado a polícia recebeu 101 denúncias que 
dão conta de possíveis envolvimentos de adolescentes com o jogo Baleia Azul No estado 
do Paraná, o jogo terá feito mais uma vítima em Florestópolis, cerca de 73 quilômetros 
de Londrina. Em Maceió, o deputado Pastor João Luiz (do Partido Social Cristão) relatou 
na Assembleia Legislativa de Alagoas que sua sobrinha praticou suicídio sob influência do 
jogo. Em Paulista, Pernambuco, uma garota prestou depoimento após ser ameaçada no 
jogo e em Recife uma menina de 19 anos chegou até a penúltima etapa do jogo. Também 
uma estudante de 15 anos, moradora do município do Cabo de Santo Agostinho, na Região 
Metropolitana do Recife, foi encontrada por um homem no momento em que estava no 
parapeito da Ponte Buarque de Macedo, em Recife, para pular dela. Com diversos cortes nos 
braços, incluindo um com o formato de uma baleia, ela estaria tentando cumprir a última 
fase do desafio.

Em São Paulo, na capital, o casal de namorados Luis Fernando Hauy Kafrune e 
Kaena Novaes Maciel, de 19 e 18 anos respectivamente, hospedou-se no Maksoud Plaza, 
hotel de luxo na região da Avenida Paulista, e horas depois, Luís matou Kaena com um tiro 
na cabeça e suicidou-se. Autoridades ligam este crime à Baleia Azul. Um rapaz de 17 anos 
de Bauru, cidade do interior do estado, escreveu no Facebook “A culpa é da baleia” minutos 
antes de se tentar atirar de um viaduto, sendo salvo por bombeiros. Em São João de Iracema 
uma garota de 16 anos cortou-se com lâminas, após mudar-se para a cidade vinda de Mato 
Grosso do Sul com medo das ameaças dos curadores do jogo.

No Distrito Federal, no dia 5 de maio de 2017, quatro adolescentes com deficiência 
auditiva que jogavam Baleia Azul foram impedidos pela Polícia Militar de cometer 
suicídio. Em Estrela (Rio Grande do Sul) uma mãe evitou o suicídio de sua filha que 
jogava Baleia Azul.

Em Teófilo Otoni, na região do Vale do Mucuri, no interior de Minas, uma 
adolescente, de 17 anos, participante do jogo ‘Baleia Azul’, pulou do muro de seis metros do 
imóvel onde mora com a família A jovem foi socorrida imediatamente e foi internada no 
hospital da cidade. A adolescente relatou à polícia que já havia feito cortes nos braços em 
função do jogo e que tinha recebido o desafio de tirar a própria vida.
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Na Paraíba a polícia identificou 20 jovens envolvidos com o jogo. Em Pernambuco, 
sete. Anteriormente em sete estados brasileiros, em abril de 2017 eram nove unidades 
federativas brasileiras com casos de suicídio e mutilação sob suspeita ou confirmação de 
ligação com o jogo.

Chile
No Chile, na cidade de Antofagasta, uma mãe relatou à polícia que sua filha de apenas 

12 anos teve 15 cortes em seu braço que formaram o desenho de uma baleia. Depois de ser 
entrevistada por policiais, ela confessou que seguiu as instruções de um curador ao jogar 
este jogo. Uma menina de 13 anos em Padre Las Casas jogou o jogo junto com três outras 
amigas. A menina chegou ao décimo estágio, fazendo cortes em seus braços.

China
De acordo com dados do jornal Shanghai Daily casos foram reportados no país e 

um grupo foi rompido após denúncias de uma mãe à polícia da província de Zhejiang, na 
cidade de Ningbo. As autoridades começaram a monitorar menções ao jogo em fóruns e 
transmissões ao vivo.

Colômbia
A Direção de Investigação Criminal (Dijin) da Polícia Nacional da Colômbia 

investiga as mortes de três adolescentes no país que possam estar relacionados com o jogo.
Em 3 de maio, dois jovens que pularam do décimo terceiro andar de um edifício no 

país também aparentaram ter participado do jogo.

Espanha
Na Espanha, uma menor foi admitida em uma unidade psiquiátrica de um hospital 

de Barcelona depois que sua família disse que ela começou a jogar ‘baleia azul’.

Geórgia
Em 27 de maio de 2017 a Rustavi 2 TV reportou que uma menina de 12 anos tentou 

cometer suicídio no país, uma das etapas do jogo. Ela saltou do quinto andar de um edifício 
mas sobreviveu, e segue em tratamento médico em um hospital com múltiplos ferimentos 
e traumas.

Itália
Na Itália, as primeiras coberturas de imprensa de Baleia Azul apareceram no dia 3 

de junho de 2016, no periódico La Stampa. O desafio é definido como “uma piada ruim”.
Posteriormente o assunto passou a ser noticiado também a partir de 3 de março de 2017 
em outros jornais italianos como Il Giornale e Il Messaggero. A partir deste mês o desafio é 
descrito como um verdadeiro “jogo” russo, com 50 regras rígidas fornecidas pelos curadores 
Posteriormente, a polícia passa a investigar em Livorno o que seria a primeira vítima da 
Baleia Azul na Itália, e então surgiram também vítimas em Ravena, Brésciae Siracusa.
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Paraguai
Federico Pedro Aguilera, um estudante de segundo ano de Informática, de 22 anos, 

foi encontrado com um objeto perfurante no seu peito e que atravessou seu tórax, em 
Coronel Bogado, depois de jogar Baleia Azul.

Portugal
Em Portugal, Irina Kornutyi, uma rapariga de 18 anos atirou-se de um viaduto para 

a linha férrea em Albufeira. Tinha a palavra “sim” cravada na coxa e outros cortes que 
formavam a palavra “F57”. Em entrevista à RTP, ela disse que se sentiu sozinha, e com falta 
de carinho. Também um rapaz de 15 anos, de Sines, foi internado no Hospital de Setúbal 
depois de ter “desenhado” uma baleia num braço com um objeto cortante. Poderão já haver 
oito vítimas em Portugal, embora a Polícia Judiciária, a 5 de maio de 2017, tenha declarado 
conhecer quatro casos que podem estar associados ao fenómeno. A 12 de maio de 2017, o 
Ministério Público tinha em curso três inquérios relacionados com o “baleia-azul”.

Quénia
Jamie Njenga, um estudante da escola secundária de J. G. Kiereini no Condado de 

Kiambu, tinha jogado o desafio da Baleia Azul. Ele se suicidou em 3 de maio, enforcando-se 
na varanda do hotel de seu avô no centro da cidade, no condado de Nairobi.

Rússia
Só na Rússia, acredita-se que o jogo esteja ligado a mais de cem casos de suicídio. 

Em fevereiro, na Rússia, duas adolescentes, Yulia Konstantinova, de 15 anos, e Veronika 
Volkova, de 16, se jogaram do alto de um prédio de 14 andares em Irkutsk, na região da 
Sibéria após percorrer as 50 tarefas enviadas para elas. Antes de se matarem juntas, Yulia e 
Veronika deixaram mensagens em suas páginas nas redes sociais. Yulia publicou a foto de 
uma grande baleia azul e em seguida escreveu “’Fim Já Veronika costumava postar coisas 
como “Você sente que gradualmente se torna inútil?” e “Eu sou só um fantasma”. No dia 
de sua morte escreveu “O sentido está perdido... Fim” Também em fevereiro, uma menina 
conhecida como Ekaterina, 15, ficou em estado grave depois de se atirar de um apartamento 
e cair em terreno coberto de neve, na cidade de Krasnoyarsk, também região da Sibéria.

Sérvia
Os pais de um adolescente de 13 anos, morador de Velika Plana, descobriram 

ferimentos na mão do garoto realizados por ele mesmo, e relacionados ao jogo da Baleia 
Azul. Logo então reportaram o fato à polícia.

Uruguai
Na cidade de Rivera, a 450 quilômetros de Montevidéu, uma menina de 13 anos 

foi internada em um hospital local depois que funcionários da escola que ela frequentava 
descobriram ferimentos em seu braço esquerdo. Ao todo investiga-se adolescentes 
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vitimados por conta do jogo Baleia Azul em seis departamentos: Montevideo, Canelones, 
Colônia, Río Negro, Salto e Rivera.

Venezuela
Nesta nação da América do Sul, no leste do país, um estudante de 15 anos de idade 

do Colégio Nazareth, da cidade de Puerto Ordaz, cometeu suicídio após participar da Baleia 
Azul na noite de 27 de Abril.

5. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADO-
LESCENTE

Classificada por alguns doutrinadores como direitos de quarta geração, pois, visa 
especificar direitos de uma determinada classe originou-se em nossa legislação em 1988, 
com a atual carta magna. A proteção integral esta elencada no artigo 227, que trouxe 
para a nossa sociedade os avanços obtidos na ordem internacional em favor da infância 
e da juventude. A partir deste principio o constituinte estabeleceu como dever da família, 
da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Posteriormente com a criação do Estatuto da Criança e do adolescente, podemos 
notar a extrema importância dada ao principio constitucionalmente elencado, quando de 
maneira exaustiva, foram dispostos os meios e instrumentos necessários para efetivação e 
garantia de cada um dos direitos fundamentais da criança e do adolescente.

Podemos assim dizer, que o principio da proteção integral, norteia a construção 
de todo ordenamento jurídico que faz menção a proteção das crianças e dos adolescentes, 
partimos da suposição, que essa classe de pessoas não são dotadas de capacidade de 
discernimento, tão pouco de capacidade para efetivação de seus direitos, dependendo 
assim de terceiros para exercitar seus direitos até que completem seu desenvolvimento 
físico como também mental, adquirindo assim a capacidade de reivindicar os direitos que 
qualquer pessoa em pleno estado de saúde tanto físico e mental, possam reivindicar.

Ao modo que, se criava um estatuto para proteger esta classe, em virtude dessa 
condição peculiar já mencionada, a qual busca efetivar direitos de pessoas ainda em 
desenvolvimento, criou-se demasiados direitos para estes, na tentativa de garantir uma 
formação em todos os aspectos, perfeita.

Neste tópico do artigo vamos analisar amplamente a matéria aqui tratada, buscando 
mencionar as principais convenções e tratados que regem o assunto, para que assim 
possamos compreender a atual legislação vigente e seu alcance perante as novas formas de 
crimes, os crimes cibernéticos.

Neste aspecto, faremos menção à convenção sobre os direitos da criança e do 
adolescente de 1989, a qual foi ratificada pelo Brasil em 24.09.1990, convenção a qual, faz 
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em sua extensão, demasiada apologia da criança como ser frágil, onde reconhece que a 
criança, para seu pleno desenvolvimento, deve crescer no seio familiar, em um ambiente de 
felicidade, amor e compreensão.

Considera também que a criança deve receber estes cuidados especiais, para poder 
prepará-la para a vida em sociedade, mas de uma forma a qual a criança que agora se 
torna adulto, seja capaz de poder viver com dignidade, sendo independente por ter sido 
preservado seus direitos o que a garantiu desenvolvimento suficientemente adequada para 
a vida em sociedade.

Também consagra alguns valores, que hoje moralmente são reconhecidos para 
uma convivência harmoniosa em sociedade, pois na citada convenção, encontramos como 
sendo metas para a vida adulta, e porque não ainda, metas para a vida infantil e adolescente 
em sociedade, o tratamento cortês (educado), buscando a cordialidade que se espera de um 
ser com tantas garantias, promovendo assim não apenas o bem social, mais o progresso de 
toda uma nação.

Voltando um pouco no tempo, encontramos de muita importância, na Declaração 
dos Direitos da Criança, a qual podemos aqui citar resumidamente, que confere direitos 
especiais as crianças, inclusive reconhece como sendo tão frágeis, dando a estes direitos 
prioritários, como é o caso em seu artigo 8, o direito sob qualquer circunstância, de receber 
proteção e socorro com prioridade aos outros que também necessitem.

Ainda nesta questão de proteção e ideia de se manterem preservados o direito das 
crianças e dos adolescentes cabe aqui também destacar, a preocupação dos Estados com o 
menor delinquente, quando prescreve que a privação de qualquer jovem, deverá acontecer 
de maneira que respeite os direitos humanos e liberdade, tendo como objetivo combater 
qualquer efeito nocivo de qualquer tipo de detenção e promover a integração na sociedade.

Tal medida tem grande relevância e ênfase na vida da criança e do adolescente, pois 
não poderíamos deixar de citar aqui aqueles como já ditos, que por algum motivo delinquiu, 
observando que, esses menores, posteriormente serão colocados na sociedade na forma de 
adultos, sendo eles responsáveis pela continuação do progresso, desenvolvimento o qual, só 
poderá acontecer se os direitos iniciais já elencados forem protegidos e exercidos por todos 
aqueles que envolvem o menor.

Este ideal de proteção ao menor privados de liberdade encontra-se bem delineada, 
no oitavo Congresso das Nações Unidas, que estabeleceu por meio da resolução 45/113 de 
dezembro de 1990, tais regras.

Nesta mesma linha de raciocínio, encontramos no principio da proteção integral da 
criança e do adolescente, a preservação de alguns direitos, como por exemplo, a educação, 
o convívio familiar, que de certo modo, exerce grande influencia sobre esses menores, para 
fortificar esta ideia da demasiada importância do meio em que o jovem esta inserido, para 
sua completa e perfeita formação.

Apenas para melhor explicar a importante missão de manter as crianças e 
adolescentes sob a égide de uma ótima convivência familiar, encontramos em uma matéria 
ou disciplina denominada de Criminologia, a qual nos trará importante teoria para confirma 
a importância de um ambiente familiar agradável e harmônico.
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Estamos fazendo menção aqui, da Teoria da Aprendizagem, esta teoria, parte das 
hipóteses de que as bases da conduta humana têm suas raízes na aprendizagem que a 
experiência vital diária enseja ao individuo. Por esta teoria, entendemos que o homem, 
mais especificamente a criança e o adolescente durante sua fase de desenvolvimento, atua 
de acordo com a as reações que a sua própria conduta recebe dos demais, de modo que o 
comportamento individual acha-se permanentemente modelado pelas experiências da vida 
cotidiana. A criança de um modo geral, através do poder de observação, aprende tudo que 
passa em sua volta, buscando reproduzir em suas ações, o que pra ela se tornou habitual, 
ainda que isto a conduza para o cometimento de um crime.

Por fim a proteção integral é um conjunto de normas, ações nacionais e internacionais, 
que visam assegurar alguns direitos a este grupo, para que assim seja garantida plena 
formação física e mental (cognitiva), conseguindo assim, um desenvolvimento harmônico 
do ser, com o ambiente que esta preste a ser inserido, o mundo.

Dentre tudo o que foi mencionado acima, devemos pro seguir na idéia de que 
este instituto da proteção integral, esta intimamente ligada aos problemas dos crimes 
cibernéticos, ora, pois, é exatamente dentro desse contexto de proteção especial a criança 
e o adolescente que devemos pautar ou volver nossos olhos, para sua aplicação frente aos 
problemas da internet.

5.1. A PROTEÇÃO A ESTE GRUPO VULNERÁVEL NOS TRATADOS 
INTERNACIOAIS

Neste tópico iremos fazer menção aos tratados que garantem proteção a este grupo, 
tendo como objetivo, mostrar o reconhecimento da fragilidade e desenvolvimento físico e 
mental das crianças.

PACTOS DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA
Ratificado pelo Brasil em 06 de novembro de 1992, através do decreto 678, porém tal 

convenção ocorreu em 22 de novembro de 1969 novembro de 1969.
De maneira sucinta, o artigo quatro e 19, nos traz o direito à vida, dede o momento 

do nascimento, não sendo permitida assim, a privação a vida. No artigo 19 encontramos 
que toda criança terá direito às medidas de proteção que a sua condição de menor requer, 
por parte da sua família, da sociedade e do Estado.

Observe que apenas estes dois artigos tratam especificamente da questão da criança 
e do adolescente, mas de forma geral, todo o pacto busca assegurar direitos aplicados a 
este grupo.

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS
Considerada um grande marco para os direitos humanos, a declaração universal 

dos direitos humanos, foi proclamada na Assembléia Geral Unida, através da resolução 
numero 217. Faz grande referencias a dignidade da pessoa humana, o direito a vida, a 
liberdade etc.
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Os artigos XXV e XXVI, especificamente desta declaração, tratam da criança e do 
adolescente, onde podemos expressamente observar, que a infância é atribuída de cuidados 
e assistências especiais, e ainda que, a criança não faça parte da relação matrimonial, será 
tratada da mesma forma como se fosse. E a pratica destes artigos em nossa legislação é muito 
fácil de ser notada, quando, por exemplo, na sucessão de bens, o filho fora do casamento é 
tratado como se legítimos fossem, é claro, legitimo apenas na parte referente ao seu genitor.

A Declaração Universal possui vários direitos a proteção da pessoa, que por 
consequente é estendido às crianças e adolescentes.

DECLARAÇÕES DOS DIREITOS DA CRIANÇA
Em 1959, a Liga das Nações que posteriormente se tornará Organizações das Nações 

Unidas criou a declaração dos direitos da criança, ratificada pelo Brasil por meio do art. 84, 
inciso XXI, da Constituição. Esta declaração no traz dez princípios para garantir tratamento 
especial à criança:

1º Princípio – As crianças em sua magnitude, ou seja, sem exceções, são credoras 
desses direitos, sem qualquer diferenciação por de raça, sexo, cor, religião, língua, 
nacionalidade ou condição social.

2º Princípio – A compreensão e proteção são deveres que devem ser praticados para 
com as crianças. Também esta no rol deste segundo principio, as oportunidades que devem 
ser consideradas para com as crianças, garantindo seu perfeito desenvolvimento, físico, 
moral, mental, social e espiritual. As leis devem sempre buscar o interesse primordial sobre 
a criança.

3º Princípio – O nome e a nacionalidade são direitos elementares para as crianças.
4º Princípio – É garantida a criança aqui, o direito a desenvolver-se em com saúde, 

alimentação, recreação, habitação e assistência medica.
5º Princípio-Para as crianças com debilidade física ou mental, é assegurado educação 

especial.
6º Princípio – O direito ao amor e a compreensão estão elencados neste principio, 

e devem preferencialmente crescer, sob a proteção dos pais. Ainda diz neste principio, a 
respeito da vulnerabilidade das crianças sem família, onde as autoridades publicas devem 
propiciar todo o aparato especial, parar cuidar dessas crianças.

7º Princípio – São garantidas as crianças a educação, para que assim possam 
desenvolver a capacidade cognitiva, para emitir juízo, e habilitar-se na capacidade moral e 
social. As crianças têm direito à educação, para desenvolver as suas aptidões, sua capacidade 
para emitir juízo, seus sentimentos, e seu senso de responsabilidade moral e social. As 
autoridades são obrigadas a oferecer condições para que as crianças brinquem, visando é 
claro o seu melhor desenvolvimento.

8º Princípio – Quanto ao socorro prestado aos acidentados, ou enfermos em geral, 
gozará a criança de atendimento prioritário sobre todos.

9º Princípio – A criança terá proteção sobre qualquer forma de crueldade, 
abandono ou maus cuidados, e não poderá trabalhar quando isto for incompatível com seu 
desenvolvimento.
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10 º Princípio – A paz e fraternidade universal devem ser metas as quais envolvam a 
criação da criança, não podendo ser exposta a ambientes negativos, onde não haja harmonia 
entre as pessoas, mas sim, deve ser criada em um ambiente onde prevaleça o respeito à 
consideração e verdadeira comunhão entre estes povos.

Embora seja um tema controverso, os princípios elencados nesta Convenção são 
considerados de aplicação programática, diferidas, e não ao que pensamos de execução 
breve ou imediata. Assim sendo, não possuem coercitividade em sua aplicação, podendo 
o Estado à medida que puder implementar estas regras, mas como já dito isto ainda é um 
tema muito discutido e controverso.

DECLARAÇÃO MUNDIAL SOBRE A SOBREVIVÊNCIA, A PROTEÇÃO E O 
DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS NOS ANOS 90

Em setembro de 1990, foi organizado na ONU, um encontro que deu origem a 
Declaração mundial sobre a sobrevivência, a Proteção e o Desenvolvimento das Crianças 
nos anos 90.

Possui com diretrizes, com ênfase na prioridade do bem estar das crianças, 
propiciando condições melhores para saúde das mães e crianças, lutando contra o 
analfabetismo, desnutrição, por ultimo, mas não menos importante, a erradicação de 
doenças que afetam as crianças.

DIRETRIZES DAS NAÇÕES UNIDADES PARA A PREVENÇÃO DA 
DELINQUÊNCIA JUVENIL – DIRETRIZES DE RIAD

Nestas diretrizes falaremos sucintamente, pois não estão diretamente relacionadas 
ao tema de estudo, mas faz referencia as crianças foram aprovadas em dezembro de 1990 no 
Congresso das Nações Unidas em seu 8° encontro.

Nas palavras de Amorim Dutra, são principio fundamentais:

1) Prevenir a delinquência juvenil como parte essencial da 
prevenção do delito na sociedade;
2) Propiciar investimentos objetivando o bem-estar das crianças 
e dos adolescentes.
3) Aplicar medidas políticas e progressistas de prevenção à 
delinquência.
4) Desenvolver serviços e programas com base na comunidade 
para a prevenção da delinquência juvenil.

Ainda que as disposições existentes na Diretriz não tenha força normativa, serviu 
de base para a criação do ECA, diferenciando –se das outras normatizações, pois possuem 
características relevantes sobre a instrução psíquica das crianças. 
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REGRAS MÍNIMAS DAS NAÇÕES UNIDAS PARA PROTEÇÃO DOS JOVENS 
PRIVADOS DE LIBERDADE 

No mesmo Congresso em que se tratou da prevenção da delinquência juvenil, 
também foi ajustado através da resolução 45/113 de dezembro de 1990, as medidas a 
respeito da prisão do menor infrator. 

O objetivo em síntese destacado aqui, volta-se para a garantia mínima de proteção 
aos jovens infratores privados de liberdade, onde não se pode esquecer o tratamento 
compatível com os direitos humanos e liberdades. 

Outro destaque que não poderia deixar de ser citado, é a preocupação elencada com 
o jovem que após tais medidas voltaria a conviver em sociedade, cuidando é claro, de traçar 
parâmetros para essa volta. 

PACTO INTERNACIONAL DOS DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS 
Aprovado na XXI Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em dezembro de 

1966, e inserido em nosso ordenamento através do decreto legislativo n. 226 de dezembro 
de 1991, ratificado no inicio de 1992 e promulgado em julho deste mesmo ano pelo decreto 
592, traz em seu artigo 24, assuntos já mencionados em outros tratados. 

Prescreve novamente que toda a criança, em distinção alguma, terá direito a proteção 
que sua condição especial, ou seja, de vulnerável, requer por parte de seus responsáveis, ou 
seja, da família e do Estado. 

Traz também o ideal de que toda a criança apos seu nascimento deverá ser registrada 
após seu nascimento, devendo receber um nome e uma nacionalidade. 

REGRAS MÍNIMAS DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DA 
JUSTIÇA E DA JUVENTUDE – REGRAS MÍNIMAS DE BEIJING 

Tratado ainda não ratificado pelo Brasil, mas em seu conteúdo, podemos perceber 
que serviu de base para a Criação da ECA (estatuto da criança e do adolescente). 

Resumidamente, busca em seu contexto garantir que seja assistido o menor 
delinquente, como também o menor em qualquer hipótese em que possa influenciar em sua 
vida, esclarecendo também, que devem ser respeitados todos os procedimentos processuais, 
e sejam aplicadas medidas que visem o principio da proporcionalidade, evitando assim, um 
mal para os que forem submetidos a isto.

Também descreve qual a forma que os Estados devem atuar diante desses jovens 
delinquentes. Também define que jovem é toda criança e adolescente que pode responder 
perante o sistema jurídico, de formar diferenciada a do adulto.

X CÚPULA IBERO-AMERICANA DE CHEFES DE ESTADO E DE GOVERNO – 
DECLARAÇÃO DO PANAMÁ – “UNIDOS PELA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, BASE 
DA JUSTIÇA E DA EQUIDADE NO NOVO MILÊNIO”.

Podemos citar aqui vários princípios e garantias existentes nesta declaração, educação 
integral, tratamento com equidade e justiça social, apoio ao desenvolvimento humano e 
individual, acesso à educação infantil e ao ensino fundamental gratuito e obrigatório, não 
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discriminação, equidade, programas para fortalecimento em cada país obre alimentação e 
seguridade as mulheres lactantes, educação sexual, onde participe a família e a comunidade, 
que fomentem comportamentos sexuais adequados, prevenção as doenças provenientes do 
ato sexual sem preservativo, conscientização sobre a gravidez precoce, medidas dirigidas as 
crianças com necessidades especiais, e também políticas para minimização e extinção de 
crianças em condição de rua.

Desta cúpula participaram 21 países, que se reuniram através de seus chefes de 
governo, na cidade do Panamá, republica do Panamá no mês de novembro do ano 2000.

Nas palavras do Magistrado Mauro Ferradin:

louvável a iniciativa dos países que formularam a Declaração do 
Panamá, não somente por tutelar os direitos das crianças e dos 
adolescentes com políticas promissoras (sem efeito instantâneo 
e transitório), mas também, e principalmente, por resguardar o 
bem-estar socioeconômico das gerações supervenientes.

CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA
Adotada pelo Brasil através do decreto 99,710 de setembro de 1990, ratficada pelo 

congresso por meio do Decreto legilativo nuemro 28, a convenção sobre os direitos da 
crinaça é um instrumento juridico de amplitude internacional que mais promove o efetivo 
exercicio dos direitos da Criança.

