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DO TEMPO DA MEDIDA DE SEGURANÇA

SAFETY MEASURE TIME

Elda Conceição de Miranda Russo

SUMÁRIO: 1 Introdução. 2-Conceito de loucura. 3 História da 
loucura. 3.1 História da saúde mental no Brasil.

RESUMO: O que o diferencia o homem dos demais animais é o 
pensamento e a organização de ideias e o domínio de seus desejos, 
que faz com que se mantenha social. Assim, o ser humano para 
se socializar deve manter seus pensamentos coerentes e agir 
de forma a não prejudicar o próximo. A saúde é fundamental 
e essencial para manter o ser humano vivo e bem, tendo em 
vista que o conceito de saúde pela Organização Mundial de 
Saúde compreende não somente a saúde física, mas também a 
saúde mental. Quando uma pessoa não tem uma saúde mental 
completa ela será considerada doente mental e, em consequência, 
poderá agir de maneira incoerente com a organização de ideias, 
chegando até mesmo a cometer um crime. Assim, o Direito Penal, 
quando se deparar com uma pessoa doente mental que cometeu 
crime deverá analisar todas as circunstâncias para aplicar sanção 
coerente e colocá-la sob tratamento adequado até que venha a se 
recuperar e possa viver em sociedade de maneira harmoniosa.

Palavras-chave: Pensamento organizado. Saúde Mental. Crime. 
Doença mental. Medida de segurança.

ABSTRACT: What distinguishes man from other animals is 
the thought and organization of ideas and the domain of your 
desires, that makes them hold social. Thus, humans for socialize 
should keep your consistent thoughts and act in ways that do not 
harm others. Health is fundamental and essential to maintain 
the living human being, and well given that the concept of health 
by the World Health Organization includes not only physical 
health, but also mental health. When a person does not have 
complete mental health, he will be considered mentally ill and, as 



14

a consequence, he may act incoherently with the organization of 
ideas, even committing a crime. So, the Criminal Law when faced 
with a mentally ill person who committed crime should review 
all circumstances to apply a consistent penalty and put him under 
adequate treatment until comes to recover and can live in society 
in a harmonious way.

Keywords: Organized thinking. Mental health. Crime. Mental 
illness. Security measure.

1. INTRODUÇÃO

É inerente à natureza humana o pensamento, a organização de ideias e ser social 
para conseguir o domínio das suas necessidades, seus desejos e viver em paz na sociedade.

É de verificar-se que para que o ser humano consiga ser socializar e ter organizações 
de ideias coerentes é necessário ter saúde mental, pois o conceito de saúde pela Organização 
Mundial de Saúde é mais complexo quando afirma que a saúde, também, compreende a 
saúde física e mental. Assim, aquele que não possui uma saúde mental satisfatória é 
considerado uma pessoa doente mental, vulgarmente conhecido como “loucura” e que 
precisará de ajuda para conseguir se manter em sociedade sem causar prejuízos a si mesmo 
e aos outros.

Com efeito quando uma pessoa com doença mental interfere na sociedade de maneira 
prejudicial cometendo crimes bárbaros com requinte de crueldades, como homicídios, 
torturas psicológicas, é compreendido pela Medicina e pelo Direito Penal uma pessoa com 
doença mental grave e que necessita ficar afastado da sociedade para tratamento para que 
tais crimes sejam evitados pelo qual trata o presente trabalho.

De outro lado o Direito Penal como direito punitivo passa por uma crise, 
principalmente, em países em desenvolvimento pelo qual não existem políticas sociais 
para tratar adequadamente criminosos portadores de doença mental deixando muitas 
vezes tais criminosos inimputáveis morrerem em detenções conhecidas como manicômios 
judiciários.

Com efeito cumpre ressaltar que neste trabalho além, de examinarmos a Medida de 
Segurança imposta para os criminosos doentes mentais analisaremos também acerca da 
visão da loucura por Paulo Vasconcelos Jacobina que com brilhantismo escreveu sobre o 
“Direito Penal da Loucura”, bem como se existe alguma possibilidade de real tratamento 
adequado para o “ louco” que comete crimes em face do direito penal brasileiro e em 
manicômios judiciários brasileiros.

Vale ressaltar ainda que o presente estudo não procura defender criminosos 
portadores de doença mental e nem fazer nenhum tipo de apologia ao crime, mas sim 
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estudar a Medida de Segurança imposta aos criminosos inimputáveis, bem como a natureza 
jurídica da Medida de Segurança e qual o tempo necessário para cumprimento da Medida 
de Segurança de acordo os Direitos Humanos positivados na Constituição Federal de 1988.

2. CONCEITO DE LOUCURA

O conceito de loucura é divergente para várias ciências, como a ciência médica, a 
ciência jurídica, entre outras, portanto, usando de uma linguagem mais simples o termo 
“loucura” nos parece algo que é insano, anormal, ou como determinada pessoa ou sociedade 
vê uma pessoa.

Utilizando -se de uma linguagem mais simples podemos dizer que a loucura está 
associada com um desequilíbrio da saúde mental, sendo que uma pessoa considerada 
louca ou doente mental pode apresentar uma percepção distorcida da realidade, perda de 
autocontrole, movida por comportamentos impulsivos que podem gerar danos à outra 
pessoa ou a si mesma.

Também, de acordo com a Wikepedia (Loucura, 2016):

A loucura ou insânia é segundo a psicologia uma condição da 
mente humana caracterizada por pensamentos considerados 
anormais pela sociedade. É resultado de doença mental, quando 
não é classificada como a própria doença.

Para Helena Kessler e Débora Augustin, (2016):

Segundo Brito e Catrib (2004), contemporaneamente, ocorre um 
grande esforço visando a distinguir o que é da ordem da loucura, 
conceito do senso comum e categoria sócio-antropológica, 
e o que é da ordem da doença mental, categoria psicológica 
psiquiátrica. Sugere-se que o primeiro se refere às visões de 
mundo e comportamentos que uma sociedade considera fora da 
imagem ideal que esta tem de si, enquanto o segundo relaciona-se 
com a formulação técnico-científica de um estado de sofrimento 
e perturbação gerador de variados níveis de inabilidades sociais

Assim, nos parece que várias são várias as visões sobre o conceito de loucura por isso 
que entendemos que o conceito não nos parece unívoco, pois cada ciência ou sociedade 
pode ter um conceito de loucura diferenciado de acordo seus costumes, porém numa 
sociedade ocidental contemporânea a loucura é considerada como uma condição da mente 
humana caracterizada por pensamentos que não são considerados comuns pela sociedade.
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3. HISTÓRIA DA LOUCURA

A história da loucura é presente desde os primórdios da civilização, pois na 
Antiguidade o “louco” era considerado um ser especial, um ser divino, este também é o 
entendimento de Paulo Vasconcelos Jacobino (2008, p. 30), vejamos:

Para os povos primitivos, o louco era um ser sagrado, que 
merecia grande respeito e distinção. Seus atos eram considerados 
manifestações divinas. Os índios americanos demonstravam 
respeito e veneração pelos perturbados mentais, preparando 
cerimônias religiosas em sua homenagem. de o uma manifestação 
divina.

Ainda na Antiguidade temos alguns personagens históricos com sinais de loucura, 
exemplo disso tivemos entre os Hebreus o Rei Saul que apresentava crises de mania, por ser 
sentir atacado por “maus espíritos” e o rei Nabucodonosor, rei mais poderoso da Babilônia, 
que uivava como lobos conhecido pela psiquiatria de crises de “licantropia”, pois este vivia 
uivando pelas noites do Reino e cometia condutas reprováveis, mas eram justificadas por 
entenderem o reino que era manifestação divina.

De outro lado a história do rei Nabucodonosor foi contada diferente na Bíblia 
Sagrada no livro de Daniel 4: 4-37, pelo qual o Rei Nabucodonosor falou que teve um sonho 
horroroso que lhe tirou a paz, pois no sonho ele vivia como animal cortando árvores, porém 
entende a medicina contemporânea que ele teve alucinação e não um sonho como explicou 
o rei. Porém, para os Cristãos é indiscutível que o rei teve uma revelação divina e que após 
tal revelação o rei Nabucodonosor se curvou ao Deus da Bíblia.

Indubitável é que nas sociedades antigas em que viviam estes Reis, estes nunca foram 
vistos como loucos, mas como heróis enviados por ação divina ou até mesmo punição de 
um deus maior.

Ao final do século XV, na velha Europa a loucura vai se tornando de outra forma, com 
nova dimensão e concepção se tornando símbolos de críticas para vaidade, a hipocrisia, 
o egoísmo exagerado do homem, a loucura tem haver como o homem se comporta na 
sociedade, como própria condição humana sendo utilizados por escritores de renome como 
Shakespeare em seus personagens enlouquecidos como Cervantes e Quixote, (JACOBINA, 
2008, p. 41).

Importante Frisarmos aqui que a história da loucura foi muito bem discutida e 
estuda por Michel Foucault, grande filósofo e teórico, da década de 60 que aos 22 (vinte e 
dois) anos de idade foi internado pelo seu pai porque o acusou de louco, pelo motivo dele 
ter tentado suicídio, mas que depois deu a volta por cima ao ingressar na Escola normal 
Superior de Paris.

Após Foucault tornou-se diplomata, onde começou a estudar a criticar as estruturas 
das prisões, dos hospitais psiquiátricos, manicômios judiciários e a evolução da história 
da sexualidade, bem como o ser humano se relaciona com essas Instituições, também, 
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por estudar a expressão do discurso em relação à história do pensamento ocidental 
(WIKIPEDIA, Michel Foucault, 2016).

Este autor muito contribuiu para a psicologia e medicina tendo em vista que escreveu 
o livro “história da loucura” que com muita profundidade de conhecimento ajudam vários 
profissionais a entender o ser humano e sua mente, como nós nos diferenciamos e por isso 
nos delimitamos.

Assim, a história da loucura nos parece complexa, tendo em vista, ter relatos desde 
os primórdios com o povo antigo, porém mais no século XIX e XX com o início do estudo 
da psicanálise pode-se aprofundar e resgatar a noção da inconsistência da mente humana 
em contraposição com a razão humana.

Nos dias atuais, para a medicina e a psicologia o termo loucura nos parece um tanto 
vago, tendo em vista que para alguns, pensamentos ou atitudes podem conter uma certa de 
razão e para outras pessoas, os mesmos pensamentos ou atitudes estão totalmente fora da 
razão e coerência, ou seja, totalmente opostos.

Nesse sentido as coisas humanas teriam dois aspectos de acordo Paulo Vasconcelos 
Jacobina, (2008, p. 42), vejamos:

Para Erasmo, essa oposição não é entre dois termos que se excluem- 
como a vida excluiria a morte, o belo excluiria o disforme e assim 
por diante-, mas entre dois termos que se implicam eternamente. 
A loucura implicaria a razão que dialeticamente conteria a 
loucura. O belo inclui no seu oposto o disforme, que, por seu 
turno implica a própria beleza. Assim, o contrário da loucura não 
seria a razão, mas aquele que se achasse na face do Sileno relativa 
à razão já teria em si mesmo a face contrária da loucura.

O autor explica que os Silenos de Alcebíades, tinham duas caras diferentes, 
completamente opostas. Eram os Silenos conhecidos como velhos Sátiros, e comprados 
à certas estátuas que eram ridículas exteriormente, mas que internamente encerravam 
imagens divinas (JACOBINO, 2008, p. 42).

Como se notou as breves explicitações sobre a loucura se faz necessário em nosso 
estudo para que possamos mais à frente desenvolvermos nosso tema frente às obrigações 
legais civis e penais, mas no estudo em tela, as obrigações penais pelas pessoas portadoras 
de doença mental que cometem crime.

3. HISTÓRIA DA PSIQUIATRIA

Vários são os relatos sobre a história da psiquiatria desde o s primórdios até a 
atualidade citados por historiadores, poetas, pintores, médicos, etc.

Na história podemos encontrar vários estudiosos que se dedicaram ao estudo 
da mente, historiadores que citam Nero de Roma, rei Carlos VI, que era chamado pelos 
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historiadores de “Carlos o louco”, entre tantos outros nomes, até chegarmos no mais famoso 
da atualidade que foi Hitler, considerado por muitos “um verdadeiro louco”.

Na Antiguidade a medicina física e psíquica do homem primitivo era estudada de 
forma diferente, pois se construíam concepções de doença e saúde dentro da cultura em 
que se viviam cada sociedade, como a de natureza mágica e intuitiva, constituindo assim 
atividade de sacerdotes e feiticeiros com conhecimento de farmacologia e farmacoterapia, a 
sociedade se utilizava do que dispunha na natureza para proceder com a cura dos enfermos.

Depois na filosofia Grega, vieram Aristóteles, Sócrates, Platão, que dedicaram seus 
estudos ao comportamento humano social, como pensamento humano, ideias, sendo que 
Aristóteles que fez considerações sobre a imaginação, raciocínio, e para ele as operações 
psíquicas faziam parte das funções dos órgãos, (WIKIPEDIA, 2016).

Hipócrates (460-377 A.C), tem grande importância para a Medicina foi o primeiro 
a afirmar que a epilepsia era uma doença cerebral, é considerado por muitos como o “pai 
da medicina”. Para ele o cérebro era o órgão central e principal do corpo humano, de onde 
provinham os pensamentos e as emoções, ( Psiquiatria Geral, 2016).

Como se sabe no período medieval era proibido as explicações místico-religiosas 
para a origem de transtornos mentais devido a Inquisição da Igreja Católica Romana, pois 
a Igreja Católica entendia os doentes mentais como possuidores de espírito malignos e 
torturavam e queimavam os doentes mentais porque estavam possuídos pelos Demônios.

A loucura foi uma experiência humana tratada que geraram vários reflexos até os 
dias atuais, os primeiros reflexos para nós aqui nesse presente trabalho foi a desumanização 
dos doentes portadores de doenças mentais, tanto é que a Europa do século XVII houve o 
período chamado de o grande internamento, tendo em vista que 1% da população de Paris 
estavam internadas em Instituições cuja natureza médica ainda não tinha sido estabelecida. 

As internações ocorriam por vários motivos, ora por ser recompensa, ora por 
castigo por ter se comportado mal, os hospitais eram conhecidos como casas de correção 
(JACOBINA, 2008, p. 45).

Assim, seguiu a história da psiquiatria até meados do século XVIII quando um 
médico francês Philippe Pinel, instituiu reformas humanitárias para o cuidado com os 
doentes mentais considerado por muitos o pai da psiquiatria.

Phillipe Pinel, foi um dos mais importantes médicos psiquiatra, pois considerou que 
os seres humanos que sofriam de perturbações mentais eram doentes e que como doentes 
deveriam ser tratados e não ficarem confinados. Pinel, foi um dos primeiros a separar os 
doentes mentais dos demais doentes, demonstrando que havia diferença entre os mentais e 
os não doentes mentais.

Por essa atitude de tratamento diferenciado aos portadores de doença mental Pinel 
foi considerado como o médico que trouxe a reforma psiquiátrica e considerado como dito 
acima como o pai da psiquiatria pelo motivo de ter trazido um tratamento científico ao 
louco com outras formas de tratamento.

Pinel foi o primeiro a dar classificação científica à loucura como por exemplo: 
melancolias, mania sem delírio, manias com delírio, demências (JACOBINA, 2008, p. 48).
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Já no século XIX, a medicina psiquiátrica se firma como uma ciência e vem ser objeto 
de estudo da medicina se firmando como ramo da ciência médica.

A psiquiatria, estuda as enfermidades mentais humanas que foi se desenvolvendo 
mais lentamente dentro do ramo da medicina, porém ao longo tempo ganhou espaço se 
transformando uma especialidade dentro ciência da Medicina.

Com o passar do tempo esta especialização foi alargada em estudos filosóficos 
científicos como a Psicologia, surgida da filosofia em meados do século XIX. Porém, 
também, hoje já firmada como uma ciência que estuda o comportamento humano e suas 
interações com um ambiente físico e social, bem como as doenças mentais humanas, porém 
não está presente nesta ciência o tratamento com fármacos, mas tratando os doentes com 
análise de comportamentos mentais com sessões de terapia.

3.1. HISTÓRIA DA SAÚDE MENTAL NO BRASIL

No início do século XIX, a loucura passou ser objeto de Intervenção do Estado 
com a chegada da família real que viam ou loucos como uma ameaça à sociedade e os 
encaminhavam às Santas Casas de Misericórdia, pelo qual viviam restringidos, vivendo sob 
péssimas condições de higiene e sem o mínimo de dignidade (Eliane Maria Monteiro da 
Fonte Apud Passos, Estudo de Sociologia, Revista UFPE).

O primeiro relato de um hospício no Brasil, foi em 1841, conhecida como Fundação 
Hospício Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, motivado pelos inúmeros doentes mentais que 
ficavam no Cais, perturbando a ordem pública, (Governo do Estado da Bahia, 2016). 

Com efeito, ainda no Império tivemos muitos outros hospícios, ou como eram 
chamados de asilos para loucos, que foram sendo construídos em vários Estados como no 
Estado da Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco, e em 1898 a Colônia de Alienados de Juquery, 
em São Paulo.

As Casas de Misericórdia eram espaços de acolhimento dos pobres, miseráveis, 
doentes e trabalhavam em conjunto com a igreja para tentar amenizar o sofrimento desses.

Vale ressaltar que asprimeiras faculdades de medicina do Brasil, também, ainda 
foi no Império, em meados da década de 1830, porém o estudo científico da psiquiatria 
demorou a ocorrer no Brasil, por volta de 1880, em que pese como dito acima, já ter tido o 
primeiro alojamento para doentes mentais em 1841. 

A sociedade do século XIX, entedia que hospício era o único meio de tratar um 
louco, era comum esse pensamento na sociedade, pois sem muita informação era difícil lhe 
dar com pessoas doente mentais.

Alguns entediam que os loucos eram muito perigosos e poderiam causar danos à uma 
sociedade, por isso deveriam viver confinados e amarrados, porém a medicina do século 
XIX ainda só descrevia e estudava a psiquiatria em trabalhos ou textos da faculdade de 
medicina, não se tinha um parâmetro para a assistência psiquiátrica em termos científicos, 
em que pese Pinel na França ter feito várias modificações e concretizando a psiquiatria 
como ramo da ciência médica.
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O histórico da psiquiatria no Brasil, no início século XIX ainda era pouco estudado, 
não se tinha uma institucionalização da psiquiatria, não era muito bom, pois antes da 
reforma psiquiátrica houve vários relatos de descaso com os doentes mentais, pois a saúde 
pública não era inserida nos hospícios, não se tinha tratamento adequado nos hospícios, o 
que se tinha era um grande aglomerados de doentes mentais largados e mal tratados sem a 
efetiva participação do Estado para mudar o quadro crônico dessas Instituições.

Nas décadas de 1940 e 1950 houve uma grande expansão de hospitais públicos 
em vários estados brasileiros, aprovados pelo do decreto-lei 8.555, de 3 de janeiro de 
1946 que autorizava realizar convênios com os governos estaduais para a construção 
de hospitais psiquiátricos, (Eliane Maria Monteiro da Fonte Apud Passos, Estudo de 
Sociologia, Revista UFPE)

Como dito, vários foram os relatos do descaso com os doentes mentais na história 
da psiquiatria no Brasil, que por volta de 1881 teve o Doutor João Carlos Teixeira Brandão 
que assumiu uma clínica psiquiátrica criada nesse período sendo como primeiro professor 
concursado e publicou vários relatos, tidos como uma verdadeira denunciando maus-tratos, 
péssimas condições de higiene, péssima acomodações, (Jacobina, Paulo Vasconcelos, Apud 
Charam Apud Ribeiro, 2008, p.63, ) vejamos: 

Há relatos de que

os loucos por leitos tinham tábuas, sem colchões nem travesseiros, 
nem ao menos cobertura para lhes ocultarem a nudez e os 
resguardarem dos rigorosos inverno. Os loucos agitados eram 
metidos em caixões de madeira, onde permaneciam nus expostos 
as intempéries.