Nas palavras de Pedro R. David:

Convenção dos direitos da criança inaugura uma nova época de 
concessão dos direitos e a obrigação de proteção das crianças 
e adolescentes menores de 18 anos. Fundamentalmente foi 
estabelecida uma proteção integral para a família como grupo 
fundamental da sociedade meio natural para o crescimento e bem 
estar de todos os seus membros, e em particular as crianças, como 
prescreve o preâmbulo da convenção. Esse preâmbulo expressa 
também que, como se indica na Declaração dos Direitos das 
Crianças, a criança – por sua falta de maturidade física e mental 
– necessita proteção e cuidados especiais, incluído na devida 
proteção, tanto antes como depois do seu nascimento.

Para Amorim Dutra, fazendo uso das palavras de Ubaldino Calveto Sorali, descreve 
a importância de tal convenção para os direitos ali contidos:

A comunidade internacional deu um passo importante ao 
elaborar um instrumento que oferece um marco jurídico 
vinculante passando de uma declaração a uma convenção. Ao 
mesmo tempo em que tutela de modo mais direto os interesses 
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da criança, amplia as esferas dos direitos a proteger, dotando-os 
de um conteúdo mais concreto e oferecendo uma nova definição 
dos direitos da criança. Nesse contexto, fica claro que a criança é 
titular de todos os direitos fundamentais da pessoa humana, já 
que todos os direitos da criança não são outra coisa senão que 
direitos humanos da criança. Enfim, a Convenção representa o 
acordo da comunidade internacional sobre os princípios básicos 
que devem orientar a política de proteção dos Estados no campo 
da infância. Os direitos à vida, a preservar a identidade, a uma 
família, ao nome, a nacionalidade, à consideração de seu interesse 
superior e de sua opinião, à saúde, à educação, constituem, entre 
outros, os pilares básicos de todos os programas em favor da 
infância, e é prioritária a sua inclusão em planos nacionais de 
desenvolvimento.

Podemos considerar que este instrumento legal, consolidou a garantia de um sistema 
de normas de proteção a criança e ao adolescente, tratando do tema de uma maneira 
abrangente e não possuindo mais uma aplicação diferida como outros tratados, mas agora 
possui uma aplicação de forma coercitiva, como bem descreve Ferradin ao citar Venorese: 

a importância da Convenção consiste em não ser mera norma 
programática, o que a distingue de outros tratados, pois “tem 
natureza coercitiva e exige de cada Estado-Parte que a subscreve 
e ratifica um determinado posicionamento, [...] tem força de 
lei internacional e, assim, cada estado não poderá violar seus 
preceitos, como também deverá tomar as medidas positivas para 
promove-los.

A proteção integral ora tratada aqui, nos surge como sendo um dever da família, da 
comunidade, da sociedade e do Poder Público, assegurando os direitos à vida, à saúde, à 
alimentação, educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Podemos dizer que o ECA, substituiu a lei 6.697 de 1979, o antigo Código de Menores, 
observando esta lei, não era de fato efetiva ou pouco eficaz como medida educativa, onde 
não garantia direito nenhum a esta classe especial.

6. PROJETOS DE LEI SOBRE O TEMA

Existem inúmeros projetos de lei que tentam regulamentar citada situação, muitos 
tentaram tipificar esses atos ilícitos que são praticados, e que por falta de uma normatização, 
muitas da vezes deixam de ser punidos.
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Visando o jus puniende do estado que ainda há vários projetos que possuem o fim de 
elucidar coerente tipificação dos atos criminosos virtuais, vejamos alguns exemplos:

PL 1.070/1999 – Dispões sobre a divulgação de material 
pornográfico através do sistema informatizado.
PL 3.258/1998 – Dispõe obre a divulgação de materiais 
pornográficos.
PL 3.493/1997 – Acrescenta artigos ao código penal, a respeito da 
violação da intimidade praticada através de rede informatizada.
PL 4.412/1998 – Altera artigos à lei 8.069 e acrescenta normas 
sobre crimes de abuso sexual.
PL 84/1999 – Dispõe sobre crimes de informática em geral.
PL 3.891/2000 – Dispõe sobre o registro de usuários pelos 
provedores de serviços de acesso a redes de computadores, 
inclusive a internet, obrigando os provedores de serviços da 
internet a manterem registros de seus usuários e dados referentes 
a cada transação atendida pelo provedor, para solucionar o 
problema da identificação do usuário em caso de utilização ilícita 
da rede, cometida, em geral, por hackers ou crackers.
PL 76/2000 – apresentado por Renan Calheiros, define e tipifica 
os delitos informáticos e da outras providencias.
PL 5460/01 – Altera os artigos 240 e 241 da lei 8069, incluindo 
como crime a atividade de registras cenas de sexo com crianças.
PL 6384/02 – Acrescenta artigo 232-A e parágrafo único ao artigo 
239, modifica os artigos 236, 241, 242 e 243 da lei 8069. Onde visa 
agravar a situação daquele que pratica a pedofilia e outros atos.
PL 121/2008 – De criação do Senador Magno Malta, versa sobre 
pagamentos realizados virtualmente sobre conteúdo relacionados 
a pornografia infantil.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS E A ADEQUAÇÃO DA LEI PATRIA 
AOS CRIMES VIRTUAIS

Podemos considerar que os crimes praticados pela internet se tornaram cada vez 
mais recorrentes, e por esta condição notamos que nossa legislação se torna cada vez 
antiquada para regulamentar as situações do cotidiano de quem utiliza a rede virtual, e 
principalmente no nosso caso, não protege de fatos nossas crianças e adolescentes.

Estamos presenciando de fato o surgimento de vários tipos legais, mais enquanto 
não houver por parte de nossos legisladores, uma preocupação especificamente com os 
crimes praticados na ordem virtual, tipificando as ações destes agentes criminosos, serão 
na maioria das vezes impunes perante vasto dano causados a vitimas.
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É obvio que temos hoje o nosso código penal, para proteger as pessoas destas 
situações, entretanto não encontramos nenhum artigo especifico para punir tal delito em 
virtude do que de fato ele é, pois de certo, o que ocorre, é a enquadramento do sujeito que 
comete a infração por meio do computador, em algum tipo de tipificação já existente, como 
por exemplo, a formação de quadrilha, o estelionato, a exploração sexual que aqui é o nosso 
caso, como também os crimes contra a honra, os quais já qualificamos como a difamação, 
a calúnia e a injuria.

Deste modo, muitas vezes vemos que para esses casos é aplicado à analogia, como 
forma de punir os crimes praticados na internet, entretanto, no direito penal a analogia 
apenas pode ser aplicada para beneficiar os réus, estamos falando é claro do indubio pro reu.

Nesse sentindo também devemos citar os preceitos legais estampados nos incisos II 
e XXXIX do artigo 5 da Constituição federal, onde prevê que não há crime sem lei anterior 
que o defina, nem pena sem previa cominação legal. Sendo assim ainda que existam alguns 
poucos julgamentos que punam os réus desses crimes cibernéticos, não podemos dizer que 
de fato esta sendo sanada ou resolvida a questão dos crimes praticados pela internet.

Existem projetos de lei que tentam regulamentar estas situações provenientes da 
internet, entretanto pelo fato de ser moroso esse processo legislativo, acaba se tornando 
inviável ao final, pois a internet nesta constante evolução dispara muito mais a frente do que 
a tardia normatização em processo de legislativo possa alcançar.

Sendo assim podemos concluir que não apenas as crianças, mas todos estão expostos 
a estes “ciber” criminosos, e um dos pontos cruciais desta vinheta é que muitas das vezes a 
tipificação existente para puni-los acaba sendo ineficaz contra estes.

Existem pensadores que trilham o mesmo pensamento aqui dito, entendendo que a 
internet carece de uma regulamentação, ficando assim muitas lacunas mal resolvidas, e por 
meio desta se aproveitam os criminosos.

Por fim, tentamos concisamente demonstrar a grande importância de se garantir os 
direitos e a proteção integral das crianças e adolescentes perante o mundo virtual, ainda que 
o fator legal esteja atrasado, demonstrando assim a necessidade de se criar novas normas 
capazes de proteger este bem tutelado, haja vista a imensa influência que estes jovens farão 
a sociedade e ao mundo. Buscamos concisamente verificar tratados internacionais, como 
também as convenções, e ao fim verificar como nossa legislação trata o assunto, não nos 
esquecendo de aqui levantar uma grande e essencial questão para o fechamento do artigo, 
me refiro aqui, aos projetos legais que visam fazer valer todos esses direitos elencados, dessa 
classe que aos olhos internacionais merecem todo um apoio e cuidados especiais.
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POLÍTICA PÚBLICA DE DROGAS BRASILEIRA:  
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BRAZILIAN DRUG PUBLIC POLICY:  
EFFECTIVENESS AND EFFECTS
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RESUMO: O Brasil apresenta taxa de ocupação carcerária 
correspondente a 197,4% (INFOPEN, 2016) – ou seja, o déficit 
de vagas é aproximadamente equivalente ao número de vagas 
disponíveis. Ainda, de acordo com o mesmo relatório, a taxa de 
aprisionamento no Brasil aumentou em 157% entre 2000 e 2016. 
Pesquisas apontam a correlação deste aumento de encarceramento 
à promulgação da Lei 11.343/06, considerando o endurecimento 
da pena para o tráfico e a quantidade de encarcerados pelo crime 
de drogas (215.091 apenados). As alterações trazidas à legislação 
estão diretamente relacionadas à transnacionalização do controle 
em drogas e a importação do modelo proibicionista pela política 
brasileira, que, apesar de descriminalizar a conduta do usuário, 
deixa lacunas na legislação que ensejam o encarceramento 
massivo. Ante as incongruências decorrentes da repressividade, 
a justificativa apresentada com frequência é a proteção do bem 
jurídico saúde pública, que seria diretamente afetado pelo crime 
de tráfico. O presente trabalho propõe-se, primariamente, a 
analisar os efeitos e danos sociais da política de drogas brasileira, 

1  Bacharel em Direito pela Universidade do Oeste de Santa Catarina; Mestranda em Direito pelo 
Centro Universitário FIEO – UNIFIEO; Mestrado em Concretização e Positivação de Direitos 
Humanos, Linha de pesquisa: Políticas Públicas em Direitos Fundamentais.
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em especial seus reflexos na seletividade penal e eficácia na 
proteção do bem jurídico.

Palavras-chave: Política de Drogas, Seletividade, Bem jurídico.

ABSTRACT: Brazil has a prison occupation rate corresponding 
to 197.4% (INFOPEN, 2016) - so, the vacancy deficit is 
approximately equivalent to the number of vacancies available. 
Still, according to the same report, the rate of imprisonment 
in Brazil increased by 157% between 2000 and 2016. Research 
indicates the correlation of this increase in imprisonment to the 
promulgation of Law 11.343/06, considering the hardening of the 
sentence for trafficking and the number of people incarcerated 
for drug crime (215.091 grieved). The changes brought for the 
legislation are directly related to the transnationalization of 
drug control and the importation of the prohibitionist model by 
Brazilian policy, which, despite decriminalizing the user’s conduct, 
leaves gaps in legislation that lead to massive incarceration. Given 
the incongruities arising from repressiveness, the frequently 
presented justification is the protection of the legal public health 
asset, which would be directly affected by the crime of trafficking. 
The present paper aims at analyzing the social effects and 
damages of Brazilian drug policy, especially its effects on criminal 
selectivity and effectiveness in protecting the legal asset.

Keywords: Drug Policy, Selectivity, Legal asset.

1. INTRODUÇÃO

O Brasil adotou modelo proibicionista no que concerne o uso e comercialização 
de determinados entorpecentes – que foram historicamente classificados como ilícitos 
– e, atualmente, utilizando-se da Lei 11.343/06 que trouxe a última alteração à Política 
de drogas brasileira, apoiou-se erroneamente em discurso que, em tese, representaria a 
redução de danos, porém, considerando as lacunas deixadas pelo legislador, trouxe somente 
o encarceramento massivo.

Consoante afirmado por Karam (2010, on-line), a guerra as drogas nunca constituiu-
se de uma guerra entre coisas, mas como qualquer outra guerra é um combate declarado 
às pessoas, que envolvidos no processo do comércio de drogas ilícitas, teoricamente, 
representam os combatidos. Contudo, conforme ressalva da referida autora, apenas os 
vulneráveis dentre estes combatidos são de fato selecionados pelo sistema; aqueles que 
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pertencem à camada pobre da população, negra, marginalizada e sem qualquer poderio 
econômico; resumidamente, o cliente penal.

Wacquant (2001, p. 11 e 12) assevera que no Brasil há desmedida insegurança criminal 
em razão da intervenção constante de forças de ordem, que costumeiramente usam de violência 
letal e tortura, proporcionando clima de terror entre as classes mais humildes. Ademais, 
conforme afirma o autor, a hierarquia baseada em classes e em raça, além da discriminação 
em razão da cor, autam como agravantes nessa perspectiva, de forma que em São Paulo e 
demais grandes cidades dispensam maior vigilância aos indiciados negros – sendo agravada a 
situação destes em razão da dificuldade no acesso à justiça, bem como pelo fato de receberem 
maiores penas por crimes idênticos aos cometidos por indivíduos brancos.

Conforme dados do Infopen (2016, p. 33), entre as pessoas privadas de liberdade 
no Brasil, 51% possuem tão somente o Ensino Fundamental Incompleto, enquanto 14% 
possuem Ensino Fundamental Completo, 15% possuem Ensino Médio Incompleto, 9% 
possuem Ensino Médio Completo, 1% Ensino Superior Incompleto e 4 e 6% são analfabetos 
e alfabetizados, respectivamente. Ainda, quanto à etnia, no Brasil, a população total é 
composta em 53% por indivíduos negros, 46% por indivíduos brancos e 1% dividido entre 
amarelos, indígenas e outros. Já no sistema prisional, há população de 64% de indivíduos 
negros, 35% de indivíduos brancos e o restante dividido entre amarelos, indígenas e outros.

Os dados levantados no sistema prisional brasileiro corroboram as informações 
acima trazidas – a seletividade atinge o sistema penal. Ressalta-se que não se trata de 
vitimização dessa parcela da população, mas intenciona-se despertar a análise crítica de 
problema desencadeado de forma sistêmica em razão de uma política aplicada, que não 
remedia, tampouco de fato encontra os objetivos propostos e soluciona as questões trazidas 
pelo tráfico. Requer-se a rediscussão da política ora vigente.

Pacífico na doutrina e na jurisprudência que, o bem jurídico protegido pela política 
de drogas seria a saúde pública – bem jurídico de caráter indisponível que, portanto, conduta 
contrária ensejaria sanção correspondente. Contudo, conforme afirma Baratta (1993, p. 65) 
pesquisas comprovam que a intenção de que a norma punitiva se revista como instrumento 
de prevenção à lesão de um bem jurídico é falaciosa ou sem fundamentação, tendo em vista 
que é impossível afirmar que uma ameaça penal a determinada conduta irá importar em 
desmotivação à prática desta para demais infratores.

Ante o exposto, pretende-se com o presente trabalho fazer análise dos efeitos e danos 
sociais da política de drogas de caráter proibicionista, questionando, em especial, os reflexos 
desta na seletividade penal. Ainda, imperativo questionar: quais os efeitos pretendidos e 
quais os efeitos realmente atingidos com a política de drogas ora vigente? 

2. A EXPANSÃO DO PROIBICIONISMO

Já exposto acima que desde que a transnacionalização do controle em drogas se 
tornou realidade, o Brasil adotou o modelo proibicionista revestido de caráter repressivo, 
policial e militar, apoiado em discurso sanitarista para desenvolver política que, em tese, 
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seria de redução de danos, porém, apenas impõe a segregação e não alcança efetividade. 
Ademais, considerando as lacunas deixadas pelo legislador quando da redação da lei, o 
encarceramento se deu de forma crescente, indo a sentido contrário ao pretendido com a 
ideia de descarcerização.

Contudo, pertinente abordar brevemente a construção do proibicionismo a fim de 
compreender seus reflexos na política de drogas vigente no ordenamento jurídico brasileiro. 
Taffarello (2010, p. 13) assevera existir forte questão cultural quanto a aceitação do alcool na 
sociedade – para o autor, o fato de que o alcool está inserido há tempos na cultura europeia, 
e estas, como metrópoles, permitem-se a exportação da cultura, é fator determinante. A 
utilização da exemplificação é para comparação à aceitação do uso de entorpecentes diversos.  
Taffarello (2010, p. 13) descreve a prática de consumo de drogas como algo demonizado na 
sociedade atual – afirmação esta que, segundo o autor, é facilmente observável nos meios de 
comunicação ou em ambientes sociais – demonizada é a figura do traficante, do consumidor 
e da própria droga.

Tal demonização tem como escopo a resposta dos EUA à pressões de grupos sociais 
moralistas, que se estendiam por décadas – se deu por promulgada, em 1918 a 18ª emenda 
à carta constitucional, e um ano após o Volstead Act, que tornaram ilícita toda a cadeia 
produtiva, estocagem, distribuição, comercialização, importação, exportação e consumo 
de bebidas alcoolicas no país. Essa, que ficou conhecida como “lei seca”, teve resultados já 
amplamente conhecidos (e, diga-se de passagem, semelhantes aos obtidos com a política 
de drogas atual): crescimento das máfias, lucratividade do mercado ilegal, potencialização 
do negócio ilegal e expansão da corrupção. Ante a manifesta ineficácia, a proibição se deu 
por abolida em 1933, com a promulgação da 21ª emenda, restando as implicações negativas 
criadas pelos anos da proibição, em especial, acentuação da estigmatização e segregação 
social de grupos determinados, desobediência contínua e fortalecimento de organizações 
criminosas. (TAFFARELLO, 2010, p. 24)

Boiteux (2015, p. 18), ressalta que desde 1912 elaboraram-se treze instrumentos 
internacionais relacionados a drogas, sendo que, o sistema que atualmente se utiliza é 
formado por três tratados que ainda encontram-se em vigor, quais sejam, a Convenção 
Única de 1961, a Convenção de Drogas Psicotrópicas de 1971 e a Convenção contra o 
Tráfico Ilícito de Drogas de 1988, que foram ratificadas por mais de 95% dos países do 
mundo – percentual maior que o de países membros da ONU.

Para D’Elia Filho (2007, p. 81), o proibicionismo tem origem em interesses de caráter 
econômico, com ênfase no interesse dos países em prevalecerem como principal economia 
mundial. Porém, para o autor, nos Estados Unidos esta orientação torna-se discurso político, 
visando conservar a moralidade e bons costumes.

É realizada em 1936 a Conferência de Genebra, onde o proibicionismo é estabelecido 
nos moldes americanos, obrigando aos países participantes a procederem à criação de 
departamentos de repressão conforme os estadunidenses. Já nas décadas seguintes, os 
países com maior grau de industrialização passam a exigir maior rigidez no controle de 
drogas tais como derivados de ópio, cocaína e maconha, que, eram produzidos pelos países 
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menos desenvolvidos, enquanto as drogas sintéticas mantinham-se sem regulamentação 
(D’ELIA FILHO, 2007, P. 85).

Rodrigues (2003) dispõe que, em 1972, Richard Nixon declara oficialmente “guerra 
às drogas”, trazendo internacionalmente influência à abordagem de tal temática e fazendo 
da Convenção Única da ONU sobre Psicotrópicos, de 1961, o maior documento em 
regulamentação do assunto. O Brasil não esteve imune a tal discurso, passando a tratar as 
drogas como problema de segurança nacional – à época da ditadura militar as condutas de 
“traficante”, “maconheiro” e “comunista” eram equiparadas legalmente e representavam o 
mesmo perigo aos valores estabelecidos pelo Estado (D’ELIA FILHO, 2007, p. 98).

Para Carvalho (2013, p. 69), a ratificação por mais de cem países na década de 60, da 
Convenção Única sobre os Estupefaciantes, representa o real êxito do controle globalizado 
sobre as drogas ilícitas.

Escohotado (2008, pp. 303-305) afirma que na Inglaterra, desde a metade do 
século anterior 25% das mulheres com mais de 40 anos se tornaram dependentes do uso 
de fármacos, de forma que o mercado de anfetaminas, barbitúricos e tranquilizantes teve 
crescimento desmedido nesse período. Ainda, Escohotado (2008, p. 785-786) expõe que 
isso se dá em decorrência da confiança dos indivíduos nos governos, que tão somente 
substituíram “uma farmacopeia por outra” preferindo permitir o sintético, o manufaturado 
e não o que provém em condições naturais.

Olmo (2003, p. 122) traça a evolução de drogas específicas e a repressão manifesta 
por parte do Estado norteamericano, asseverando que, na década de 1950, morfina, 
heroína e maconha eram o principal objeto de perseguição por parte das agências oficiais 
de controle, drogas essas consumidas por indivíduos que iam desde a intelectuais, músicos 
a habitantes das periferias. Dentre as drogas descritas, a que mais chamava atenção era a 
maconha, que associada aos imigrantes portorriquenhos e aos negros, era descrita como 
causadora de violência e criminalidade – considerando, especialmente, que esses grupos 
batalhavam por seus direitos civis à época. É nesse momento que o consumidor é entitulado 
como degenerado e o traficante rotulado como inimigo a ser combatido – resultando, 
automaticamente na expansão das leis penais punitivas e no discurso científico baseado na 
preservação da “saúde pública”.

Seguidamente, Olmo (2003, p. 125-126) descreve a década de 60 como a de uso 
de drogas sintéticas e maconha, que consumidas por jovens estudantes de classe média 
ligados ao movimento hippie. É nesse momento que se dá por consolidado o discurso 
“médico sanitário jurídico”, quando se estereotipa o usuário como portador de patologia 
e o traficante como inimigo a ser combatido. Já na década de 70 a droga mais visada era 
a heroína, quando se estabelece a droga como inimigo interno a ser combatido – nesse 
momento é reforçada a necessidade de expandir a política criminal de drogas como ideia de 
ameaça à segurança interna do país.

Rodrigues (2005, p. 298) descreve que em 1980 Reagan inicia a estratégia nacional 
para prevenção do abuso e tráfico de drogas, publicando em 1986 o National Security 
Decision, onde o tráfico de drogas consta como ameaça à segurança nacional – logo ao lado 
da guerra fria.
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Ante o exposto, importante observar colocação de Batista (1998, p. 89) que ressalta 
que a indústria bélica deve sua subsistência à ilegalidade da droga, considerando a perda 
de lucratividade restada com o fim da guerra fria. 2 O fato é que o proibicionismo traçado, 
apesar de fundamentar-se em argumentos específicos, conforme será oportunamente 
exposto, não alcança tais argumentos – nem é possível que alcance – restando a impressão 
de que interesses diversos subsistem na expansão da punitividade.

Após delineada a expansão do proibicionismo, necessário observar a importação 
deste à política de drogas brasileira, em especial, à lei ora vigente.

2.1. A lei 11.343/06 e seu objetivo deturpado: o tratamento penal dispensado ao 
ilícito de drogas e o aumento da repressividade

Tendo em vista a necessidade de reforma integral da Lei 6368/76, desde a década 
de 90 havia inúmeros projetos em trâmite, concomitantemente, no Congresso Nacional, 
e em sua maioria estes apontavam a ineficácia da lei utilizando-se de fundamentos 
antiproibicionistas.

Atualmente, a Lei 11.343/2006 mantém em seu art 28 a criminalização da posse 
para uso pessoal, afastando a imposição de pena privativa de liberdade e cominando penas 
diversas, mantendo, desta forma, a estigmatização. Mas para que chegasse à atual redação 
propostas diversas foram objeto de discussão.

Carvalho (2013, p. 76) assevera que a inadequação da Lei 6368/76 tornou o controle 
brasileiro sobre drogas ilícitas de extrema complexidade. O autor relata que, as ações 
legais e administrativas, principalmente as provenientes do Conselho Nacional Antidrogas 
(CONAD), apesar de expressarem de forma dúbia os objetivos e instrumentos adequados à 
repressão das drogas, acabam por adequar a nova política de drogas do país àquela que já se 
encontrava desenvolvida desde a Lei 6368/76.

Dispõe Carvalho (2013, p. 78) que, ainda que fossem percebidas alterações 
significativas na forma de incriminação, caracterizando-se a repressão ao comércio ilegal 
em incontáveis tipos e estabelecendo a descarcerização para o porte de uso pessoal, pode-se 
afirmar que a Lei 11.343/06 não altera o sistema proibicionista, mas do contrário, o reforça.

Aparentemente, a Lei 11.343/06 trazia tratamento penal mais “benéfico”, contudo, 
em realidade, possuía um grande potencial de encarceramento, constatável ao comparar os 
dispositivos normativos incriminadores do crime de tráfico em ambos os ordenamentos e 
vendo que houve um aumento significativo da pena mínima para o crime, que passa de três 
para cinco anos. Assim, a desproporcionalidade da legislação resta aparente, pois assume o 
traficante como inimigo a ser combatido.

2  “(...) essa máquina gigantesca, capaz de redirecionar frustrações orçamentárias oriundas do fim da 
guerra fria, deve uma bela fatia de suas engrenagens à ilegalidade da droga [...] É fácil perceber que os 
lucros da indústria do controle do crime são tributários da política criminal adotada, para compreen-
der as verdadeiras razões pelas quais as orientações político-criminais passam, neste período, a assumir 
uma posição de destaque no debate político em geral, bem como  os  verdadeiros  compromissos  dos  
representantes  das  correntes  chamadas  de  ‘lei  e ordem’.” (BATISTA, 1998, p.89).



265

Apesar de fundadas na mesma base ideológica de diferenciação, a Lei 11.343/06 
diferencia-se de forma substancial da Lei 6.368/76 quanto ao nivelamento de importância 
de tratamentos penais para usuários e traficantes, criando estatutos autônomos e com 
sanções distintas para cada uma das condutas, cabendo ao primeiro a patologização e ao 
segundo regime severo de punibilidade. (CARVALHO, 2013, p. 79)

Consoante assevere Taffarello (2010, p. 81) a ausência de incidência de pena privativa 
de liberdade ao portador/usuário já era realidade em nosso ordenamento, considerando, 
principalmente, o advento da Lei 9.099/95 e após a Lei 10.259/01 que trouxeram a 
possibilidade de suspensão condicional do processo e a trnsação penal para o art. 16 da 
lei anterior. Ainda, o autor refere-se a previsão do art. 28 que impõe ao juiz recorrer a 
determinados caracteres da apreensão para determinar se se trata de posse para uso ou 
comércio, como “exemplo típico de um abominável direito penal do autor”.

No mesmo sentido, consoante disposto por Carvalho (2014, p. 132) a legislação 
referida possui vazios ou lacunas e dobras de legalidade que concedem poder extensivo 
de criminalização às agências de persecução penal, em especial, às estruturas policiais, 
eis que, constantes ao texto da lei, normas abertas que se contradizem e criam dúvidas e 
constantemente são ocupadas pelo punitivismo exacerbado e pelo encarceramento.

Rodrigues e Queiroz (2010), referindo-se a tais dobras de legalidade afirmam 
que estas estão intrinsicamente ligadas a um excesso normativo eis que se vê o artigo 33, 
que dispõe o crime de tráfico de drogas repetir todos os verbos do artigo 28 (posse para 
consumo), além de adicionar outros. Veja-se que condutas objetivas idênticas importam 
em consequências jurídicas diversas, pois o artigo 28 submete o autor à penas restritivas de 
direitos, enquanto o artigo 33 submete a regime carcerário com pena privativa de liberdade 
variável entre cinco e quinze anos (CARVALHO, 2014, p.116 – 117).

Vê-se que, para que se determine a conduta, o juiz fará análise de caráter subjetivo, 
considerando quantidade, condições e antecedentes do indivíduo, sendo que, esta análise 
será determinante para fazer deste indivíduo usuário ou traficante frente ao ordenamento 
jurídico. Logo, não se necessita de aprofundado estudo criminológico para constatar que 
em vez de o dispositivo legal determinar precisamente os critérios que definem o indivíduo 
a ser imputado, apenas dissemina representações sociais e imagens concernentes ao que 
são, onde vivem e circulam traficantes e consumidores; fazendo com que estereótipos sejam 
reforçados e utilizados como mecanismos de interpretação. Desta feita, acaba-se que o 
exercício do poder de polícia, criminaliza o mesmo grupo social vulnerável que representa 
maioria no sistema carcerário, composto por jovens, negros e provenientes de periferias 
(CARVALHO, 2014, p. 137).

Quanto ao suposto caráter de política de redução de danos dado pela lei ao porte para 
consumo pessoal, Salo de Carvalho (2013, p. 142) destaca que suprimidas pelo discurso 
terapêutico, as medidas propostas acabam por enclausurar da mesma forma usuário 
e dependentes sob o discurso psiquiátrico-sanitarista, vendo-se que na realidade, esta 
pretensa suavização do tratamento ao usuário, funciona em sentido inverso aos programas 
de redução de danos. 
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Taffarello (2010, p. 83-83) afirma que, observando pelo princípio da legalidade, a 
amplitude dada à política criminalizadora de drogas traz o estabelecimento de normas 
penais em branco, abertas e indeterminadas, que acabam por incluir toda e qualquer 
conduta. Assevera o autor que as legislações sequer esclareceram o que se entende como 
droga, restando a norma regulamentar administrativa definir substâncias proibidas e 
permitidas, acentuando a insegurança jurídica vigente. Ainda, Taffarello (2010, p. 84) 
menciona o princípio da proporcionalidade, quando dispõe que a crimes obviamente de 
gravidade maior são atribuídas penas significativamente mais leves – mencionando, no caso, 
incêndio, explosão e inundação (arts. 250, 251 e 254 do CP, respectivamente), que possuem 
penas que variam de três a seis anos de reclusão. Ainda, o autor ressalta que a criminalização 
da conduta do usuário é desarrazoada, considerando que configura, no máximo, espécie de 
autolesão; de forma que a proteção do indivíduo de si mesmo configura, além de desprezo a 
princípios de caráter fundamental, em paternalismo exacerbado e imotivado.

Reale (2002, p. 25) mencionando Ferrajoli, afirma que a incriminação do uso de 
entorpecente, e por extensão, o comércio, é ilegítima, pois não apenas não ofende a 
sociedade ou qualquer indivíduo, mas também não tem eficácia em evitar o crime, causando 
tão somente a marginalização do usuário.

Após devidamente explanada a perspectiva doutrinária quanto a lei ora vigente em 
ilícito de drogas, necessário adentrar no conceito de expansão do ordenamento punitivo em 
razão da proteção de um determinado bem jurídico e a consequente construção da figura 
do traficante inimigo.

3. EXPANSÃO DO ORDENAMENTO PUNITIVO E A CONSTRU-
ÇÃO DA FIGURA DO TRAFICANTE 

Deve-se ressaltar que, o punitivismo é a fundamentação da expansão do direito 
penal, considerando que se encontra apoiado em consenso social geral que acredita na 
eficiência do direito penal para assegurar a segurança e proteção da população (SANCHEZ, 
2011, p. 32). E é nesse sentido que surge o direito penal do inimigo, que consiste em relação 
entre o punitivismo e o direito penal simbólico (MELIÁ, 2008, p. 65).

Greco (2005, p. 81) afirma que a expressão “direito penal do inimigo” foi utilizada 
por Jakobs pela primeira vez em 1985 para tecer crítica ao endurecimento da legislação 
nas últimas décadas, especialmente quanto a criminalização previamente a lesão dos bens 
jurídicos (ZAFFARONI, 2007, p. 157).

Porém, não pretende-se estender considerações acerca do conceito de direito penal 
do inimigo, especificamente, mas tão somente relacionar a expansão do punitivismo no 
que concerne o tema do presente artigo: política de drogas e seus reflexos em seletividade e 
proteção do bem jurídico.

Bianchini (2002, p. 50) propõe o bem jurídico como produto direto da sociedade, de 
forma que a intervenção penal deve estar limitada a salvaguardar possíveis danos sociais, 
não sendo defeso que se estabeleça qualquer conceito de caráter ideológico ou moral. Ainda, 
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relaciona o conceito negativo de bem jurídico penal à delimitação que tal instituto deve 
abranger, bem como reforça a principal função deste como redutor da matéria de proibição 
estatal aos limites adequados.

Ainda, Bianchini (2002) afirma que o conceito negativo de bem jurídico será obtido 
a partir dos marcos delimitadores impostos ao Estado Democrático Social de Direito, 
de forma que seus valores superiores podem ser sintetizados como: “impossibilidade 
de criminalização de condutas éticas ou morais que decorram de um sistema de valores 
próprios do indivíduo ou de determinadas subculturas, devendo o Estado tolerá-las e 
respeitá-las” (BIANCHINI, 2002, p.51).

Deve-se ressaltar que a maior parte da fundamentação atual acerca do bem jurídico 
é derivada das concepções de Von Lizst, que dispunha os bens jurídicos como interesses 
indisponíveis do indivíduo ou da sociedade, de forma que não cabe ao ordenamento 
jurídico criar tais interesses, considerando que estes são resultado natural do mundo fático, 
sendo dever do direito tão somente prover sua proteção ao elevá-los à categoria de bem 
jurídico (LOPES, 1999, p. 334).  Nesta linha de pensamento, o disposto por Roxin (2006), 
que como um dos principais defensores do conceito de bem jurídico a fim de restringir a 
atuação do poder estatal, estabelece que a discricionariedade legislativa não é suficiente 
para tornar a criminalização de determinada conduta, legítima.

Zaffaroni (2002) destaca que a partir da segunda metade do século XX, a doutrina 
(dando destaque à doutrina alemã), buscou o desenvolvimento de um conceito definido 
de bem jurídico, por considerar que conceitos formais são instrumentos de legitimação de 
abusos cometidos pelo aparelho estatal.

Arana (2007) destaca que em decorrência da divergência quanto ao conceito de bem 
jurídico na Alemanha, a jurisprudência local tem adotado o princípio da proporcionalidade 
em vez da aplicação do recurso de bem jurídico como controle de constitucionalidade 
de normas penais, de forma que alguns doutrinadores acabam por defender a utilização 
conjunta de ambos os postulados. Já Roxin (2006), que considera o bem jurídico como 
mecanismo de limitação do poder punitivo estatal, dispõe que é impossível legitimar a 
criminalização de determinada conduta tão somente a partir deste. De forma que, de acordo 
com o autor, é também impossível desassociar o bem jurídico da finalidade prioristicamente 
atribuída ao Direito Penal, resultando no alcance da função social do direito penal. Esta 
garante aos indivíduos a existência pacífica, ante a existência livre e segura considerando 
que as medidas sejam aplicadas tão somente quando não houver outra política capaz de 
alcançar o mesmo objetivo com menor restrição à liberdade do cidadão.

Para Zaffaroni (2002), o conceito de bem jurídico é imprescindível para que haja 
efetividade ao princípio da lesividade, de forma que, de acordo com sua teoria da tipicidade 
conglobante com finalidade reducionista, para que a conduta típica seja configurada, é 
necessária a constatação da lesividade a partir do dano explícito do bem jurídico de forma 
significativa. Assim, para o autor, a ofensa ao bem jurídico é condição para que se estabeleça 
a tipicidade da conduta, e consequentemente, a sanção aplicável.

Ainda, Zaffaroni (2002) destaca que a legislação penal não cria o bem jurídico, 
considerando que este é decorrente das Constituições, direito internacional e demais normas 
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jurídicas. Desta forma, o autor destaca que à legislação, cabe apenas determinar as ações 
que afetam tais bens, ressaltando que ao direito penal é impossível a tutela plena dos bens 
jurídicos. Zaffaroni (2002), por meio do princípio da lesividade ao bem jurídico, ressalta 
que incriminações penais que estabeleçam moral ou conteúdos simbólicos, representam a 
ilegitimidade do uso do direito penal, pois embora seja evidente em determinadas situações 
a ineficácia quanto ao resultado pretendido, há intenção de tranquilizar a opinião pública e 
manter o contentamento político.

Na teoria da tipicidade conglobante de Zaffaroni (2002), somente há reconhecimento 
de tipicidade da conduta quando houver efetiva lesão ou perigo a bem jurídico, de forma 
que a atuação do legislador é restrita e há intenção de redução da intervenção penal na 
sociedade. Porém, o autor refuta os conceitos de perigo abarcados pela doutrina, de forma 
que considera conduta típica somente quando configurada a lesividade ou exposição de 
perigo que sejam constatados no mundo real.

Jakobs (2012) não considera o conceito de bem jurídico em seu aspecto de utilidade 
para limitação do poder legislativo e do Estado na esfera penal. O autor dispõe que, para 
que haja legitimidade penal, necessária sua aprovação conforme preceitos constitucionais, 
não havendo conteúdo exclusivo de norma penal – estes seriam orientados pelo contexto de 
regulação, que engloba as realidades da sociedade, além das normas de caráter constitucional.

Neumann (2014) ressalta que a contribuição mais pessoal de Hassemer à teoria do 
delito é sua construção de teoria do bem jurídico penal, em dois principais aspectos: “em 
primeiro lugar, uma contribuição pessoal como uma abordagem original, comprometida 
apenas com alguns poucos modelos que lhe antecederam. Mas ela é também uma 
contribuição pessoal no sentido de uma concepção jurídico-penal que traduz num modelo 
penal consistente as marcantes convicções éticas e político-jurídicas do seu autor”.

Já Jakobs (2012), considera errônea a perspectiva de proteção do bem jurídico como 
instrumento legitimador da lei penal, considerando que a maior parte destes bens pode ser 
lesionada, existindo ou não norma que os proteja. Para Roxin (2006) a função do Direito 
Penal é promover uma coexistência pacífica e livre, de forma que os direitos humanos 
sejam plenamente assegurados. Assim, cabe ao Estado utilizar-se do poder punitivo, para 
garantir condições individuais de existência pacífica, bem como prover instituições estatais 
adequadas a garantir este fim. 

Hassemer (1998) reafirma a ideia de que o conceito de bem jurídico não surge de 
forma a fundamentar o poder punitivo estatal, mas sim se reveste de caráter negativo e 
limitador. Para o autor, o princípio não é revestido da exigência de criminalização, mas 
sim requer a exclusão de sanção a condutas que não importem em lesão ao bem jurídico; 
terminando por se caracterizar como limitador de intervenções penais. Ainda, dispõe que 
o princípio da proteção do bem jurídico impõe o questionamento quanto à capacidade do 
Direito Penal em, de fato, proteger o bem jurídico. 

Carvalho (2014, p. 255) afirma que desde que a crítica criminológica se solidificou, 
a crisão entre as funções declaradas e as funções reais exercidas pelas agências penais se 
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mostrou evidente. 3 Assim, para o autor, o estado de exceção atualmente atingiu seu máximo 
de forma que se caracterizou um estado de exceção permanente.

Estabelecido o conceito de bem jurídico penal, cumpre desenvolver o conceito de 
proteção da política punitivista de drogas em torno do bem jurídico que se visa assegurar.

3.1. Política pública de eficácia: os bens jurídicos a serem tutelados pela política 
proibicionista

Em perspectiva histórica, é somente com o Código Penal de 1932 que o termo 
substância entorpecente é acrescido ao texto de lei, e o efetivo controle penal sobre estas se 
dá com os Decretos 780/36 e 2.953/38, de forma que somente a partir da década de 40 se vê 
o surgimento de uma política proibicionista sistematizada no país. 

Dispõe Greco Filho (1991, p. 79) que as condutas relacionadas ao ilícito de drogas 
violam um bem jurídico a ser protegido, que seria a saúde pública. Quando se determina 
o delito, é a saúde que se busca proteger, sendo que, de acordo com o autor, a deterioração 
causada pelo psicoativo teria não apenas efeitos àquele que a ingere, mas resulta em danos 
à sociedade em geral (GRECO FILHO,1991, p.83)4

Mas, conforme ressaltam Machado e Moura (2011, p. 8) deve-se tomar cuidado 
ao debater critérios materiais que deem ensejo a diferenciação dos bens de fato coletivos, 
daqueles que são utilizados pelo legislador para converter crimes de perigo em crimes de 
lesão. Ainda, ressaltam os autores que para que se constate se de fato um bem jurídico se 
investe de caráter de coletividade, este deve preencher os critérios de não exclusão no uso 
e não rivalidade no consumo lícito (MACHADO; MOURA, 2011, p.5).  Mas antes disto, o 
sujeito passivo da conduta deve ser indeterminável, restando claro que é impossível que se 
desfrute de saúde pública de forma conjunta e indivisível. 

Porém, conforme bem disposto por Tavares (2011), o ato de punir em razão de 
determinado tipo, supõe presunção de legitimidade, sendo esta a configuração de lesão a 
um bem, acabando por tornar a norma válida.  Esta validade da norma é resultante do 
sentimento repressivo que impõe a pena ao ato delituoso. Mas veja-se, conforme assinala o 

3  “O discurso liberal de estar o direito penal voltado ao respeito da legalidade e da igualdade, na tutela 
dos principais interesses e valores da sociedade (bens jurídicos), ficou localizado no plano das funções 
declaradas, pois a beligerância continuou sendo a constância do sistema repressivo (função real), ou 
seja, a justificativa da excepcionalidade da violência institucional restou permanente. Desta forma, a 
retórica humanista acabou adquirindo papel dissimulador à programação autoritária”. (CARVALHO, 
2010, p. 255).

4  O bem jurídico protegido é a saúde pública. A deterioração da saúde pública não se limita àquele que 
a ingere, mas põe em risco a própria integridade social. O tráfico de entorpecentes pode ter, até, co-
notações políticas, mas basicamente o que a lei visa evitar é o dano causado à saúde pelo uso de droga. 
Para a existência do delito, não há necessidade de ocorrência do dano. O próprio perigo é presumido 
em caráter absoluto, bastando para a configuração do crime que a conduta seja subsumida num dos 
verbos previstos (GRECO FILHO, RASSI, 2009, p. 86).
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autor, o direito vai além de orientação por sentimento, sendo que argumentos corroboram 
a legalidade da norma. “Cai-se, assim, num círculo vicioso: legítimo é o que Estado declara 
como tal por meio da legalidade, que por sua vez é racional, porque o Estado a declara como 
legítima.” (TAVARES, 2011, p.4)

Ainda, dispõe Tavares (2011, p. 5) que, para que se fuja da legalidade em sentido 
estrito, são criados objetivos simbólicos que justificariam a norma. Este simbólico se insere 
na argumentação de forma que passa justificar a norma que incrimina a transformando em 
legal por meio da racionalização.

Para Baratta (1993), a intenção de que a norma punitiva se revista como instrumento 
de prevenção à lesão do bem jurídico é comprovadamente, por meio de pesquisas, falaciosa 
ou sem fundamentação, considerando que impossível verificar que a ameaça penal ou a 
sanção de alguns infratores denote desmotivação para outros possíveis infratores.

Zaffaroni (2007) ressalta que a importação do funcionalismo alemão no que 
concerne a teoria do bem jurídico penal para uma realidade de capitalismo marginal como 
a brasileira (que se caracteriza por uma profunda desigualdade estrutural, assassinatos em 
massa e sistema de encarceramento como instrumento de segregação) é completamente 
inadequado.

Tavares (2011), corrobora, destacando que a teoria de Jakobs se aplicada na América 
Latina, se torna extremamente problemática, pois nestes estados a legalidade possui o papel 
de encobrir o déficit de legitimidade do sistema penal e não acarreta necessariamente em 
proteção de direitos humanos, mas sim em justificação de incriminação.

Andrade (2004) dispõe que no que concerne a justiça criminal, há, além de uma 
profunda deficiência histórica em relação ao cumprimento de promessas que corroboraram 
discursos oficiais, a efetivação de funções contrárias àquelas inicialmente declaradas. 
A autora ressalta que o funcionamento ideológico do Direito Penal corrobora a falsa 
ideia de que este possui pleno funcionamento, de forma que sua eficácia invertida não é 
evidenciada. Assim, não se vê que a real função do sistema não é reduzir a criminalidade 
e por consequência a proteção de bens jurídicos e garantia de segurança pública; mas sim, 
função diversa.

Tavares (2003) denota que o bem jurídico deve ser elemento da condição individual 
do homem e sua colocação em sociedade, de forma que este será um valor incorporado à 
norma, pois observado a partir do homem em seu mundo real e em relações historicamente 
configuradas.

Contudo, ainda que criminalizadas, Roxin (2006) lembra que segundo estudos 
recentes, o consumo de drogas leves não importa em maior lesão do que o consumo de 
álcool ou tabaco. Ainda, quando se analisa a insuficiência da norma, é pertinente o disposto 
por Tangerino (2014), que ressalta uma espécie de perda da possibilidade de exercer o poder 
punitivo estatal, considerando as reiteradas falhas do Estado em todos os aspectos que são 
necessários à sociedade, como: educação, assistência, habitação, saúde, etc. Assim, parece 
impossível que a norma penal imponha ao indivíduo um comportamento determinado, 
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quando o próprio estado falha em todos os aspectos. Já Tavares (2003), defende que 
independente de se atribuir relevância à obtenção de consenso geral quanto à produção de 
normas jurídicas, deve-se observar que a percepção individual de proibição resulta de um 
processo comunicativo entre cidadão e Estado.

O modelo penal atribuído ao ilícito de drogas tem se mostrado falho, e precisamente, 
não se encontra a justificação quanto à intervenção penal aplicada desproporcionalmente. 
Hirsch apud Schünemann Bernd (2009) considera que o legislativo e o judiciário se 
valem de estratégias para justificar tipos penais paternalistas quando se tratam de crimes 
relacionados a tóxicos, onde há expressa referência à proteger o cidadão dele mesmo. Para 
o autor, se trata de “paternalismo duro e direto”, que disfarça sua real pretensão com o 
discurso de proteção à saúde pública. Destaca ainda, que inexiste a suposta saúde de um 
povo, de forma que a reunião das saúdes individuais poderia constituir a saúde pública – 
não sendo esta um bem único a ser tutelado. Assim, a legislação penal para ilícitos de drogas 
e sua proibição exacerbada é revestida de interesses paternalistas.

Ante a clara insuficiência da política pública para a proteção do bem jurídico, se vê 
que de fato, a argumentação exclusiva em saúde pública como bem tutelado se demonstra 
insuficiente para o proibicionismo, porém, sustentada pelo processo de legitimação da 
norma.

4. A IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE PENAL EM CRIMES DE 
TRÁFICO

Resta claro quando se analisa o sistema penal, que este funciona de forma desigual 
e acaba por selecionar uma camada que será efetivamente atingida pelo poder punitivo 
estatal. 

Bissoli Filho (2002, p. 78) ressalta que o processo de criminalização primária 
e secundária se dá no que concerne a quantidade e qualidade. Assim, para o autor, a 
seletividade quantitativa refere-se ao número de condutas consideradas criminosas e ao de 
autores em relação aos quais se atribui o caráter de criminoso. Já a seletividade qualitativa 
está relacionada a não inclusão de todas as condutas consideradas socialmente nocivas como 
criminosas. Para o autor, este sistema seletivo faz com que se criem cifras ocultas e cifras 
douradas de criminalidade, que acabam fazendo com que crimes e seus respectivos autores 
não sejam devidamente investigados e processados, no caso da cifra oculta, ou ainda, que 
faça existir uma camada que sequer seja atingida pelo processo de criminalização, restando 
este processo, sempre, para as camadas mais frágeis. Baratta (2002, p. 161) refere-se desta 
forma a criminalidade como um bem negativo, tendo em vista que distribuído de forma 
desigual entre a sociedade, baseando-se exclusivamente nos interesses socioeconômicos 
preestabelecidos. 
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Para Andrade (2003, p. 22) o grupo composto por clientes do sistema penal é de 
forma regular, em todo e qualquer lugar, de indivíduos provenientes das classes sociais mais 
baixas, sendo este fator resultado de um processo de criminalização que de forma desigual 
seleciona estes dentre a população total.

Importante ressaltar, conforme o que dispõe Shecaira (2011), que seguindo 
critérios da criminologia moderna, para haver o reconhecimento de determinada conduta 
como crime, é necessário que sejam preenchidos como requisitos concomitantemente a 
incidência massiva na sociedade, efetiva incidência aflitiva, persistência no espaço-tempo e 
haver consenso absoluto quanto à caracterização deste, e aos meios de controle. 

Conforme anteriormente exposto, a criminalização da droga estava prevista no 
Artigo 281 do Código Penal, apenas sob a forma do tráfico, não havendo criminalização 
para consumo até a alteração trazida pelo Decreto-Lei 385/68 que estabeleceu a mesma 
penalidade para traficantes e consumidores. Já em 1971, o Brasil passa a adotar o discurso 
médico-jurídico internacional, que diferencia o dependente do traficante, e estabelece para 
este sanções diversas. A adoção deste critério de diferenciação entre agentes se consolidou 
com a promulgação da Lei 6.368/76, e manteve-se quando da revogação desta pela lei 
atualmente vigente, que impõe extremo rigor penal para o traficante.

Porém, ante os vazios encontrados na legislação referidos por Carvalho (2013), a 
diferenciação e caracterização da conduta do agente é determinada de forma subjetiva 
pela agência policial ou pelo magistrado, e neste cenário há a participação da construção 
e propagação social e midiática da figura do traficante, configurado como inimigo a ser 
combatido nesta “guerra às drogas”. Batista (2005) ressalta que o sistema de controle social 
genocida foi fortalecido pela demonização do tráfico, que legitima a violência policial 
quando a vítima é um suposto traficante. 

D’Elia Filho (2007), ressalta que atualmente, a maior parte dos presos por tráfico 
de drogas é formada pelos ‘aviões’, ‘mulas’, ou ‘sacoleiros’ das drogas, detidos com uma 
quantidade de substância proibida com a qual obteriam lucros insignificantes ante a real 
totalidade correspondente ao negócio. 

Para Andrade (2003), o sistema penal se dispõe de forma que visa atingir em maior 
grau determinado grupo de pessoas, em vez de determinadas condutas que possam ser 
consideradas crime. Zaffaroni (2003) ressalta que os atingidos pela seletividade do sistema, 
o são em razão de serem pessoas marginalizadas, a quem é possível associar toda e qualquer 
figura negativa existente sob a forma de preconceito, que acaba por estereotipar a imagem 
do delinquente em suas especificidades e resulta em criminalização secundária baseada 
essencialmente em estereótipo.

Wacquant (2001) ressalta que no Brasil há “agravada” insegurança criminal em 
razão da intervenção constante de forças de ordem, que usam rotineiramente de violência 
letal e tortura, desencadeando clima de terror entre as classes mais humildes. Ainda, 
destaca o autor, que um fator determinante que atua como agravante é a hierarquia baseada 
em classes e em raça, além da flagrante discriminação em razão da cor. Conforme referido 
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pelo autor, São Paulo, dentre outras grandes cidades, caracterizam-se por dispensar uma 
maior vigilância aos indiciados negros, além de estes encontrarem maior dificuldade 
em acesso à justiça e, receberem maiores penas por crimes idênticos aos cometidos por 
indivíduos brancos. 

Para corroborar a seletividade do sistema prisional brasileiro, oportuno analisar os 
dados disponibilizados pelo último relatório do Infopen (2016):

 

Resta clara a predominância de cor/raça em porcentagem de encarcerados no 
sistema prisional brasileiro, sendo lícito afirmar a existência de padrão preestabelecido para 
o cliente penal. Ainda, de acordo com dados apresentados pelo Infopen (2014) em estados 
como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo a porcentagem de negros/pretos e 
pardos nas prisões difere muito da proporção na população do estado.  De acordo com 
Adorno (1996), ainda que existam condições socioeconômicas semelhantes, os réus negros 
tendem a ser punidos mais severamente do que os réus brancos, sendo este mais um reflexo 
da desigualdade de direitos que compromete a democracia brasileira.