Outro relato foi do repórter e escritor Douglas Távora mencionando o Centro de 
Terapia Intensiva do Manicômio de Franco da Rocha, conhecido como corredor da morte, 
(Jacobina, Paulo Vasconcelos, Apud Douglas Távora, p.64):

Centro de Terapia Intensiva, CTI. A designação é mesma da 
área dos hospitais destinada à internação dos pacientes em 
risco. O drama de estar com vida presa a tubos e aparelhos de 
respiração, lado a lado com a morte, no entanto parece irrelevante 
se comparado ao que passa no universo da CTI do manicômio. 
A insanidade alcança aí seu último degrau. Não há mais portas 
ou saídas. A psiquiatria perdeu a guerra contra a demência e 
esgotaram-se os recursos da medicina. Seres humanos miseráveis, 
malvestidos ou nus expressam-se com gestos incompreensíveis. 
Canções religiosas. Códigos indecifráveis. Desespero ou a calma 
opressiva, mais angustiante do que a agonia dos agitados. A CTI é 
assim: a imagem da face caótica da loucura.
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Como se notou acima a história do tratamento dados aos doentes mentais no Brasil é 
triste, pois os relatos, tanto do médico quanto do repórter denunciaram que por um grande 
período a história da psiquiatria no Brasil era muito precária e sem preparo algum com seus 
doentes mentais, não era institucionalizado o tratamento para esses doentes mentais, sendo 
uma verdadeira afronta a dignidade desses loucos que se perdurou durante décadas onde o 
louco era tratado como um excluído da sociedade, um ser alma, até a reforma psiquiátrica 
que será objeto de estudo no próximo tópico. 

Nesse sentido o Brasil, foi construindo sua história de hospícios para alojamento 
dos loucos, sendo que milhares de pessoas permaneceram internadas por décadas até 
morrerem, pois muitas famílias deixavam seus familiares “ loucos” internados, alguns por 
não terem informação correta de que como tratar um doente mental e outros por sentirem 
vergonha de ter um familiar doente mental utilizando-se desses hospícios para se livrar até 
que veio a reforma psiquiátrica que como veremos à frente que é recente mas que se tornou 
necessária e surtiu bons efeitos.

4. A REFORMA PSIQUIÁTRICA

Na metade do século XX, iniciou-se uma transformação no conceito de tratamento 
para doentes mentais na Itália, e no Brasil, não foi diferente, pois influenciados pelo 
médico Italiano Franco Basaglia começamos a transformar o tratamento psiquiátrico nas 
Instituições, começando a humanizar o tratamento para doentes com transtornos mentais 
com o intuito de inserir o doente mental na sociedade e trazer o resgaste da dignidade desses 
doentes que eram largados, tratados de qualquer forma e sem um mínimo de dignidade até 
morrerem.

Na década de 70, no Brasil, já existia a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), 
que trabalhavam em ações políticas defendo médicos que haviam sido presos e torturados 
pela Ditadura Militar, defendo ainda que ninguém mis fosse castigado ou torturado e nem 
arbitrariamente preso ( Eliane Maria Monteiro da Fonte Apud FIRMINO, 1982, p. 35, 
Estudo de Sociologia, Revista UFPE).

Houve a revisão legislativa proposta pelo então Deputado Paulo Delgado por meio 
do projeto de lei nº 3.657, em 1989 que foi um marco importante para que acontecesse a 
Reforma Psiquiátrica Brasileira.

A Reforma psiquiátrica tem um viés do movimento realizado por Pinel quando este 
desacorrentou loucos no Hospital em que trabalhava em Paris e que muito foi criticado. 

A reforma psiquiátrica traz ao mesmo duas experiências que nos parece contraditórias 
uma seria a antipsiquiatria e a outra a psiquiatria democrática com base nos estudos de 
Franco Basaglia, ( Jacobina, Paulo Vasconcelos, 2008, p. 90).

Assim, em 1990, o Brasil tornou-se signatário da Declaração de Caracas, que 
propõe a reestruturação da assistência psiquiátrica, e, em 2001, foi aprovada a Lei 
Federal 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras 
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de transtornos mentais (A reforma psiquiátrica brasileira e a política de saúde mental, 
Esplanada dos Ministérios)

Nesse contexto, a ideia de defesa dos direitos humanos de quem era portador de 
doença mental virou um movimento que se transformou na reforma psiquiátrica propondo 
outros parâmetros de tratamento, denunciando hospitais psiquiátricos, manicômios 
judiciais como verdadeiras instituições de violências.

Segundo Paulo Vasconcelos Jacobina, 2008, p. 91, a reforma psiquiátrica adotou 
outros parâmetros em busca da saúde mental, são eles:

a) Abordagem interdisciplinar da saúde mental, sem prevalência de 
um profissional sobre o outro;

b) Negativa do caráter terapêutico do internamento;
c) Respeito pleno da especificidade do paciente e da natureza 

plenamente humana da sua psicose;
d) Discussão do conceito de cura não mais como devolução ao 

paciente da sanidade perdida, mas como trabalho permanente de 
construção de um sujeito (eu) ali onde parece existir apenas um 
objeto de intervenção terapêutica ( isso);

e) Denúncia das estruturas tradicionais como estruturas de 
repressão e exclusão;

f) Não neutralidade da ciência;
g) Reconhecimento da inter-relação estreita entre as estruturas 

psiquiátricas tradicionais e o aparo jurídico-policial.

Oportuno se torna dizer que em relação à reforma psiquiátrica surge-nos uma 
questão curiosa quando falamos dos estabelecimentos hospitalares onde criminosos doentes 
mentais cumprem penas, de acordo o artigo 99 do Código Penal, pois com a introdução do 
SUS ( Sistema Único de Saúde), na Constituição de 1988, nos artigos 195, 196 e seguintes, é 
obrigação do Estados, Municípios e União promover a saúde todos.

Ocorre que, em relação aos estabelecimentos onde se cumprem medidas de 
segurança, como manicômios judiciais, ou hospitais, estes não integram o SUS, mas sim 
o sistema penitenciário, o que nos faz pensar que há uma contradição e extremamente 
judicial aos criminosos portadores de transtornos mentais, pois estes ficam sem acesso à 
tratamentos modernos que possam melhorar suas condições de saúde mental e física. 

Registre-se ainda que a lei 10.216/2001 que trouxe a reforma psiquiátrica se baseou 
em princípios consagrados na Constituição de 1988 e nas leis de direito sanitário, Lei 
8.080/1990 e 8.142/1990, todas de acordo com os princípios constitucionais relacionados à 
saúde e dignidade da pessoa humana.

A lei 10.216/2001, trata da proteção dos portadores de transtornos mentais e isso 
independe se uma pessoa portadora de doença mental cometeu crime ou não, ela deve ser 
assistida da melhor maneira possível, conforme explica Paulo Vasconcelos Jacobina, 2008, 
pg. 91, senão vejamos:
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Lastreada nesses princípios, encontramos a Lei n. 10.2016/2001, 
que trata exatamente da proteção e dos direitos das pessoas 
com portadoras de transtornos mentais, e redireciona o modelo 
assistencial em saúde mental. Note-se, logo em primeiro 
momento, que a lei não excepciona do seu texto os portadores de 
transtornos que tenham cometido crime, de modo também esses 
atingidos por ela. Não há motivo para excluí-los da aplicação 
desse diploma, sem promover uma discriminação que não tem 
o menor suporte na Constituição Federal. Ao contrário, o seu 
art.1 determina que os direitos ali assegurados aos portadores de 
transtornos mentais devem ser garantidos sem qualquer forma de 
discriminação, incluída a discriminação pelo fato da passagem ao 
ato, vale dizer, do cometimento de fato previsto na lei como crime.

De outro lado, antes mesmo da Lei Federal da reforma psiquiátrica, alguns Estados 
já lutavam contra os manicômios judiciários e tentando diminuir ao máximo os hospitais 
psiquiátricos, pois em que pese a alguns artigos da lei trazerem princípios para assegurar 
a dignidade do doente mental, o artigo 4ºda lei admite a internação, que prescreve: “ A 
internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-
hospitalares se mostrarem insuficientes”.

Assim, a própria lei que trouxe a reforma psiquiátrica traz grandes avanços lastreadas 
por princípios constitucionais com orientações do SUS, devendo se adequar às normas do 
SUS, mas não integram o SUS e sim o regime penitenciário, porém o Judiciário após um 
Seminário Nacional Para Reorientação dos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico 
e Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e do Ministério da Saúde 
em 2002 vem aceitando a orientação transcrita abaixo, Paulo Jacobina Vasconcelos, Apud 
Grupo de Trabalho 03, 2008, pg.

Nos estados onde existam manicômios judiciários, as condições 
mínimas devem se adequar às norma do SUS, com as mesmas, 
regras para os hospitais psiquiátricos públicos ou credenciados aos 
SUS, direcionadas no sentido da humanização, desospitalização e 
desinstitucionalização, evoluído para o regime aberto ( Grupo de 
Trabalho 03).

Como se notou a Reforma Psiquiátrica, trouxe grandes avanços para tratamentos de 
doentes mentais com tratamento adequado para os portadores de transtornos mentais, em 
que pese ainda permitir internações, permitir que os estabelecimentos onde são cumpridas 
penas, não integrem o SUS.

Indubitável é que foi à partir do Seminário em 2002, para reorientação dos hospitais 
de custódias, que também alertou que os estabelecimentos de custódias deveriam seguri as 
orientações do SU.
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A reforma psiquiátrica foi um grande marco para a defesa da dignidade de pessoas 
portadoras de transtornos mentais com fechamento de várias clínicas psiquiátricas que 
mantinham várias pessoas em condições subumanas, abertura de CAPS, integração do 
doente com a sociedade e a sua família.

5. AS ESCOLAS CRIMINOLÓGICAS

Várias são as teorias sociológicas sobre o que seria o crime e de quem é criminoso. 
Para isso surgiu a ciência da criminologia que é o ramo do conhecimento que estuda as 
causas e feitos do crime e, principalmente, o criminosos, que há muito tempo é objeto de 
estudo pelas escolas criminológicas.

Neste contexto a primeira escola criminológica conhecida como escola clássica surgiu 
no século XVIII, escola de Cesare Beccaria, e depois no século XIX, a escola positivista de 
Lombroso na Itália, e ainda, no final do século XIX a escola sociológica, que entendia que o 
crime ou uma pessoa se tornava criminosa conforme vivia na sociedade e que os aspectos 
sociais poderiam influenciar uma pessoa a ser criminosa.

A Escola Clássica, foi criada por escritores, filósofos que acreditavam nas ideias de 
Beccaria, o crime era uma violação de lei do Estado, o homem possui livre arbítrio, através 
da responsabilidade é que o criminoso se posiciona quanto à responsabilidade penal, (Passei 
Direito, Criminologia , setembro de 2016).

Para Beccaria que influenciou a escola clássica haveria de ter transformações 
motivadas pelas necessidades políticas e econômicas, defendia que deveria existir leis 
simples que pudessem ser conhecidas pelo povo e somente as leis poderiam fixar as penas, 
não sendo permitido ao juiz aplicar sanções sem leis, (CRIMOLOGIA, Daniela Nunes, 
acesso em setembro de 2016).

 Para a escola positivista de Cesare Lombroso que até hoje possui seguidores de seus 
pensamentos, pois tinha uma ideia principal de que o delinquente, já nascia delinquente, 
por isso escreveu L’Uomo Delinquente”, em 1876, (WIKIPEDIA, Criminologia, 2016). Mas 
o que seria o criminoso nato?

Lombroso estudava o crânio dos deliquentes e a partir daí ele tirava suas conclusões 
sobre como seria um criminoso ou como eram as características de uma pessoa criminosa. 

Assim, a escola positivista de Lombroso descrevia um criminoso nato, ( Jocobina, 
Paulo Vasconcelos, 2008, pg. 80 , vejamos:

1) Anatomicamente: crânio assimétrico, fosseta occipital média, 
maior desenvolvimento da região occipital em relação à frontal, 
fronte fúgida, assimetria facial, proeminência dos seios frontais 
e das arcadas superficilares, desenvolvimento exagerado dos 
zigomas, agudeza do ângulo facial, prognatismo (o alongamento, 
a proeminência ou a obliquidade dos maxilares, mandíbulas 
largas e salientes, malformação das orelhas (orelhas em asas, 
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tubérculode Darwin, aderência ao lóbulo, hélice incompleto etc.), 
falta de barba, predomínio grande envergadura (extensão dos 
braços abertos em cruz sobre altura) e maior desenvolvimento do 
rosto com relação à face ( cara de cavalo). Em suma um sujeito 
“feio de doer”

2) Fisiologicamente: mancinismo (uso da mão esquerda) e 
ambidetrismo ( uso diferente de ambas as mãos). Analgesia (alta 
resistência à dor) desvulnerabilidade (capacidade de recuperação 
rápida de lesões).

3) Psicologicamente: insensibilidade moral e imprevidência. 
Imprudência, covardia, ausência de remorso, preguiça, vaidade, 
vingança, uso da mentira, egoísmo, luxúria, cinismo, insolência, 
instabilidade, ausência ou fraqueza de sentimentos de família, 
amor pelo jogo, pela bebida, pela orgia, inteligência obtusa, 
falta de sentimento estético, imaginação pouco fértil, exagero de 
inclinação à ironia e á farsa, levando-o a ridicularizar as coisas 
mais santas e caras.

4) Culturalmente: uso de tatuagens e gírias.

A escola sociológica introduzida por Enrico Ferri acreditava que os crimes ocorriam 
a depender dos fatores sociológicos em que vivia o criminoso, como este era exposto na 
sociedade diante de algumas características sociais, como raça, idade, sexo, não se baseava 
no livre arbítrio para definir o delito como a escola clássica, mas observava os delinquentes 
diretamente, com investigações de suas anomalias, seus estigmas , seu psicológico, ( 
Criminal : Sociologia e Antropologia Criminal - Os delinquentes segundo Enrico Ferri- 
Por Luís Geraldo Ferreira Junior - Delegado de Polícia do Estado de São Paulo, Via Jus, 
acesso em setembro de 2016)

Já No Brasil, o estudo da criminologia surge no século XIX, porém foi João Vieira 
de Araújo (1844 – 1922) que introduziu no país as ideias sobre criminologia expostas por 
Cesare Lombroso.

De outro lado, foi Tobias Barreto (1839 – 1889), que começou as críticas aos 
adepstos de Cesare Lombroso da escola positivista, pois segundo ele as características 
de um delinquente apresentada e estudada por ele, seria preciso recolher ao hospital a 
humanidade inteira, ( UNIVEN, Evolução Histórica das Escolas Criminológicas, por Taís 
Calde dos Santos Oshima, setembro de 2016).

Vale ressaltar que vários nomes contribuíram para o estudo da criminologia no 
Brasil como Clóvis Beviláqua que em 1896 escreve sobre Criminologia e Direito, pelo qual 
na obra retratava os crimes do Estado do Ceará.

Temos também, Euclides da Cunha que foi o primeiro a aplicar a Sociologia 
Criminal no Brasil e escreveu uma grande obra, “Os Sertões” em 1902, pelo qual defendia 
a inferioridade das raças e denunciava os crimes que ocorria nos sertões do Brasil e que 
dependendo dos fatores em que é submetido o ser humano, fatores sociais ou naturais 
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podem influenciar o desenvolvimento mental, ( UNIVEN, Evolução Histórica das Escolas 
Criminológicas, por Taís Calde dos Santos Oshima, setembro de 2016). 

Tivemos ainda, Afrânio Peixoto (1876 – 1947) que criticava a teoria de Durkhein 
e Lacassagne, e que Código Penal deveria ser reescrito de tempos em tempos, de acordo a 
evolução da sociedade, ( UNIVEN, Evolução Histórica das Escolas Criminológicas, por Taís 
Calde dos Santos Oshima, setembro de 2016), o que podemos dizer que em alguns casos 
isso ocorreu, como por exemplo, na Lei de Drogas, Crime hediondo, Crime ambiental etc, 

Nessa esteira vale informar que tivemos outros nomes que contribuíram para o 
estudo da criminologia no Brasil, tais como, Júlio Pires Porto-Carrero (1887 – 1937), Luis 
Carpenter (1876 – 1957), Evaristo de Moraes (1871 – 1939), Joaquim Pimenta (1886 – 
1963), cada qual, com sua contribuição de desenvolver mecanismos de controle social do 
crime, mas com conhecimento científico.

6. SAÚDE MENTAL E DIREITO 

Como já dito acima, a criação de escolas criminológicas surgiram com intuito 
de estudar o crime como uma ciência, bem como, estudar o criminoso, mas para isso a 
sociedade ao longo dos tempos foi obrigada a desenvolver métodos para que pudesse tratar 
de uma pessoa portadora de doença mental.

Os conflitos sociais crescem desorganizadamente no final do século XIX, devido ao 
crescimento das metrópoles em todos os países, devido a urbanização e à industrialização, 
oriundas do mundo capitalista, que desencadeou o crescimento da desigualdade social 
aumentando assim, o número de crimes na sociedade.

  Ainda, no final do século XIX, foram convocados alienistas (médicos psiquiatras) 
para ajudar no Judiciário com intuito de desvendar alguns crimes que pareciam que não 
eram coerentes com a natureza humana, pois tais crimes não se enquadravam no perfil 
de loucura que a sociedade era acostumada, como por exemplo, as monomanias, que 
eram tidas como alguns delírios. Esse também é o entendimento de Ana Flávia Ferreira 
de Almeida Santana; Tânia Couto Machado Chianca; Clareci Silva Cardoso Apud Mattos, 
1999; Dutra, 2000 ( PEPISC, 2011), vejamos:

Assim, no início do século XIX, os alienistas foram convocados 
pelo aparelho judiciário a participar de processos que envolviam 
crimes que contradiziam o que era considerado como de 
“natureza humana”. Eles negavam os princípios básicos do 
contrato social e a existência da racionalidade intrínseca ao ser 
humano, considerando que os crimes não eram praticados por 
indivíduos enquadrados nos clássicos perfis da loucura. Os 
alienistas passaram a atuar em prol do bom funcionamento da 
máquina judiciária, na resolução de ações criminosas cometidas 
por indivíduos que aparentemente não eram loucos.
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Logo mais tarde, descobriu que loucura estaria associada a uma pessoa com 
desequilíbrio da saúde mental, podendo apresentar comportamentos não aceitáveis dentro 
uma sociedade, comportamentos esses, fora dos padrões da normalidade, que poderiam 
gerar danos à outra pessoa ou a si mesma.

Neste passo, vários estudos chegaram à conclusão que uma pessoa com variações 
biológicas, variações ambientais, psicológicas, neuroquímicas, apresentam determinadas 
características e comportamentos, e dentro de uma sociedade, poderia ser autora de crimes 
bárbaros, que causam grandes impactos ligando o crime a loucura e a periculosidade 
desses criminosos.

Outrossim, parece que a justiça atual consegue entender a ligação de um crime 
cometido por um “ louco”, mas não parece compreender que uma pessoa considerada “ 
louca” deve ser tratada como tal, para ao menos tentar amenizar os sintomas, também, pelo 
motivo do ordenamento jurídico existente contradizer a Constituição Federal, inclusive, no 
que tange a dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso III.

No que tange a questão da pessoa “louca-criminosa”, ela também é detentora de 
direitos para que não seja ferido sua dignidade, devendo ser respeitados todas as garantias 
constitucionais, como o devido processo legal pelo qual, estão presentes todos os princípios 
constitucionais do processo.

A nosso pensar o único problema é que a pena de medida de segurança que será 
objeto de estudo mais à frente, não nos parece ser coerente com o artigo 1º, inciso III, da 
Constituição Federal de 1988, pois se uma pessoa portadora de doença mental cometer 
crimes será julgada, com todas as garantias constitucionais e após, terá uma sentença 
absolutória, mas que na verdade não absolve, mas pune.

Não se pode olvidar que ao mesmo tempo que essa sentença absolve a pessoa por 
entender que cometeu crime por ser “ louca”, por ser inimputável, ao mesmo tempo, essa 
mesma sentença traz uma condenação em seu bojo, pois não só recolhe o “louco” que 
cometeu crimes num manicômio judicial, mas o mantém preso por tempo indeterminado, 
como punição, ferindo a dignidade desse preso.

É de verificar-se então, que o “ louco”, que comete crime é absolvido e depois é 
apenado, conforme entendimento também de (Jocobina, Paulo Vasconcelos, 2008, pg. 80), 
que: “ Como garantir o devido processo penal a quem não pode sequer entender seus termos? 
Como garantir a pessoalidade (a pena não deve passar da pessoa do condenado) se louco deve 
ser absolvido e depois apenado?”.