Destaca-se ainda, que de acordo com o Infopen (2016) a população é 
predominantemente jovem, sendo composta em aproximadamente 56% por indivíduos 
pertencentes à faixa etária entre 18 a 29 anos. 

Outra característica a ser observada é o nível de escolarização da população 
encarcerada, que, pelas observações de Wacquant (2001), são contribuição da passagem do 
modelo fordista/taylorista para neoliberal, fazendo com que o perfil do trabalhador exigido 
seja mais técnico e qualificado. Assim, o encarceramento que antes era utilizado tão somente 
como ferramenta de controle da população desviante passa a ser sistema de controle do 
mercado de trabalho desqualificado, que marginalizado em guetos e dessocializado do 
trabalho assalariado, recai na criminalidade.  



274

 
Não se trata de vitimizar parcela da população, mas tão somente atentar para uma 

problemática desenvolvida de forma sistêmica, que não remedia, tampouco de fato encontra 
os objetivos da política proibicionista a fim de solucionar a problemática supostamente 
trazida em razão do tráfico. O que se constata é o agravamento progressivo da situação, 
requerendo a rediscussão da política imposta.

Wacquant (2001) assinala motivos que levam o Brasil a este quadro de flagrante 
desigualdade, e aponta que as duas décadas de ditadura militar pesam não somente sobre o 
funcionamento do Estado, mas também sobre a mentalidade coletiva, de forma que a defesa 
dos direitos humanos é prontamente taxada como tolerância à ‘bandidagem’. 

Ainda, para Wacquant (2001), ter o Estado penal desenvolvido como resposta ao 
caos que surge em razão da desregulamentação da economia, pela ausência de acesso ao 
trabalho assalariado e pela pobreza que atinge um sem número de indivíduos da camada 
urbana, fazendo com que se intensifique a intervenção das agências de persecução penal 
e do judiciário, caracteriza “(r)estabelecer uma verdadeira ditadura sobre os pobres” 
(WACQUANT, 2001, p. 10). 

Como bem assinala Carvalho (2013), o estereótipo criminal não somente tem 
resultado sobre as ações dos agentes de persecução, mas também acabam por nortear o 
discurso judicial quando da seleção das variáveis que se encontram entre as hipóteses para 
condenação ou absolvição de um indivíduo. Ainda, se o estigma penal serviu de sustentação 
aos sistemas de repressão quando da formação da política penal latino-americana, após a 
década de 80 se dá a “ressignificação nas metarregras pela vivificação da ideia de inimigo 
no narcotraficante”. 
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Veja-se, que a construção de um estereótipo é determinante quando da aplicação 
de uma lei. Em especial lei tal a que se discute no presente trabalho, que, conforme 
colocado por Salo de Carvalho (2013), construída com vazios que permitem sua aplicação 
discricionária. Quando da constatação de que não somente ela, mas o sistema penal como 
um todo, atinge somente uma camada da população que coincidentemente é a que já se 
encontra marginalizada, há que se considerar sua ineficácia.

Para Wacquant (2007), não há negação quanto à criminalidade, nem intento de 
deixar-lhe sem a apropriada resposta; mas sim, de aprofundar-se em análise de forma a 
entender a criminalidade desde sua gênese, de forma a compreendê-la como expressão das 
relações sociais de força. O autor ressalta que isto se dá possível quando são abandonados 
“discursos apocalípticos” e o debate racional é introduzido, de forma a se questionar as 
razões de o foco estar especialmente em certas manifestações da delinquência: “mais nos 
corredores dos conjuntos habitacionais do que nos corredores da prefeitura, mais nos roubos 
de bolsas e celulares do que nas negociatas na Bolsa e nas infrações às leis trabalhistas ou 
tributárias” (WACQUANT, 2007, p. 464).

Bastante óbvio que o sistema penal como um todo, não somente a política de 
drogas foram construídos de forma a selecionar o indivíduo estereotipado. Mas, conforme 
se debaterá em sequência, as consequências da política de drogas seletiva não somente 
implicam na não realização dos objetivos por esta proposta, mas impactam a sociedade 
como um todo.  

4.1. Os reais efeitos do proibicionismo exacerbado

Consoante ensinamento de Juarez Cirino dos Santos (2009, p. 551) atualmente, as 
políticas de controle social caracterizam-se como oscilantes entre discurso de “tolerância 
zero” e “direito penal do inimigo” para justificar o controle de crimes futuros. Tais 
políticas negativas, conforme afirmado pelo referido autor, consitutem-se em políticas 
de criminalização da pobreza e escolha de determinado inimigo para perda do caráter de 
pessoa, a quem restará olhar indiferente sobre qualquer tratamento dispensado. É nesse 
sentido que se constrói a imagem do traficante, a quem se associa a figura do líder da favela, 
morador do bairro pobre.

Evidenciado que o sistema penal como um todo, não somente a política de drogas, 
mas em especial essa, considerando o crescimento do encarceramento após sua alteração 
em 2006, foram construídos de forma a selecionar o indivíduo estereotipado. 

Como bem assinala Carvalho (2013, p. 137), o estereótipo criminal não somente 
tem resultado sobre as ações dos agentes de persecução, mas também acabam por nortear o 
discurso judicial quando da seleção das variáveis que se encontram entre as hipóteses para 
condenação ou absolvição de um indivíduo. Ainda, se o estigma penal serviu de sustentação 
aos sistemas de repressão quando da formação da política penal latino-americana, após a 
década de 80 se dá a “ressignificação nas metarregras pela vivificação da ideia de inimigo 
no narcotraficante”.
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Assim, além de não haver a eficaz tutela do bem jurídico a que se propõe, para 
Wacquant (2001, p. 10), o Estado penal se desenvolveu como resposta ao caos que surge em 
razão da desregulamentação da economia, pela ausência de acesso ao trabalho assalariado e 
pela pobreza que atinge um sem número de indivíduos da camada urbana, fazendo com que 
se intensifique a intervenção das agências de persecução penal e do judiciário, caracteriza 
“(r)estabelecer uma verdadeira ditadura sobre os pobres” (WACQUANT, 2001, p. 10).

A maximização do proibicionismo não pode ser considerada instrumento adequado 
para os problemas decorrentes do tráfico de drogas, considerando que a legislação ora 
adotada em tal sentido possui reflexos desproporcionais que ensejam aplicação de políticas 
públicas diversas. O sistema penal resulta inevitavelmente em seletividade, arbitrariedade e 
violação de direitos, especialmente no que concernem os ilícitos de drogas, tendo em vista 
a construção da figura do traficante e a necessidade de repressão latente.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Exaustivamente abordado no presente trabalho que a expansão punitivista, bem 
como a importação proibicionista no que concerne a política de drogas brasileira, tiveram 
extenso impacto negativo, especialmente quando observadas a ineficácia na alegada 
proteção do bem jurídico saúde pública, bem como na resultante seletividade do cliente 
penal em crimes de tráfico.

O presente trabalho propôs-se, inicialmente, a analisar os efeitos e danos sociais 
da políticas de drogas de caráter proibicionista, especialmente quanto seus reflexos na 
seletividade penal. Quando da especificação do cliente penal em crimes de tráfico, no 
capítulo 3, restou claro o efeito imediato da política de drogas no sistema prisional brasileiro. 
Este, constituído majoritariamente por homens, jovens, negros, de baixa escolaridade e 
em porcentagem significativa, relacionados ao crime de drogas, ressalta não somente a 
problemática trazida pela expansão do punitivismo em crime de drogas. A composição 
do sistema prisional brasileiro traz destaque à problemas de ordem social subsistentes na 
sociedade brasileira, que, consequentemente, importam em aumento da criminalidade.

Seguidamente, o presente artigo trouxe como questionamentos: quais os efeitos 
pretendidos e quais os efeitos realmente atingidos com a política de drogas ora vigente?

A justificação de um proibicionismo exacerbado em razão da proteção do bem 
jurídico saúde pública, conforme acima exposto se demonstra desarrazoada: não somente 
pelo fato de ser impossível fazer da saúde um bem jurídico passível de tutela penal, mas 
porque já confirmado, em anos de repressão ao comércio e uso de entorpecentes, que o 
proibicionismo não inibe a prática do tráfico – do contrário, tão somente a incentiva em 
razão da alta lucratividade proveniente do comércio. Não há como se falar em eficácia da 
política, quando o comércio de drogas além de subsistir, resulta em reflexos negativos na 
sociedade.
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Ante todo o exposto, resta claro que há necessidade de que se olhe para a política 
de drogas brasileira e suas consequências com o olhar livre de preconceitos, para que se 
desenvolvam soluções eficazes às causas primárias da criminalidade.
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A ACESSIBILIDADE DOS APENADOS COM DEFICIÊNCIA  
NO SISTEMA PRISIONAL

THE ACCESSIBILITY OF CONVICT WITH DISABILITIES  
IN THE PRISON SYSTEM

Cátia Moraes Vieira1

Sumário: 1 introdução. 2 A Constituição Federal e garantias 
aos Direitos Humanos. 3 Apenados com deficiência e o direito a 
acessibilidade para cumprimento de pena. 4 Considerações finais. 
5 Referências.

RESUMO: Este artigo denuncia o desrespeito às normas 
constitucionais, leis ordinárias e tratados internacionais. O 
tratamento desumano e cruel dispensado àqueles, que sob a tutela 
do Estado, cumprem suas penas, em estabelecimentos carcerários, 
sem garantias ou direitos a eles inerentes e imprescindíveis, as 
pessoas com deficiência. A condição física, mental, emocional 
e social, dessa minoria, arrefece sobremaneira a sanção penal: 
“pena de prisão” que de acordo com a infração cometida precisam 
cumprir. O direito à acessibilidade, muitas ou todas as vezes, já 
negada ou minimizada na sociedade é dizimada no sistema 
prisional, acarretando o aumento da sanção.

Palavras-chave: acessibilidade; agentes; necessidades especiais; 
presídio. 

ABSTRACT: This article denounces the disrespect to 
constitutional norms, ordinary laws and international treaties. 
The cruel and inhumane treatment of those who, under the 
tutelage of the State, carry out their sentences in prisons with no 
guarantees or rights inherent to them and essential to persons 
with disabilities. The physical, mental, emotional and social 
condition of this minority greatly reduces the penal sanction: 
“prison sentence” that according to the infraction must be 

1  Mestranda, UNIFIEO, Direitos Humanos, vieiraeoliveira.juridico@gmail.com
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fulfilled. The right to accessibility, many or all times, already 
denied or minimized in society is decimated in the prison system, 
leading to an increase in sanction.

Keywords: accessibility; officers; special needs; prision.

1. INTRODUÇÃO 

A segurança e a garantia de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais das 
pessoas com deficiência visando, incondicionalmente, a promoção do respeito e dignidade 
inerente à condição humana. 

Outrossim, a miséria estrutural que assola o sistema prisional como um todo não 
oferece ao apenado com deficiência o mínimo de acessibilidade que a lei assegura às pessoas 
com mobilidades ou habilidades reduzidas. 

A acessibilidade antes de tudo precisa ser compreendida e refletir empatia por 
toda comunidade usuária do sistema prisional. Não há necessidades primárias ou 
mais importantes ensejadoras de prioridades, as necessidades precisam ser atendidas e 
respeitadas. 

A acessibilidade negada ou colocada em segundo plano “pune” diversas vezes 
o apenado com deficiência e de forma desumana e cruel, subestimar a acessibilidade é 
sobrecarregar a pena do apenado com deficiência reduzindo, sobremaneira, a dignidade 
humana, bem como o direito do apenado e dever do Estado de uma pena justa. 

Por inexistir acessibilidade a sobrecarga dos agentes no dia a dia nos presídios é 
insuportável. Assim, todos os envolvidos nesse cenário estão sobrecarregados e com a 
autoestima arranhada, quando não feriada de forma incurável. 

Dessa forma a ressocialização da pessoa com deficiência é improvável e ineficaz, 
pois frente a todos os problemas vividos no sistema prisional, tais como: superlotação, 
falta de condições físicas, precariedade de atenção à saúde, existência de violência entre os 
encarcerados e insuficiência de politicas publicas para a reinserção à sociedade, ainda, há 
o acréscimo da falta de acessibilidade àqueles que a necessitam, ou seja temos um cenário 
desolador e de afronta aos preceitos constitucionais e sobretudo o desrespeito aos direitos 
humanos imprescindíveis a saúde mental, física, emocional e social do apenado com 
deficiência. 

2. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E GARANTIAS AOS DIREITOS 
HUMANOS 

O texto constitucional traz que não são aceitas penas desumanas, no entanto, 
infelizmente, é o que acontece aos apenados com deficiência.
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As oportunidades concedidas às pessoas com deficiência no Brasil 
são incipientes em comparação a outros países. Tal situação ocorre 
em decorrência da falta de programas e ações efetivas voltadas 
para esse segmento da população. Havendo o descumprimento 
do que é preconizado nos tratados internacionais e na própria 
legislação destinada as pessoas com deficiência que asseguram o 
direito do exercício da cidadania e a inclusão.2

O Principio da Dignidade da Pessoa Humana contido na Constituição Federal e as 
garantias que visam a integração social dessa minoria, tais como os direitos de acesso a 
locomoção, com eliminação das barreiras arquitetônicas (art. 227, §1°, II)3

Art. 227 (...) 
§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde 
da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de 
entidades não governamentais, mediante políticas específicas e 
obedecendo aos seguintes preceitos: (Redação dada Pela Emenda 
Constitucional nº 65, de 2010) 
II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado 
para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou 
mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem 
portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho 
e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços 
coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de 
todas as formas de discriminação. (Redação dada Pela Emenda 
Constitucional nº 65, de 2010). 

E, ainda,

Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos 
edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo 
atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas 
portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2º.

2  TEIXEIRA, Marina Codo Andrade. Politicas públicas para pessoas com deficiência no Brasil. 2010. 
Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Escola de Administração de Empresas de 
São Paulo, Fundação Carlos Chagas, São Paulo.

3  BRASIL. Constituição (1988). Constituição da Republica Federativa do Brasil. Brasília: Senado, 
1988.
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Prescreve, também, atendimento educacional e de saúde especializados (art. 208, III 
e 23, II)4

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado 
mediante a garantia de: 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; 
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios: 
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia 
das pessoas portadoras de deficiência; 

Além da integração social (art. 24, XIV e 203, IV)

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre: 
XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de 
deficiência; 
Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem 
por objetivos: 
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 
deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; 

De acordo ainda, com:

A conformidade do ideário democrático, ao longo da Constituição 
Federal de 1988, estão assegurados os direitos das pessoas 
portadoras de deficiências nos mais diferentes campos e aspectos. 
A partir de então, outros instrumentos legais foram estabelecidos, 
regulamentando os ditames constitucionais relativos a esse 
segmento populacional, destacando-se as Leis n.º 7.853/89, n.º 
10.048/00, n.º 10.098/00 e n.º 8.080/90 – a chamada Lei Orgânica 
da Saúde –, bem como os Decretos n.º 3.298/99 e n.º 5.296/04.5

Importante observar que a pessoa portadora de deficiência e direito à acessibilidade 
segundo a ONU necessita:

4  BRASIL. Constituição (1988). Constituição da Republica Federativa do Brasil. Brasília: Senado, 
1988

5  Politica Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência - Brasília DF - 2008.
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No âmbito da cooperação prestada pelo Sistema das Nações 
Unidas ao Brasil, a equipe do país entende que a realização 
plena dos direitos humanos e a inclusão social das pessoas com 
deficiência é condição fundamental para o desenvolvimento 
nacional e pleno exercício da cidadania. Ainda que o tema seja de 
extrema relevância e atualidade, com raras e recentes exceções – 
entre elas a Convenção da ONU para os Direitos das Pessoas com 
Deficiência (2006), a questão ainda requer maior envolvimento 
das Nações Unidas dada a transversalidade presente no desafio de 
assegurar a inclusão plena e efetiva dessa população. O momento 
para um maior engajamento do UNCT é mais do que oportuno, 
haja vista as demandas recorrentes do movimento das pessoas 
com deficiência por uma abordagem mais incisiva da ONU sobre 
o tema na agenda de desenvolvimento pós-2015. A ausência 
de referências específicas sobre os direitos das pessoas com 
deficiência nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs) 
foi reforçada na Declaração de Salvador aprovada na Consulta 
Regional das Américas sobre Deficiência e Desenvolvimento 
(17-18 de maio de 2013) em preparação à Reunião de Alto Nível 
sobre Deficiência e Desenvolvimento convocada pela Assembleia 
Geral da ONU prevista para 23 de setembro de 2013 (Resolução 
66/124). Apesar desses apontamentos em prol de uma ação mais 
efetiva da ONU sobre o tema, a mesma consulta regional – da 
qual participaram várias agências da ONU no Brasil – também 
reconhece a importância de “fortalecer a ação das agências do 
Sistema das Nações Unidas e seus mecanismos para apoiar aos 
Estados Membros na promoção do desenvolvimento sustentável 
inclusivo em benefício das pessoas com deficiência”.6

A humanização das penas necessita de atendimento adequado a pessoas com 
deficiência dentro do sistema carcerário. 

3. APENADOS COM DEFICIÊNCIA E O DIREITO A ACESSIBILI-
DADE PARA CUMPRIMENTO DE PENA 

Evidencia-se a necessidade de adequações e melhorias à qualidade de vida dos 
apenados com deficiência física ou qualquer limitação, conforme o estabelecido em Normas 
Constitucionais, Leis Ordinárias e Tratados Internacionais, ou seja, já existem princípios, 

6  A INCLUSÃO SOCIAL E OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO BRA-
SIL: Uma agenda de desenvolvimento pós-2015 - ONU-BR (Organização das Nações Unidas no 
Brasil)



285

leis e deliberações que legalizam a obrigação do direito a acessibilidade para as pessoas com 
deficiência, porém falta efetividade do Estado para garantir o atendimento a essas, ou seja, 
suas garantias e benefícios diante do ius puniendi do Estado para o cumprimento da pena 
pelas pessoas com deficiência.

Acessibilidade é a condição para utilização, com segurança 
e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e 
equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte 
e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, 
por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.7

Há, ainda, a necessidade de auxiliar na capacitação e empatia dos agentes 
penitenciários e comunidade usuária como um todo, no intuito de respeitar a dignidade 
humana e trata-los com igualdade na medida de suas desigualdades, aliviando o fardo, 
muitas vezes sobre-humano, e não “penalizar” a mais (a maior) o apenado. O sofrimento 
físico e mental decorrente da falta de acessibilidade pune severa e arduamente o apenado 
com deficiência.

A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar 
desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam. 
Nesta desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, 
é que se acha a verdadeira lei da igualdade. O mais são desvarios 
da inveja, do orgulho, ou da loucura. Tratar com desigualdade a 
iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, 
e não igualdade real.8

O sistema carcerário, infelizmente, está longe de ser modelo de cumprimento 
e ressocialização de seus presos. A pessoa com deficiência sofre severamente, pois, as 
acomodações e acessos não são adequados as suas necessidades. É dever do Estado tratar 
de forma mais humana aqueles que estão sob sua custódia, ao submeter pessoas com 
deficiência ao cumprimento de pena em circunstâncias insalubres à saúde é no mínimo 
cruel, o que afeta a dignidade da pessoa humana. 

É oportuno recordar as célebres palavras de Cesare Beccaria9: “não existe liberdade 
onde leis permitem que, em determinadas circunstâncias, o homem deixe de ser pessoa e se 
converta em coisa”, e também, o professor Miguel Reale10, “O indivíduo deve ceder ao todo, 
até enquanto não seja ferido o valor da pessoa, ou seja, a plenitude do homem enquanto 
homem”. 

7  Art. 8º do Decreto 5.296/04.
8  BARBOSA, Rui. Oração aos Moços. 5 ed., Rio de Janeiro, ed. Casa de Rui Barbosa, 1999. p. 26.
9  BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. XXVII, p. 316.
10  REALE, Miguel. Filosofia do Direito. v. I e II. 7 ed. São Paulo, Saraiva, 1975. p. 310.
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A adaptação e adequação é urgente e possível como garantia dos direitos intrínsecos 
a condição humana.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Lei de Acessibilidade, às Convenções, os Direitos Fundamentais e diversas áreas 
da medicina exigem o atendimento aos pré-requisitos mínimos de acessibilidade às pessoas 
com deficiência. 

O ambiente carcerário já traz em seu bojo uma atmosfera excludente, assim a falta de 
acessibilidade neste espaço fantasmagórico é desumano e cruel ao apenado com deficiência. 

Os apenados com deficiência devem ficar privados de seus direitos políticos e 
liberdade, mas nunca privados de sua dignidade humana. 

Este artigo, princípios, leis, doutrinas e convenções aqui citados são os alicerces para 
o questionamento: A acessibilidade pode ser construída e adaptada? 

Evidente que sim. 
A busca de condições de adequações para aliviar a punição ou punir justamente os 

apenados com deficiência. 
Contribuir com o dia a dia dos agentes penitenciários, que além de seus afazeres, 

precisam encontrar formas e, sempre com muito sacrifício físico e mental, condições de 
atender às necessidades especiais dos apenados que possuem deficiência. 

A efetivação de programas de assistência a pessoas com deficiência dentro do 
sistema carcerário depende, apenas, de uma pitada de vontade estatal, politica eficaz, 
empatia e consciência para derrubar o “apartheid” que assola os apenados com deficiência, 
há necessidade de mitigar esse fardo. 

Importante constar que a Constituição Federal de 1988 adota a expressão pessoa 
portadora de deficiência, o que representou um avanço, de acordo com LUIZ ALBERTO 
DAVID ARAUJO:

Realmente, criou-se o núcleo ‘pessoa’, que deixou de ser 
‘deficiente’. A ‘deficiência’ aparece ao lado da pessoa, núcleo 
central da terminologia. Trata-se de uma pessoa e não mais de um 
‘deficiente’. (...) Talvez o melhor termo atualmente fosse ‘pessoa 
com deficiência’ como é reconhecido internacionalmente.
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NOME SOCIAL, UMA CONQUISTA DO DIREITO  
FUNDAMENTAL À LUZ DA LIBERDADE DE GÊNERO

SOCIAL NAME, AN ACHIEVEMENT OF THE FUNDAMENTAL 
RIGHT BY THE LIGHT OF GENDER FREEDOM

Carlos André da Silva Pereira1

Sumário: 1 Introdução. 2 Direitos de Personalidade. 2.1 
Direito fundamental ao nome. 2.2 Nome civil e flexibilização 
da imutabilidade. 3 Breves apontamentos sobre identidade de 
gênero e transexualidade. 3.1 Do direito à mudança de nome e 
sexo no Registro Civil. 3.2 Evolução jurídica e normativa quanto 
à utilização do nome social e alteração de registro civil. 4 ADI 
4275. 4.1 Dos possíveis reflexos da ADI e suas implicações. 5 
Considerações finais. 6 Referências.

RESUMO: Este artigo tem como objetivo a apresentação do 
direito fundamental ao nome social da pessoa transexual ou 
transgênero, no sentido de adequação do nome à identidade 
psicossocial de gênero. É notória a onda crescente de 
autoafirmação e, consequentemente, a necessidade de os Estados 
implementarem políticas públicas para inserção e efetivação dos 
direitos fundamentais, dentre eles o nome social. A diversidade 
de gêneros no cenário nacional é tema de debates, não só 
acadêmicos, mas também no cotidiano do cidadão brasileiro e 
nos veículos de comunicação. Tais debates dão ensejo à recente 
decisão do STF na ADI 4275, que, de caráter garantidor de 
direitos constitucionalmente previstos, carece ser analisada, em 
especial quanto aos seus efeitos imediatos.

Palavras-chave: Nome social, Transexual, Identidade de gênero.

1  Mestrando em Direito pelo Centro Universitário da Fundação de Ensino para Osasco - UNIFIEO 
(Mestrado em Concretização e Positivação de Direitos Humanos). Especialista em Direito Notarial 
e Registral pela Faculdade Arthur Thomas (2015) e Especialista em Direito Imobiliário pela Uni-
versidade Estácio de Sá (2014). Graduado em Direito pelo Centro Universitário da Fundação de 
Ensino para Osasco (UNIFIEO) (2010). Atualmente Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais 
e Jurídicas, Títulos e Documentos da Comarca de Palmitos – Santa Catarina.
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ABSTRACT: This article aims to present the fundamental right to 
the social name of the transsexual person or transgender, in the 
sense of adequacy of the name to the gender psychosocial identity. 
There is a growing wave of self-affirmation and, consequently, the 
need for states to implement public policies for insertion and 
enforcement of fundamental rights, including the social name. 
The diversity of genres in the national scene is a subject of debate, 
not only academic, but also in the daily life of the Brazilian citizen 
and in the communication vehicles. These debates give rise to the 
recent decision of the STF in ADI 4275, which, as a guarantor of 
constitutionally foreseen rights, needs to be analyzed, especially 
as regards its immediate effects.

Keywords: Social Name, Transsexual, Gender Identity.

1. INTRODUÇÃO

A nação brasileira é historicamente constituída pela diversidade. Contudo, as relações 
sociais decorrentes dessa diversidade ensejam que se amplie o debate acerca dos direitos 
das minorias emergentes; a fim de proporiconar segurança jurídica e constitucionalização 
desses direitos.

O indivíduo e sua possibilidade de autodeterminação enquadram-se dentre esses 
direitos. O direito à identidade, conforme será apropriadamente discutido no presente 
trabalho, constitui-se direito fundamental decorrente dos direitos de personalidade, todos 
consubstanciados no princípio da dignidade da pessoa humana. Conforme Choeri (2010, p. 
226), a identidade do sujeito tem o condão de individualizá-lo e identificá-lo na sociedade, 
de forma que o nome, em si, torna-se fundamental na construção desta identidade. 
Ademais, em relação a tal direito, podem ser relacionados demais direitos fundamentais 
que serão devidamente abordados adiante.

Problemática decorrente do direito à identidade, e consequentemente, do direito ao 
nome, surge quando da discussão acerca do direito relativo à pessoa trans, que, detentora 
de tais direitos, em especial, quanto ao direito de autodeterminação, via-se impedida de 
externalizar plenamente a identidade de gênero que carregava em razão da insegurança 
jurídica permanente no Brasil, que carente de regulamentação nesse sentido, fazia de 
um direito fundamental básico dessa população, matéria de constante judicialização e, 
consequentemente, insegurança jurídica extremada.

No Brasil o reconhecimento dos órgãos da Administração Pública ganham grandes 
reflexos práticos com a edição do Decreto 8.727 de 28 de abril de 2016, que dispõe sobre 
o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e 
transexuais no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, que 
ameniza o sofrimento dos transexuais, enquadrados como grupos vulneráveis carecedores 
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de maior proteção estatal para reconhecimento e efetivação de seus direitos. Nesse sentido, 
podem ser citadas demais regulamentações que garantem à pessoa trans o direito de ser 
reconhecida publicamente pelo chamado nome social. 

Porém, garantir o uso do nome social apenas enquadra-se como paliativo. As 
situações constrangedoras e os problemas de ordem social dessas decorrentes permanecem 
na vida desse indivíduo, que, tendo seus direitos violados, carecia da via judiciária para ter 
sua identidade reconhecida.

Nesse sentido, pretende-se abordar no presente trabalho a temática acima 
exposta, explorando, inicialmente, os direitos de personalidade, com destaque para o 
direito fundamental ao nome e em sequência, discutindo a flexibilização do princípio 
da imutabilidade do nome civil. Em seguida, serão brevemente expostos os conceitos de 
transexualidade e identidade de gênero (temas que dão escopo à problemática ora abordada), 
construindo relação seguidamente do direito fundamental ao nome e identidade de gênero, 
destacando, nesse sentido, a evolução brasileira quanto ao reconhecimento da pluralidade 
de gêneros. Por fim, será abordada a recentemente julgada ADI 4275 pelo Supremo Tribunal 
Federal, e os efeitos imediatos desta, em especial, no Serviço Público de Registro Civil.

O objetivo é não apenas discutir os direitos fundamentais até então suprimidos 
deste grupo vulnerável, mas, especialmente, propor o questionamento: as normativas até 
então disponíveis supriam os direitos da pessoa trans? Quais as consequências imediatas 
da ADI, em especial naqueles que devem cumpri-la em razão do seu dever funcional? 
Fundamentando-se na perspectiva de um Estado Democrático de Direito, pretende-se 
discorrer sobre os direitos dessa população e, em especial, sobre a fundamentalidade da 
garantia destes.

2. DIREITOS DE PERSONALIDADE

Inicia-se discorrendo sobre aqueles que, de certo modo, sempre existiram 
considerando que conglobados pelo princípio da dignidade da pessoa humana, porém 
passam a ser valorizados simultaneamente à ideia de valorização do indivíduo. Falar-se-á 
sobre os direitos de personalidade, que embora não seja a temática central do presente 
trabalho, constituem-se como elementos essenciais para seu desenvolvimento.

Fachin (2014, p. 39), destaca que os direitos de personalidade adquirem dimensão 
substancial como resultantes da constituição do Estado Democrático de Direito, 
estruturando-se em bases jusnaturalistas caracterizando-se como essenciais e inerentes ao 
homem. O referido autor assevera que após a Segunda Guerra Mundial surge a necessidade 
de tutelar o indivíduo contra atuações desproporcionais do aparelho estatal, de forma que os 
direitos de personalidade e a dignidade da pessoa humana restam entretecidos, alcançando 
proteção constitucional e internacional.
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Em sentido análogo manifesta-se Diniz (2003, P. 118), descrevendo que a Declaração 
de Direitos de 1789 fomentou a proteção de direitos individuais e a valorização do homem 
e da liberdade em si, porém, em decorrência das severas agressões à dignidade humana 
ocorridas na 2ª Guerra Mundial, os direitos de personalidade adquirem relevância jurídica 
de tal forma que passam a ser tutelados na Assembleia Geral da ONU de 1948, na Convenção 
Europeia de 1950 e no Pacto Internacional das Nações Unidas.

Ante o exposto, podemos inferir que os direitos de personalidade, de fato, sempre 
existiram. Contudo, acontecimentos históricos de relevância ensejaram seu reconhecimento 
e positivação, eis que quando da violação destes, constatou-se que automaticamente restaria 
violada a dignidade da pessoa humana. Portanto, necessária a tutela do Estado em favor destes.

Moraes (1997, p. 103) discorre que os chamados direitos de personalidade ora 
discutidos compreendem todos os que se encontram no viés mais íntimo do indivíduo 
e não podem ser estimados de forma econômica, sendo necessário, nesse sentido, que a 
tutela destes se dê de forma generalista e pautada primordialmente na dignidade da pessoa 
humana, em conformidade com o texto constitucional.

Brandelli (2003, p. 197) assevera que dignidade da pessoa humana constitui-
se na máxima de nosso ordenamento jurídico, e, além de carregar em si os direitos de 
personalidade, também constitui em si direito fundamental, de forma que jamais poderá 
ser limitada, haja vista que constitucionalmente prevista. Assim, para o autor, além de o 
legislador ter o dever de elaborar textos que atendam a previsão constitucional, o intérprete, 
ao aplica-los, deve levar em consideração essa máxima.

Tais direitos possuem características próprias, que, conforme o art. 11º do Código 
Civil, constituem-se na intransmissibilidade, irrenunciabilidade e indisponibilidade, salvo 
exceções previstas em lei. Fachin (2014, p. 40) descreve que o direito ao nome é um desses 
direitos de personalidade discutidos até o momento, e positivado no Código Civil de 2002. 
De acordo com o autor, o direito ao nome tem caráter de essencialidade, considerando 
que a partir deste se alcança a individualização e reconhecimento do sujeito, devendo, 
consequentemente, ser amplamente tutelado. 

Compreendida a fundamentalidade dos direitos de personalidade, resta 
automaticamente compreendida a essencialidade do direito fundamental ao nome – o qual 
será objeto de uma maior análise para que se alcance a análise proposta no presente trabalho.

2.1. Direito fundamental ao nome

Para o ordenamento jurídico brasileiro, o nome, em si, possui caráter definitivo, 
considerando que somente dentro das hipóteses legalmente dispostas o indivíduo poderá 
alterá-lo, não havendo discricionariedade nesse caso. Para Fachin (2014, p. 37), ainda que 
se considere a relevância do instituto do nome, a identidade de um indivíduo transpassa, 
refletindo no meio social, cultural, político e ideológico vivenciado por este. Assim, a 
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identidade é constituída por como esse sujeito se reconhece e se vê reconhecido no meio em 
que vive, havendo um caráter de complexidade maior do que os rótulos usualmente utilizados.

De acordo com Schreiber (2013, p. 211), a partir da década de 1970 foi desenvolvido 
pela doutrina italiana o direito à identidade pessoal, no qual estaria inserida a proteção 
ao nome, além de alcançar todas as formas de representação do indivíduo em sociedade. 
O autor conceitua como o um “direito de ‘ser si mesmo’ (diritto as essere se stesso)” que 
alcança também a imagem da pessoa no meio em que vive, conglobada com todas as suas 
demais características ideológicas, religiosas morais e sociais adquiridas.

Pereira (2004, p. 234) dispõe que o nome nada mais é que o elemento que irá 
designar o indivíduo, constituindo-se em sua identificação na sociedade, de forma que, 
além de fazer parte da personalidade deste, indica também a origem familiar. No mesmo 
sentido, Hogemann (2014, p. 219) caracteriza o nome como “feição identificadora da pessoa 
humana”. Para a referida autora o nome é indispensável a todo e qualquer sujeito, de forma 
que é parte da personalidade deste em ambos os níveis: pessoal e civil. 2

Miranda (2000, p. 96) ressalta que conforme o crescimento e desenvolvimento do 
indivíduo, com consequente projeção na sociedade, o nome resta acoplado à personalidade, 
tornando-se parte indissociável desta.  Deve-se atentar que, o próprio Código Civil, após 
dispor quanto à proteção das integridades física e moral, garante em seu art. 16 que “Toda 
pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome”.

Nesse sentido, Pereira (2004, p. 245) afirma que ante o aspecto público do direito 
ao nome, o ordenamento jurídico dispõe o caráter compulsório do assento de nascimento, 
onde constará o nome que designará o indivíduo, e sobre o qual a regra da imutabilidade irá 
refletir. No aspecto individual, para o autor, a pessoa tem a garantia de ser identificada pelo 
próprio nome e responder/evitar arbitrariedades de outros indivíduos.

Para Gomes (2008, p. 145) a corrente quer traz o melhor entendimento é a que dispõe 
o direito ao nome como um direito próprio de personalidade exercitável erga omnes e com 
objeto impossível de se mensurar, constituindo-se como direito sui generis, submetido à 
especial proteção da personalidade.

De acordo com Hogemann (2014, p. 220) o discurso que paira sobre o registro 
civil é estabelecido no fato de ter o indivíduo o direito personalíssimo ao registro civil de 
nascimento, que constitui documento de plena fundamentalidade para exercício de sua 
cidadania, bem como base para emissão de demais documentos necessários para que exerça 
atividades na vida civil. Ainda, ressalta que a emissão do registro, por sua vez, oficializa o 
nome civil e inclui o indivíduo em sociedade.

Porém, conforme será discutido no presente trabalho, determinados indivíduos 
encontraram por muito tempo seu direito ao nome, e consequentemente seu direito à 
identidade, obstado em razão do princípio da imutabilidade de que se reveste o registro civil 

2  “É parte integrante da personalidade por ser o sinal exterior pelo qual se designa, se individualiza e se 
reconhece a pessoa no seio familiar e da sociedade. Por isso, não é possível que uma pessoa exista sem 
essa designação pessoal. Desse modo, revela-se um dos requisitos básicos da nossa existência social. 
Não por acaso, o terceiro entre os direitos da criança, o nome civil, recebeu da Assembleia das Nações 
Unidas importância similar à nacionalidade”. (HOGEMANN, 2014, p. 219)
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no ordenamento jurídico brasileiro. Schreiber (2013, p. 211) ressalta a necessidade de que 
se apresente uma inversão na abordagem dos pedidos de modificação do nome em atenção 
ao princípio da dignidade da pessoa humana, de forma que o ‘motivo suficiente’ seja exigido 
para a rejeição do pedido, e não para o seu acolhimento.3  

Se considerada a fase atual no que concerne o reconhecimento de direitos positivados 
em Constituição, deve-se atentar que o princípio da imutabilidade, quando se fala em direito 
fundamental ao nome, não parece preponderar sobre demais valores, principalmente 
quando se busca respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana. Em sequência, a 
imutabilidade e sua relativização ante os dispositivos legais serão brevemente abordadas, a 
fim de fundamentar o tema central do presente trabalho.

2.2 Nome civil e flexibilização da imutabilidade

Santos (2006, p. 44) afirma que o registro civil no Brasil se torna obrigatório tão 
somente a partir do final do século XIX, considerando que até então a certidão de batismo, 
para católicos, era utilizada como prova de idade e filiação. Atualmente, a imperatividade 
de registro civil e consequentemente, do nome, consta no art. 50 da Lei 6.015/73, a 
qual estabelece que todos os nascimentos ocorridos em território nacional deverão ser 
registrados, em prazo e local estipulados.4 

Em regra, aplica-se ao registro civil no ordenamento jurídico brasileiro o princípio 
da imutabilidade. Previsto no caput do art. 58 da Lei de Registros Públicos, entendia-se que, 
uma vez registrado o nome não poderia ser modificado, buscando a garantia de identificação 
dos indivíduos. A modificação deste artigo se deu com a Lei 9.708 de 1998 que acrescentou 
ao texto a admissão da substituição por apelidos públicos notórios. Atualmente, ressalta-se 
que consta ainda, ao lado do mesmo artigo (VIDE ADIN Nº 4.275), contudo, esse assunto 
será abordado em tópico próprio.

Assim, Andrade Neto e Alves (2015, p. 70) asseveram que desde que a Lei nº 9.708/98 
entrou em vigor, pode-se considerar que a regra é a definitividade do nome, havendo a 
possibilidade de alteração deste, quando de acordo com o previsto em legislação. No presente 
será discutida a imutabilidade, considerando que amplamente adotada pela doutrina, 
e abordada como motivação para negativas de retificação em inúmeras ocasiões. Fachin 
(2014, p. 41) dispõe que a imutabilidade de fato é relativa, tendo em vista, especialmente 
as exceções legais que retiram o caráter absoluto do princípio. Assim, para o autor, a 
relativização desta já não se centra na limitação por meio de critérios hermenêuticos, mas 
se dá considerando as previsões legais autorizativas de mudança do nome.

3  “Somente assim o direito ao nome pode assumir sua verdadeira vocação de direito da personalidade, 
atraindo para a esfera de autodeterminação pessoal não a mera questão do uso do nome, mas também 
a sua definição, como símbolo primeiro de identificação da pessoa. É sob essa perspectiva que o direito 
ao nome deve ser examinado.” (SCHREIBER, 2013, p. 191).

4  “Art. 50 – Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a registro, no lugar em 
que tiver ocorrido o parto ou no lugar da residência dos pais, dentro do prazo de quinze dias,  que será 
ampliado em até três meses para os lugares distantes mais de trinta quilômetros da sede do cartório. 
(...)” (BRASIL, Lei 6.015 de 31 de dezembro de 1973).
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De fato, conforme exposto pelo autor acima referido, a relativização da imutabilidade 
está prevista na legislação brasileira: a Lei 9.708/98 prevê a substituição do prenome por 
apelido notório ou mesmo a adição deste ao prenome; ainda, o art. 45, § 2º da Lei 8.069/90, 
quando da adoção, autoriza a alteração do prenome. Na Lei de Registros Públicos, o art. 57 
determina que quando da alteração de um nome, esta deve obrigatoriamente ser arquivada 
através de averbação à margem do registro de nascimento e publicada pela imprensa oficial 
com identificação do nome modificado e novo nome. 

Quanto à previsão do art. 58, inserida pela Lei 9.708/98, Venosa (2010, p. 189) 
considera que é perfeitamente adequada à tendência brasileira, de forma que importou em 
flexibilização do conceito de imutabilidade. Porém, Schreiber (2013, p. 191) ressalta que não 
se deve dar permissão contínua para que o sujeito altere o nome, de forma que carregue o 
propósito de fraudar a sociedade – contudo, insere ressalva, aduzindo que da mesma forma 
não se pode utilizar a imutabilidade absoluta como argumento para autorizar a presunção 
de má-fé sobre todo aquele que deseje alterar o nome.

Veja-se, conforme amplamente debatido, o indivíduo é reconhecido em sociedade 
pelo seu nome, de forma que se pode considerar que quando isso não ocorre, o registro civil 
descumpre o próprio dispositivo legal, pois não espelha a realidade.  No presente estudo, 
observa-se a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADIN 4275 sob as mais amplas 
perspectivas. Até então, o ordenamento brasileiro não dispunha de norma expressa que 
abordasse a problemática do transexualismo, restando ao judiciário apreciar a questão.

Fachin (2014, p. 50) afirma que não apenas encontram-se inúmeras justificativas 
infraconstitucionais para que se fundamente a alteração do nome para transexuais, mas 
encontra-se, principalmente, o fundamento constitucional, consubstanciado nos princípios 
da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. Para o autor, a dignidade da pessoa 
humana é intrínseca ao conceito de identidade, de forma que uma vida digna requer a 
possibilidade de autorreconhecimento e reconhecimento da sociedade.

Considerando que elucidada a questão de que a relativização da imutabilidade 
do nome civil se deu em momento anterior ao questionamento de possibilidade de 
adequação do nome civil do transexual à sua identidade de gênero, pretende-se abordar 
especificamente o direito ao nome e identidade desse grupo, e, posteriormente, os reflexos 
do recente julgamento do Supremo Tribunal Federal em sua decisão inovadora acerca da 
problemática.

3. BREVES APONTAMENTOS SOBRE IDENTIDADE DE GÊNERO 
E TRANSEXUALIDADE

Para que se entenda identidade de gênero, deve-se observar que está intrinsicamente 
atrelada ao patamar sentimental do indivíduo – a forma como este se sente em relação a 
sua identidade. Assim, a identidade de gênero poderia ser entendida como a exteriorização, 
pelo indivíduo, de sua identidade social. 
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Fachin (2014, p. 45) afirma que a definição de sexo biológico é constituída por “conjunto 
de características fisiológicas, nas quais se encontram as informações cromossômicas, os 
órgãos genitais e os caracteres secundários capazes de diferenciar machos e fêmeas”. Assim, 
o autor refere que sexo teria tal matriz biológica. Em continuidade, refere ainda que gênero 
vai além, extrapolando as limitações concernentes ao sexo biológico, tendo em vista que a 
identidade de um sujeito é constituída por muito mais que suas características biológicas e 
anatômicas.5 

Assim, ainda, Fachin (2014, p. 46) ressalta que a categoria gênero é infinitamente 
mais ampla que o sexo biológico, na medida em que, além dos elementos biológicos do 
corpo, os elementos sociais, culturais, históricos e psicológicos são influenciadores na 
constituição do gênero, não havendo, desse modo, “uma decorrência lógica entre sexo e 
gênero”. 6  Assim, o autor assevera que compreender identidade de gênero é fundamental 
para que se compreenda a transexualidade, de forma que consiste na maneira com que o 
indivíduo se apresenta para o meio, bem como na maneira com que este se identifica, sem 
que se encontre uma relação intrínseca à sua condição biológica.

Já abordando definições de transexualidade, tema que dá escopo ao presente 
trabalho, para Diniz (2002, p. 231) a transexualidade constitui-se como condição sexual 
em que o indivíduo identifica-se psicologicamente com sexo oposto ao seu, apresentando 
rejeição a sua identidade genética e biológica. Ainda, assevera que apresenta-se como uma 
anomalia que se manifesta durante o desenvolvimento da estrutura nervosa central quando 
em estado embrionário, não havendo qualquer alteração em suas capacidades intelectuais 
e profissionais. De forma pertinente, Brito, Cabral e Paixão (2017, p. 5) ressaltam que a 
transexualidade deve ser vista como questão de identidade, e não como “transvio sexual, 
uma doença mental, contagiosa e debilitante”. Deve-se atentar que, não se trata de orientação 
sexual, tampouco de escolha do indivíduo.

A Resolução do CFM de nº 1.955/2010 define o transexual como “portador de 
desvio psicológico permanente de identidade sexual, com rejeição do fenótipo e tendência 
à automutilação e ou autoextermínio”. Ainda, a Classificação Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados à Saúde (CID 10) que publicada pela OMS, aponta transexualidade 
como doença. Nery (2011, p. 11) ressalta que os movimentos transgênero saem em busca 
da exclusão do sufixo “ismo” da palavra (transexualismo) a fim de que seja evitada a 
patologização da identidade de gênero referida. 

5  O autor refere a complexidade de se definir gênero: “O conceito de gênero é formulado, numa certa 
perspectiva, a partir de discussões dos movimentos feministas, justamente para contrapor a noção de 
sexo biológico. Não se trata de negar totalmente a biologia dos corpos, mas enfatizar que existe uma 
construção social e histórica sobre as características biológicas”. (FACHIN, 2014, p. 45).

6  Nesse ponto o autor faz referência à Teoria Queer, que baseada no pós-estruturalismo, especialmente 
em Michel Focault, pretende desconstruir a classificação do indivíduo com base em suas característi-
cas corporais, além de problematizar os comportamentos específicos que são precipuamente atribuí-
dos a cada um dos gêneros. Ainda, propõe o questionamento da classificação de gêneros em feminino/
masculino, de forma que considera que existem padrões de gênero não enquadrados no modo binário. 
(FACHIN, 2014, p. 46).
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Conforme dispõe Hogemann (2014, p. 224), a não coincidência entre o sexo 
anatômico e psicológico é estopim para incontáveis problemas para o indivíduo, que, além 
de necessitar lidar com o conflito na esfera individual, terá repercussões nas áreas médica 
e jurídica. O transexual é submetido a constante sensação de que foi vítima de engano da 
natureza, e é levado a buscar a adequação da sua realidade externa à psique. 7 

Assim, ante o acima exposto, deve-se reconhecer que o direito à identidade, em 
especial à identidade de gênero é direito de personalidade que possui como princípio 
basilar a dignidade da pessoa humana e adentra o rol de direitos intangíveis do indivíduo. 
Ao transexual deve ser garantido o direito de expressar seu genero psicossocial e viver de 
acordo com este, em respeito ao reconhecimento de sua identidade.

3.1. Do direito à mudança de nome e sexo no Registro Civil

Conforme anteriormente exposto, o direito fundamental ao nome consubstancia-
se em direito de personalidade, e deve ser tutelado porquanto decorrente do princípio 
de dignidade da pessoa humana. Em especial, deve-se atentar para a adequação deste à 
identidade em que o indivíduo se reconhece – motivo pelo qual o direito à alteração do 
nome dos transexuais é tema de extrema relevância.

Hogemann (2014, p. 220), em pertinente colocação, recorda que ante o pressuposto 
fundamental de dinamismo do direito bem como vocação para regulação das relações 
sociais, não há que se falar em discriminação, seja qual for a opção de gênero ou sexo 
escolhida pelo indivíduo, em risco de restarem violados os princípios constitucionais de 
isonomia e dignidade da pessoa humana. Ainda, afirma que é dever do Estado garantir a 
participação “ativa e corresponsável” do indivíduo nos direitos relacionados à sua própria 
existência e vida.

Independentemente das divergências médicas acerca do caráter da transexualidade 
e sua incidência no indivíduo, a tarefa do Direito é buscar que se garanta, indistintamente, 
a dignidade da pessoa humana, conforme dispõe o texto constitucional. Diversos direitos 
fundamentais decorrentes de tal princípio fundamentam a tutela da identidade de tais 
indivíduos, podendo-se mencionar o respeito à intimidade, privacidade, liberdade, 
autodeterminação, dentre outros. Há que se considerar não apenas o que se garante ao 
indivíduo quando da concessão, mas do que este é privado quando da negativa. 

Jorge (2008, p. 129) assevera que, nos princípios, encontra-se a fundamentação 
segura para que se solucione a alteração do sexo jurídico e prenome, considerando que sem 
a alteração restariam violações à intimidade e honra, tendo em vista o constrangimento 

7  “Um Estado democrático e justo deve ter como princípio básico a tolerância, atentar para a multi-
plicidade de vontades e respeitar as diferenças. O transexual é diferente dos padrões que a sociedade 
elegeu como sendo normais, o que nem por isso permite que seja considerado anormal”. (HOGE-
MANN, 2014, p. 224).
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passado pelo indivíduo a cada vez que necessária sua identificação.8 No mesmo sentido 
Sanches (2011, p. 425), quando discorre que a busca pela felicidade em consonância com a 
adaptação da personalidade do indivíduo e representação social são temas de importância 
e atualidade no direito. A autora atribui a importância do assunto em razão de serem nome 
e gênero destinados à pessoa quando do nascimento, e esta destinação irá pautar toda sua 
representação em sociedade, podendo representar extrema infelicidade quando não forem 
correspondentes à realidade.

Para Hogemann (2014, p. 218) o fato de a Constituição garantir a proteção da 
dignidade da pessoa humana, bem como o respeito às diferenças individuais é motivo 
fundamentador da “devida adequação da designação nominativa de travestis, transexuais e 
transgêneros”, de forma a garantir coerência com preceitos de Direitos Humanos e Direito 
Internacional. Ainda, ressalta que a inexistência de leis específicas quanto à matéria fazem 
do processo judicial para alteração um processo dependente de inúmeros fatores, tais como 
“valores, costumes, moralismos e preconceitos vinculados à condição de indivíduo que 
existe por trás de cada toga”.

Observa-se que o assunto discutido é de importância extrema, considerando, 
principalmente, o alto número de processos judiciais que eram movidos por transexuais, 
buscando no Poder Judiciário o direito de adequação de suas identidades à registros civis, 
sem que houvesse, até então, entendimento fixado. Ademais, deve-se ressaltar que, ante a 
inexistência de legislação específica, estes se mantinham sempre a mercê do entendimento 
do julgador, podendo permanecer sem o alcance do direito, e sendo continuamente 
submetidos a situações constrangedoras que exacerbam a sensação de não-pertencimento.

Fachin (2014, p. 54) posiciona-se de forma contrária à exigência de submissão ao 
procedimento cirúrgico, afirmando que tendo em vista que o órgão biológico não constitui 
premissa para a configuração da identidade de gênero, há que se compreender o desejo 
de um transexual em mantê-lo. Ainda, afirma que exigir do transexual a submissão ao 
procedimento cirúrgico importaria em infração ao direito ao próprio corpo.

Nesse sentido, Fachin (2014, p. 59) apud Sanches, que afirma que o gênero sexual é 
delineado pela função social, podendo ser caracterizado como fenótipo comportamental. 
Desta forma, a mudança do gênero sexual deve ser realizada quando restar demonstrado 
que “socialmente” o indivíduo possui sexo diferente daquele que suporta fisicamente. 
Ainda, Fachin (2014, p. 56) argumenta que o indivíduo não pode ser penalizado por 
não estar disposto a se submeter aos riscos de tal operação, considerando que o direito 
fundamental à identidade do sujeito pode ser garantido sem que este tenha de suportar o 
ônus do procedimento.