Como se nota, não é fácil conjugar o direito penal para os portadores de doença 
mental que comete crimes, pois este institui a medida de segurança, internando os 
loucos que cometeram crimes alegando ser medida necessária e preventiva, porém com 
conteúdo punitivo. 

Já o direito constitucional que rege todo o ordenamento jurídico traz insculpido em 
seu go 1, inciso III, a dignidade da pessoa humana, que por esse princípio jamais permitiria 
uma prisão sem tempo determinado, a não ser que venha uma perícia médica indicando 
que tal criminoso, não é mais perigoso, o que raras vezes acontece.
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6.1. Exame de sanidade mental

O Exame de Sanidade Mental, ocorre quando há dúvidas sobre a integridade mental 
do acusado, podendo surgir na fase processual, pré- processual, ou ainda no inquérito, 
mediante autorização policial, conforme prescreve o artigo 149 do CPP, objetivando a 
determinar a imputabilidade do agente que cometeu crime, avaliando sua capacidade 
mental, tanto em razão da superveniência de enfermidade no curso, quanto pela presença 
de indícios de doença mental antes ou no momento do crime.

É sabido que, várias pessoas normais que cometeram crimes alegaram falsa doença 
mental com intuito de não ser punido, alegando estado de imputabilidade, o que preocupa 
o judiciário, caso o exame de sanidade mental não seja bem feito.

O exame de sanidade mental quando determinado na fase processual será 
tido como um incidente processual, e o acusado se estiver preso em presídio comum 
deverá ser internado em manicômio judicial, e se estiver solto, e houver solicitação 
por peritos em local adequado, para a realização do exame, consoante descreve ao 
artigo 150 do CPP.

Caso, já houver iniciado um processo principal e haver a necessidade de realização 
de exame de sanidade mental, será instaurado um processo de incidente de insanidade 
mental, que por sua vez, suspende o processo principal até o deslinde do processo de 
insanidade mental. 

Preleciona ainda o § 1º, do artigo 150 do CPP, que o exame não durará mais que 45 
(quarenta e cinco) dias, salvo se os peritos demonstrarem maior necessidade e, se os peritos 
concluírem que o acusado ao tempo da infração era irresponsável, lhe será nomeado um 
curador, nos moldes do artigo 151 do CPP.

Diante de algumas características do exame de insanidade mental apresentadas 
acima, nos chama a atenção que mesmo que o acusado estiver solto e se requererem os 
peritos, este deve ser levado à local adequado, mas a lei não informa qual seria o local 
adequado, porém é sabido que muitas das vezes o acusado é levado aos manicômios 
judiciais e lá ficam presos até a realização do exame, perdendo a sua liberdade, o que nos 
parece ser muito grave. 

Assim, alguém que ainda não teve sua insanidade mental examinada ou determinada 
perderá sua liberdade, por uma ordem judicial, e não por ordem médica, apenas para 
realização de tal exame. Esse também é o entendimento de (Jocobina, Paulo Vasconcelos, 
2008, pg. 118):

Parece contraditório, então, que alguém cuja insanidade mental 
não foi estabelecida ainda- pelo menos não juridicamente-
seja encaminhado a uma instituição hospitalar, por ordem 
estritamente judicial e não por ordem médica), sem indicação 
de submissão a tratamento, mas apenas para submissão a exame 
médico-legal de natureza declaratória. 
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Convém ressaltar ainda que, a imputabilidade não está conceituada no nosso Código 
Penal, simplesmente ele só a mencionam diretamente e que os imputáveis serão isento de 
pena (artigo 26).

A imputabilidade, nos parece que está ligada à responsabilidade, dando condições de 
uma pessoa ter capacidade de discernimento sobre a prática de um ato ilícito. Assim, alguns 
critérios serão analisados para concluir que uma pessoa é inimputável, como critérios, 
psicológicos, biológicos, sociais, porém o nosso Código de Processo Penal adotou o critério 
misto, chamado de biopsicológico, que seria um critério misto de biológico e psicológico. 

O laudo após a realização do exame de insanidade mental deverá ser fundamentado 
e responder aos quesitos formulados pelas autoridades competentes como Juiz, Ministério 
Público e Autoridade Policial, lembrando ainda que laudo pericial não vincula o juiz, que 
poderá rejeitá-lo, no todo ou em parte, consoante preleciona o art. 182 do CPP.

É der revelado que, caso no laudo seja constatado que ao tempo do crime o acusado 
era inimputável, este será considerado isento de pena, mas o processo penal prosseguirá 
visando uma medida de segurança que será estudo no próximo tópico.

Desse modo, como dito tópico acima, após exame de insanidade mental positivo, 
será aplicado a medida de segurança, após uma sentença que ao mesmo tempo que absolve, 
ela condena uma pessoa que é considerada irresponsável e isenta de pena. 

7. DA MEDIDA DE SEGURANÇA

Como se notou acima se, uma pessoa que cometeu crime e ficou comprovado que 
naquele momento era incapaz de compreender que seu ato era ilícito, por doença mental ou 
problemas de desenvolvimento psíquico, este terá uma resposta do Estado nos moldes do 
artigo 26 do Código Penal, ficará isento de pena, mas sujeito à medida de segurança.

De acordo Paulo Vasconcelos Jacobina, Apud Ferrari, pg. 131:

a medida de segurança constitui uma providência do poder político 
quie impede determinada pessoa, cometer um ilícito- típico e 
se revelar perigosa, venha a retirar na infração, necessitando de 
tratamento adequado para sua reintegração social.

A medida de segurança será imposta ao inimputável ou semi-imputável que 
pratica um ato ilícito, após realizado o exame de insanidade mental e constatado o grau de 
periculosidade de quem praticou o ato ilícito. O semi-imputável, poderá sofrer a pena ou 
medida de segurança e nunca as duas penas ao mesmo tempo, o que antes da reforma Penal 
de 1984, era possível.

Ainda em consonância com a Reforma Penal de 1984, o código Penal adotava o 
sistema duplo- binário pelo qual se aplicava duas penas aos inimputáveis e semi- imputáveis 
e após a Reforma Penal o Código Penal adotou o sistema vicariante, que aplica ou a pena ou 
a medida de segurança, em substituição, mas nunca os dois juntos.
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Enquanto à pena está ligada à culpabilidade do agente a medida de segurança está 
ligada à periculosidade do agente e sua capacidade mental, bem como o seu discernimento 
do ato ilícito praticado. 

Não se pode olvidar que as penas têm caráter punitivo, repressivo e preventivo, mas 
a medida de segurança tem caráter somente preventivo e não tem tempo determinado, 
enquanto as penas têm.

Assim, nos parece que a natureza jurídica da medida de segurança é também de 
caráter curativo, enquanto que as penas são de caráter de ressocialização. 

A medida de segurança será cumprida em hospital de custódia e ou manicômios 
judiciais pelo qual o agente receberá tratamento psiquiátrico, não podendo o 
inimputável ser tratado em presídio de detenção comum, de acordo preleciona o artigo 
96 do Código Penal.

Caso, se entenda que não é o caso de internação, a pessoa poderá fazer tratamento 
ambulatorial se apresentando durante o dia no local de atendimento.

Ainda, no caso de internação em estabelecimento adequado vale lembrar que o 
artigo 3º da LEP assegura aos internados todos os direitos, principalmente, o de ser tratado 
dignamente, em local adequado e por profissionais competentes; porém sabemos que no 
Brasil a realidade é outra.

Em que pese a lei fazer menção de que a medida de segurança deva ser cumprida 
em estabelecimentos adequados como hospitais de custódias, manicômios judiciais, vale 
à pena dizer, que estes são administrados por casas de detenção, pelo sistema penal, o que 
nos causa estranheza, e contradiz a lei, pelo motivo de que entendermos que, não deveria 
ser administrados por presídios, mas sim pela Secretária de Saúde dos munícipios e Estados 
por se tratar de questão de saúde.

7.1. Da Sentença condenatória absolutória imprópria 

A sentença não está devidamente definida pelo Código de Processo Civil, pois 
somente esclarece que é uma atribuição do juiz, como prescreve o artigo 203 do CPC, 
que: “ Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e 
despachos”.

Assim, a sentença do juiz consiste na resposta do Estado de colocar fim à lide com o 
julgamento. A pode ser condenatória, absolutória, terminativa.

Por outro lado, o crime é um fato típico, jurídico e culpável, porém no caso do 
inimputável ou semi- imputável como dito acima se discute a culpabilidade no momento 
da ocorrência do crime.

No caso da sentença condenatória absolutória imprópria, não se acolhe a pretensão 
punitiva estatal, mas aplica uma sanção penal, como por exemplo a medida de segurança.

A sentença absolutória está prevista no artigo 386 do Código de Processo Penal, 
parágrafo único, III que prescreve:
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Parágrafo único. Na sentença absolutória, o juiz: I - mandará, se for 
o caso, pôr o réu em liberdade;
II  -  ordenará a cessação das penas acessórias provisoriamente 
aplicadas; 
II – ordenará a cessação das medidas cautelares e provisoriamente 
aplicadas; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)
III - aplicará medida de segurança, se cabível.

Já o artigo 387 do Código de Processo Penal está previsto a sentença condenatória, 
que prevê as hipóteses em que o réu será considerado culpado.

Indubitável é, como já dito acima será indispensável para a sentença absolutória 
imprópria que o agente que praticou o crime seja dotado de periculosidade, pois é a 
periculosidade que traz o fundamento para aplicação da medida de segurança.

É de verificar-se que sentença condenatória imprópria é muito criticada pela corrente 
majoritária pelo motivo que a medida de segurança ser uma resposta estatal de punição, o 
que fez que vários doutrinadores criticarem a sentença condenatória imprópria como uma 
verdadeira aberração, pois se há sanção é porque houve punição, de acordo (TOLEDO, 
Otávio Augusto de A; CAPECCE bruno Gabriel, 2015, p.789):

Trata-se de mais de uma aberração decorrente do descompasso 
entre a reforma penal da parte geral do Código Penal de 1984 
e a lei processual, já que projeto de lei que nos traria um novo 
Código Processo Penal não vingou. Desde a década de 1980, ficou 
evidente que a medida de segurança haveria de ser considerada 
sanção penal, ainda que diversa da pena, não havendo mais razão 
para sua imposição em sentença absolutória.

É bem verdade que o nome “sentença condenatória imprópria” ou “ absolutória” 
é confuso, pois ao mesmo tempo diz que é condenatória, e ao mesmo tempo, diz que é 
imprópria ou absolutória, ou seja, condena, mas absolve, por entender que o agente não 
cometeu crime.

O artigo 96 do Código penal prescreve quais os tipos de medidas de segurança, 
como internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em outro 
estabelecimento adequado, ou sujeição a tratamento ambulatorial, nos casos do agente 
inimputável ter cometido crime punível com detenção.

Não se pode olvidar que a sentença condenatória imprópria restringirá a liberdade 
do inimputável, pois este ficará internado em hospital psiquiátrico, manicômio judicial, 
ambulatório médico, no caso do semi-imputável, não podendo dizer o contrário.

Assim, a sentença condenatória imprópria será executada com algum tipo de 
medida de segurança, restringindo a liberdade, porque houve uma condenação, porém a 
sanção penal deverá ser cumprida em estabelecimento próprio para agente com certo grau 
de periculosidade, diverso de uma detenção comum.
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De acordo Martins Motta, Ivan, Vera Villas Bôas, Regina, 2014, p.247: 
A natureza da sentença que impõe medida de segurança – no caso dos inimputáveis, 

a sentença que impõe a medida de segurança é absolutória; no caso dos semi-imputáveis, a 
sentença é condenatória

Como se depreende acima, a sentença condenatória imprópria condena e absolve ao 
mesmo tempo, mas será que absolve? Pois se o agente que cometeu crime deve cumprir a 
sanção penal, não vislumbramos tal absolvição.

8. DA DURAÇÃO DO TEMPO DA MEDIDA DE SEGURANÇA

A duração do tempo da medida de segurança é tema que mais suscita grandes 
discussões, tendo em vista que a medida de segurança é vista como medida terapêutica, 
mas ao mesmo tempo uma sanção penal.

Em contrapartida a medida de segurança só pode ser executada depois do trânsito 
em julgado da sentença de acordo o art. 171 da LEP.

O artigo 97, §1º,do Código Penal fixa um prazo mínimo para o cumprimento da 
medida de segurança de 1 a 3 anos, mas que será por tempo indeterminado enquanto 
perdurar a periculosidade.

Ainda sobre a periculosidade, de acordo ( Clelia de Freitas, Ana. Medida de 
Segurança: princípios e aplicação):

Palomba,[19] observa os seguintes elementos: a curva vital 
do indivíduo, a morfologia do crime praticado, o ajuste à vida 
de internação hospitalar, possíveis distúrbios psiquiátricos e 
intercorrências na fase de execução da medida de segurança, 
estado psíquico atual e o meio familiar e social ao qual ele vai ser 
integrado.

Assim, de acordo o artigo supracitado quem estiver cumprindo medida de segurança 
deverá se submeter a exame de insanidade mental periódicos a depender do tempo mínimo 
fixado para o cumprimento da medida der segurança.

Ocorre que, se ao término da medida de segurança for realizado exame de insanidade 
mental e este acusar que a periculosidade não diminuiu, o agente continuará internado e 
não sairá até que exame de insanidade diga o contrário.

Diante dessa situação que se suscitaram várias discussões sendo a principal delas, 
qual o tempo máximo da medida segurança? O ordenamento jurídico pátrio permite que 
uma pessoa cumpra uma sanção penal por quanto tempo?

Essas questões que são levadas à Cortes Superiores, pois a sentença condenatória 
imprópria não faz dosagem da pena pelo motivo que “ abosolve”, mas sabemos que o 
ordenamento jurídico prevê que a pena deve ser proporcional ao delito.
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De acordo a nossa Constituição, não existe pena perpétua, a duração máxima de 
uma pena de restrição de liberdade é de 30 anos, porém nada se diz sobre a duração 
máxima do tempo da medida de segurança que acabou criando várias correntes que 
discutem sobre o tema.

Existe uma primeira corrente que é minoritária, mas que prevaleceu e ensejou 
decisões do STF, que entende que: “a medida de segurança possui duração indeterminada, 
podendo perdurar até mesmo por mais de trinta anos, (TOLEDO, Otávio Augusto de A; 
CAPECCE bruno Gabriel, 2015, p. 802)”.

Existe a segunda corrente que reconhece que:

 a medida de segurança é espécie de sanção penal, estaria 
compreendida na garantia constitucional de que não haverá 
punição de caráter perpétuo. Analogicamente, portanto, invoca 
o limite de trinta anos previsto no artigo 75 do Código Penal pra 
as pena privativas de liberdade. (TOLEDO, Otávio Augusto de A; 
CAPECCE bruno Gabriel, 2015, p. 802)”.

A terceira corrente, majoritária, que muito influencia o STJ, (TOLEDO, Otávio 
Augusto de A; CAPECCE bruno Gabriel, 2015, p. 805)” , reconhece o seguinte:

 Considera que a medida de segurança sempre será limitada aios 
trinta anos do art. 75 do Código Penal, qualquer que tenha sido 
o delito que a ocasionou, gera severas distorções, que podem ser 
observadas com facilidade na praxe forense.

Após descrevermos as três correntes existentes acreditamos que a intenção de todas 
são louváveis, mas a questão atual é, com a evolução da sociedade e do direito entendemos, 
com os princípios constitucionais garantidores, não se pode mais manter internado uma 
pessoa que cumpre medida de segurança por várias décadas. 

À par disso, como já mencionado acima no tópico 7, em que pese a lei prescrever 
que a medida de segurança deverá ser cumprida em estabelecimentos próprios e não em 
presídio comum, o que é sabido que quem administra tais estabelecimentos são as casas 
de detenção.

A nosso pensar as casas detenções não estão preparadas para tal administração, é só 
observarmos as más condições em que se encontram as casas de detenções de nosso país.

No caso de pessoas doentes mentais a obrigatoriedade de tratamento é do SUS, 
o que nos faz acreditar que no caso de cumprimento de medida de segurança deveria 
ser responsabilidade também do SUS e não diferente disso, pois existe previsão legal na 
Constituição no artigo 196, leis sanitárias como a Lei 8.080/80 e 8.142, Lei 10.216/2001 que 
traz várias garantias aos doentes mentais.

Vale ressaltar ainda que as medicações para o tratamento dos internados são 
fornecidas pela Secretaria de Saúde, porém a nossa crítica é que os estabelecimentos para 
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o cumprimento da medida de segurança funciona como uma unidade prisional, com 
acúmulo de pessoas doentes mentais, sem previsão de sair ou de tratamento adequado e 
eficaz e, não como uma unidade para tratamento psiquiátrico.

Diante das considerações acima, a medida de segurança não deveria ultrapassar 
várias décadas, pois o que se busca é o tratamento ou recuperação do internado e não uma 
punição eterna, acreditamos que 30 pode ser um prazo bastante longo para se conseguir 
esse objetivo ferindo a dignidade da pessoa humana desses internados.

9. CONCLUSÃO.

Cumpre nos assinalar que como mencionado na introdução nas sociedades antigas 
a loucura já era presente e manifesta de diversas formas e que por algum tempo quem 
expressasse algum tipo de loucura a depender da época tinha uma repercussão.

Na época Medieval para quem sofria de transtornos mentais era considerados pela 
Igreja Católica como possuidores de espírito malignos e eram torturados e queimados.

Com o passar do tempo cada vez mais cresciam o número de pessoas com transtornos 
mentais e a sociedade não sabia como lidar e tratar o que fazia que muitas das vezes famílias 
internavam seus entes.

Houve na Europa, século XVII, o período da grande Internamento pelo qual 1% 
da população de Paris estavam internadas em Instituições cuja natureza médica ainda não 
tinha sido estabelecida.

Assim, foi evoluindo a loucura até que virou ramo da ciência de medicina e começou 
a ser estudada pela psiquiatria sendo que o primeiro psiquiatra a tratar a desenvolver um 
estudo científico sobre a loucura foi Pinel que deu várias classificações científicas à loucura 
como as melancolias, mania sem delírio, manias com delírio, demências, ( Jacobina, Paulo 
Vasconcelos, 2008, p.48).

No Brasil, no século XIX, a loucura passou ser objeto de Intervenção do Estado com 
a chegada da família real que os encaminhavam às Santas Casas de Misericórdia, mas que 
depois em 1841 foi criado o primeiro hospício do Brasil, no Rio de Janeiro e ao longo dos 
anos outros vários hospícios foram construídos em outros Estados brasileiros.

De outro lado o dito “ louco” começou a cometer crimes e a sociedade teve que reagir 
com criações de leis específicas para pessoas doentes mentais que cometessem crimes. Daí 
surgiu vários questionamentos de como conjugar o direito penal com pessoas doentes 
mentais que cometem crime.

A sociedade mundial se deparou com esse questionamento e teve que reagir com 
criações de leis específicas. No Brasil não diferente, houve evolução no tratamento de seus 
doente mentais, houve necessidade de uma reforma psiquiatra que atendesse aos ditames 
legais de Saúde e da lei Sanitária.

Contudo, o direito Penal, no Brasil, mesmo com a reforma Penal em 1984, não 
conseguiu evoluir tanto assim, principalmente, quando o assunto for a medida de segurança 
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por todos os motivos expostos acima, pois se a medida de segurança é de caráter curativo 
ela está totalmente em desacordo com as legislações modernas de saúde.

Quanto ao tempo da medida de segurança entendemos que o Brasil deixa muito a 
desejar e por vários motivos já expostos, como por exemplo a duração do tempo máximo da 
medida de segurança a ser cumprida que fere vários princípios constitucionais, como por 
exemplo que não existe a pena perpétua.

Por outro lado a medida de segurança que é cumprido em hospital psiquiátrico, mas 
administrada por casas de detenção e não pela secretária de saúde, o que nos faz pensar que 
o internado não terá as mínimas condições de tratamento digno, com prognóstico de cura, 
ou de que, talvez nunca saia de lá.