Já quanto à alteração do sexo em registro, Schreiber (2013, p. 208), ressalta que a 
função primordial do registro civil é proporcionar segurança à vida em sociedade, de forma 
que caso um registro designe a um indivíduo um sexo que ele não assume em sua vida 

8  “A busca da felicidade (emancipação) do indivíduo, não pode ser impedida pelo direito, mantendo-o 
no estado de anomia e anomalia, de forma a expressar o desprezo da realidade em flagrante discrimi-
nação.” ( JORGE, 2008, p. 129)
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social, esse registro é falso e merece correção. Para o autor, da mesma forma que o nome, o 
sexo não pode ser considerado “estado registral imutável” – do contrário, deve ser reservada 
ao sexo a mesma abordagem que se dá ao nome, reconhecendo-o como “esfera de livre 
atuação e desenvolvimento da pessoa”.

Brito, Cabral e Paixão (2017, p. 13) afirmam a necessidade de o registro corresponder 
à realidade, devendo ambos, prenome e gênero, constar de forma integral no documento 
do indivíduo. Fachin (2014, p. 56) ressalta que a imprescindibilidade de atendimento de 
tal demanda, também se fundamenta em demais problemas decorrentes do preconceito 
existente na sociedade. O autor descreve índices divulgados e conhecidos que apontam 
evasão escolar por parte dos transexuais em valores correspondentes a 73%.

Ainda, Maria Helena Diniz (2011, p.331), considera que quando realizada a 
adequação do prenome, de forma alguma deve-se referir a mudança de sexo nos documentos 
do transexual, tampouco deve-se averbar o registro civil com ressalva, pois constituiria em 
obstáculo para a integração total do indivíduo na sociedade. Ademais, a fim de defender 
a não ressalva da mudança de sexo no registro, argumenta-se que primordialmente deve 
ser resguardado o princípio da intimidade do indivíduo em detrimento ao princípio da 
publicidade, de forma que o indivíduo possui o direito de obter novo registro civil.

Deve-se considerar que, a ideia de dignidade da pessoa humana é correspondente 
ao respeito ao indivíduo de maneira completa, não havendo possibilidade de individualizar 
direitos que se caracterizam como universais. Veja-se que os direitos subjetivos 
compreendem o direito ao próprio corpo, bem como a liberdade de opção em busca da 
felicidade consubstanciada numa vida digna através do reconhecimento de sua identidade. 
A possibilidade de ter sua identidade reconhecida civilmente não apenas retira o sujeito da 
submissão a situações contínuas de constrangimento, mas o retira da marginalização e o 
torna apto a exercer livremente as demais atividades da vida civil.

3.2. Evolução jurídica e normativa quanto à utilização do nome social e alteração 
de registro civil

Inicialmente, necessário ressaltar que não há como se falar em Estado Democrático 
de Direito sem que haja plena aceitação da diversidade, tendo em vista a imprescindibilidade 
de aplicação do princípio da igualdade bem como da obrigatoriedade de reconhecimento ao 
direito de gênero como direito fundamental do indivíduo. Ainda, não há como se construir 
plenamente a igualdade sem que se busque incluir as minorias vulneráveis perante a 
sociedade.

No que concerne o reconhecimento do direito de identidade de gênero, no Brasil 
pode-se observar que a edição do Decreto 8.727 de 28 de abril de 2016 resultou em reflexos 
práticos, considerando sua disposição quanto ao uso do nome social e reconhecimento 
da identidade de gênero das pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração 
pública federal direta, autárquica e fundacional.  Ainda, em 18 de julho de 2017, foi editada 
a Instrução Normativa RFB nº 1718 que alterou a Instrução Normativa RFB nº 1.548 de 
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13 de fevereiro de 2015, passando a constar dentre as possibilidades de alteração de dados 
cadastrais no CPF, a inclusão do nome social.

Anteriormente, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria 1.820/2009 dispõe 
que no âmbito da rede de serviços de saúde, travestis e transexuais possuem o direito 
de registrar o nome social, independentemente de Registro Civil, sendo assegurado ao 
indivíduo o atendimento pelo nome de sua preferência. Da mesma forma o Ministério da 
Educação, que pela Portaria 1.612/2011 deu aos agentes públicos deste Ministério o direito 
a escolher o tratamento nominal de sua preferência, restando às autarquias vinculadas a 
tarefa de regulamentar a matéria de acordo com sua competência. Também o Ministério do 
Planejamento já previa por meio da Portaria nº 233/2010 o direito dos servidores públicos da 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional a utilização do nome social.

No Estado de São Paulo o Decreto nº 55.588/2010 autoriza o tratamento pelo nome 
social em órgãos públicos, de forma que travestis e transexuais podem indicar o nome pelo 
qual desejam ser tratados quando do atendimento. No mesmo sentido, desde janeiro de 
2011, a Universidade de São Paulo faz constar o nome social de alunos e alunas travestis e 
transexuais em documentos acadêmicos.

Quanto à jurisprudência, o que se pode observar é que esta vinha alterando o 
entendimento ao longo dos anos. Em 2007, em julgamento de recurso especial interposto 
pelo Ministério Público em face de decisão que autorizou um transexual a ter seu nome 
e sexo alterados no registro civil sem que fosse dada publicidade, o STJ deu provimento, 
determinando a averbação no registro civil, registrando-se que a modificação do nome e 
do sexo do recorrido se deu em razão de decisão judicial. 9 Contudo, em 2009, a mesma 
turma do STJ (3ª) julgou caso idêntico ao anterior autorizando o transexual a alterar nome e 
sexo em registro civil sem que se fizesse constar em registro que a alteração teria partido de 
decisão judicial. Fundamentou-se a decisão em comento na dignidade da pessoa humana, 
para que se garantisse ao redesignado o exercício de direitos civis, sem restrições de cunho 
discriminatório ou intolerância.10

O que se questiona a partir do exposto é: tais regulamentações esgotam a matéria a 
ponto de plenamente atenderem ao direito de reconhecimento à identidade de gênero dos 
transexuais e transgêneros, ou apenas tem caráter de medidas paliativas? Considerando que o 
uso do nome social não garante o alcance dos demais direitos fundamentais desse indivíduo, 
de forma que em seu documento, seu nome e seu gênero não são efetivamente alterados, e 
seu direito à privacidade permanece violado ante a submissão a situações constrangedoras, 
entende-se pelo caráter paliativo. Basta observar a fundamentação da segunda decisão do 
STJ acima mencionada, que refere que a efetiva alteração do registro civil (inclusive, sem 
averbação) garantiria ao indivíduo o pleno exercício de seus direitos civis.

Deve-se atentar para os lados positivos e negativos do uso do nome social: em 
perspectiva positiva, o reconhecimento do nome social na vida prática constitui ferramenta 

9  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão. Recurso Especial nº 678.933 da 3ª Turma. Relator 
Min. Carlos Alberto Menezes Direito. Brasília, 22 mar. 2007

10  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão. Recurso Especial nº 1.008.398 da 3ª Turma. 
Direito civil. Relator Min. Nancy Andrighi. Brasília, 15 out. 2009.
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de enfrentamento à discriminação sexual e preconceito. Em perspectiva negativa, de fato, 
constitui paliativo ante as dificuldades até então encontradas para alteração do registro. 
Bento (2014, p. 166) possui posição extremada a respeito do nome social, afirmando que as 
elites “econômicas, políticas, raciais, de gênero e sexual” utilizam-se da estrutura estatal para 
impedir o avanço de direitos das minorias. Para a autora, tais elites, estão majoritariamente 
na representação política brasileira, e consequentemente garantem que a aprovação de leis 
que estendem conquistas aos grupos vulneráveis “são feitas a conta-gotas, aos pedaços. 
E assim, se garante que os excluídos sejam incluídos para continuarem a ser excluídos”. 
(BENTO, 2014, p. 166)

4. ADI 4275

O Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria Geral da República, em 
ação firmada pela Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira ingressou em julho de 
2009 com Ação Direta de Inconstitucionalidade junto ao STF, visando dar ao art. 58 da 
Lei 6.015/73 interpretação correspondente à Constituição Federal brasileira. O objetivo 
principal era o reconhecimento, aos transexuais, independentemente de cirurgia de 
transgenitalização, do direito de substituir prenome e sexo no registro civil.

A ADI 4275 apresentou, em sua petição inicial, os pressupostos teóricos da 
discussão, bem como apoiou-se nos pressupostos jurídicos de principal fundamentação 
do pedido, destacando-se sempre, a menção ao princípio fundamental da dignidade da 
pessoa humana, liberdade e privacidade. Ainda, a ADI ressalta a imprescindibilidade de 
que não apenas o prenome seja alterado, mas também o sexo, considerando que manter o 
sexo biológico nomeado no documento enseja a continuidade do indivíduo em situação 
de constrangimento. Por fim, afirma que o direito fundamental à identidade de gênero 
acarreta da mesma forma ao direito à troca de prenome, independentemente de realização 
de cirurgia, quando o gênero apresentado não estiver de acordo com o sexo biológico do 
indivíduo – considerando que não é a cirurgia que concede ao indivíduo a condição de 
transexual.

Quanto aos indivíduos que não realizaram a cirurgia de transgenitalização, a petição 
propôs que fossem fixados os seguintes requisitos para a concessão das alterações de 
prenome e sexo no registro civil:

pessoas a partir de 18 anos de idade, que se encontram há pelo 
menos três anos sob a convicção de pertencer ao gênero oposto ao 
biológico, e seja presumível, com alta probabilidade, que não mais 
modificarão a sua identidade de gênero, requisitos que devem ser 
atestados por um grupo de especialistas que avaliem aspectos 
psicológicos, médicos e sociais. 



301

O julgamento da referida ADI foi iniciado em 2017, pelo Supremo Tribunal Federal, 
sendo retomado em 28 de fevereiro de 2018 e concluso em 01 de março, dando procedência à 
ação para, dar a interpretação do art. 58 da Lei de Registros Públicos, conforme a Constituição 
e o Pacto de São José da Costa Rica, reconhecendo aos transgêneros, independentemente 
da realização da cirurgia de transgenitalização ou realização de tratamentos hormonais ou 
patologizantes, o direito à alteração de prenome e sexo diretamente no registro civil, por 
requerimento.

Destaca-se trecho do voto do Ministro Luis Edson Fachin, quanto à desnecessidade 
de submissão à procedimentos cirúrgicos para a alteração de prenome e sexo:

Dito isto, figura-me inviável e completamente atentatório aos 
princípios da dignidade da pessoa humana, da integridade física 
e da autonomia da vontade, condicionar o exercício do legítimo 
direito à identidade à realização de um procedimento cirúrgico 
ou de qualquer outro meio de se atestar a identidade de uma 
pessoa. Evidencia-se, assim, com olhar solidário e empático sobre 
o outro, que inadmitir a alteração do gênero no assento de registro 
civil é atitude absolutamente violadora de sua dignidade e de sua 
liberdade de ser, na medida em que não reconhece sua identidade 
sexual, negando-lhe o pleno exercício de sua afirmação pública. 

A decisão, atendendo ao anseio dos movimentos sociais LGBT que ansiavam 
pela autorização, considerando as dificuldades encontradas e a insegurança jurídica, foi 
considerada o resgate da dignidade. Observa-se que, conforme os princípios e posições 
acima abordados, o STF votou de forma a garantir a cidadania ao indivíduo transgênero, 
de forma que direitos fundamentais básicos se davam por violados em razão da limitação 
encontrada na legislação – ou falta dela.

Ante a decisão ora comentada, está garantido ao cidadão transgênero a alteração 
de prenome e sexo diretamente no registro civil, independentemente de submissão 
a procedimento de transgenitalização, bem como qualquer tratamento hormonal ou 
patologizante. Considerando a dimensão da decisão em questão, vê-se necessário discutir 
seus efeitos imediatos – a aplicação da decisão nos cartórios de registro civil e suas 
implicações. 

4.1. Dos possíveis reflexos da ADI e suas implicações

Já extensamente discutida a resistência encontrada pelos transexuais e transgêneros 
ao longo dos anos, quando das tentativas de alteração do registro civil a fim de fazer constar 
o sexo de identidade, bem como o nome social – ainda que constituísse direito fundamental 
desses indivíduos.

A partir da decisão do STF na ADI 4275 garantindo esse direito à pessoa trans, 
surgiram questionamentos que pertinente tornar objeto de discussão: qual o efeito prático 
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da decisão em questão? Quais os reflexos desta nos Serviços de Registros Civis de Pessoas 
Naturais?

Inicialmente, deve-se ressaltar que decisões do Supremo Tribunal Federal em Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade, são consideradas decisões com “força de lei”, considerando 
seu efeito vinculante e eficácia erga omnes11.  Observa-se, inclusive, que não há na decisão 
remissão a regulamentação posterior, de forma que sua eficácia é imediata.

Quanto ao procedimento, da mesma forma que os realizados anteriormente mediante 
decisão judicial, a partir dessa decisão torna-se necessária tão somente declaração do 
requerente para que o ato seja concretizado. Contudo, dúvidas subsistiram quanto à forma 
de efetivação da decisão. É o que se observa na decisão abaixo transcrita, da Corregedoria 
do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

SEI Nº 0020593-47.2018.8.16.6000
I - Trata-se de consulta formulada por Mireila Mença da Silva 
Rebenhorst, do Serviço Distrital de São Tomé, da Comarca de 
Cianorte, nos seguintes termos:
“(...)
A decisão apenas ordena aos Ofícios de Registro Civil das Pessoas 
Naturais a proceder a alteração do prenome e sexo, independente 
de cirurgia de transgenitalização ou de realização de tratamentos 
hormonais ou patologizantes, mediante requerimento da parte 
interessada. Sabemos que os Ofícios de Registro Civil devem 
sim cumprir a decisão, mas para levá-la a efeito imprescindível 
a regulamentação para que a segurança jurídica do ato a ser 
praticado não seja comprometida. Diante dos motivos acima 
expostos, solicito orientação de como proceder para efetivar o 
direito dos transgêneros conferidos pela decisão do STF”.
II - Da análise do Pedido de Providências nº 0005184-
05.2016.2.00.0000, infere-se que o Corregedor Nacional de Justiça 
determinou a expedição do ofício as Corregedorias da Justiça dos 
Estados e do Distrito Federal, à ARPEN e a ANOREG/BR para 
que se manifestem sobre a decisão proferida na ADI 4.257 e sobre 
a decisão de ato normativo regulamentador pela Corregedoria 
Nacional da Justiça, sob o fundamento de que:
“O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento de 
ADI 4275 de relatoria do Ministro Dias Toffoli deu interpretação 
conforme ao art. 58 da Lei n. 6.015/1973 no sentido de ser possível 

11  “Art. 102. (...) §2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Fede-
ral, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produ-
zirão 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.”(BRASIL, Cons-
tituição da República Federativa do Brasil de 1988).
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a alteração de prenome e gênero no registro civil mediante 
averbação no registro original, independentemente de cirurgia de 
redesignação sexual e/ou autorização judicial.
Assim, tendo em vista o teor da decisão proferida pelo STF sobre 
a matéria, é de rigor que a Corregedoria Nacional de Justiça 
proceda a uniformização da questão em todo território nacional”.
Assim, depreende-se que a questão será regulamentada pela 
Corregedoria Nacional de Justiça, após a publicação do inteiro 
teor da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.275, 
motivo pelo qual os Serviços de Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Paraná deverão aguardar a disponibilização 
do ato normativo regulamentador pela Corregedoria Nacional de 
Justiça. 

Assim, observa-se que permanecem dúvidas nos Ofícios de Registro Civil quanto 
à aplicação da decisão proferida na ADI 4275. Ademais, sabe-se que a decisão vincula o 
princípio da eficiência ao serviço público de registro civil, bem como do dever de sigilo 
quanto às averbações de alteração de nome, de forma que resulta na possibilidade de 
descumprimento de dever funcional por parte dos Oficiais.

Cumpre ressaltar, especialmente, a benesse em relação à consequente desjudicialização 
em decorrência da alteração no procedimento. Anteriormente, inúmeras ações eram 
ajuizadas – ainda eivadas de dúvidas quanto à competência (se Vara da Fazenda ou Vara da 
Família), quanto aos requisitos, quanto à necessidade de cirurgia. A insegurança jurídica 
fazia dos direitos da pessoa trans, consubstanciados primordialmente na dignidade da 
pessoa humana, fruto de processos incertos e, por vezes, supressores de direitos. Assim, há 
clara consagração do princípio da eficiência na prestação do serviço público, considerando 
que o procedimento realizado mediante simples requerimento, junto ao Ofício de Registro 
Civil, assemelha-se aos demais procedimentos disponibilizados ao cidadão.

Contudo, importante destacar que o dever do sigilo vinculado ao Oficial de 
Registro é imprescindível, considerando o direito fundamental à privacidade da pessoa 
trans. Conforme anteriormente descrito, esses são continuamente submetidos a situações 
constrangedoras em decorrência do preconceito subsistente na sociedade em relação à 
identidade de gênero adotada. Desta forma, a real efetivação do direito só será alcançada, 
se vier acompanhada do direito de privacidade desse indivíduo, que não pode ser exposto, 
salvo mediante ordem judicial.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observado no acima exposto que a dignidade da pessoa trans, considerando, 
principalmente, sua capacidade de autodeterminação, consubstancia-se na possibilidade de 
criação de sua própria identidade, e consequente reconhecimento desta perante a sociedade 
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em que vive. Contudo, para que alcance esse reconhecimento, demais direitos fundamentais 
como direito ao nome e ao corpo necessitam serem resguardados – o que até então era 
matéria controversa, tendo em vista a ausência de regulamentação, e a judicialização com 
resultado incerto reiteradamente observada.

Ao iniciar a presente discussão, pretendeu-se abordar questionamentos básicos 
acerca da problemática, e em especial, quanto à decisão do Supremo Tribunal. O que se pode 
extrair é que, quanto o esgotamento proporcionado pelas normativas até então disponíveis à 
essa parcela da população, é que eram de fato insuficientes. O preconceito, a marginalidade 
e a supressão de direitos permaneciam ainda que com o uso do nome social, de forma que 
a judicialização para obtenção do direito era via única. Ainda, quanto às consequências 
imediatas, ainda que se saiba que a decisão do Supremo Tribunal nesses casos tenha efeito 
vinculante, erga omnes e de aplicação imediata, o que pode-se extrair é a incerteza acerca da 
aplicação. Desta feita, apesar da conquista ser, sem dúvida, grandiosa, ainda há necessidade 
de atividade dupla: institucional e social, a fim de não permitir a continuação de violação de 
direitos dessa população.
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ESTUPRO NOS PRESIDIOS

Rape in penal institution

Cátia Moraes Vieira1

SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 Psicologia, Sexo e Estupro. 3 O es-
tupro na Historia. 4 Estupros nos presídios. 5 Conclusão. 6. Re-
ferências

RESUMO: Este artigo pretende buscar o dever do Estado em re-
lação a responsabilidade do que acontece, especificamente, aos 
que estão sob sua tutela. O encarcerado necessita o respeito a sua 
dignidade humana e condições para que não volte a delinquir, 
infelizmente, há crimes “hediondos” que ocorrem nos presídios 
tais como o estupro e que o Estado é o maior responsável pelo 
ocorrido. Os apenados necessitam de acompanhamento médico 
e psicológico bem como respeito aos direitos fundamentais ine-
rentes a condição humana. A condição física, mental, emocional 
e social destes indivíduos sob a tutela do Estado aumenta a proba-
bilidade de cometimento de vários crimes, inclusive o de estupro. 
Necessária a intervenção do Estado sob pena de ser acusado de 
facilitar o delito acima.

Palavras-chave: estupro, presídios, Estado, necessidades, Direitos 
Humanos.

ABSTRACT: This article intends to seek the duty of the State 
in relation to the responsibility of what happens, specifically, to 
those who are under its tutelage. The prisoner needs respect for 
his human dignity and conditions so that he does not return to 
crime, unfortunately there are “heinous” crimes that occur in 
prisons such as rape and that the state is responsible for the most. 
The prisoners need medical and psychological monitoring as 
well as respect for the fundamental rights inherent to the human 
condition. The physical, mental, emotional, and social condition 
of these individuals under the tutelage of the State increases the 

1  Mestranda, UNIFIEO, Direitos Humanos, vieiraeoliveira.juridico@gmail.com
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likelihood of committing various offenses, including rape. State 
intervention required otherwise it will be accused of facilitating 
the above offense.

Keywords: rape, prisons, state, needs, human rights.

1. INTRODUÇÃO

O crime de estupro estudado neste artigo revela o fato do criminoso “constranger al-
guém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir 
que com ele se pratique outro ato libidinoso”2. 

Existem quatro os elementos que fazem parte deste delito e são eles:

Art. 1 São considerados hediondos os seguintes crimes, todos ti-
pificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - 
Código Penal, consumados ou tentados: (Redação dada pela Lei 
nº 8.930, de 1994) (Vide Lei nº 7.210, de 1984)
V - estupro (art. 213, caput e §§ 1o e 2o); (Redação dada pela Lei 
nº 12.015, de 2009)
V - estupro (art. 213, caput e §§ 1o e 2o); (Redação dada pela Lei 
nº 12.015, de 2009)3

Essa pratica criminosa, infelizmente, muitas das vezes é extralegal e, cruelmente, em 
alguns casos aceita pela própria administração da penitenciária que várias vezes finge não 
saber a ocorrência de crimes contra a honra ou de cunho sexual cometidos entre os deten-
tos que estão sob sua tutela.

A administração penitenciária não consegue cumprir seu papel central, que é, atra-
vés da privação da liberdade reeducar o detento condenando para que este seja reinserido 
na sociedade.

O Estado tem o dever legal de garantir que os direitos dos apenados sejam resguar-
dados e preservar sua segurança dentro do ambiente prisional.

2. PSICOLOGIA, SEXO E ESTUPRO

A psicologia conclui que sexo embora não seja uma necessidade vital é instintiva e as 
pessoas podem sim sentir além de vontade, necessidade de saciar seus desejos praticando o 
ato e sendo às vezes refém desses desejos, por conta do prazer falar mais alto. Assim, mesmo 
que todos nós, seres humanos normais, experimentamos desejos sexuais no decorrer da 

2  Código Penal (Luiz Regis Prado, Ano de publicação: 2017), art. 213, caput
3  Lei 8.072/90, art. 1º, V
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vida esses desejos são “necessidades” ou “direitos”, de que ninguém conseguiria viver sem 
satisfazê-los, ou de que reprimi-los prejudicaria a saúde psicológica. Por outro aspecto o 
crime de estupro tem como agente o estuprador que é tido pela psicologia como uma pessoa 
de impulsos sexuais mais exacerbados que a média.

Sexo, em seu sentido amplo, é um exercício sexual praticado a partir de dois ou mais 
seres, em busca de prazer ou reprodução. 

Para Abraham Maslow4, o homem era motivado segundo suas necessidades que se 
manifestavam em graus de importância onde as fisiológicas são as necessidades iniciais e as 
de realização pessoal são as necessidades finais. 

Todas essas necessidades humanas tinham grande poder sobre a motivação e reali-
zação do indivíduo que o faz prosseguir para outras necessidades que marcam uma pirâmi-
de hierárquica.

Nesta pirâmide denominada de “Hierarquia das Necessidades de Maslow”5, estão 
divididos os cinco principais tipos de necessidades do ser humano e como base lá está ele, o 
sexo, juntamente com a necessidade de respirar, comer, beber água e dormir.

Ou seja, a necessidade de perpetuar a conjunção carnal da espécie e o instinto sexual 
são requisitos que embora não vitais, são essenciais para os seres humanos. 

É algo que não nos foi ensinado por ninguém, nós simplesmente nascemos assim 
e mesmo sem tecnologia alguma, o ser humano já consegue por si só, instintivamente ter 
vontade a praticar o sexo com outra pessoa.

4   Abraham Harold Maslow (1908-1970)
5  Schultz, Duane P; Schultz, Sydney Ellen. História da Psicologia Moderna. 10ª ed. São Paulo: Cen-

gage Learning, 2016
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Temos o exemplo de que se duas pessoas vivessem isoladas sem noção da civilização 
e da cultura que todos conhecemos e adquirimos, estas iriam satisfazer as suas necessidades 
fisiológicas de acordo com os seus instintos, portanto, iriam comer, beber, dormir e, conse-
quentemente teriam um contato sexual, mesmo não sabendo o real significado de praticar 
o sexo.

Sigmund Freud, pai da psicanalise, desenvolveu diversas técnicas psicanalíticas 
como a interpretação de sonhos e a livre associação, em que o paciente é induzido a falar 
sobre tudo que lhe vem à mente. Ele como ateu reduzia Deus a um sonho do homem, uma 
vez que o homem sendo materialista, reduz-se ao seu corpo, o corpo ao desejo animal, o de-
sejo ao desejo sexual e o desejo sexual ao SEXO ou seja reducionismo sexual. A sexualidade 
é a fraqueza de todos – e a força: sexo é o principal motivador e denominador comum para 
todos nós, Freud observou esta luta lasciva em homens e mulheres; Os seres humanos são 
seres sexuais desde o inicio, ele observou ainda, que a excitação sexual vem de três direções: 
o mundo externo, o interior orgânico e a vida mental; em nossas fantasias sexuais evoca-
mos todos os tipos de cenários “estranhos e perversos”, adicionamos à excitação sexual e 
esperamos que levem ao prazer. Isso é normal e não significa que realmente queremos nos 
envolver em tais cenários.6

De acordo com Freud há ambivalência envolvida em todos os relacionamentos pró-
ximos e íntimos. No inconsciente há sentimentos fantasias e ideias que são negativas, de 
ódio e destrutividade, ou seja, Freud reconheceu que esta mistura de amor e ódio nas rela-
ções intimas é parte da natureza humana e não necessariamente patologia.

Na segunda metade do século XX, encontramos uma grande demanda em busca de 
satisfação e uma confusão entre desejos e necessidades. 

Esses conflitos entre necessidades e desejos recaem na negação dos valores objetivos 
e de uma lei moral natural igualmente objetiva. 

3. O ESTUPRO NA HISTÓRIA

O estupro é um crime hoje em dia, mas já foi aceito em muitas e muitas épocas da 
História Antiga, alguns documentados são os estupros de mulheres acusadas de bruxaria 
nos séculos XV.

Em algumas investigações sobre tortura, há anos atrás, as mulheres e crianças do 
sexo feminino tinham que ficar sem roupa, realizando a fantasia e os desejos dos estupra-
dores, evidentemente perversos, que procuraram se aproximar ou usar da força para saciar 
impulsos sexuais. 

Outro meio de tortura muito conhecido nos tempos antigos era a pera vaginal, ins-
trumento em forma de pera de aço, que se introduzia na vagina das presas. 

Esse instrumento era aberto por um parafuso e em casos extremos rasgar a vagina e 
o útero da vítima. 

6  Sigmund Freud (1856-1939)



311

Outrossim, esse tipo de introdução em si já é um ato de estupro, sem contar que se 
não for liquidado este crime dentro dos presídios acarretava mais e mais a vontade do ma-
níaco em continuar atacando as vítimas para satisfazer sua lascívia.

Há correntes de magistrados que consideram o estupro cabível de regime fechado 
sem tréguas para o “Habbeas Corpus”. 

STF - HABEAS CORPUS HC 111779 GO (STF)
Data de publicação: 09/06/2014
Ementa: HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 
PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. PREJUÍZO. 1. A superveniência da sentença 
condenatória altera o título da prisão. 2. Habeas Corpus prejudi-
cado. Cassada a liminar deferida.

STJ - HABEAS CORPUS HC 177276 GO 2010/0116393-9 (STJ)
Data de publicação: 29/05/2014
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁ-
VEL. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUGA DO INDICIADO. CONS-
TRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Ressalvada 
pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de 
Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e 
ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a con-
cessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso 
de poder ou teratologia. 2. Mostra-se devidamente justificada a 
prisão temporária do paciente para apuração do crime de estupro 
de vulnerável estando o paciente foragido. 3. Habeas corpus não 
conhecido.

STJ - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS RHC 
47525 DF 2014/0106874-8 (STJ)
Data de publicação: 22/08/2014
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ES-
TUPRO DE VULNERÁVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 
PROVA. ART. 156, I, DO CPP. JUSTIFICAÇÃO ADEQUADA. 
CABIMENTO. 1. O art. 156, inciso I, do Código de Processo Pe-
nal, permite seja a prova produzida de forma antecipada, desde 
que urgente, relevante, necessária, adequada e proporcional. 2. 
Na espécie não se tem como motivação o risco tão somente pelo 
decurso do tempo, mas a condição psicológica e a necessidade de 
proteção de crianças, vítimas vulneráveis de crime sexual - justifi-
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cativa adequada e relevante para a antecipação da prova. 3. Nega-
do provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.

STF - RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS RHC 
107379 DF (STF)
Data de publicação: 23/06/2014
Ementa: Ementa: Recurso ordinário em habeas corpus. Dosime-
tria da pena. Reexame de fatos e provas. Estupro (consumado e 
tentado), em continuidade delitiva. Aumento da pena devida-
mente justificado. 1. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça 
está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Fede-
ral no sentido de que, em sede de habeas corpus, não é possível 
promover uma rediscussão ampla dos fatos e provas utilizados 
pelas instâncias precedentes na dosimetria da pena privativa de 
liberdade. 2. O aumento da pena pela continuidade delitiva (½) 
foi devidamente justificado pelas instâncias de origem. 4. Recurso 
ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.

O número de estupros no Brasil superou o de homicídios dolosos, ou seja, tiveram 
mais pessoas estupradas do que mortas, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Públi-
ca. 

Ou seja, o registro de estupros cresceu mais de 100% e metade das vítimas de estupro 
no Brasil são as crianças. 

Com esses dados alarmantes o que estarrece mais ainda é o fato de que o estuprador 
nem sempre é um desconhecido, nem sempre está numa rua escura e deserta, às vezes ele 
está bem próximo, é conhecido e acima de qualquer suspeita. 

4. ESTUPROS NOS PRESÍDIOS

O estupro dentro do sistema prisional é o abuso sexual cometido àqueles que estão 
sob a tutela do Estado.

A Lei 12.015 de 07 de agosto de 2009 realizou uma significativa alteração na disci-
plina dos crimes sexuais. 

Com a mudança do Título VI do Código Penal, dando-lhe o nome de “Crimes con-
tra a Dignidade Sexual” e eliminando a antiga denominação de “Crimes contra os Costu-
mes”, este diploma legislativo, na visão da doutrina, estabeleceu como objeto jurídico da 
proteção normativa a dignidade sexual.

Estupro no cárcere se refere ao abuso sexual de presos por outros ou por agentes 
prisionais e de acordo com a lei supracitada, revogou o art. 214 do Código Penal e alterou o 
art. 213 do mesmo diploma, o estupro, que seria um crime praticado apenas contra pessoas 
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do sexo feminino (no caso masculino o termo seria violação ou abuso sexual), passou a ser 
entendido como uma violência sexual contra mulher ou homem.

O artigo que antes utilizava o termo “mulher” agora usa “alguém”: 

Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ame-
aça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele 
se pratique outro ato libidinoso. (grifo nosso).

Portanto, os estupros acontecem tanto em penitenciárias femininas quanto nas mas-
culinas, ou seja, o homem também pode ser vítima de estupro e não somente a mulher. 

Em nosso país não há estudos oficiais que comprovem a incidência de estupro nas 
prisões, mas é claro que existem vários relatórios produzidos por entidades brasileiras de 
defesa da mulher e com dados apontando situações de abuso contra presos nas carceragens 
de pelo menos cinco estados. 

O estupro feminino ou masculino ocorre em todos os lugares mais é no cárcere onde 
assume um caráter excepcional e recorrente.

5. Considerações finais

Em uma sociedade capitalista contemporânea, a eficiência de arrecadação de dinhei-
ro para qualquer “fundo” é notória os governantes só sabem arrecadar taxas da população, 
cobrar e cobrar e por fim não dão subsídios mínimos para que possamos ter uma vida digna 
e viver em paz.

Cuidar das dívidas externas me parece muito fútil esquecendo-se de que aqui dentro 
do país sofremos grandes “guerras” privadas, por conta da fome, da pobreza, da falta de 
hospitais, escolas e segurança pública.

Os Direitos Humanos devem englobar todo o meio, inclusive na hora de observar 
o que o Estado está fazendo em relação à população, que mata e morre, como vítimas da 
frieza e da corrupção. 

É necessário que o Estado tenha pelo menos o controle sobre suas mãos, no que diz 
respeito ao que está abaixo do seu teto, no caso em tela, estamos tratando de um crime que 
acontece nas penitenciárias brasileiras e todo mundo sai imune, menos a vítima, é claro.

O Estado deve manter políticas de socialização, equipe médica, psiquiatras e psi-
cólogos para que venham entender as necessidades de um homem médio, visando assim 
prevenir que o estupro não seja comum no mínimo dentro de um local totalmente regido 
por suas regras e sob sua tutela.

Deve haver policiamento, câmeras, e horas certas para que os presos tenham rela-
ções sexuais e que só tenham com quem realmente tem vontade de consumar o ato e não 
aqueles que pela “lei das prisões” são inferiores.
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Falta perspicácia e inteligência na hora de controlar o meio, hipocrisia é deixar as 
coisas como estão, os crimes não devem ser justificados, porém entendidos, compreender 
desde a raiz faz com que consigamos lá na frente evitar aborrecimentos, traumas e até mes-
mo mortes em nossa sociedade. 

As penitenciárias não podem ser escolas para crimes ainda maiores, é preciso ter 
regramento, atitude, pulso e claro: humanidade.
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O TRÁFICO DE PESSOAS: UMA DIMENSÃO DA  
ESCRAVIDÃO NOS DIAS ATUAIS

RAFFICKING IN PEOPLE: A DIMENSION OF  
SLAVERY IN CURRENT DAYS
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as pessoas contra os desaparecimento forçados. 6.5 Ordenamento 
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RESUMO: Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos  
nasceu a consciência de que todos os indivíduos nascem livres e 
iguais em dignidade e direitos. Um conjunto normativo visando 
a proteção de direito tanto na ordem internacional quanto na or-
dem interna, exatamente porque os seres humanos são capazes 
das coisas mais desumanas e cruéis. Mas nem sempre foi assim, 
antigamente era aceito práticas como por exemplo a escravidão 
ou a segregação da mulher, e que hoje são consideradas violações 
de direitos. O tráfico de pessoas é uma dimensão da escravidão 
nos dias atuais e que o ordenamento jurídico tenta coibir.

Palavras chaves: direitos humanos, dignidade da pessoa, viola-
ções, tráfico e escravidão.

1  Mestranda em Direitos Humanos pela UNIFEO. A discussão levantada nesse artigo é parte da 
dissertação de mestrado intitulada “O tráfico de pessoas é uma dimensão da escravidão nos dias atuais 
que sujeitam pessoas ao trabalho escravo, a indústria do sexo e a retirada de órgãos para o comércio, à 
luz da Lei n. 13.344/2016, desenvolvida sob a orientação do prof. Dr. Luiz Rodolfo Dantas.
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ABSTRACT: The Universal Declaration of Human Rights defends 
the idea that all individuals are born free and equal in dignity and 
rights. It’s a normative set aiming the protection of law both in 
the international order and the internal order, precisely because 
human beings are capable of the most inhuman and cruel things. 
But this was not always the case. Practices such as slavery or 
segregation of women were accepted in the past, and today are 
considered violations of rights. Nowadays, human trafficking is a 
current aspect of slavery and the legal system tries to restrain it.

Key words: human rights, dignity, violations, human trafficking 
and slavery.

1. INTRODUÇÃO

Os Direitos Humanos são mais do que normas jurídicas que obrigam, que proíbem, 
que permitem condutas individuais. São direitos máximos, juridicamente positivados, tan-
to na ordem internacional quanto na ordem interna, exatamente porque os seres humanos 
são capazes das coisas mais desumanas e cruéis.2.   

O desaparecimento forçado ou tráfico de pessoas é uma vertente da escravidão nos 
dias atuais. Várias formas de crime atentatório subsistem, seja por mecanismos que su-
jeitam pessoas ao trabalho escravo, seja pela indústria do sexo, ou ainda mais sórdidos, à 
retirada de órgãos para comércio3.

Dessa forma, o presente artigo, buscar-se-á identificar sua origem e evolução, as-
sim como investigar acerca do seu conteúdo e extensão, como elemento essencial a uma 
interpretação normativa comprometida com os direitos humanos porque todos os seres 
humanos gozam de direitos, porém, mesmo positivados esses direitos máximos ainda 
são violados.

A expressão direitos humanos é uma forma abreviada de mencionar os direitos fun-
damentais da pessoa humana. Esses direitos são considerados fundamentais porque sem 
eles a pessoa humana não consegue existir ou não é capaz de se desenvolver e de participar 
plenamente da vida4.  

2  DANTAS, Luís Rodolfo de Souza. Ética, Direitos Humanos e Constituição Mundial. Youtube, 30 
jan. 2016. Disponível em <linkdoyoutube>. Acesso em: 20 mai. 18.  

3  MAZARÃO JÚNIOR, Laerte I. (coord). Tráfico de Pessoas. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 7.
4  DALLARI, D. A. Direitos humanos e cidadania. 2 ed. Reform. São Paulo: Moderna, 2004, p 12. 
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2. A IDEIA DE UMA IGUALDADE ENTRE TODOS OS HOMENS

O mundo não surge instantaneamente, complexo e acabado, das mãos do Criador, 
então que o primeiro casal humano só entra em cena quando todos os demais seres terres-
tres já haviam sido engendrados5.

No relato Bíblico da Criação do mundo, tanto no Antigo quanto o Novo Testamento 
podemos encontrar referências no sentido de que o ser humano foi criado à imagem e se-
melhança de Deus6 e a grande contribuição do povo da Bíblia à humanidade, uma das maio-
res aliás, de toda a História, foi a criação do mundo por um Deus único e transcendente7.

A origem dos direitos individuais do homem pode ser apontada no antigo Egito e 
Mesopotâmia, no terceiro milênio a.C., onde já eram previstos alguns mecanismos para a 
proteção individual em relação ao Estado8.

O evolucionismo antropológico, em linhas gerais, entende que existe uma espécie 
humana idêntica, mas que se desenvolve em ritmos desiguais de acordo com as populações. 
As sociedade ou populações passam pelas mesmas etapas para alcançar a etapa mais avan-
çada, que é a civilização9. As mais antigas concepções religiosas dos romanos dizem respeito 
ao culto dos espíritos dos mortos e às crenças animistas em forças sobrenaturais (numina), 
multidão de divindades que presidem a natureza: os reinos animal, vegetal e mineral10.

A primeira reflexão do homem sobre si mesmo surgiu, concomitantemente, em vá-
rias civilizações, entre os séculos VIII e II a.C. e formaria um eixo histórico da humanidade. 
Daí sua designação para essa época, de período axial:

No cetro do período axial, entre 600 e 480 a.C., coexistiram, sem 
se comunicarem entre si, alguns dos maiores doutrinadores de 
todos os tempos: Zaratustra na Pérsia, Buda na Índia, Lao-Tsé e 
Confúcio na China, Pitágoras na Grécia e o Dêutero Isaías em Is-
rael. Todos eles, cada um a seu modo, foram autores de visões do 
mundo, a partir das quais estabeleceu-se a grande linha divisória 
histórica: as explicações mitológicas anteriores são abandonadas, 
e o curso posterior da História passa a constituir um longo desdo-
bramento das ideias e princípios expostos durante esse período11.  

5  COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 10. ed. São Paulo: Sa-
raiva, 2015, p. 17.

6  SARLET, Ingo Wolfgrag. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição 
Federal de 1988. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 32.

7  COMPARATO, Fábio Konder. Op. Cit., p.13.
8  MORAES, Alexandre de. Direitos Fundamentais: teoria geral, comentários aos arts. 1º a 5º da Cons-

tituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 
25.

9  ASSIS, Olney Queiroz. Manual de Antropologia Jurídica. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 63.
10  ASSIS, Olney Queiroz. Op. Cit., p. 73.
11  COMPARATO, Fabio Konder. Op. Cit., p. 20.
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Foi no período axial que o ser humano passou a ser considerado com um indivíduo 
crítico e racional. Os grandes sábios dessa época ensinaram nas primeiras escolas a enfren-
tar a fragilidade da vida, compreender suas fraquezas e refletir o sentido da paz no meio do 
mundo imperfeito, seja o hinduísmo na Índia, o budismo na China, o monoteísmo no Irã e 
Oriente Médio e o racionalismo na Europa12.     

Foi durante o período axial que se enunciaram os grandes princípios e se estabele-
ceram as diretrizes fundamentais de vida, em vigor até hoje13. Na linha dessa tendência à 
racionalização, durante o período axial, as religiões tornam-se mais éticas e menos rituais 
ou fantásticas14.

Sarlet cita Marco Túlico Cícero que prescreve a natureza do homem “pelo simples 
fato de também serem homens, razão pela qual todos estão sujeitos às mesmas leis naturais, 
de acordo com as quais é proibido que uns prejudiquem os outros”15. Há o reconhecimento 
universal, de que ninguém, seja pela classe social, grupo religioso, etnia, pode firmar-se 
superior aos demais. 

Afirma-se que houve uma maior atenção em relação à proteção dos direitos huma-
nos na Idade Média com a presença de Tomás de Aquino, que baseando na vontade de Deus 
e utilizando-a como pilar dos direitos humanos, condenava ações violentas e discrimina-
ções, como “fundamento dos direitos humanos, condena as violências e discriminações, di-
zendo que o ser humano tem direitos naturais que devem ser sempre respeitados, chegando 
a afirmar o direito de rebelião dos que forem submetidos a condições indignas”16.

O Jusnaturalismo Racionalista tinha por base a razão e o bom senso,  “designada a 
teoria jurídica de Direito Natural situada nos séculos XVII e XVIII, caracterizada principal-
mente por defender a existência de direitos inatos ao homem com base em argumentos da 
razão e não mais em dogmas divinos”17. 

Na medida em que legitima o poder absolutista, sobressai a ideia de que os homens 
saem do estado de natureza e sujeita-se ao poder em busca de segurança”18. E mais tarde o 
Estado Liberal, o qual o Direito estatal não será mais a expressão da vontade do soberano 
absolutista, mas sim da expressão da vontade da nação soberana, encarnada no Estado19. 
Romperam-se com o antigo regime e instauraram o Estado Liberal:

12  COMPARATO, Fábio Konder. Op. Cit., p. 23-24.
13  COMPARATO, Fabio Konder. Op. Cit., p. 21.
14  COMPARATO, Fabio Konder. Op. Cit., p. 22
15  SARLET, Ingo Wolfgrag. Fábio Konder. Op. Cit., p. 34.
16  DALLARI, D. A. Um breve histórico dos direitos humanos. In: Carvalho, José Sério (org). 

Educação, cidadania e direitos humanos. Rio de Janeiro: Vozes, 2004, p. 10.  
17 FERRAZ, Anna Candida Cunha; Eduardo Bittar; Margareth Leister. (Org.). O Jusnatu-

ralismo Racionalista e o Estado Moderno como Fundamentos dos Direitos Humanos de Primeira 
Dimensão. Direitos Fundamentais: doutrina, prática e jurisprudência. Osasco: EdiFIEO, 2009, v. 1, p. 
68.

18  FERRAZ, Anna Candida Cunha. Op. Cit., p. 78.
19  FERRAZ, Anna Candida Cunha. Op. Cit., p. 79. 
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Este Estado surge como limite ao poder soberano, sendo a razão 
desse limite os direitos inerentes ao homem, ou seja, suas liberda-
des, as quais caberão ao Estado preservar. O papel de limitadora 
do poder estatal e de garantidora das liberdades será exercido pela 
lei, portanto o Estado Moderno Liberal é um Estado de Direitos20.  

Esses direitos foram consagrados na Declaração dos Direitos do Homem e do Ci-
dadão de 1791, a qual é oriunda da Revolução Francesa de 1789, que reuniu uma explo-
são de ideias iluministas, e que fundamentaram os direitos do ser humano. Foi a primeira 
declaração dos direitos e fonte de inspiração para outras que vieram depois dela, como a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos aprovada pela ONU (Organização das Nações 
Unidas), em 1948. 

Foi durante um período axial da História que despontou a ideia de uma igualdade 
entre todos os homens, mas precisou de vinte e cinco séculos para que a primeira organiza-
ção internacional proclamasse a Declaração Universal de Direitos Humanos, que todos os 
homens nascem livres e iguais em dignidade e direito21.        

Segundo a ONU, os direitos humanos são “garantias jurídicas universais que pro-
tegem indivíduos e grupos contra ações ou omissões dos governos que atentem contra a 
dignidade humana”. São exemplos de direitos humanos o direito à vida, direito à dignidade, 
direito à integridade física, entre outros.    

3. TÓPICOS DA ORIGEM DOS DIREITOS DOS POVOS

3.1. A Legislação Mosaica

Os direitos sempre foram espelhos das épocas22. Desde que o homem sentiu a exis-
tência do direito, começou a converter em leis as necessidades sociais. Para trás havia ficado 
a era da força física e da ardilosidade, com as quais se defendera na caverna e nas primeiras 
organizações gregárias23.  

A lei mosaica é composta de código formada por disposições, ordem e proibições. 
Em hebraico, a Lei é chamado de Tóra, que significa os cinco livros de Moisés, aplicado no 
antigo Testamento.

O primeiro, no Discurso sobre a História Universal, ajusta-se des-
te modo: - A história que Moises tinha escrito e que se continha 

20  FERRAZ, Anna Candida Cunha. Op. Cit., p. 83.
21  COMPARATO, Fabio Konder. Op. Cit., p. 24.
22  ALTAVILA, Jaime de. Origem do Direito dos Povos. 5º ed. São Paulo: ícone, 1989, p. 11.
23  ALTAVILA, Op. Cit., p. 13.
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toda a Lei, foi igualmente repartida em cinco Livros, que se cha-
mam Pentateuco, e que são fundamento da Região24. 

 Dos cinco livros iniciais do Antigo Testamento – o Pentateuco – são de autoria de 
Moisés.  A história de Moisés começa no capítulo 2 do livro de Êxodo. Antes da vinda de 
Jesus, Moisés, membro da Tribo de Levi, foi o profeta mais considerado.

 O talião foi comparado em todas as legislações daquele passado remotíssimo, em 
que a humanidade ainda retinha certos impulsos herdados da caverna. Moisés precisava 
reprimir os institutos primitivos de sua gente, na preservação de seu estado, cercado de 
inimigos externos25.

No processo dessa constituição político-religiosa do Velho Testamento, encontra-
mos normas jurídicas que influenciaram não somente no direito que a sucedeu, como no 
direito moderno26.

 
3.2. O Código de Hamurabi

É a legislação mais antiga de que se tem conhecimento, e o seu trecho mais conheci-
do é a chamada lei de talião. O Código de Hamurabi é um conjunto de leis para organizar e 
controlar a sociedade, que eram transmitidas através da oralidade e repassada de boca em 
boca, por volta do século XVIII a. C. 

Citemos dois artigos retirados dos escombro de Susa27: 

Art. 129 – Se a esposa de alguém é encontrada em contato sexual 
com um outro, deve-se amarrá-los e lançá-los n’água, salvo se o 
marido perdoar à sua esposa e o rei a seu escravo.
Art. 138 – Se alguém repudia a mulher e não lhe deu filhos, deve-
rá dar-lhe a importância nupcial e restitui-lhe o donativo que ela 
trouxe consigo da casa de seu pai e assim mandá-la embora.
Art. 139 – Se não houve presente nupcial, ele deverá dar-lhe uma 
mina, como donativo de repúdio.  

O código tinha penas cruéis e a sanção moral era largamente empregada e a pena 
capital era empregada, em defesa dos direitos humanos.

Baseado nas Leis de Talião, natural que o Código de Hamurabi, do seu art. 196 ao 
214, registrasse o talionato, que não se evidenciou menos cruel na Lei das XII Tábuas. Esse 
conjunto de leis estabelecia que todo criminoso deveria ser punido de forma proporcional 
ao crime que cometeu, mas que determinados delitos poderiam ser compensados com a 

24  ALTAVILA, Op. Cit., p. 18.
25  ALTAVILA, Jaime de. Op. Cit., p. 30.
26  ALTAVILA, Jaime de. Op. Cit., p. 25.
27  ALTAVILA, Jaime de. Op. Cit., pp. 48-49.



322

pena pecuniária, como podemos ver no artigo 198 – Se alguém arranca o olho de um liber-
to, deverá pagar uma mina28.

O Código de Hammurabi (1690 a.C) talvez seja a primeira codificação a consagrar 
um rol de direitos comuns a todos os homens, tais como a vida, a propriedade, a honra, a 
dignidade, a igualdade, a supremacia das leis em relação aos governantes.29  

3.3. O Código de Manu

O Código de Manu não poderia deixar de ser um código copioso e exaustivo30. O 
Código de Manu (Manu foi o Adão do paraíso indiano), uma coletânea de normas que 
abrange vários assuntos e preceitos.31 Foi o mais rigoroso, até hoje, em relação à mulher. Na 
índia, a mulher era uma escrava e a sua vida limitada:

Artigo 415: Uma mulher está sob a guarda do seu pai durante a 
infância, sob a guarda do seu marido durante a juventude, sob a 
guarda de seus filhos em sua velhice; ela não deve jamais condu-
zir-se à sua vontade32.
Este artigo, porém, vai completar o seu sentido no Artigo 442, em 
que a mulher culpada depois de sua morte renascerá no ventre de 
um chacal e será atormentada de moléstias como a tuberculose e 
a elefantíase33.   

Os Códigos de Manu julgavam que a coação e o castigo eram essenciais para se evitar 
o caos produzido na sociedade, advindo da decadência moral humana.

3.4. As Leis da XII Tábuas

As Leis da XII Tábuas é um conjunto de regras do povo romano. Um importante 
documento no direito romano escritas em pedaços de madeira “com as leis escritas foram 
afixadas no Foro, junto aos rostos (das antigas galés tomadas a Âncio) em face da cúria do 
Senado; e todo o povo estava alegre por já saber em que lei viva34.

Foi uma das primeiras leis que ditavam normas eliminando as diferenças de classes 
como princípio da igualdade e a imposição da lei, responsabilizado os pais quanto a prote-
ção integral da criança:

28  ALTAVILA, Jaime de. Op. Cit., p. 52.
29  MORAES, Alexandre de. Op. Cit., p.25.
30  ALTAVILA, Jaime de. Op. Cit., p. 61.
31  ALTAVILA, Jaime de. Op. Cit., p. 62.
32  ALTAVILA, Jaime de. Op. Cit., p.74.
33  ALTAVILA, Jaime de. Op. Cit., p.75.
34  ALTAVILA, Jaime de. Op. Cit., p. 84.
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Podemos mesmo dizer que a maior imposição de nossa lei está 
exarada no inciso VII do artigo 384 do nosso Código Civil: - Exi-
gir que os descendentes prestem obediência, respeito e os serviços 
próprios de sua idade e condição. E quanto aos deveres paternos, 
perderá o pátrio poder, na forma do artigo 395, o pai ou a mãe: 
I – Que castigar imoderadamente o filho; 
II – Que deixar em abandono; 
III – Que praticar atos contrários à moral e aos bons costumes.