Posto isso, acreditamos que ainda falta muito para desenvolvermos um sistema de 
cumprimento de medida de segurança responsável e coerente com a legislação moderna 
de saúde, pois só assim diminuiremos o tempo de internação de um doente mental que 
cometeu um crime.
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corporais. 4 A prática da revista é ilícita em âmbito internacional. 
5 O dever de indenizar do Estado. 6 As revistas corporais e o ECA. 
7 Considerações finais. 8 Referências

RESUMO: Esta pesquisa tem como finalidade copilar a 
legislação brasileira concernente ao problema da humilhação e 
constrangimento pelos quais familiares, crianças, adolescentes 
e idosos são submetidas durante às revistas corporais ilícitas 
a que são submetidos para acessarem o interior dos presídios 
Brasileiros. Pretendemos analisar a prática destes atos que ferem 
A CRFB - Constituição da República Federativa do Brasil, Leis 
Estaduais Civis e Penais, bem como Tratados internacionais dos 
quais o Brasil Ratificou. Por meio da análise destas leis, concluímos 
que a Convenção Internacional procura consolidar entre os 
países americanos um regime de liberdade pessoal e de justiça 
social, fundado no respeito aos direitos humanos essenciais, 
independentemente do país onde a pessoa resida ou tenha 
nascido. A importância deste estudo no contexto de colisão ao ato 
de revista com os direitos fundamentais se faz necessário vez que 
as revistas íntimas são práticas odiosas e despidas de ilicitude que 
obrigam mulheres, crianças e idosos a desnudarem-se diante de 
outras pessoas e a realizarem flexões sobre um espelho, exibirem 
os órgãos genitais e serem submetidas a exames anais e vaginais 
por agentes penitenciários. Destacamos, que no Brasil não existe 
lei que autorize este procedimento, mas ao contrário, caracteriza-
se o ato como ilegítimo e permeado de ilicitude.
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Palavras-Chave: Revistas Corporais. Presídios. Direitos 
fundamentais.

RESUMEN: Esta investigación tiene como objetivo copilar 
la legislación concerniente al problema de la humillación y 
constreñimiento por los que familiares, niños, adolescentes 
y ancianos son sometidos durante las revistas corporales 
ilícitas a las que son sometidos para acceder al interior de los 
presidios brasileños. La práctica de estos actos heridos la CRFB - 
Constitución de la República Federativa del Brasil, Leyes Estatales 
Civiles y Penales, así como Tratados internacionales de los cuales 
Brasil ratificó. La convención internacional busca consolidar 
entre los países americanos un régimen de libertad personal y de 
justicia social, fundado en el respeto de los derechos humanos 
esenciales, independientemente del país donde la persona resida 
o haya nacido. Revistas íntimas- práctica odiosa y desnuda de 
ilícita- obligan a mujeres, niños y ancianos a adherirse ante otras 
personas ya realizar flexiones sobre un espejo, exhibir los órganos 
genitales. Destacamos, que en Brasil no existe Ley que autorice o 
prevea este procedimiento.

Palabras clave: Revistas Corporales. Prisiones. Derechos 
fundamentales.

1. INTRODUÇÃO

As revistas são obrigatórias para acesso aos presídios brasileiros, onde são retratadas 
cenas de nudez coletiva de crianças, bebês e adultos, os quais são obrigados a se despirem 
uns na frente dos outros, e são submetidos a agachamentos sobre espelhos e, por vezes, 
tocados em suas partes intimas pelos agentes penitenciários.

Pessoas são posicionadas em filas para serem humilhados e ultrajados em sua 
intimidade e dignidade sob os gritos de alguns agentes penitenciários. Sem outra opção, 
submetem-se a tais ultrajes, pois do outro lado da muralha está alguém importante 
para elas.

Analisaremos quais as medidas tomadas pelo Estado de São Paulo, no sentido de 
obstaculizar a ocorrência deste ato abominável e cruel.

No desenvolvimento do artigo o método a ser utilizado será o método lógico-
dedutivo, onde traçaremos, inicialmente, o sistema de referência bibliográfico e a análise de 
casos concretos divulgados na imprensa escrita e internet.

Desenvolvendo-se as premissas fundamentais e necessárias com proposições críticas 
que envolvem o direito á intimidade, integridade moral e psíquica, a análise da LEP – Lei 
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das execuções penais, e os direitos fundamentais previstos na CRFB – Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, além de tratados internacionais, para demonstrar 
que o ato das revistas corporais é ilegítimo e permeado de ilicitude.

2. CONCEITOS: REVISTA MANUAL, ELETRÔNICA, MECÂNICA.

Revista é a inspeção que se realiza com o objetivo de segurança nos presídios 
brasileiros. Ela pode se dar por meio eletrônico ou mecânico ou, excepcionalmente, 
manual, conforme determina a resolução nº 05 de 28 de agosto de 20141, que recomenda 
a não utilização de práticas vexatórias2 para o controle de ingresso aos locais de privação 
de liberdade.

A matéria já dispunha de indicação regulamentar por meio da resolução nº 9 de 12 de 
julho de 2006, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), onde 
já se firmava posicionamento no sentido de proibição dos abusos. Apesar dessa resolução, 
salienta-se que os abusos nas vistorias para a entrada em unidades prisionais não cessaram. 
Caso a resolução editada em 2006 fosse eficaz, não necessitaria da reafirmação do tema em 
outra resolução em 2014.

Não se pode olvidar que os artigos 40 e 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, 
copiados a seguir, estabelecem como direito dos recolhidos o de serem visitados.

Art. 40 - Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade 
física e moral dos condenados e dos presos provisórios.
Art. 41 - Constituem direitos do preso:
X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em 
dias determinados;3

Observa-se que a LEP garante o direito ao preso em receber visitas do cônjuge, da 
companheira, de parentes e amigos, não devendo, a administração criar obstáculos ou 
constrangimentos ao exercício deste direito.

1  BRASIL. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. 
Resolução nº 05 de 28 de agosto de 2014. Disponível em: <http://depen.gov.br/DEPEN/depen/
cnpcp/resolucoes/2014/Resoluon5Fimdarevistavexatria.pdf>. Acesso em: 7 set. 2017.

2  Em seu primeiro artigo, a Resolução nº 05 de 28 de agosto de 2014, determina que a revista pessoal 
deva ocorrer mediante uso de equipamentos eletrônicos detectores de metais, aparelhos de raios-X, 
scanner corporal, dentre outras tecnologias e equipamentos de segurança capazes de identificar 
armas, explosivos, drogas ou outros objetos ilícitos. O segundo artigo da Resolução atesta que 
“são vedadas quaisquer formas de revista vexatória, desumana ou degradante”. E os direitos das 
crianças e adolescentes são garantidos no artigo 4º que determina que “a revista pessoal em crianças e 
adolescentes deve ser precedida de autorização expressa de seu representante legal e somente será 
realizada na presença deste”. (grifos nossos).

3  BRASIL. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/L7210.htm>. Acesso em 7 set. 2017.
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Quanto as revistas, a revista eletrônica ou mecânica é realizada com ou sem uso de 
aparelho detector de metais ou similar. Quanto a revista manual, esta é realizada por um 
agente penitenciário tocando superficialmente o corpo da pessoa visitante com as mãos e 
por cima da roupa, salienta-se que a revista manual só poderá ser realizada em situações 
excepcionais, apenas quando houver fundada suspeita de que a pessoa visitante esteja com 
substâncias ou objetos proibidos (como drogas, armas ou telefones celulares). Vejamos o 
artigo 3º da resolução nº 9 do ano de 2006.

Art. 3º - A revista manual deverá preservar a honra e a dignidade 
do revistando e efetuar-se-á em local reservado.

Cabe reafirmar que estas proibições encontram aparo na Constituição da República 
Federal Brasileira (CRFB), onde a dignidade da pessoa humana é princípio fundamental 
do Estado Democrático de Direito, instituído pelo art. 1º, inciso III, e, ainda, no art. 5º, 
inciso X, ab initio, que estabelece a inviolabilidade da intimidade e da honra das pessoas 
e a necessidade de coibir qualquer forma de tratamento desumano ou degradante, 
expressamente vedado no art. 5º, inciso III, da CRFB4.

Ademais, toda e qualquer pessoa tem o direito de saber os motivos que levaram 
à realização da revista manual, fato geralmente omitido pelos agentes estatais, que não 
admitem que os visitantes falem absolutamente nada durante tal procedimento, bem assim, 
a revista deveria se dar em local reservado e ser realizada por um funcionário do mesmo 
sexo.

Não há preservação das intimidades destas pessoas, não são respeitadas no cotidiano 
dos presídios, pois a regra é a revista manual e corporal de forma pública, ou seja, a revista 
se dá na frente de outras pessoas incluindo crianças, bebês e idosos, ferindo-se gravemente 
o direito à intimidade.

Tais procedimentos subjugam seres humanos em nome da segurança interna das 
penitenciárias e do receio de contrabando de objetos ilegais, o que contrária as notícias 
oficiais noticiadas na Rede Justiça Nacional, onde apenas 03 (três) em cada 10 mil revistas 
invasivas resulta apreensão de objetos proibidos.5

3. ILEGITIMIDADE E ILICITUDE NAS REVISTAS CORPORAIS

Há ausência de legislação que autorize ou permita, no Brasil, revista corporal 
ou íntima, sob qualquer pretexto, pois, ainda que houvesse tal orientação legal, seria 

4  BRASIL. Constituição da República Federal Brasileira. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 7 set. 2017.

5  REDE JUSTIÇA CRIMINAL. Boletim. Julho de 2015. Disponível em: <http://br62.teste.
website/~redejust/wp-content/uploads/2016/08/Revista-Vexat%C3%B3ria-Pesquisa-analise-e-
entrevista-sobre-o-tema.pdf>. Acesso em: 9 set. 2017.
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inconstitucional, pois se refere a extensão de eficácia de princípios constitucionais, 
especialmente o da dignidade da pessoa humana, o que caracteriza absoluta ilicitude e 
ilegitimidade do ato. Nesse contexto é oportuna a definição de dos temos ilegítimo e ilícito:

ILEGITIMO: Derivado do latim illegitimus, exprime o vocábulo 
o que não é conforme a lei ou que não é legítimo. Assim sendo, 
ilegítimo possui acepção bem ampla, pois que, significa ilegal, 
ilícito, improcedente, impróprio, incompetente, injusto, arbitrário. 
Enfim, é adjetivo que qualifica todo fato, ato, coisa ou pessoa, 
que se apresenta fora das regras ou dos princípios legalmente 
instituídos. (...) Desse modo, em amplo conceito, ilegítimo ou é 
tudo que se apresenta contra a lei, ou é tudo que sendo feito sem 
atenção às suas regras, prescrições ou formalidades, não recebe 
seu amparo ou sua proteção.6

ILÍCITO: Do latim illicitus, de il, em vez de in, e licitus (proibido, 
vedado por lei), em seu sentido próprio quer exprimir o que é 
proibido ou vedado por lei. Ilícito, pois, vem qualificar, em 
matéria jurídica, todo fato ou ato que importe numa violação 
ao direito ou em dano causado a outrem, provenha do dolo ou 
se funde na culpa. Ação ou omissão, a ilicitude (qualidade de 
ilícito), em regra, resulta de violação a princípio de lei, expresso 
ou tacitamente instituído.7

Diante das definições acima, pode-se extrair que os atos de revistas cometidos pelos 
agentes penitenciários em nome do Estado são ilegítimos, ilícitos e, mais gravemente, 
repita-se, inconstitucionais, gerando assim o direito não apenas ao repúdio, mas também 
de responsabilidade civil e criminal por violação do direito à intimidade.

Como afirma Luís Roberto Barroso8

a interpretação da norma constitucional deve se iniciar pelo 
princípio que rege o tema a ser apreciado. (...) Dito de forma 
sumária, os princípios constitucionais são normas eleitas pelo 
constituinte como fundamentos ou qualificações essenciais da 
ordem jurídica que institui.

6  SILVA, Plácido e Silva. Vocabulário Jurídico. Vol. 2. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 407-
408.

7  SILVA, Plácido e Silva. Vocabulário Jurídico. Vol. 2. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 407-
408.

8  BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 1996. São Paulo: Saraiva. p. 
141.
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Não é assunto novo dizer que a revista, eufemisticamente chamada de “revista 
íntima”, constitui conduta atentatória à dignidade humana em razão da brutal violação ao 
direito à intimidade, à inviolabilidade corporal e à convivência familiar entre visitante e 
preso/interno. Também não é desconhecido que tal prática, por ser recorrente também em 
crianças e adolescentes, viola o dever especial de protegê-las de tratamentos constrangedores, 
além de todo fecho de direitos provenientes da doutrina da proteção integral que ilumina 
a Constituição Federal, a Convenção dos Direitos da Criança e o Estatuto da Criança e do 
Adolescente.

Referendando, as assertivas anteriores vejamos o depoimento do argentino Juan 
Mendez, relator da ONU contra a tortura

(...) fazer alguém tirar a roupa, agachar diversas vezes e abrir o 
ânus e a vagina para que sejam inspecionados constitui trato cruel, 
desumano e degradante – ou seja, contraria a Convenção contra 
a Tortura de 1984. Em abril, a Rede de Justiça Criminal, da qual 
Conectas faz parte, lançou uma campanha nacional para acabar 
com a revista vexatória nos presídios brasileiros. O especialista, 
entrevistado pela Conectas durante a 25a sessão do Conselho 
de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, afirmou que as 
necessidades de segurança devem ser limitadas pelo respeito à 
dignidade. Como exemplo de equilíbrio entre segurança e direitos 
humanos, citou a experiência do Uruguai, que optou por instalar 
detectores de metais na entrada das unidades. “O Estado tem a 
obrigação de utilizar alternativas menos invasivas.”9

Assim, diante dos fundamentos já apresentados, percebe-se que no Brasil, além do 
desrespeito as leis, padecemos de desconhecimento das normas de interpretação da CRFB, 
como podemos extrair das considerações de Anna Candida da Cunha Ferraz10:

A interpretação conforme a Constituição é uma técnica de controle 
de constitucionalidade de norma jurídica infraconstitucional. 
Segundo Uadi Lammêgo Bulos essa técnica de interpretação 
permite: realizar a vontade da constituição, harmonizar as leis 
ou atos normativos com a constituição, excluir exegeses que 
contrariem a Constituição, buscar o sentido profundo das normas 
constitucionais e escolher o melhor significado das leis ou atos 
normativos em meio a tantos outros que possam apresentar.

9  Conectas Direitos Humanos. ONU diz que revista vexatória é ‘trato cruel’. 26/05/2014. Disponível 
em: <https://www.conectas.org/noticias/onu-diz-que-revista-vexatoria-e-trato-cruel>. Acesso em: 9 
set. 2017.

10  FERRAZ CUNHA, Anna Cândida da; BITTAR, C. B. Eduardo. Direitos Humanos 
Fundamentais positivação e concretização. São Paulo. Osasco: Edifieo, 2006.
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A abordagem que fazemos sobre interpretação constitucional tem o objetivo de 
comprovar que a continuidade do procedimento de revistas constrangedoras não padece de 
proibição legal, mas de ilicitude e ilegitimidade praticadas pelas autoridades constituídas no 
sentido de concretizar11 e densificar as normas existentes.

Analisemos a lição de J. J. Gomes Canotilho12

Realizar a Constituição significa tornar juridicamente eficazes as 
normas constitucionais. Qualquer constituição só é juridicamente 
eficaz através da sua realização. Esta realização é uma tarefa de 
todos os órgãos constitucionais que, na atividade legiferante, 
administrativa e judicial, aplicam as normas da constituição. 
Nesta tarefa realizadora participam ainda todos os cidadãos 
“pluralismo de intérpretes” que fundamentam na constituição, de 
forma directa e imediata, os seus direitos e deveres.

Na Constituição do Estado de São Paulo - seção IV no Capítulo que trata da Política 
Penitenciária, temos um artigo que veda a prática das revistas corporais humilhantes, mas 
não se mostrou eficiente para solucionar ou impor limites aos agentes estatais.

Artigo 143 - A legislação penitenciária estadual assegurará o 
respeito às regras mínimas da Organização das Nações Unidas 
para o tratamento de reclusos, a defesa técnica nas infrações 
disciplinares e definirá a composição e competência do Conselho 
Estadual de Política Penitenciária.13

Colhe-se o seguinte depoimento:

“Eu não vou mais visitá-lo porque não aguento esse tipo de 
humilhação. Na revista a gente tira a roupa, abaixa três vezes de 
frente, três vezes de costas. E ainda ouvimos: ‘Abre, abre que não 
estou vendo nada’. Perguntei para a agente penitenciária: ‘Mas 

11  Concretização, como se vê, não é igual à interpretação do texto da norma; é sim, a construção 
de uma norma jurídica. (...) As tarefas de concretização e de densificação de normas andam, pois, 
associadas: densifica-se um espaço normativo (=preenche-se uma norma) para tornar possível a sua 
concretização e a conseqüente aplicação a um caso concreto. (CANOTILHO. José Joaquim Gomes. 
Direito Constitucional e teoria da Constituição. 7ª ed. 18ª reimpressão. Coimbra: Almedina. 2003. 
p. 1200-1201).

12  CANOTILHO. José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. 7ª 
ed. 18ª reimpressão Coimbra: Almedina. 2003. p. 1200-1201.

13  SÃO PAULO. Constituição do Estado de são Paulo. Disponível em: <https://www.al.sp.
gov.br/repositorio/legislacao/constituicao/1989/compilacao-constituicao-0-05.10.1989.html>. 
Acesso em: 9 set. 2017.
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você quer ver o quê? Meu útero, meu coração?’ Até que pediram 
para eu abrir minha vagina com as mãos.” (F., 42 anos)

Este ato excede aos limites chegando a ofender o estado de direito e colocar o Brasil, 
mais uma vez no limite da vergonha, perante o mundo, protagonizando cenas de horror 
num sistema carcerário de 650 mil presos atualmente.

Não é assunto novo dizer que a revista, eufemisticamente chamada de “revista 
íntima”, constitui conduta atentatória à dignidade humana em razão da brutal violação 
ao direito à intimidade, à inviolabilidade corporal e à convivência familiar entre 
visitante e preso/interno. Também não é desconhecido que tal prática, por ser recorrente 
também em crianças e adolescentes, viola o dever especial de protegê-las de tratamentos 
constrangedores, além de todo fecho de direitos provenientes da doutrina da proteção 
integral que ilumina a Constituição Federal, a Convenção dos Direitos da Criança e o 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Ainda, com Zaffaroni – que considera pena não 
só aquela assim formalmente apresentada pelo Estado, mas também as ações às margens 
da lei praticadas pelas agências executivas de controle – é lugar comum apontar que esse 
proceder incute pena cruel ao preso/interno, bem como viola o princípio de que a pena 
não deva ultrapassar a pessoa do condenado, proporcionando tratamento desumano e 
degradante ao detento e aos seus visitantes.

4. A PRÁTICA DA REVISTA É ILÍCITA EM ÂMBITO INTERNA-
CIONAL

Em âmbito internacional, diversos órgãos firmaram posição proibindo essa prática, 
seja na OEA por meio da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (Princípios e Boas 
Práticas para a Proteção das Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas; Relatório Anual 
38/96 referente à Argentina) e da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Caso Penal 
Miguel Castro Castro Vs. Peru), seja na ONU(Organização das Nações Unidas) (Regras de 
Bangkok) e na Corte Européia de Direitos Humanos (Caso Lorsé e outros Vs. Holanda).14

Embora no Estado de São Paulo, tenha sido promulgada a Lei nº 15.552, DE 12 DE 
AGOSTO DE 2014, que determina que a revista nos visitantes seja feita apenas por meio de 
equipamentos eletrônicos ou outros meios que preservem a integridade física, psicológica e 
moral do visitante revistado (bom senso inquestionável).15

Lamentavelmente, não houve alteração no cenário relatado anteriormente, tudo 
continua como dantes “no castelo de Abrantes”. 

14  IBCCRIM - Instituto Brasileiro de Ciências Criminais < https://www.ibccrim.org.br/
boletim_artigo/5279-Revista-vexatoria-o-estupro-institucionalizado > Acesso em: 16 Jul.2017.

15  ALCKMIM, Geraldo Governador de São Paulo. Publicada na Assessoria Técnico-
Legislativa, aos 12 de agosto de 2014. http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2014/lei-
15552-12.08.2014.html Acesso em 9 set. 2017.
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Vejamos a noticia do Jornal o Globo sobre o assunto, depois de promulgada a Lei 
pelo Governador do Estado de São Paulo.

(...) Às vezes mandam abrir a vagina com as duas mãos, passar 
papel, tossir. E se disserem que não estão vendo direito, não te 
deixam passar - relata Creusa, que completa, aos prantos: - É 
deprimente. A gente deixa a dignidade do lado de fora antes de 
entrar. (grifos nossos).
Quando o ritual se repetiu com Creusa e outras mulheres, há 
dois finais de semana, o estado de São Paulo violava a lei estadual 
sancionada pelo governador Geraldo Alckmin. O texto - que 
proíbe a revista vexatória de parentes que visitam presos no estado 
- completou seis meses no último dia 12. Os 180 dias eram o prazo 
máximo para que as prisões se adaptassem à lei, com scanners 
corporais ou outras formas de revista não constrangedoras. Mas 
isso não aconteceu.
(...) Os dados mais recentes, de 2012, mostram que apenas em 
São Paulo, onde está à maior população carcerária do país, houve 
3,5 milhões de revistas vexatórias. O procedimento existe há 
mais de 30 anos, em todo o Brasil. A lei nacional que proíbe o 
procedimento já foi aprovada no Senado. O texto está agora na 
Câmara, mas enfrenta forte resistência dos agentes penitenciários 
e diretores de prisões, para quem a medida é item de segurança 
indispensável. Mas, segundo uma pesquisa feita pela Defensoria 
Pública do Estado de São Paulo, a eficácia e a necessidade das 
revistas são questionáveis: a cada 10 mil mulheres intimamente 
inspecionadas, apenas dois objetos são encontrados. (...).16

O Professor, Advogado Criminalista Luiz Flávio Gomes repudia em seu site o 
procedimento desumano e cruel o qual familiares de detentos são submetidos.17

A luta “pelo fim da visita vexatória” nos presídios, promovida pela organização não 
governamental internacional Conectas-Direitos Humanos, é digna de irrestrito apoio. Este 
medieval procedimento (recorde-se que eram os padres inquisidores que vasculhavam 
as vaginas das “bruxas” para acharem sêmen do Diabo), quando usado fora da estrita e 
absoluta necessidade, é inconstitucional e internacionalmente vedado. Afirma Dr. Luiz 
Flávio Gomes.

16 SANCHES, Mariana. Jornalista. <https://oglobo.globo.com/brasil/governo-de-sp-
desrespeita-lei-que-proibe-revista-vexatoria-15483183#ixzz4sDlIwWCe>. Acesso 9 set. 2017.

17  GOMES, Luiz Flávio. Jurista e professor. Fundador da Rede de Ensino LFG. Diretor-
presidente: do Instituto Avante Brasil. Foi Promotor de Justiça (1980 a 1983), Juiz de Direito (1983 
a 1998) e Advogado (1999 a 2001). <http://professorlfg.jusbrasil.com.br/noticias/131160821/
presidios-pelo-fim-da-revista-vexatoria>. Acesso em: 8 set. 2017.
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O senado aprovou recentemente lei proibindo a revista vexatória, tendo enviado o 
projeto para a Câmara dos Deputados. Legislativamente estamos avançando para adequar 
nosso ordenamento jurídico ao que já está previsto na CRFB e nos tratados internacionais já 
mencionados exaustivamente neste artigo. Lamenta-se que se tenha que regulamentar 
exaustivamente o assunto, para se pôr fim a uma prática cruel, que é puro exercício do 
estado de polícia (medidas administrativas de coerção direta).

O regimento interno da Secretaria de Administração Penitenciária (de SP) diz que a 
revista íntima pode ser feita “quando necessário” e “em local reservado, por pessoa do mesmo 
sexo, preservadas a honra e a dignidade do revistado”. A exceção (“quando necessário”) 
virou regra. Aqui está o abominável abuso, exercido em todo território nacional.

A revista por si só não preserva a honra de quem quer que seja. E nas assertivas 
de (GRECO, 2013, p.104). O Estado – tanto na pessoa de Direito Público interno quanto 
externo, bem como seus funcionários, que o representam, portanto deve ser responsabilizado 
administrativamente, civil e criminalmente pelos abusos de poder, praticados, violadores 
da dignidade do ser humano.18

A CRFB – Constituição da República Federativa do Brasil, art. 5º, inc. III preleciona 
que “ninguém pode ser submetido à tortura ou a tratamento cruel ou desumano”. A 
dignidade humana, de outro lado, é o valor-síntese do nosso Estado constitucional de 
direito (art. 1º, III, da CF).

No plano internacional, várias são as normas jurídicas vigentes, destacando-se as 
dos artigos 5º (que proíbe medida degradante ou tortura assim como a transcendência 
da pena para outras pessoas), 11º (proteção da privacidade, da honra e da dignidade) e 
19º (proteção das crianças), 24º (proteção das mulheres) da Convenção Americana de 
Direitos Humanos.

Esses direitos não podem ser suspensos nem sequer em circunstâncias extremas 
(art. 27.2). O exercício da autoridade pública, de outro lado, tem obrigação de respeitar os 
limites do Estado de direito, que são superiores ao poder do Estado e inerentes à dignidade 
humana (art. 1.1 da CADH).

Verifica-se que diversas instituições estão combatendo ás revistas vexatórias em 
alguns Estados Brasileiros já houve a instalação de equipamentos de Raios-X, mas não 
representa 10% (dez por cento) dos presídios brasileiros, ou seja, o respeito à dignidade da 
pessoa humana perdurará.

5. O DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO

O governo de São Paulo responderá na Justiça por submeter familiares de presos a 
revistas vexatórias nos centros de detenção provisória I e II de Guarulhos. A ação coletiva 
por danos morais foi protocolada pela Conectas ontem, 20/5, a partir de 24 cartas recebidas 
pela organização nos últimos meses. Os relatos mostram que mulheres, idosas e crianças 

18  GRECO, Rogério. Direitos humanos, sistema prisional e alternativa à privação de liberdade. 
São Paulo. 2ed. Saraiva, 2013.
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são sistematicamente obrigadas a se despir, agachar, fazer força, abrir o ânus e a vagina 
diante de agentes carcerárias a fim de terem as partes íntimas inspecionadas – uma rotina 
que se repete na maioria dos presídios brasileiros.19

Segundo a ação, a revista vexatória contraria a Constituição e diversos tratados 
internacionais assinados e ratificados pelo Brasil, além de não se amparar em nenhuma 
norma ou lei brasileira e de colocar em risco as relações dos presos com seus familiares.20

Os efeitos sociais da transcendência da aplicação da pena e 
da violação da proteção constitucional da entidade familiar, 
ocasionadas pela revista íntima vexatória, tornam-se inevitáveis”, 
diz o documento. “Na medida em que o próprio Estado de São 
Paulo viola bens coletivos garantidos pela Carta Constitucional, 
quem suportará o ônus será toda a sociedade, que não verá surtir 
efeito o objetivo ressocializador da execução penal.

O processo pede a responsabilização do Estado pelas violações cometidas contra os 
familiares de presos nos CDPs I e II e o pagamento de uma indenização no valor de R$ 1 
milhão por danos morais coletivos – o valor será direcionado para um fundo de direito 
difuso que financiará políticas públicas na área prisional. A ação também poderá ser usada 
por familiares que desejarem buscar reparação individual.

Essas pessoas são submetidas a um dos procedimentos mais humilhantes de que 
se tem notícia sem qualquer suspeita fundamentada. Para o Estado de São Paulo, elas são 
criminosas apenas por terem vínculos afetivos com pessoas presas – no caso do CDP, é 
importante notar, esses detentos não foram sequer julgados e condenados”, afirma Rafael 
Custódio, coordenador de Justiça da Conectas.21

6. ÀS REVISTAS CORPORAIS E O ECA

É necessário observar que os procedimentos a que são subjugados os familiares, 
crianças, adolescentes e idosos a desnudamento, repetidos agachamentos e a inspeção 

19  Conectas Direitos Humanos é uma organização não governamental internacional, sem fins 
lucrativos, fundada em setembro de 2001 em São Paulo – Brasil. Disponível em <http://www.conectas.
org/pt/acoes/justica/noticia/20096-governo-paulista-e-processado-por-revistas-vexatorias>. Acesso 
em: 9 set. 2017.

20  Conectas Direitos Humanos é uma organização não governamental internacional, sem fins 
lucrativos, fundada em setembro de 2001 em São Paulo – Brasil. Disponível em <http://www.conectas.
org/pt/acoes/justica/noticia/20096-governo-paulista-e-processado-por-revistas-vexatorias>. Acesso 
em: 9 set. 2017.

21  Conectas Direitos Humanos é uma organização não governamental internacional, sem fins 
lucrativos, fundada em setembro de 2001 em São Paulo – Brasil. Disponível em <http://www.conectas.
org/pt/acoes/justica/noticia/20096-governo-paulista-e-processado-por-revistas-vexatorias>. Acesso 
em: 9 set. 2017.



48

anal e vaginal, além de atingirem os adultos refletem de forma lamentável às crianças. O 
procedimento invasivo fere artigos do ECA – Estatuto da Criança e do adolescente Lei nº 
8069, de 13 de Julho de 1990, especialmente os artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 7º, 15º, 16º, 17º (artigo 
fere isso art. Tal fere aquilo, pois ao observarmos os ditames desta verifica-se a inércia estatal 
diante dos direitos das crianças que frequentam os presídios nacionais, ou seja, as Leis se 
apresentam válidas, porém absolutamente ineficazes. E incluem os adolescentes internos da 
Fundação Casa e seus familiares.

Neste diploma legal a criança tem garantia legal de proteção integral e faculta-lhes 
o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e 
de dignidade. (grifos nossos). Especificamente no artigo quarto preleciona que é dever da 
família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária.

No título II do mesmo diploma legal que trata dos direitos fundamentais temos a 
seguinte redação:

Art. 7º - A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida 
e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que 
permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, 
em condições dignas de existência.22

O respeito da dignidade da pessoa humana, a Constituição a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e a Convenção 
contra a tortura e outras Penas e tratamentos Cruéis dos quais o Brasil é signatário passam 
absolutamente despercebidos diante da inoperância dos operadores do direito e também 
das responsabilidades estatais.

O respeito à dignidade da pessoa humana, a Constituição a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e a Convenção 
contra a tortura e outras Penas e tratamentos Cruéis dos quais o Brasil é signatário passam 
absolutamente despercebidos diante da inoperância dos operadores do direito e também 
das responsabilidades estatais.

Em todos os procedimentos a fundamentação é o imperativo categórico “segurança” 
tornando este o discurso ideológico que os legitimam socialmente e administrativamente, 
sobrepondo-se á Lei e assegurando a humilhação e o tratamento desumano cruel e 
degradante de milhares de seres humanos em nome da Razão do Estado.

22  Brasil. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Presidência da República - Casa Civil – Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
L8069.htm>. Acesso em: 10 set. 2017.
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Art. 18. É dever de todos zelarem pela dignidade da criança e do 
adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, 
violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

Em análise a legislação vigente pode-se concluir que o estado está se omitindo ao 
permitir excessos e abusos que violam o direito a intimidade não apenas das crianças e 
adolescentes permitindo-se que seus agentes invadam, violem direitos assegurados 
constitucionalmente e infra constitucionalmente.

Conforme a expositora (CALDERONI, 2014, p. 01) advogada do Programa de 
Justiça na Revista eletrônica Conectas Direitos Humanos, podemos reafirmar a ilicitude do 
Estado com a continuidade das revistas corporais. Este resiste em solucionar o problema 
adquirindo equipamentos adequados, tais como raio x, detectores de metais e etc. para que 
se estanque esse cenário de horror, que fere a dignidade humana.

(...) até difícil para um público estrangeiro entender como é 
possível que isso exista no Brasil e seja realizado regularmente, 
sem nenhum constrangimento, por agentes do Estado”, disse a 
advogada do Programa de Justiça da Conectas Vivian Calderoni, 
uma das expositoras no evento paralelo, organizado em conjunto 
pela Conectas, Rede de Justiça Criminal, Cels (Centro de 
Estudos Legais e Sociais da Argentina) e Humanas, do Chile. Se 
consideramos que cada um dos quase 500 mil presos do País vem 
de uma família com pelo menos três pessoas, estamos falando 
de um tratamento degradante que vitima hoje ao redor de 1,5 
milhões de brasileiros. Trata-se de uma das violações de direitos 
humanos mais extensivas, reiteradas e institucionalizadas de que 
se tem notícia”, completou Vivian.   É evidente que esta prática 
abusiva é usada como mais uma forma de punição contra os 
presos, estendendo a pena a pessoas que nunca sofreram qualquer 
condenação. Isso nunca favorecerá a reintegração do preso à 
sociedade. Pelo contrário, alimenta uma cadeia de indignação, 
rancor e ódio”, disse Vivian.23 

Diante das disposições legais emanadas da CRFB/1988 cabe-nos mencionar a 
Declaração Universal de Direitos do Homem, reunida em Paris em 10 de dezembro de 1948 
que também condenou a tortura em seu artigo 5º, lamentavelmente o que assistimos no 

23  CALDERONI, Vivian – Advogada - Conectas Direitos Humanos é uma organização não 
governamental internacional, sem fins lucrativos, fundada em setembro de 2001 em São Paulo – 
Brasil. Disponível em <http://www.conectas.org/pt/acoes/justica/noticia/20096-governo-paulista-e-
processado-por-revistas-vexatorias>. Acesso em: 9 set. 2017.
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Brasil atualmente é a banalização do horror, da crueldade e do desrespeito ao ser humano, 
que colocam familiares de detentos em filas submetidas ao frio, chuva e sol intenso, após 
passarem a noite ao relento ou em barracas improvisadas para garantir uma senha de 
acesso para serem submetidos a revistas ou inspeção corporal para acesso aos presídios. Há 
noticias em diversos jornais do País que por vezes mulheres são conduzidas por ambulâncias 
a hospitais para serem submetidas a exames ginecológicos e raios-X sendo acusadas de 
estarem utilizando o útero como alforje e atribuem a elas a responsabilidade pelos celulares 
e drogas que são localizados no interior dos presídios. 

7. CONCLUSÃO

Podemos extrair do trabalho de pesquisa desenvolvido de forma preliminar que não 
assiste razão ou fundamento jurídico-constitucional ou amparo internacional que justifique 
a ação do Estado com relação às revistas corporais vexatórias.

Evidenciou-se ao longo do desenvolvimento, na realidade fática o que ocorre é a falta 
de investimentos em equipamentos adequados que garantam a segurança e o respeito ás 
pessoas que acessam os presídios, este ato omissivo colide e agride os direitos fundamentais 
e caracteriza-se como ato violador dos direitos humanos e fere diretamente a dignidade da 
pessoa humana.

Verificamos leis editadas válidas, mas ineficazes não atendem sua finalidade, no caso 
estancar a ilicitude e a que milhares de seres humanos são submetidos semanalmente no 
Brasil através de ato ilegítimo.

A alegação dos agentes estatais que cometem os excessos em nome de seus 
superiores hierárquicos e estes em nome da segurança dos presos e dos seus funcionários 
não se sustenta frente as resoluções editadas pela Secretaria da Administração do Estado de 
São Paulo, a primeira no ano de 2014 que vedava o procedimento, imagina-se não ter sido 
efetivada e concretizada, visto que em 2014, fora editada outra resolução com as mesmas 
recomendações e ainda assim o problema persiste. As matérias em artigos e matérias 
jornalísticas explanadas neste trabalho desarticulam e desmantelam a alegação de que os 
celulares, armas, drogas, baterias que entram nos presídios vem através das visitas, assim 
deve-se repudiar o ato e reivindicar mudança de paradigma deste horror que circunda as 
masmorras e transcende a pena da pessoa do detento aos seus familiares também vedado 
pela CRFB.

Há necessidade de restauração deste cruel cenário de violação que passa 
necessariamente pela edição de leis que se concretize de fato e de direito e estanque as 
revistas corporais e vaginais e se determine o estabelecimento de procedimentos de revistas 
que respeitem a dignidade humana (art. 1º,III - CRFB), a salubridade e os critérios da 
razoabilidade, necessidade e proporcionalidade. Precisamente nesse sentido, foi editado 
relatório para o Brasil no sentido de se ater aos direitos mínimos e respeito ao ser humano, 
elaborado pelo subcomitê de Prevenção a Tortura da ONU, em 2012.
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A revista vexatória, ao contrário, não é uma prática necessária nem adequada aos 
objetivos associados à sua manutenção. A apreensão de objetos não permitidos na ocasião 
da revista é absolutamente excepcional, o que demonstra ser a revista ineficaz no controle 
da entrada de objetos ilícitos no sistema carcerário. É, também por isso, desnecessária.

Por fim, embora a prática seja reconhecida como violadora de direitos em âmbito 
Internacional, pois fere o Pacto de San José da Costa Rica a Princípios Constitucionais, 
leis infraconstitucionais , como exemplo citamos a Lei de Execução Penal, Código Civil 
e Estatuto da criança e do adolescente, diplomas legais que em seus respectivos artigos 
transcritos no corpo deste trabalho garantem tratamento digno e respeito ao presidiário e 
seus familiares e amigos.

Ainda em sede de Direito Internacional mencionamos que o relatório do Comitê 
da ONU contra a tortura, determinou que o Estado tem o dever de tratar a pessoa sujeita 
a qualquer forma de detenção ou prisão com respeito à dignidade inerente à pessoa 
humana é uma norma de aplicação universal e acrescenta que os estados não podem 
invocar a falta de recursos materiais ou dificuldades financeiras como justificativa para 
um tratamento desumano.

Por derradeiro, não esqueçamos que esse tipo de revista vexatória em senhoras 
e crianças é comum, e acaba por coibir o retorno destas pessoas afastando-os dos entes 
queridos encarcerados e assim as visitas se tornam mais raras e a possibilidade de 
ressocialização fica prejudicada.

Ao longo deste artigo podemos identificar o dever de indenizar do estado não 
apenas da pessoa jurídica de Direito Público interno quanto externo, bem como seus 
funcionários, que o representam, devem ser responsabilizados administrativamente, civil 
e criminalmente (em se tratando das pessoas físicas) pelos abusos de poder praticados, 
violadores da dignidade do ser humano. Questão que registro e relato como forma de 
sugestão para trabalho futuro (GREGO, 2013).

Finalizando este ato conclusivo é necessário recordarmos e firmarmos uma reflexão 
sobre o conceito de Estado de Direito que surgiu com o Estado liberal e foi utilizado pela 
primeira vez por Carl Th. Welcker em 1813 na Alemanha que representaria o Estado da 
razão, situando-se num conceito atual o Estado da razão era regido sob o império da lei, ou 
seja ninguém poderia ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de uma 
lei, e finalmente essa concepção justificava qualquer tipo de Estado, fosse ele autoritário, 
despótico ou mesmo democrático. 

Em nosso país temos preceito constitucional (art.5º, II da CRFB) que reafirma que 
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

Para não concluir, cumpre-os reafirmar que não se esgota o tema de desrespeito 
ás leis no Brasil e a colisão entre atos estatais alicerçados em ilicitude e ilegitimidade e os 
direitos humanos fundamentais.
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DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA DE 
ACORDO COM DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E 

DA COSTITUIÇÃO DE 1988

FREEDOM OF FREE SPEECH AND PRESS RIGHT’S ACCORDING OF 
THE SUPREME FEDERAL COURT AND COSTITUIÇÃO, 1988

Elda Conceição de Miranda Russo

SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 Conceito de liberdade. 2.1 Liberdade 
de pensamento e liberdade de expressão. 3 Breve conceito histórico 
de liberdade de pensamento e de expressão. 3.1 Breve conceito 
histórico de liberdade de pensamento e de expressão no Brasil. 4 
Liberdade de expressão e democracia. 5 Liberdade de expressão 
e ordem pública. 6 Liberdade de expressão e Lei de Imprensa no 
Brasil. 7 Direito à informação. 8 Direito de liberdade de expressão 
e de imprensa no Brasil à Luz da Constituição de 1988. 9 Estudo 
de Leading Case. 9.1 Resumo do tema. 10 Considerações finais. 
11 Referências.

RESUMO. O homem é social e precisa-se comunicar-se. Nos 
pensamentos de uma pessoa tudo lhe pode acontecer. Liberdade 
de pensamento é a liberdade de ideias, pelo qual os indivíduos 
defendem suas posições, visões sobre um fato, ciência, religião, 
suas convicções. A democracia é essencial para o desenvolvimento 
de uma nação e sempre foi processo histórico na humanidade 
ligada à própria evolução da sociedade e organiza um povo para 
uma discussão. 