O registro escrito da letra da lei permitiu um cumprimento rigoroso das regras 
preestabelecidas que somente foi igualado pela Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão, da Revolução Francesa35.

3.5. O Alcorão

O livro que contém uma série de revelações de Alá (Deus) a Maomé. Os islâmicos 
acreditam que o Alcorão é A Palavra de Deus. O Alcorão consiste num conjunto de precei-
tos e recomendações morais e éticas. A interpretação do Alcorão é um campo de investiga-
ção que vem da época da codificação do texto até nossos dias. 

O Alcorão, sobre a posição da mulher, sempre afirmando a superioridade conjugal 
do homem:

O Capítulo IV fixa bem este conceito a respeito: - “v. 38 – Os ho-
mens são superiores às mulheres por causa das qualidades pelas 
quais Deus elevou aqueles acima destas e porque os homens em-
pregam os seus bens em dotar as mulheres36. 

A situação da mulher perante o Alcorão, a lei maometana é deplorável, a mesmo 
que ela tenha independência econômica. Caso não possua condição, o Alcorão recomenda 
amparo sob o ponto de vista de caridade, não do direito.

3.6. A Carta Magna

Em 1215, depois do Rei João da Inglaterra ter violado leis e costumes, seus súbditos 
forçaram–no a assinar a Carta Magna, estabelecendo que o rei também estaria subordinado 
a lei que mais tarde foi conhecida como Constituição.

Em relação a Carta Magna “negam ao documento seu caráter popular pois eram 
inacessíveis às massas. “A Magna Carta esteve tão longe de ser um documento popular que 
não foi traduzida em inglês antes do século XVI:

35  ALTAVILA, Jaime de. Op. Cit., p.117.
36  ALTAVILA, Jaime de. Op. Cit., p.137.
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Há exagero nesta apreciação: é verdade que, dos 67 artigos ou 
proposições ou proposições da Magna Carta, somente 12 bene-
ficiam diretamente o povo, mas é preciso convir que a iniciativa 
da rebelião partiu do clero e da nobreza e, naturalmente, para eles 
recairiam as premissas da conquista legal37.

A Magna Carta, durante, durante a sua fase de óbice, foi tal qual a Elpis dos gregos 
e  a Spes dos romanos: foi sempre para a consciência política do mundo uma Esperança38.    

“A revolução reside justamente numa tensão social, gerada por conflitos de interes-
ses e intensificada pelos próprios desajustamentos entre as formas e as instituições político-
-jurídicas e a realidade social”39.

3.7. A Declaração dos Direitos Humanos

A Lei das XII Tábuas outorgou ao mundo um aspecto legal que somente foi igualado 
pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da Revolução Francesa: “Não foi 
impingida pelos deuses, nem jurisconsultos. Foi ela a mais legítima das leis: porque resul-
tou do sacrifício, da luta, do clamor do povo romano reduzido ao pauperismo pela realeza 
e pelo patriciado”40. 

O forte desenvolvimento das declarações de direitos humanos fundamentais deu-
-se, porém, a partir do terceiro quarto do século XVIII até meados do século XX, como os 
mais importantes antecedentes históricos das declarações de direitos humanos fundamen-
tais, onde podemos citar a Magna Carta Libertatum de 1215; a Petition of Right, de 1628; o 
Habeas Corpus Act, de 1679; a Bill of Rights, de 1689; a Declaração de Independência dos 
Estados Unidos da América, em 1776 e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 
em 178941. 

Tanto as declarações de direitos norte-americanos, como a Declaração francesa de 
1789, “representaram a emancipação histórica do indivíduo perante os grupos sociais aos 
quais ele sempre se submeteu: a família, o clã, o estamento, as organizações religiosas”42. 

A internacionalização dos direitos humanos na segunda metade do século XIX ma-
nifestou-se em três setores: o direito humanitário, a luta contra a escravidão e a regulação 
dos direitos do trabalhado assalariado. No âmbito escravidão, os negros padeceram nas 
mãos dos brancos43.  

37  ALTAVILA, Jaime de. Op. Cit., p. 156.
38  ALTAVILA, Jaime de. Op. Cit., p.170.
39  DANTAS, Luís Rodolfo de Souza. Cláusulas pétreas e direitos humanos: o núcleo jusfun-

damental da Constituição Brasileira de 1988/ Luís Rodolfo de Souza Dantas. – Osasco : EdiFIEO, 
2016, p.64.

40  ALTAVILA, Jaime de. Op. Cit., p.117.
41  MORAES, Alexandre de. Op. Cit., p. 25-28.
42  COMPARATO, Fábio Konder. Op. Cit., p. 65. 
43  COMPARATO, Fábio Konder. Op. Cit., p. 67.
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4. DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi anunciada na França, em 
1789. Sua importância nos dias de hoje é ter sido a primeira declaração de direitos e fonte 
de inspiração para outras que vieram em seguida, como a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos aprovada pela ONU (Organização das Nações Unidas), em 1948.     

O Artigo primeiro da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948: “Todos 
os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciên-
cia e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade”. 

Os direitos do homem, apesar de terem sido considerados naturais desde o início, 
não foram dados de uma só vez. Durante séculos não se considerou de forma alguma natu-
ral que as mulheres votassem 44.

A Declaração Universal de 1948 representa a culminância de um 
processo ético que, iniciado com a Declaração de Independên-
cia dos Estados Unidos e a Declaração dos Direitos do Homem 
e do Cidadão, da Revolução  Francesa, levou ao reconhecimento 
da igualdade essencial de todos o ser humano em sua dignidade 
de pessoa, isto é, como fonte de todos os valores, independente-
mente das diferenças de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião, 
origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer ou-
tra condição (...)45.

Com relação a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de 1969, estabele-
ce, em seu art. 11, § 1º, que “Toda pessoa humana tem direito ao respeito de sua honra e 
ao reconhecimento de sua dignidade”. Contudo, foi na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, que nasceu a consciência de que todos os indivíduos nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos, e posteriormente surgi um conjunto normativo visando a proteção 
desse direito. 

Já a Declaração Universal dos Direitos do Homem começa afirmando que “o reco-
nhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direi-
tos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo”, 
e que, a essas palavras, se associa diretamente a Carta da ONU, na qual, à declaração de que 
é necessária “salvar as gerações futuras do flagelo da guerra”, segue-se logo depois a reafir-
mação da fé nos direitos fundamentais do homem”46.

Todas as Declarações foi importante porque exerceu grande influência sobre mui-
tos movimentos políticos e sociais, sintetizando que “os direitos humanos permanecem no 
topo da agenda de luta pelo progresso da humanidade. Contudo, é indispensável defender 

44  BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 209.
45  COMPARATO, Fábio Konder. Op. Cit., p. 240.
46  BOBBIO, Norberto. Op. Cit., p. 204.
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o que já se conquistou e avançar em direção a objetivos mais altos”47. Assim, “o problema 
fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o de ustifica-los, mas o 
de protege-los” 48. 

5. A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

O conceito de “pessoa”, como sujeito de direitos universais, anteriores e superiores, 
por conseguinte, a toda ordenação estatal, adveio com a filosofia kantiana que “só o ser ra-
cional possui a faculdade de agir segundo a representação de leis ou princípios; só um ser 
racional tem vontade, que é uma espécie de razão, denominada razão prática”49. Os direi-
tos ditos “humanos” são o produto não da natureza, mas da civilização humana; enquanto 
direitos humanos, eles são mutáveis, ou seja, suscetíveis de transformação e de ampliação. 
Basta examinar os escritos dos primeiros jusnaturalista para ver quanto se ampliou a lista 
direitos: Hobbes conhecia apenas um deles, o direito à vida”50. 

Segundo Comparato, esclarece a expressão “pessoa humana”, que ocorreu na primei-
ra fase conceitual marcada pela identidade de Jesus Cristo, segundo a qual duas interpreta-
ções antagônicas se apresentavam: uma afirmava a natureza exclusivamente divina de Jesus 
Cristo e a doutrina ariana informava que Jesus não tinha uma natureza consubstancial a 
Deus, uma vez que fora efetivamente gerado por Ele. Os padres, como dogma de fé, conci-
liaram-se apresentando dupla natureza, humana e divina, numa única pessoa e aparência51. 

A dignidade é essencialmente um atributo da pessoa “humana”, merecedor de res-
peito e proteção, não importando a raça, origem, sexo ou condição sócio-econômica. A dig-
nidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na 
autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão 
ao respeito por parte das demais pessoas52. 

O princípio da dignidade da pessoa reconhece o homem como ser superior, como 
acentua Ingo Sarlet, citando Kant “entendida como a faculdade de determinar a si mesmo e 
agir em conformidade com a representação de certas leis, é um atributo apenas encontrado 
nos seres racionais, constituindo-se no fundamento da dignidade da natureza humana”.53

El concepto de la ignidade de la persona, sin embargo, resulta ordinariamente menos 
perfilado que el de cualquiera de los derechos fundamentales de aquélla54.

47  GORENDER, Jacob. Direitos Humanos: o que são (ou devem ser). São Paulo: Editora Se-
nac São Paulo, 2004, p. 32.

48  BOBIO, Norberto. Op. Cit., p. 23.
49  COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 10. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2015, p. 33.
50  BOBBIO, Norberto. Op. Cit., p. 33.
51  COMPARATO, Fábio Konder. Op. Cit., p. 31.
52  MORAES, Alexandre de. Op. Cit., p. 48.
53  SARLET, Ingo Wolfgrag. Op. Cit., p.117.
54  EZCURDIA LAVIGNE, José. (1987). Perspectivas Iusnaturalistas de Los Derechos Huma-

nos (Parte General). Madrid: Reus, 1987, p. 27.
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É preciso partir da afirmação óbvia de que não se pode instituir um direito em favor 
de uma categoria de pessoas sem suprimir um direito de outras categorias de pessoas. O di-
reito a não ser escravizado implica a eliminação do direito de possuir escravos, assim como 
o direito de não ser torturado implica a eliminação do direito de torturar”55. O fundamento 
desse princípio é a necessidade do ser humano ser tratado e reconhecido como pessoa e não 
como objeto. 

“Segundo Locke, o verdadeiro estado do homem não é o estado civil, mas o natural, 
ou seja, o estado de natureza no qual os homens são livres e iguais, sendo o estado civil uma 
criação artificial, que não tem outra meta além da de permitir a mais ampla explicitação da 
liberdade e da igualdade naturais”56, onde não houver respeito pela vida, liberdade e igual-
dade, direitos reconhecidos e assegurados, não haverá espaço para a dignidade da pessoa 
humana. 

O reconhecimento e a proteção dos direitos do homem são a base das constituições 
democráticas e, ao mesmo tempo, a paz é o pressuposto necessário para a proteção efetiva 
dos direitos do homem em cada Estado e no sistema internacional”57, “com a tentativa de 
situar e compreender a posição e o significado da dignidade da pessoa humana como fun-
damento e elemento integrante da ordem jurídica-constitucional brasileira”58. 

6. TODAS AS PESSOAS NASCEM IGUAIS

Para Dallari, um ponto deve ficar claro, desde logo e que “todas as pessoas nascem 
essencialmente iguais e, portanto, com direitos iguais. Mas, ao mesmo tempo que nascem 
iguais, todas as pessoas nascem livres”59. “Todo ser humano tem o direito de ser reconhe-
cido e tratado como pessoa. Não se respeita esse direito quando seres humanos sofrem 
violência de qualquer espécie, nascendo na miséria, sendo forçados a viver em situação 
degradante ou humilhante, ou sendo tratado com discriminação”60.  

 É preciso partir da afirmação óbvia de que não se pode instituir um direito em favor 
de uma categoria de pessoas sem suprimir um direito de outras categorias de pessoas. O di-
reito a não ser escravizado implica a eliminação  do direito de possuir escravos, assim como 
o direito de não ser torturado implica a eliminação do direito de torturar”61. Nenhuma pes-
soa deve ser escrava de outra e ninguém viver em situação degradante.   

55  BOBBIO, Norberto. Op. Cit., p.41.
56  BOBBIO, Norberto. Op. Cit., p. 29.
57  BOBBIO, Norberto. Op. Cit., p. 203. 
58  SARLET, Ingo Wolfgrag. Op. Cit., p.73.
59  DALLARI, D. A. Direitos humanos e cidadania. 2 ed. Reform. São Paulo: Moderna, 2004, 

p. 14.   
60  DALLARI, D. A. Direitos humanos e cidadania. 2 ed. Reform. São Paulo: Moderna, 2004, 

p. 37. 
61  BOBBIO, Norberto. Op. Cit., p. 41.
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O princípio da igualdade (isonomia) encontra-se ancorados na dignidade da pessoa 
humana como uma garantia entre todos os seres humanos, assim, não admitindo tratamen-
to discriminatórias e arbitrário a toda e qualquer ofensa na dupla dimensão formal e mate-
rial62.  É em torno do homem “ o reconhecimento universal de que, em razão dessa radical 
igualdade, ninguém – nenhum indivíduo, gênero, etnia, classe social, grupo religioso ou 
nação – pode afirmar-se superior aos demais”63.

Para o Dicionário Aurélio, princípio significa o primeiro impulso dado a uma coisa; 
origem; o que constitui a matéria, regras ou conhecimentos fundamentais e mais gerais. Já 
o significado etimológico da palavra equidade tem origem no latim aequitas, que significa 
igualdade, imparcialidade, neutralidade, agir com lisura ou honestidade (AURÉLIO, 2018).  

6.1. As violações de Direitos Humanos 

“As violações de direitos humanos decorrem de muitos fatores negativos, como as 
ambições de riqueza e poder, a valorização excessiva dos bens materiais, o egoísmo e a falta 
de solidariedade, a ignorância, o preconceito e a intolerância, impedem que esses direitos 
sejam uma realidade para todos”64. 

Advindos do resultado de uma longa história e de muitas teorias, “os direitos huma-
nos foram identificados como valores mais importantes da convivência humana, aqueles 
sem os quais as sociedades acabam perecendo, fatalmente, por um processo irreversível de 
desagregação”65, porém eram reconhecidos apenas aos cidadãos, uma vez que os escravos 
não eram vistos como pessoas.

Só a pessoa vive em condições de autonomia, isto é, capaz de guiar-se pelas leis que 
ele próprio edita. Daí uma lei para ser válida e geral precisa ser igualmente aplicável a todos, 
sem exceção. Ao mesmo tempo que se submete às leis da razão prática, é a fonte dessas 
mesmas leis, de âmbito universal, segundo o imperativo categórico66. 

A transformação das pessoas em coisas realizou-se de modo menos espetacular, mas 
não menos trágico, com o desenvolvimento do sistema capitalista de produção.  O traba-
lhador é aviltado a condição de mercadoria, de mero insumo no processo de produção, para 
ser ultimamente, na fase de fastígio do capitalismo financeiro, dispensado e relegado ao lixo 
social como objeto descartável67.

62  SARLET, Ingo Wolfgrag. 2015, p. 132.
63  COMPARATO, Fábio Konder. Op. Cit., p. 13.
64  DALLARI, D. A. Direitos humanos e cidadania. 2 ed. Reform. São Paulo: Moderna, 2004, 

p. 100.  
65  COMPARATO, Fábio Konder. Op. Cit., p. 38.
66  COMPARATO, Fábio Konder. Op. Cit., p. 34.
67  COMPARATO, Fábio Konder. Op. Cit., p. 36.
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6.2. A prática da escravidão

Os primeiros contratos particulares, de compra, venda e aluguel de escravos, apare-
cem na dinastia XIX (1275 a.C), no ano 15 do faraó Ramsés II68. A procriação de escravos 
em casa, um meio cômodo de aumentar o número de escravos, era comum entre os antigos 
e existiu em todos os tempos até a época da escravidão do Novo Mundo69.  

Os maiores pensadores da antiguidade não haviam pensado em condenar a escra-
vidão, e os teólogos medievais só consideravam como absolutamente contrária ao direito 
natural a escravidão sob a forma absoluta, em que o corpo e a vida do escravo e seus bens 
humanos primordiais, tal como a liberdade no casamento, estão à mercê do senhor70. A con-
cepção Kantiana da dignidade da pessoa como um fim em si leva à condenação de muitas 
outras práticas de aviltamento da pessoa à condição de coisa, além da clássica escravidão71.  

A situação do escravo, segundo Aristóteles, se assemelha à da mulher e à da criança. 
Todos possuem as várias partes da alma, mas possuem-nas diferentemente, pois o escravo 
não possui de forma alguma a faculdade de deliberar, enquanto a mulher a possui, mas sem 
autoridade plena, e a criança a tem, posto que ainda em formação72.  

A prática da escravidão por roubo e sequestro era tão intensa que ninguém estava 
livre de cair, a qualquer momento, nas mãos dos traficantes e ser vendido como escravo. 
Em qualquer momento do dia ou da noite estava-se sujeito a um ato desses73. Somente mais 
tarde, a escravidão acabou sendo universalmente abolida, como instituto jurídico, somente 
no século XX. 

O crime do trabalho análogo ao de escravo é verificado, em sua maioria, em ativi-
dades que demandam mão de obra intensa e pouca qualificação. A escravidão não se cir-
cunscreve ao local onde é explorado, mas vinculado aos demais setores da economia. Pode 
ser encontrado tanto nas fazendas de algodão como nas empresas têxteis, ou seja, um crime 
que está vinculado aos demais setores da economia74. 

6.3. A declaração sobre a erradicação da violência contra a mulher 

Na antiguidade, o preconceito aparece na religião e em relação ás mulheres. Quanto 
à coletividade, as nações vencidas eram tidas como inferiores e, dessa forma, submetidas 

68  MELLO, José Guimarães. Negros e escravos na Antiguidade. São Paulo: Artes & Ciência, 
SP: 2003, p. 81.

69  MELLO, José Guimarães. Op. Cit., p. 33.
70  MARITAIN, Jacques. Os Direitos do Homem e a Lei Natural. Tradução de Afranio Couti-

nho. 2º ed. São Paulo: Livraria José Olympio Editora, 1947, p. 144
71  COMPARATO, Fábio Konder. Fábio Konder. Op. Cit., p. 35.
72  MELLO, José Guimarães. Op. Cit., p. 98.
73  MELLO, José Guimarães. Op. Cit., p.110
74  JESUS, Damásio de. Tráfico internacional de mulheres e crianças. São Paulo: Saraiva, 2003, 

p. 46.
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à escravidão. Havia um preconceito em relação ao trabalho considerado como indigno. O 
preconceito gera outro e, se transformam posteriormente em profundos preconceitos ra-
ciais e culturais75. Uma mulher, por exemplo, podia ser oferecida como prêmio nos jogos. A 
filha que se casasse levava consigo um escravo, como presente do pai, junto com o dote”76.

Mudaram os crimes, mudaram os criminosos, mas se algo permanece no correr dos 
séculos são as vítimas mulheres para fins sexuais. Ao lado do tráfico de pessoas para outro 
finas, como o do trabalho escravo ou transplante de órgãos, mas ainda o que predomina é o 
tráfico para fins sexuais77.  

A Declaração sobre a Erradicação da Violência contra a Mulher, foi adotada pela 
Virgínia Quinta Assembleia de Delegadas da Comissão Interamericana de Mulheres, e afir-
mando que a violência contra a mulher transcende todos os setores da sociedade, indepen-
dentemente de classe, raça ou grupo étnico, níveis de salários, cultura, nível educacional, 
idade ou religião, e afeta negativamente suas próprias bases.

Para as Nações Unidas, o conceito de desenvolvimento não se restringe ao aspec-
to econômico, mas abarca questões mais amplas para o desenvolvimento humano, tendo 
como foco o bem-estar das pessoas tratadas com equidade78.

6.4. Declaração sobre a proteção de toas as pessoas contra os desaparecimento 
forçados

Foi Proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas na sua resolução 47/133, 
de 18 de Dezembro de 1992. “Constitui uma violação das normas de direito internacional 
que garantem, o direito à liberdade e segurança pessoal e o direito a não ser sujeito à tortura 
ou a outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes”.

Artigo 1º. Todo ato de desaparecimento forçado constitui um ul-
traje à dignidade humana. É condenado como uma negação dos 
objetivos da Carta das Nações Unidas e como uma violação grave 
e manifesta dos direitos humanos e das liberdades fundamentais 
proclamadas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
reafirmados e desenvolvidos em outros instrumentos internacio-
nais pertinentes.

A Organização das Nações Unidas (ONU), no Protocolo de Palermo (2003), define 
tráfico de pessoas como: 

75  MELLO, José Guimarães. Op. Cit., p. 24. 
76  MELLO, José Guimarães. Op. Cit., p.111
77 RODRIGUES, Taís de Camargo. Tráfico Internacional de Pessoas para Exploração Sexual. 

São Paulo: Saraiva, 2013, p. 19.
78  ARAGÃO, Selma Regina. Direitos humanos na ordem mundial. Rio de Janeiro: Forense, 

2000, p. 52.
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o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o 
acolhimento de pessoas, recorrendo-se à ameaça ou ao uso da for-
ça ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao 
abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega 
ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consenti-
mento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra para fins 
de exploração. 

Caracteriza-se “tráfico de pessoas quando a vítima é retirada de seu ambiente, de sua 
cidade e até de seu país e fica com a mobilidade reduzida, sem liberdade de sair da situação 
de exploração sexual ou laboral ou do confinamento para remoção de órgãos ou tecidos”.  

Com base na declaração, em 20 de dezembro de 2006, a Assembleia Geral da ONU 
adotou a Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra os Desapa-
recimentos Forçados. Em 23 de novembro de 2010, o tratado entrou em vigor oficialmente, 
após a ratificação.

6.5. Ordenamento jurídico interno

A Constituição de 1988, em seu artigo 84, VIII, determina que é da competência 
privativa do Presidente da República celebrar tratados, convenções e atos internacionais, 
sujeitos a referendo do Congresso Nacional.

Quando os direitos humanos são firmados em determinado ordenamento jurídico, 
como nas Constituições, eles passam a ser chamados de direitos fundamentai. A Constitui-
ção de 1988, no intuito de reforçar a imperatividade das normas que traduzem direitos e 
garantias fundamentais pode ser concebida como:

marco jurídico da transição democrática e da institucionalização 
dos direitos humanos no Brasil. Introduz indiscutível avanço na 
consolidação legislativa das garantias e direitos fundamentais 
e na proteção de setores vulneráveis da sociedade brasileira. A 
partir dela, os direitos humanos ganham relevo extraordinário, 
situando-se a Carta de 1988 como o documento mais abrangente 
e pormenorizado sobre os direitos humanos jamais adotado no 
Brasil79.

A expressão Tráfico de Pessoas significa o recrutamento, o transporte, a transferên-
cia o alojamento ou acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força ou a 
outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situa-

79  DANTAS, Luís Rodolfo de Souza. Cláusulas pétreas e direitos humanos: o núcleo jusfun-
damental da Constituição Brasileira de 1988/ Luís Rodolfo de Souza Dantas. – Osasco : EdiFIEO, 
2016, p. 212.
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ção de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter 
o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra para fins de exploração.

O Tráfico de Pessoas é a terceira modalidade mais rentável do planeta, ficando 
atrás apenas do Tráfico de Armas e o de Drogas.  O tráfico de pessoas pode ser dividido 
em vários tipos, tais como tráfico para exploração sexual, trabalho escravo, extração de 
órgãos e adoção ilegal. 

O reconhecimento e a proteção dos direitos do homem são a base das constituições 
democráticas e, ao mesmo tempo, a paz é o pressuposto necessário para a proteção efetiva 
dos direitos do homem em cada Estado e no sistema internacional.”80. 

A lei 13.344, de 2016, acrescenta agora o artigo 149-A no Código Penal, o crime 
de tráfico de pessoas, numa extensão mais ampla do que a lei anterior, compreendendo 
o recrutar, o agenciar, o transportar, comprar ou alojar pessoas, mediante grave ameaça, 
violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de: a) remoção de órgãos, tecidos ou 
partes do corpo humano; b) submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo; 
c) submetê-la a qualquer tipo de servidão; d) adoção ilegal; e) exploração sexual.            

Como se vê, o direito sempre anda atrás das mudanças sociais, no intuito de corrigir 
e proteger as minorias. Na medida que surge mudanças e causam ilegalidades, cerceando 
direitos, novas leis são positivas no ordenamento jurídico brasileiro. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabemos hoje que também os direitos ditos humanos são o produto não da natureza, 
mas da civilização humana; enquanto direitos humanos, eles são mutáveis, ou seja, suscetí-
veis de transformação e de ampliação. Basta examinar os escritos dos primeiros jusnatura-
lista para ver quanto se ampliou a lista dos direitos81. E ele se amplia exatamente porque os 
seres humanos são capazes de cometer atos de crueldade, como o tráfico de pessoas. 

O tráfico de pessoas é o terceiro negócio ilícito mais rentável, depois das drogas e das 
armas, é uma forma de escravidão moderna, que pode ser realizado de diversas maneiras, 
tais como: trabalho escravo, exploração sexual e extração de órgãos.

Não existe hoje estatística confiáveis para informar quantas pessoas são vítimas des-
se crime. O desafio atual é de caráter mundial, sendo os problemas essencialmente os mes-
mos para todos, havendo um grande trabalho pela frente para o enfrentamento ao tráfico 
de pessoas.

Se houver respeito aos direitos humanos de todos e houver solidariedade, mais do 
que egoísmo, no relacionamento entre as pessoas, as injustiças sociais serão eliminadas e a 
humanidade poderá viver em paz82.

80  BOBBIO, Norberto. Op. Cit., p. 203.
81  BOBBIO, Norberto. Fábio Konder. Op. Cit., p. 33.
82  DALLARI, D. A. Direitos humanos e cidadania. 2 ed. Reform. São Paulo: Moderna, 2004, 

p. 16.
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