Palavras-Chave: Liberdade de Pensamento. Liberdade de 
Expressão. Democracia- Lei de Imprensa- Direito à Informação

ABSTRACT. The thought is part of being human. Man is social 
and need to communicate. The person’s thoughts anything can 
happen to you. Freedom of thought is the freedom of ideas, 
by which individuals defend their positions, visions of a fact, 
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science, religion, their convictions. Democracy is essential for 
the development of a nation has always been historical process in 
humanity linked to the very evolution of society and organize a 
people for a discussion.

Keywords: Freedom of Thought. Freedom of expression. 
Democracia- Press Law.

1. INTRODUÇÃO

“Ninguém sai, por vontade própria, de um absolutismo para outro, 
nem de seu país livre para países sem liberdade. Nem de qualquer 
país para outro, onde lhe espera condição econômica inferior, igual 
ou pouco melhor”. Pontes de Miranda.

O homem é um ser social e criador da sua própria história, de suas relações com a 
natureza, e de suas relações sociais.

A globalização mudou o modo das pessoas se relacionarem, por conta da 
intensificação da circulação de capital, de pessoas, de trabalho e informação. Com isso, 
houve um aumento exponencial das relações interpessoais, nos contextos mais diversos 
surgindo assim vários conflitos de ordem econômica, social, conflitos intersubjetivos 
caracterizados pela desproporção de forças entre indústrias, trabalhadores, consumidores, 
conflitos entre particulares.

A sociedade evolui concomitantemente com seus ideais de valores e surgem vários 
interesses tanto individuais quanto coletivos gerando uma crise de direitos que transcendem 
a esfera política obrigando aos Estados a tutela de direitos e garantias para por fim aos 
litígios.

É inerente à natureza humana a comunicação, ser social, e com a globalização, 
aos homens ficaram mais fácil comunicar-se, tornarem-se mais livres, pois ampliam seus 
conhecimentos, dominam suas necessidades, e quanto mais adquirem conhecimento, mais 
alcançam a liberdade.

A Constituição Federal de 1988, prevê o direito de informação, devendo a 
comunidade receber as notícias, fatos de interesse e manifestações dos cidadãos através dos 
meios de comunicação.

Por isso que esse estudo se faz mostrar a importância da liberdade, pois parece que 
seu conteúdo vai se ampliando com a evolução humana, em cada momento histórico o que 
nos preocupamos aqui em realçar a liberdade de pensamento que está intimamente ligada 
à liberdade de expressão com fundamento de que o homem vai se libertando na história 
através do conhecimento, do domínio da natureza, no domínio de culturas e leis.
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2. CONCEITO DE LIBERDADE

“Os homens que quiseram ser livres, isto é, que quiseram poder 
dizer o que pensavam e poder fazer o que achavam certo, tinham 
alguma coisa que merecia ser dita, ou ser feita”. Pontes de Miranda

A Liberdade é classificada pela filosofia, como a independência do ser humano, o 
poder de ter autonomia e espontaneidade, porém, de acordo com doutrinadores é muito 
difícil conceituar liberdade, pois cada qual tem sua concepção de liberdade, portanto, 
escolhemos algumas definições de alguns doutrinadores, vejamos:

O que é válido afirmar é que liberdade consiste na ausência de 
toda coação anormal, ilegítima e imoral. Daí se conclui que toda 
lei que limita a liberdade precisa ser lei normal, moral e legítima, 
no sentido de que seja consentida por aqueles cuja liberdade 
restringe. (SILVA, 2014, p. 324).

Para Pontes de Miranda: “Ser livre significa não ser sujeito à outrem” 
Para Mendes e Branco:

As liberdades são proclamadas partindo-se da perspectiva da 
pessoa humana como ser em busca da autorrealização, responsável 
pela escolha dos meios aptos para realizar as suas potencialidades. 
(MENDES; BRANCO, 2012, p. 298).

Vários foram os filósofos que estudaram sobre a liberdade, como Marx, Descartes, 
Kant, e outros. Mas para Descartes a liberdade é motivada pela decisão do próprio indivíduo, 
mas muitas vezes essa vontade depende de outros fatores, como dinheiro ou bens materiais.

Ao nosso pensar liberdade está ligada ao livre arbítrio do homem que decide o que 
vai ou não fazer, podendo agir de acordo com sua vontade, é a sensação de não depender de 
ninguém, de acordo o entendimento de Pontes de Miranda.

2.1. LIBERDADE DE PENSAMENTO E LIBERADDE DE EXPRESSÃO

“A humanidade submeteu a liberdade a experiência no vivo”. 
Pontes de Miranda.

Liberdade de pensamento é a liberdade de ideias, pelo qual os indivíduos defendem 
suas posições, visões sobre um fato, ciência, religião, e consta na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos em seu artigo XVIII, que expressa que “todas as pessoas têm direito à 
liberdade de pensamento, consciência e religião”.

Este, também, é o entendimento de José Afonso Das Silva:
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A liberdade de pensamento – segundo Sampaio Dória- “ é o 
direito de exprimir, por qualquer forma, o que pense da ciência, 
religião, arte, ou que for. Trata-se de liberdade de conteúdo 
intelectual e supões contacto do indivíduo com seus semelhantes, 
pela qual, “o homem tenda por exemplo, a participar a outros 
suas crenças, seus conhecimentos, sua concepção do mundo, suas 
opiniões políticas ou religiosas, seus trabalhos científicos. (SILVA, 
2012, 243)

A liberdade de pensamento é uma liberdade de consciência é a capacidade dada a 
um indivíduo, que lhe permite expressar as suas opiniões e crenças sem ser censurado.

Já a liberdade de expressão é a forma de como os pensamentos de cada indivíduo, 
suas concepções sobre determinados assuntos, como crença, religião, política, serão 
exteriorizados, por exemplo, como forma de opinião, comunicação, informação.

Sabemos que pensar é inerente da natureza humana, e expressar o pensamento é 
o que diferencia os seres humanos, portanto, a liberdade de expressão é ter o homem a 
liberdade de dizer, pensar, adotar uma posição, uma convicção sobre o que se crê.

O pensamento de cada ser está ligado à sua intimidade, na sua consciência e pode 
o pensamento ser os mais absurdos possíveis, porém, ainda, não se descobriu como ler os 
pensamentos, não se podendo punir, e isso é o mais incrível no ser humano, sua mente e 
seus infinitos pensamentos.

Esse, também é o entendimento de Nelson Oscar de Souza quando menciona que 
“o pensar, o raciocinar, o refletir são absolutamente livres, pois que a ninguém e a nenhum 
organismo é lícito invadir essa esfera da interioridade humana” (SOUZA, 2006. p. 427).

Tanto a liberdade de pensamento e de expressão estão previstas na Constituição de 
1988 em seu artigo 5º, incisos IV e IX, e artigo 220, §2º, que assim prescrevem:

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, liberdade, 
igualdade, segurança e a propriedade, nos termos seguintes:
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 
anonimato;
(...)
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica 
e de comunicação, independentemente de censura ou licença
Art. 220 A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão 
qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. 
§ 2º - É vedada toda e qualquer censura de natureza política, 
ideológica e artística.
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Como se notou acima a liberdade de pensamento e liberdade de expressão é, 
portanto, imprescindível para a realização plena do homem e está garantida na Constituição 
de 1988, no rol de direitos e garantias fundamentais, pois garantir o direito à liberdade de 
pensamento e de expressão é a base de uma sociedade justa.

3. BREVE CONTEXTO HISTÓRICO DE LIBERADADE, LIBERDA-
DE DE PENSAMENTO E LIBERDADE DE EXPRESSÃO.

As populações que afluíam queriam “viver”. Era, gente que não ia 
esperar a outra vida. E lá deparou com o que se lhe prometia: Tens 
de fazer o teu próprio caminho; as possibilidades estão aí- tenta!” 
Pontes de Miranda.

A liberdade sempre foi de máxima importância para a humanidade. Desde os 
primórdios, antes de Cristo, no Egito, onde o poder era absoluto, a sociedade era massacrada 
pela violência, pois não havia evolução de ideias como liberdade, democracia, igualdade.

Os judeus eram governados pelos juízes e tiveram a liberdade por determinado 
período, pois quiseram imitar os povos vizinhos de serem governados por rei, mas não 
poderiam imaginar que essa escolha seria por fim às vossas liberdades pelo motivo de que 
quando eram governados pelos juízes suas liberdades eram baseadas na lei, ou seja, o que 
a lei não proibia era permitido, ao passo que quando escolheram ser governados por reis, o 
mal chegou aos judeus. (MIRANDA, Pontes, 2012, p. 343)

O absolutismo nasceu entre os judeus quando Samuel corou Saul e filho de Saul 
Roboão, era duro e dizia: “Meu pai bateu em vós com varas; eu vos espancarei com chicotes 
de pontas de ferro”, (Reis III, 12, 4 e 14). Então se viram os judeus desolados, sem direito à 
liberdade, condenações sem processos.

Na Grécia surge os ideais políticos mais modernos, como justiça e liberdade, 
democracia, porém era comum aos gregos terem escravos para fazerem serviços 
manuais podendo tal escravo alcançar sua liberdade em face dos bons serviços 
prestados aos seus donos.

Aristóteles era a favor da escravatura, pois acreditava que era normal e válido 
a condição de escravo, pois os trabalhos braçais se fossem executados pelos escravos os 
cidadãos teriam mais tempo de dedicar-se à política.

Era nas Ágoras (praças públicas) de Atenas que os cidadãos costumavam-se reunir-
se para deliberar seus pensamentos, era dado a todos cidadãos, o direito à voz, menos 
escravos mulheres e estrangeiros. 

Uma série de documentos históricos foram ao longos dos séculos e da humanidade 
se formando e se concretizando para alcançar a plena realização do homem e foram 
necessários para a liberdade de pensamento e liberdade de expressão, assim, como a Magna 
Carta de 1215, visto como um dos documentos mais importantes no desenvolvimento da 
democracia moderna, e foi um ponto crucial na luta para estabelecer a liberdade. 
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Na Inglaterra o Petition of Rigth de 1628, assegurava uma série de liberdades e de 
direitos e o Habeas Corpus de Act de 1679 que assegurava a liberdade física como garantia 
frente ao rei.

Em 1787, uma das primeiras Constituições escritas, na Filadélfia, a Constituição dos 
Estados Unidos, inspiradas em ideias jusnaturalistas, que entre os períodos de 1789 e 1791, 
foram promulgadas (10) dez emendas constituindo assim, como a declaração dos direitos, 
o Bill of Rigths federal.

Esta, declaração dos Direitos protege a liberdade de expressão, a liberdade de religião, 
a liberdade de petição. Ela, também, proíbe a busca e a apreensão sem razão alguma, proíbe 
que o Congresso faça qualquer lei em relação ao estabelecimento de religião e proíbe o 
governo federal de privar qualquer pessoa da vida, da liberdade ou da propriedade sem os 
devidos processos da lei. 

A França, influenciada pelos Estados Unidos promulgou a Déclaration dês Droit de 
I’ Homme et Du Citoyen em 1789, para por fim à monarquia absoluta, sendo recepcionada 
pela sua Constituição em 1791, pelo qual se tratou de liberdade de pensamento, de opinião, 
livre comunicação de pensamentos, em seus artigos X e XI.

Devido à Segunda Guerra Mundial de 1939 até 1945, o mundo era outro, 
principalmente pelo grande massacre humano que se deu durante o período de guerra, 
pelo qual não foram respeitados nenhum direito fundamental, em especial a vida, o direito 
de pensamento, de expressar-se, de opinião. Milhões de pessoas estavam mortas, sem lar, 
passando fome.

Por este motivo em abril de 1945, delegados de cinquenta países reuniram–se em San 
Francisco para a Conferência das Nações Unidas na Organização Internacional, cheios de 
esperança e seus objetivos maiores eram promover a paz e prevenir futuras guerras criando 
a Carta das Nações Unidas.

A Carta da Nações Unidas, em seu preâmbulo prescreve que: 

NÓS, OS POVOS DAS NAÇÕES UNIDAS, RESOLVIDOS a 
preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por 
duas vezes, no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis 
à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do 
homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade 
de direito dos homens e das mulheres, assim como das nações 
grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob as quais a 
justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de 
outras fontes do direito internacional possam ser mantidos, e a 
promover o progresso social e melhores condições de vida dentro 
de uma liberdade ampla. (PLANALTO, Decreto, 1930-1949).

A Carta da nova organização das Nações Unidas entrou em efeito no dia 24 de 
outubro de 1945, uma data que é comemorada todos os anos como o Dia das Nações 
Unidas.
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Também, em 1948, sob a presidência Eleanor Roosevelt, a viúva do presidente 
Franklin Roosevelt, e delegada dos Estados Unidos nas Nações Unidas, elaborou um 
documento que viria a converter–se na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
referindo-se Eleanor Roosevelt, à Declaração como a Carta Magna internacional para toda 
a Humanidade, o que foi adotada pelas Nações Unidas no dia 10 de dezembro de 1948.

Em seu preâmbulo e no Artigo 1.º, a Declaração proclama inequivocamente os 
direitos inerentes de todos os seres humanos: (...) “Todos os seres humanos nascem livres e 
iguais em dignidade e em direitos”.

Em seu Artigo 4° preleciona: “Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão; 
a escravatura e o trato dos escravos, sob todas as formas, são proibidos”.

Em seu Artigo 19 que prescreve que: “Todo o indivíduo tem direito à liberdade de 
opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e 
o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por 
qualquer meio de expressão”.

Foram através desses documentos históricos que a luta pelos direitos fundamentais 
passa a ser ponto crucial e incorporada na Constituições de todos Estados com intuito de 
preservar a dignidade da pessoa humana. 

3.1. Breve Contexto Histórico Da Liberdade De Pensamento e De Expressão No 
Brasil Em Relação Às Constituições.

“Convencer, em vez de vencer. Toda democracia sã tende a isso”. 
Pontes de Miranda.

No Brasil, na Constituição do Império tinha a garantia da liberdade de expressão, o 
que foi preservado até a Constituição de 1937. No período conhecido como Estado Novo 
durante o governo do presidente Vargas, a liberdade de pensamento desaparece e a censura 
toma conta do Brasil, reprimindo de todas as formas a liberdade de expressão, como livros, 
músicas, informações jornalísticas, como meio de impedir a publicação ou a reprodução de 
determinadas informações.

A Constituição de 1946 assegura, no novo ordenamento jurídico, a manifestação 
do pensamento. O texto constitucional dispunha a livre manifestação do pensamento, sem 
censura, salvo quanto a espetáculos e diversões públicas, respondendo cada um, por abusos 
cometidos, conforme disposição legal.

Getúlio Vargas, ao ocupar o poder novamente, ele se preocupou em editar a lei da 
imprensa (Lei 2083 de 1953) com a devida regulamentação dos crimes de imprensa. 

A Constituição de 1967, já outorgada nos governos militares, não aboliu de vez, o 
direito a liberdade de pensamento, mas impôs uma delimitação que restringia sua aplicação, 
restringindo ainda a liberdade de livre manifestação ao pensamento, ao impor sanções 
jurídicas a todo aquele que abusasse do direito individual com o objetivo de opor-se ao 
governo. Essa disposição ficou explícita nos artigos 15, parágrafo 8º e 151, vejamos:
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Art 150 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no Pais a inviolabilidade dos direitos concernentes 
à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes:
 § 8º É livre a manifestação de pensamento, de convicção política 
ou filosófica e a prestação de informação sem sujeição à censura, 
salvo quanto a espetáculos de diversões públicas, respondendo 
cada um, nos termos da lei, pelos abusos que cometer. É 
assegurado o direito de resposta. A publicação de livros, jornais e 
periódicos independe de licença da autoridade. Não será, porém, 
tolerada a propaganda de guerra, de subversão da ordem ou de 
preconceitos de raça ou de classe.
Art 151 - Aquele que abusar dos direitos individuais previstos 
nos §§ 8º, 23. 27 e 28 do artigo anterior e dos direitos políticos, 
para atentar contra a ordem democrática ou praticar a corrupção, 
incorrerá na suspensão destes últimos direitos pelo prazo de dois 
a dez anos, declarada pelo Supremo Tribunal Federal, mediante 
representação do Procurador-Geral da República, sem prejuízo da 
ação civil ou penal cabível, assegurada ao paciente a mais ampla, 
defesa.” (PLANALTO. Decreto 1930-1949 – Constituição/67).

A atual Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988, conhecida 
como Constituição cidadã, traz várias inovações em relação a liberdade de manifestação do 
pensamento, dando maior amplitude no rol de direitos e garantias individuais insculpidos 
nos artigo 5º , incisos IV, VIII, IX, 220, como mencionado acima.

4. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DEMOCRACIA

“O homem Ocidental dormia. Quando despertou, reencontrou 
Aristóteles”. Pontes de Miranda.

A democracia, sempre foi processo histórico na humanidade ligada à própria 
evolução da sociedade e organiza um povo para uma discussão. 

A liberdade é inerente ao ser humano pelo motivo que os interesses pessoais 
individuais de cada ser aspira a liberdade e ao mesmo tempo a limita como viremos mais à 
frente no tópico da liberdade de expressão e ordem pública. 

Para que uma democracia seja exercida a sociedade deve ser bem-educada e 
informada, pois o acesso à informação que é uma das várias formas de manifestação da 
liberdade de pensamento permite aos indivíduos de uma sociedade participarem plenamente 
da vida pública da sua podendo, inclusive, criticar o governo ou políticas insensatas.
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O princípio da liberdade de expressão deve ser protegido pela Constituição de um 
Estado democrático, pois a liberdade de expressão sobre política, governo, religião, credo é 
essencial e vital para qualquer democracia. Um governo democrático, não censura opiniões 
contrárias, mas ao contrário debate livremente a melhor opção desejada e tem menos 
probabilidades de evitar injustas graves.

Um povo deve ser livre para se exprimir suas ideias, críticas abertas, opiniões 
públicas a qualquer momento de forma oral ou escrita, através de arte, ou música, pois 
quem gostaria de imigrar para um Estado onde não há liberdade, onde não há liberdade de 
expressão, não há liberdade de crença?

No Brasil, nos dizeres de Pontes de Miranda, a nossa história sempre foi de luta 
por liberdade, o povo sempre lutou, fomos infelizes, mas sempre lutamos, mas não foi 
insignificante, vejamos:

No Brasil, que nos abstemos de expor aqui, tão familiar é o 
assunto aos leitores, a luta pela liberdade começou cedo. É a nossa 
história, quase toda. Ainda não temos outra. Não se diga que o 
povo não lutou. Lutou. Foi Infeliz. Perdeu sempre, ou venceu por 
pouco. Mas esse pouco tempo não foi insignificante. (MIRANDA, 
2002, p. 371)

A liberdade de expressão, como direito fundamental deve ser protegida pelo Estado 
Democrático de Direito exigindo que o governo se abstenha de limitá-la, ou censurá-la, pois 
é a essência da democracia, pelo qual permite um debate caloroso entre os que estão em 
profundo desacordo, mas não o impede, mas convence ao invés de vencer. Sem a liberdade 
de expressão, só há força.

5. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E ORDEM PÚBLICA

“Ora, a força é irracional, não admite análise moral e crítica”. 
Pontes de Miranda.

Como já dito, a liberdade de expressão é um direito fundamental, mas será que numa 
sociedade livre pode o homem se expressar de qualquer maneira, sobre o quiser, sobre 
quem quiser, sem interferência?

Aqui se faz uma reflexão até onde pode ir a liberdade de pensamento e a liberdade de 
expressão, existem limites, existem penalidades?

Acreditamos que a resposta não seja tão simples, se pensarmos em tudo em que foi 
mencionado acima sobre democracia, pois se a democracia protege tais liberdades, para 
que um Estado de Democrático Direito exista ele tem em sua essência as mais diversas 
formas de liberdade.
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E é à par disso, de um Estado Democrático de Direito, que nos faz pensar que para 
ter esta característica ele deve primordialmente ter uma Constituição que regulará todos os 
atos de uma sociedade, regulamentando o convívio social; respeitando a individualidade e 
a intimidade de cada um de seus membros e o bem coletivo, através do estabelecimento de 
limites expressos legalmente.

Dessa forma, o direito de liberdade de expressão não é absoluto e sim uma própria 
manifestação dentro de uma sociedade com regras para que haja um bom convívio social 
com respeito ao próximo e seus bens mantendo de certa forma uma ordem.

Mister se faz ressaltar que para Pontes de Miranda nunca ninguém conseguiu definir 
o que seria ordem pública e que o conceito nasceu antes de existir a liberdade, senão vejamos:

Que é ordem pública? Como preliminar, lembremos que conceito 
nasceu antes de existir realmente a liberdade- quando a liberdade 
era o estado resultante de abstenção voluntária, acidental, 
ocasional, do soberano. (MIRANDA, 2002, p. 384)

É difícil, se pensarmos em democracia e que esta mesma democracia limita a 
liberdade de expressão que possa incitar à violência, a caluniar a reputação de outros, para 
manter a ordem pública. Ao nosso pensar, sem querer conceituar, mas para tentar elucidar 
os nossos estudos, temos que a ordem pública é tudo que não causa desordem na sociedade, 
como atos que incitam o ódio racial ou étnico ou religioso.

De outro lado nos faz acreditar que quando se restringe a liberdade de expressão 
de um indivíduo, também, restringimos o de toda a sociedade de receber e debater as 
informações.

A liberdade serve como instrumento decisivo de controle de atividade governamental 
e do próprio exercício do poder. Como mencionado acima a liberdade de expressão está 
inserida numa democracia, mas existe contraposição a esse elemento, os limites dessa 
liberdade. 

A divergência de ideias e o direito de expressar opiniões não podem colidir com 
os outros direitos fundamentais, respeitando a dignidade da pessoa humana, no caso de 
colisão de direitos fundamentais caberá o sopesamento dos valores inseridos em cada direito 
fundamental agredido, mas somente ser restringidos para que a verdadeira democracia 
possa ser vivenciada.

6. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E LEI DE IMPRENSA NO BRASIL.

Os abusos da liberdade de expressão devem ser reprimidos; mas 
a quem teríamos a coragem de delegar esse poder?” Benjamin 
Franklin.
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A Constituição de 1988 garante a liberdade de transmitir informações e ideias por 
quaisquer meios de veículos de comunicação. Assim, como já previsto no artigo 19 da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948), porém nem sempre foi assim.

O Brasil passou pelo período da censura por muitos anos, durante o regime militar, 
com a Lei de Imprensa de 1953, porém o Brasil desde o Império, já regulava a lei de 
imprensa, através da Carta de Lei de 2 de outubro de1823. (A LEI DE IMPRENSA NO 
BRASIL, Jusbrasil).

Após a primeira Lei de Imprensa foi derrogada pela Lei nº 5.250, de 9 de fevereiro de 
1967, posta em prática no período autoritário da Ditadura Militar, mas com Constituição 
Federal de 1988, sofreu várias modificações como a legitimação das liberdades de expressão, 
informação e de imprensa, que se encontra no Título VII, Capítulo V, Da Comunicação 
Social, artigos 220 à 224.

Assim, o Brasil conheceu duas formas de realização do controle da liberdade de 
expressão, a primeira como sendo a censura prévia e a segunda como responsabilidade penal.

A censura prévia consiste em uma análise preliminar sobre a forma de expressão 
dos pensamentos e informações, indagando-se no caso de informações se estas são ou não 
verdadeiras, pois a comunicação social não pode distorcer a verdade.

A responsabilização penal consiste na aplicação de dispositivos legais que punem os 
indivíduos que nos casos de propaganda de guerra, de processos para subversão da ordem 
política ou social, preconceito de raça, de religião, calúnia, de classe, de informações falsas, 
ofender “a moral pública e os bons costumes” (artigo 17 da Lei de Imprensa).

Indubitável é que o mais importante é que a liberdade de expressão garantida na 
lei de Imprensa, também dá o direito de reposta, mesmo já na Lei de Imprensa de 1967, 
durante o regime militar e foi garantido pelo Pacto de San José da Costa Rica e é garantida 
até os dias atuais com a Constituição de 1988, sendo assegurado, à todos, pessoas físicas ou 
jurídicas a retratação de fatos inverídicos. 

Diante disso, a liberdade de expressão manifestada em forma de informação tem sua 
missão de informar, divulgar fatos, difundir conhecimento, transmitir cultura, orientar a 
opinião pública para a verdade e manter a ordem social.

7. DIREITO À INFORMAÇÃO 

Aqui se faz demonstrar que existe uma diferença entre liberdade de informação em 
geral e do direito à informação jornalística, assim como explica Marcos Augusto Maliska, 
Denian Couto Coelho, Apud Silva (2001), (2013, p. 256)1 , vejamos:

É necessário que, em primeiro lugar, distingua-se o direito à 
liberdade de informação em geral da liberdade de informação 

1  COELHO, Couto Denian, MALISKA, Marcos Augusto. Níveis de Efetivação Dos Direitos 
Fundamentais Civis e Sociais: um diálogo Brasil e Alemanha / Robert Alexy ... [ et. al ] ( orgs). - 
Joaçaba: Editora Unoesc, 2013, p.256.
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jornalística e, estas duas, do direito à informação. Este segundo 
Silva, é coletivo, enquanto aquelas individuais. Sustenta o autor 
que a própria Constituição de 1988 acolheu essa diferenciação 
o dispor no capítulo que trata da comunicação (arts. 220 a 
224), a liberdade de informar completada com a liberdade de 
manifestação do pensamento (art. 5º IV). (MALISKA, Marcos; 
COELHO, Denian, 2013, p. 256).

Como se sabe a atividade jornalística serve para informar a sociedade acerca de 
fatos cotidianos de interesse público, em observância ao princípio constitucional do 
Estado Democrático de Direito; contudo, ela precisa ser livre e deve sempre agir com a 
verdade, tendo em vista o direito de informação não ser absoluto, pois nos casos de notícias 
inverídicas ou que exponham indevidamente a intimidade dos indivíduos acarretando 
danos à sua honra e sua imagem, acaba por ferir o princípio constitucional da dignidade 
da pessoa humana.

O direito à informação é o direito individual de cada pessoa de receber informação 
através dos veículos de comunicação como, jornais, revistas, internet, programas televisivos, 
sem censura, porém o direito à liberdade de informação jornalística, tem haver com direito 
coletivo de interesse de todos.

Indubitável que a internet é um marco para a humanidade, pois o mundo se 
aproximou, pessoas do mundo inteiro se comunicam a todo instante em redes sociais, 
programas, entrevistas, etc. A internet foi um marco para o século XXI.

De outro lado os veículos de comunicação, principalmente, as matérias jornalísticas 
devem se ater a tecer críticas com prudência sem ofender com injúria, mas com o intuito de 
levar à sociedade críticas de interesse da sociedade exercendo a liberdade de pensamento e 
expressão pautado na democracia.

Como já foi dito acima, nos casos em que tal liberdade expressão extrapole os 
limites do razoável, causem desordem pública, como incitar o ódio, preconceito, agredir 
a moral, a honra das pessoas, quem o fez será responsável e punido de acordo a Lei de 
Imprensa ainda vigente, mesmo após a CF/1988, e ainda responsabilizado civilmente 
pelos danos cometidos.

Assim, o valor de uma sociedade livre está expresso como sendo um dos objetivos da 
República (CF, art. 3º, I) e pressupõe, certamente, o respeito ao direito de expressão.

8. DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA À 
LUZ DA CONTITUIÇÃO DE 1988.

Como já dito a liberdade de expressão é tão importante num Estado Democrático de 
Direito que em nossa sociedade está prevista em vários artigos da Constituição consagrado 
no artigo 5º, inciso IV, estabelecendo que: “é livre a manifestação do pensamento, sendo 
vedado o anonimato”, em seu inciso XIV, que prescreve: “é assegurado à todos o acesso 
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à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao sigilo profissional”, 
também, pelo artigo 220 que preleciona que “a manifestação do pensamento, a criação, a 
expressão, e a informação, sob qualquer forma, processo veículo ou informação jornalística 
em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art.5, IV, V, X, XII, 
e XI, proibindo vedar toda e qualquer censura de natureza política. Ideológica e artística.

Pelos artigos supracitados acima vê –se a importância que a Constituição de 1988 se 
preocupou em garantir a liberdade de expressão de Imprensa, com conteúdo jornalístico 
com intuito de informar uma sociedade sobre fatos que ocorrem ou ocorreram, pois é 
direito do povo ter informações adequadas e corretas para saberem opinar e decidir sendo 
isto uma base fundamental para um Estado Democrático de Direito.

Temos ainda que o parágrafo segundo do mesmo artigo quinto que diz que “os 
direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime 
e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte”.

Por este dispositivo transcrito acima lembramos que o artigo 4º da CRFB, prevê 
que o Brasil incorpora na nossa Constituição os Tratados Internacionais de direitos 
humanos, que são equivalentes à Emenda Constitucional, também, descrito no parágrafo 
3º da Carta Magna.

Nesse contexto temos o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, adotado 
em resolução pela XXI Sessão da Assembleia Geral da ONU, em 16 de dezembro de 1966 e 
ratificado pelo Brasil em 24 de janeiro de 1992, que dispõe:

1. Ninguém poderá ser molestado por suas opiniões.
2. Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão; esse direito 
incluirá a liberdade de procurar, receber e difundir informações e 
idéias de qualquer natureza, independentemente de considerações 
de fronteiras, verbalmente ou por escrito, em forma impressa ou 
artística, ou qualquer outro meio de sua escolha. 
3. O exercício do direito previsto no § 2º do presente artigo implicará 
deveres e responsabilidades especiais. Consequentemente, 
poderá estar sujeito a certas restrições, que devem, entretanto, ser 
expressamente previstas em lei e que se façam necessárias para: 
a) assegurar o respeito dos direitos e da reputação das demais 
pessoas;
b) proteger a segurança nacional, a ordem, a saúde ou a moral 
pública. (TAVARES, Rogério. Observatório da Imprensa, 2015)

Outro documento garantindo a liberdade de expressão e de pensamento foi o 
chamado Pacto de São José da Costa Rica aprovado pelo decreto legislativo n. 27/92, sendo 
este documento adotado no âmbito da Organização dos Estados Americanos, a OEA, em 
22 de novembro de 1969, que em seu artigo 13 preleciona:
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1. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de 
expressão. Esse direito inclui a liberdade de procurar, receber 
e difundir informações e ideias de qualquer natureza, sem 
considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em 
forma impressa ou artística, ou por qualquer meio de sua escolha.
2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode 
estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, 
que devem ser expressamente previstas em lei e que se façam 
necessárias para assegurar:
a) o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas;
b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da 
saúde ou da moral públicas.” (TAVARES, Rogério. Observatório 
da Imprensa, 2015)

Vale lembrar ainda que a Constituição mais uma vez em seu artigo 5º, inciso X, 
prescreve que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Pelo exposto no artigo 5º e inciso X, entendemos que em relação aos direitos 
resguardados todos são relacionados e inerentes à própria vida do homem, podemos dizer 
que a Constituição em relação à intimidade quer preservar o que é essencial à manutenção 
da dignidade da pessoa humana.

Esse também é o entendimento de José Afonso da Silva apud René Ariel Dotti, 
vejamos:

a intimidade se caracteriza como “a esfera da vida secreta da vida 
do indivíduo no qual este tem o poder legal de evitar os demais”, 
o que é semelhante ao conceito de Adriano de Cupis que define 
a intimidade (riservatezza) como o modo de ser da pessoa que 
consiste na exclusão do conhecimento de outrem de quando se 
refira à pessoa mesma. (SILVA, 2014, p. 234)

À par disso é interessante demonstrar aqui que no mesmo artigo supracitado está 
garantido o direito de indenização à honra, a imagem quando estas forem agredidas e ainda 
o direito à reposta, proporcional ao agravo, ou seja, a Constituição procura assegurar à 
todos a garantia dos direitos fundamentais.

Ainda, no tocante ao direito a uma indenização quando ferida a honra e a imagem 
de uma pessoa, nem sempre foi assim, pois a Lei de Imprensa do governo militar de 1967 
limitava o direito de expressão e pensamento, bem como a extensão da reparação o que teve 
que ser necessário o manejo da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, pelo 
Partido Democrático Trabalhista, conhecida como a ADPF 130, para suspender a eficácia 
doe vários dispositivos contido na lei de Imprensa, tendo em vista que com a Constituição 
de 1988, tais dispositivos violava os artigos 5º, incisos IV, V, IX, X, XIII e XIV e dos artigos. 
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220 a 223 da CF/88. não estava de acordo a Carta Magna tendo o STF que decidir de acordo 
os artigos supracitados, da atual CRFB, o Ministro Relator, vejamos:

É precisamente isto: no último dispositivo transcrito (o artigo 220), 
a Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade 
de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados 
direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, 
expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em 
seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua 
veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições 
que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. Requinte de 
proteção que bem espelha a proposição de que a imprensa é o espaço 
institucional que melhor se disponibiliza para o uso articulado do 
pensamento e do sentimento humanos como fatores de defesa e 
promoção do indivíduo, tanto quanto da organização do Estado e 
da sociedade.
(...) É de se perguntar, naturalmente: mas a que disposições 
constitucionais se refere o precitado art. 220 como de obrigatória 
observância no desfrute das liberdades de pensamento, criação, 
expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pela 
imprensa? Resposta: àquelas disposições do art. 5º, versantes 
sobre vedação do anonimato (parte final do inciso IV); direito de 
resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou 
moral à intimidade, à vida privada, à honra e imagem das pessoas 
(inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso 
XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando 
necessário ao exercício profissional (inciso XIV).
(...)Mas o exercício de tais liberdades não implica uma fuga do dever 
de observar todos os incisos igualmente constitucionais que citamos 
no tópico anterior, relacionados com a liberdade de imprensa.
(...) Mas é claro que os dois blocos de dispositivos constitucionais 
só podem incidir mediante calibração temporal ou cronológica: 
primeiro, assegura-se o gozo dos sobredireitos (falemos assim) de 
personalidade, que são a manifestação do pensamento, a criação, 
a informação, etc. (...) Somente depois é que se passa a cobrar 
do titular de tais sobre-situações jurídicas ativas um eventual 
desrespeito a direitos constitucionais alheios.” ( Análise de alguns 
casos concretos sob a ótica do STF, Disponível em: http://www.
egov.ufsc.br/portal/conteudo/colis%C3%A3o-de-direitos-
fundamentais-an%C3%A1lise-de-alguns-casos-concretos-sob-
%C3%B3tica-do-stf)
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Da análise e de conhecimento de algumas decisões proferidas pelo STF podemos 
perceber que várias das decisões são genéricas no sentido de que são decisões repetidas, não 
se utilizando tanto do estudo da dogmática, mas sim de argumentos genéricos que criam 
debates calorosos na sociedade e à nosso pensar, talvez, em alguns casos concretos, não seja 
uma tarefa tão simples ao STF de decidir. 

Diante disso, entendemos que a Constituição que garante a liberdade de expressão, 
garante também outros direitos fundamentais, como os direitos à inviolabilidade, à 
privacidade, à honra e à dignidade humana. Para tanto, quando esses direitos estiverem em 
conflito, o Poder Judiciário deverá definir qual dos direitos deverá prevalecer, em cada caso, 
com base no princípio da proporcionalidade preservando assim ao máximo a dignidade da 
pessoa humana.

9. ESTUDO DE LEADING CASE

9.1. Resumo do Tema

RELATOR: MIN. CELSO DE MELLO
AGTE.(S):  ANSELMO FERREIRA CABA
ADV.(A/S): MAYRA DE LIMA COKELY ZEN
AGDO.(A/S): EMPRESA PAULISTA DE TELEVISÃO S/A
ADV.(A/S): FERNANDO CORRÊA DA SILVA E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S): JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
ADV.(A/S): SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO 
À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PLENÁRIO DA ADPF 130/
DF – EFICÁCIA VINCULANTE DESSA DECISÃO DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL – POSSIBILIDADE DE CONTROLE, 
MEDIANTE RECLAMAÇÃO, DE ATOS QUE TENHAM 
TRANSGREDIDO TAL JULGAMENTO – LEGITIMIDADE 
ATIVA DE TERCEIROS QUE NÃO INTERVIERAM NO 
PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA 
– LIBERDADE DE EXPRESSÃO – JORNALISMO DIGITAL – 
PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO DE INFORMAR: 
PRERROGATIVA FUNDAMENTAL QUE SE COMPREENDE NA 
LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO 
PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO – INADMISSIBILIDADE 
DE CENSURA ESTATAL, INCLUSIVE DAQUELA IMPOSTA 
PELO PODER JUDICIÁRIO, À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, 
NESTA COMPREENDIDA A LIBERDADE DE INFORMAÇÃO 
JORNALÍSTICA – TEMA EFETIVAMENTE VERSADO NA ADPF 
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130/DF, CUJO JULGAMENTO FOI INVOCADO, DE MODO 
INTEIRAMENTE PERTINENTE, COMO PARÂMETRO DE 
CONFRONTO – PRECEDENTES – SIGILO DA FONTE COMO 
DIREITO BÁSICO DO JORNALISTA: RECONHECIMENTO, 
em “obiter dictum”, DE QUE SE TRATA DE PRERROGATIVA 
CONSTITUCIONAL QUALIFICADA COMO GARANTIA 
INSTITUCIONAL DA PRÓPRIA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO  
–  PARECER   DA  PROCURADORIA-GERAL  DA RCL 21504 AGR 
/ SP. REPÚBLICA PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – 
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com indenização por danos 
morais e materiais para que a Empresa Paulista de Televisão, retirasse de circulação do 
seu site uma reportagem que mencionava abuso de atos praticados por uma Síndica que 
cometeu vários atos absurdos dentro do condomínio e que por várias vezes, ameaçava os 
condôminos com a ajuda de um policial e que após a matéria ser veiculada no site do jornal 
o policial sofreu punição disciplinar e ficou a cidade de Ribeirão Preto ciente dos atos da 
síndica e do policial. 

Em razão de referido procedimento administrativo, impôs-se ao interessado, ora 
agravante, punição disciplinar cuja motivação foi assim exposta pela autoridade policial 
militar competente:

“Aprovo o ato praticado pelo Cmt da 1ª Cia do 51º BPM/I, posto 
que, ao aplicar a sanção, considerou a natureza da falta, os 
motivos determinantes, os danos causados, a personalidade do 
agente, seus antecedentes e a intensidade do dolo/culpa.
Dê-se ciência ao interessado.
Publique-se em Boletim Interno, observando-se o contido no item 
1 da publicação inserta no Bol G PM Nº 230, edição de 11DEZ09 
(Nota CORREGPM-65/370/09).
Façam-se as anotações de estilo (Programa de punições, Programa 
de controle de Procedimentos e Planilha da Corregedoria PM).
Arquivem-se os autos no SJD do 51º BPM/I, depois de esgotados os 
prazos recursais.” (grifei)

Esse, pois, o contexto que motivou a concessão do provimento antecipatório que 
ordenou a exclusão da notícia questionada, que havia sido divulgada no “site” da empresa 
jornalística, em primeira Instância, e o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão 
informando que não houve afronta à Liberdade de Expressão.

Assim, a Empresa Jornalística, reclamante, interpôs Recurso Extraordinário ao STF 
que: “ A parte reclamante, ora agravada, para justificar o alegado desrespeito à autoridade 



71

decisória do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 130/DF, afirma, 
em síntese, o que se segue:

Com efeito, ao determinar que a reclamante retirasse do seu 
‘site’ a matéria jornalística, a r. decisão solapou a autoridade 
da decisão proferida pelo egrégio Supremo Tribunal Federal 
na ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, que declarou a não 
recepção da chamada ‘Lei de Imprensa’ (Lei nº 5.250/1967) 
pela Constituição de 1988, constituindo, assim, censura na 
forma mais direta que um veículo de comunicação pode 
sofrer.

A reportagem em questão foi embasada em diversos 
elementos de prova (testemunhal e documental) e não 
procurou denegrir deliberadamente a imagem daquele 
requerente, mas apenas relatar situação de extrema relevância 
e de interesse da população.
Diversas testemunhas corroboraram os fatos lá narrados, 
confirmando a atuação de Anselmo Ferreira Caba como 
segurança particular da síndica do Condomínio Jardim das 
Pedras – o que gerou a sanção disciplinar.
A reportagem, a bem de ver, não se baseia exclusivamente na 
conduta daquele requerente – que, na qualidade de policial, 
estava fora do expediente de trabalho portando arma de fogo, 
em descompasso com a legislação aplicável –, mas em diversas 
irregularidades que vêm ocorrendo dentro do condomínio em 
questão (vide reportagens que seguem acostadas).
Após várias denúncias dos moradores, entre as quais se 
destacam os crimes de ameaça, injúria e abuso de poder, a 
equipe de reportagem do reclamante houve por bem investigar 
os fatos, o que deu ensejo à matéria em questão.
As arbitrariedades expostas na aludida reportagem que 
ocorreram no Condomínio Jardim das Pedras, na cidade 
de Ribeirão Preto/SP, constituem fato público e notório, que 
inclusive motivaram a propositura de diversas demandas 
judiciais, tanto na esfera criminal, quanto na esfera civil, 
contra a então síndica, Vera de Lourdes Ferreira, assim como 
procedimento administrativo contra aquele requerente, a 
culminar em sanção disciplinar.
Destarte, por não se tratar de divulgação deliberada 
de informação falsa, mas, sim, obtida a partir de fontes 
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jornalísticas, a manutenção da r. decisão singular proferida 
pela autoridade reclamada viola a autoridade da decisão 
proferida na mencionada ADPF 130, constituindo evidente 
censura prévia.” ( STF, AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 
21.504 SÃO PAULO, 2015)

Após o Ministério Público Federal, em pronunciamento, opinou pela procedência 
da presente reclamação em parecer assim ementado: “Reclamação. Censura a veículo de 
imprensa. Arguido desrespeito à autoridade da decisão proferida na ADPF 130. Parecer 
pela procedência.”

O STF julgou procedente a presente reclamação, por entender configurada ofensa 
à autoridade da decisão da Corte proferida, com efeito vinculante, na ADPF 130/DF, que 
levou a constatar a ocorrência, na espécie, de verdadeira censura judicial em matéria de 
liberdade de imprensa e direito à informação e liberdade de pensamento.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

“O Grande mal do público, no século XX, com a sua 
preocupação absorvedora do imediato e do prático, está em 
crer que as convicções filosóficas, metafísicas, ou as tendências 
emocionais, não são causa de atitudes decisivas, na vida e 
nas instituições. Surpreendente é que, no mesmo tempo 
em que se desceu à analise das almas e do comportamento, 
assim, dos indivíduos como das massas, seja tão discrepante 
da psicologia recente esse descrer de causação entre inferior e 
o exterior do homem”. Pontes de Miranda.

Como dito, pensar é o que nos humanos fazemos. A comunicação é essencial para o 
homem se socializar expondo cada qual suas ideias, convicções em grupo

A partir de todo explanado vislumbrou-se a luta da humanidade em busca da 
liberdade. A liberdade é a escolha que cada pessoa possui de fazer ou deixar de fazer algo e 
a liberdade de pensar é, portanto, totalmente livre, cabendo a cada pessoa controlar aquilo 
que pretende exteriorizar.

Já a liberdade de expressão é o momento em que o pensamento passa ser exteriorizado 
de forma escrita, oral, opiniões, informações ou qualquer outro modo de expressar-se. É tão 
importante para a democracia que existe na maioria dos países.

Em vários documentos históricos já constava o direito de liberdade, de liberdade 
de pensamento, mas foi após vários períodos de guerras, de massacres humanos que a 
humanidade buscou na democracia o direito de liberdade para que não sucumbissem.
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De outro lado vimos que mesmo com a democracia tão em alta a manifestação do 
pensamento é passível de responsabilidades caso não mantenha uma harmonia social, pois 
não seria cabido expor a desonrar a vida moral de seus semelhantes cabendo ao Estado 
impor limites através de leis.

No Brasil, a liberdade de pensamento está contida na Constituição Federal de 1988, 
em seu art. 5º, inciso IV, considerada como um direito fundamental e ainda temos a Lei de 
Imprensa (Lei nº 5.250/67) que nos parece totalmente inadequada diante da Constituição 
cidadã de 1988, pois ao mesmo tempo permite a liberdade de expressão, mas também, 
impõe limites e penalidades ferindo vários dispositivos constitucionais. 

O leading case proposto foi importante para a análise sob a ótica da liberdade de 
imprensa, do direito de informar e de esclarecer a sociedade, pois os cidadãos com acesso à 
informação têm melhores condições de atuar, de escolha, de articular mais ideias, de tomar 
parte nas decisões que lhe dizem respeito diariamente. Uma sociedade bem informada será 
uma sociedade educada e mais próspera.

Acredito que o mais incrível no ser humano é pensar e é impossível punir o 
pensamento ainda não exteriorizado.
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SUMÁRIO. 1 Introdução. 2 A relação entre o estado, o poder 
e o direito. 3 O surgimento do estado de direito. 4 A evolução 
para um estado democrático de direito e a necessidade de ações 
afirmativas no Brasil. 5 Os desafios das ações afirmativas no 
Brasil. 5 Considerações finais. 6 Referências.

RESUMO. O artigo tem o objetivo analisar a relação entre o 
Estado e a sociedade, desde questões de limitação do Poder, bem 
como a obrigação e o dever estatal de promover o bem-estar 
da sociedade, tudo no sentido de realizar e implantar as ações 
afirmativas para a diminuição das desigualdades sociais e com 
objetivo de reduzir a discriminação existente na sociedade, para 
que assim, seja possível alcançar uma efetiva e eficaz proteção dos 
direitos fundamentais no Estado Democrático de Direito.

Palavras-chave: Estado. Ações afirmativas. Implantação. 
Desigualdade social. Grupo vulneráveis.

RESUMEN. El artículo tiene el objetivo de analizar la relación 
entre el Estado y la sociedad, desde cuestiones de limitación del 
Poder, así como la obligación y el deber estatal de promover el 
bienestar de la sociedad, todo en el sentido de realizar e implantar 
las acciones afirmativas para la disminución de las desigualdades 
sociales y con el objetivo de reducir la discriminación existente 
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en la sociedad para que así sea posible lograr una efectiva y 
eficaz protección de los derechos fundamentales en el Estado 
Democrático de Derecho.

Palabras-clave: Estado. Acciones afirmativas. Implantación. 
Desigualdad social. Grupo vulnerables.

1. INTRODUÇÃO

Este artigo tem o escopo de analisar algumas peculiaridades da relação entre o Estado 
e o Direito, e as suas transformações até o nosso momento atual de um Estado Democrático 
de Direito, que deve prover de maneira eficaz e efetiva uma gama de direitos fundamentais, 
sobretudo na proteção ao grupo de vulneráveis e das minorias sociais.

Assim, analisaremos primeiramente a evolução sobre o entendimento entre o Estado 
e a sociedade, desde questões de limitação do Poder, bem como a obrigação e o dever 
estatal de promover o bem-estar da sociedade, tudo no sentido de realizar e implantar as 
ações afirmativas para a diminuição das desigualdades sociais e com objetivo de reduzir a 
discriminação existente na sociedade. 

2. A RELAÇÃO ENTRE O ESTADO, O PODER E O DIREITO

É possível ponderar o sobre a Teoria Geral do Estado com um enfoque mais 
aprofundado, mas este é não o objetivo deste trabalho dada a extensão das diversas 
características a respeito do Estado. De todo modo, podemos afirmar que o Estado 
sempre teve como elementos constitutivos o povo, o território, o governo/soberania, e 
invariavelmente já foi conceituado sob as mais diversas óticas sobre a maneira de existir e 
de se impor.

Em linhas gerais, podemos citar que no entendimento do filósofo Jean Bodin, o 
Estado não estria sujeito a qualquer espécie de limitação, ou seja, não haveria limites legais 
a não ser pelo julgamento divino de Deus.

Já para Thomas Hobbes cada súdito deveria se submeter ao Estado, neste caso 
denominado como Leviatã, o qual tem um poder soberano em relação aos governados e 
conduzidos pelo monarca com poderes absolutos. Diametralmente John Locke menciona 
que a submissão nada mais é que um estado de guerra continuado entre um conquistador 
e seu prisioneiro, não se configurando este cenário quando as partes envolvidas pactuam 
que um deles exercerá um poder limitado sobre o outro. Observa-se que a preocupação de 
Locke é diversa de Hobbes, no sentido de haver uma limitação do poder.

Nesta linha de raciocínio, quando não há limitação do poder e o cidadão se submete 
sem questionamentos às decisões de um só, é possível afirmar que há uma servidão 
voluntária em detrimento da liberdade, conforme as conclusões do filósofo La Boétie.
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É notório que a despeito das mais diversas óticas, sempre teremos como elemento 
essencial a discussão do Poder, o qual independentemente de ser absoluto ou relativo estará 
inserido no contexto de Estado, e sobre isto Norberto Bobbio1 afirma

Do ponto de vista de uma definição formal e instrumental, 
condição necessária e suficiente para que exista um Estado é 
que sobre um determinado território se tenha formado um 
poder em condição de tomar decisões e emanar os comandos 
correspondentes, vinculatórios para todos aqueles que vivem 
naquele território e efetivamente cumpridos pela grande maioria 
dos destinatários na maior parte dos casos em que a obediência 
é requisitada. Sejam quais forem as decisões. Isto não quer dizer 
que o poder estatal não tenha limites.

Independentemente do posicionamento de cada filósofo, está clara a preocupação 
em afirmar que o Estado somente pode se sustentar se tiver o Poder para conduzir os seus 
atos e conduzir os seus cidadãos, utilizando-se dos mecanismos para o cumprimento das 
suas determinações, pois, o Estado é a ordem jurídica2. 

Consubstanciado nos argumentos já expostos, sustentamos que o Estado para ser 
considerado uma ordem jurídica é imprescindível o Poder, todavia, este mecanismo de 
força não pode ser considerado como absoluto ou aplicado de maneira arbitrária sob pena 
de subvertermos a organização estatal e interferir diretamente na vida da sociedade.

John Locke3 adverte sobre o desrespeito da organização estatal

Deve-se observar que, embora lhes sejam prestados juramentos 
de obediência e fidelidade, estes não lhe são dirigidos como 
legislador supremo, mas na sua qualidade de executor supremo de 
uma lei que é obra de um poder que ele detêm em conjunto com 
outros; como a submissão consiste na obediência conforme as 
leis, quando ele as infringe não tem direito à obediência nem pode 
reivindicá-la, a não ser em razão de sua qualidade de personagem 
público investido da autoridade da lei e que se apresenta como 
a imagem da comunidade civil, como seu fantasma ou como 
seu representante, impulsionado pela vontade da sociedade, 
declarada em suas leis; ele não tem qualquer vontade ou qualquer 

1  BOBBIO, Noberto. Estado, governo, sociedade: por uma teoria geral da política. trad. Marco 
Aurélio Nogueira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, p, 95.

2  SILVA, Paulo Napoleão Nélson Basile Nogueira da. A chefia do estado. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1994, p, 21.

3  Segundo tratado sobre o governo civil: ensaio sobre a origem, os limites e os fins verdadeiros do 
governo civil. introdução de J.W. Gough. trad. de Magda Lopes e Marisa Lobo da Costa. Petrópolis: 
Vozes, 1994, p, 174.



78

poder, exceto aquele da lei. Mas quando ele deixa de lado esta 
representação, esta vontade pública, e age por vontade própria, 
ele se degrada e não passa de um indivíduo isolado, sem poder 
e sem vontade, e a partir daí os membros só devem obediência à 
vontade pública da sociedade.

Assim nas mais diversas formas de governo e, sem adentrarmos de maneira 
aprofundada na teoria monística (Estado e Direito confundem-se em uma só realidade); 
teoria dualística/pluralísticas (Estado e Direito em realidades distintas), e teoria do 
paralelismo (realidades distintas, mas interdependentes), temos que o Estado se sustenta 
pela aplicação do Direito, e o Direito dá sustentação ao Estado perante a sociedade4. 

Desse modo, Sahid Maluf5 a respeito da relação entre Estado e Direito formula a 
assertiva sobre os limites

Uma vez não contrariando as normas de direito nem ultrapassando 
os limites naturais da competência estatal, a soberania é 
imperiosa, incontrastável. Sem ser arbítrio nem onipotência 
acentou Mouskheli, é poder absoluto, encontrando porém, sua 
limitação natural na própria finalidade que lhe é essência.

Diante destes argumentos podemos observar que o Estado e o Direito6 sempre estão 
interligados, o Estado como mecanismo político para atingir os objetivos almejados pela 
população, e o Direito servindo como balizamento jurídico para a estreita observância dos 
parâmetros legais, para evitar que o governante seja arbitrário ou então que realize as suas 
atribuições somente com nítido objetivo pessoal. 

3. O SURGIMENTO DO ESTADO DE DIREITO

O governante quando chega ao poder pode ser atraído e se deslumbrar com o Poder 
que lhe é transferido, e para que isto não desague em desmandos ou em atitudes arbitrárias 
alguns mecanismos de contenção são aplicados, neste caso a ordem jurídica composta por 
normas que proíbem, permitem e obrigam.

4  MALUF, Sahid. Teoria geral do estado. 17. ed. rev. e atual. por Miguel Alfredo Maluf Neto. São 
Paulo: Sugestões Literárias, 1986, p, 17.

5  MALUF, Sahid. Teoria geral do estado. 17. ed. rev. e atual. por Miguel Alfredo Maluf Neto. São 
Paulo: Sugestões Literárias, 1986, p, 53.

6  “A observação de qualquer sociedade humana revela sempre, mesmo nas formas mais rudimentares, a 
presença de uma ordem jurídica e de um poder. Organiza-se, portanto, é constituir-se com um poder, 
diz REALE, assinalando que, assim como não há organização sem presença do direito, não há poder 
que não seja jurídico, ou seja, não há poder insuscetível de qualificação jurídica”. DALLARI, Dalmo 
de Abreu. Elementos de teoria geral do estado. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 117.
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Assim, além da relação de interdependência entre o Estado e o Direito, se faz 
necessária uma imposição de limites sobre o poder, e neste contexto Gilmar Ferreira 
Mendes, Inocêncio Mártires Coelho, e Paulo Gustavo Gonet Branco7 ensinam que surge 
o “Estado de Direito – embora originariamente um conceito polêmico, orientado contra 
o Estado absolutista, o Estado-poder, o Estado-polícia, ou o Estado invasor – poderá ser 
caracterizado, em sua essência, como aquele Estado submetido ao direito, aquele Estado 
cujo poder e atividade estão regulados e controlados pela lei, entendendo-se direito e lei, 
nesse contexto, como expressão da vontade geral.

Sobre a temática Estado de Direito cumpre deixarmos consignado a lição de J. J. 
Gomes Canotilho8 ao afirmar que

Esta palavra - Rechtsstaat -, isto é, Estado de direito, aparece 
no início do século XIX como uma dimensão da discutida “via 
especial” do constitucionalismo alemão. Pretendia-se com isso 
significar que o constitucionalismo alemão se situava entre as 
propostas constitucionais do chamado “constitucionalismo 
da restauração” (paradigma: Carta Constitucional de Luís 
XVIII, de 1812) com o seu princípio estruturante – o princípio 
monárquico – e o “constitucionalismo da revolução” com o seu 
princípio, também estruturante, da soberania (nacional) popular. 
Inicialmente o Estado de direito começou por ser caracterizado, 
em termos muitos abstractos, como “Estado da razão”, “estado 
limitado em nome da autodeterminação da pessoa”. No final 
do século, estabilizaram-se os traços jurídicos essenciais deste 
Estado: o Estado de direito é um Estado liberal de direito. Contra a 
ideia de um Estado de Polícia que tudo regula e que assume como 
tarefa própria a prossecução da “felicidade dos súditos’, o Estado 
de direito é um Estado liberal no seu verdadeiro sentido. Limita-
se à defesa da ordem e segurança públicas (“Estado polícia”, 
“Estado gendarme”, “Estado guarda nocturno”), remetendo-
se os domínios económicos e sociais para os mecanismos de 
liberdade individual e da liberdade de concorrência. Neste 
contexto, os direitos fundamentais liberais decorriam não tanto 
de uma declaração revolucionária de direitos mas do respeito 
de uma esfera de liberdade individual. Compreende-se, por isso, 
que os dois fundamentais – liberdade e propriedade (Freiheit und 
Eigentum) – só pudessem sofrer intervenções autoritárias por 
parte da administração quando tal fosse permitido por uma lei 
aprovada pela representação popular (doutrina da lei protectora 

7  Curso de direito constitucional. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p, 43.
8  Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003, p, 96.
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dos direitos de liberdade e de propriedade de doutrina da reserva 
da lei). A limitação do Estado pelo direito teria de estender-se ao 
próprio soberano: este estava também submetido ao império da 
lei (Herrschaft des Gesetzes) transformando em “órgão do Estado.

Todavia esta forma de condução do povo teoricamente teria o seu perfeito 
funcionamento numa sociedade que buscava impor limites aos governantes, pois, com base 
na lei haveria o respeito aos direitos fundamentais, já que o Estado agiria em nome geral, 
mas, não foi isto que ocorreu

Analisada, historicamente, vê-se que essa concepção atendia às 
exigências da burguesia recém-instalada no poder, mas levaria, 
ao limite, à sua própria desagregação, na medida em que servia, 
apenas aos interesses de uma classe social que detendo o poder 
econômico, num primeiro momento, logo se assenhorou, também 
do poder político e, afinal, transformou o Estado e o Direito em 
simples instrumentos de realização/legimitação da sua ideologia, 
que outra não era senão a ideologia liberal9.

Infelizmente, este sistema de legalidade orientou a humanidade num caminho em 
que se pretendia a aniquilação de seres humanos e das diversas formas de pensamento, 
ou seja, baseado no Direito e numa lei aprovada/válida abriu-se a possibilidade de haver o 
desrespeito aos princípios e aos direitos fundamentais.

Somente num comentário paralelo podemos citar que para Hans Kelsen10 o ponto 
fundamental da lei era a validade da norma independentemente do conteúdo, pois, se 
positiva passaria a integrar um ordenamento jurídico, de modo que não havia preocupação 
com o conteúdo se justo, moral, imoral, o que importa é o ato de autoridade e não havia 
interesse no juízo de valor, ou seja, o direito era somente forma (objetivo) e não questão 
subjetiva (valor).

Retornado ao ponto central da análise, alguns governantes assenhorando-se da teoria 
pura do direito, encontraram uma base para aprovarem leis da maneira que agradassem aos 
seus interesses enquanto projeto de poder, infligindo uma série de ordens com fundamento 
num suposto Estado de Direito, criando uma ideologia seguida por várias pessoas.

9  MENDES, Gilmar Ferreira, COELHO, Inocêncio Mártires, BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. 
Curso de direito constitucional. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p, 45.

10  “A tarefa da ciência do Direito é descrever o Direito de uma comunidade, i. e., o material 
produzido pela autoridade jurídica no procedimento legislativo, na forma de enunciados no sentido 
de que ‘se tais e tais condições forem satisfeitas, então deve-se proceder a tal sanção’”. Teoria geral do 
direito e do estado. trad. Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p, 63. 
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Já está comprovado pela história que a ausência de um limitador ou a utilização 
indiscriminada de um mecanismo autorizado pela lei, é possível ocorrer a imposição de 
um totalitarismo ou uma ditadura em face da população, com a possibilidade de serem 
desrespeitados os direitos mais inerentes ao ser humano.

Urge salientar que não devemos confundir o totalitarismo com a ditadura, pois, esta 
diverge no fato de que o primeiro é baseado numa ideologia, já a ditadura apesar de ser 
fundada em premissas parecidas com o totalitarismo, não está preocupada em formar uma 
nova sociedade, e o povo de uma maneira ainda que indiretamente não adere ao movimento 
que está sendo imposto.

O totalitarismo está baseado numa ideologia, numa disciplina das pessoas, fazendo 
com que os indivíduos passem a aceitar através de uma propaganda do que está sendo 
imposto e se mobilizem para ajudar o governante que promete uma estabilidade social11.

Sobre o totalitarismo Hannah Arendt afirma que é necessário “estabelecer o mundo 
fictício do movimento como realidade operante da vida de cada dia, e tem, por outro lado, 
de evitar que esse novo mundo adquira nova estabilidade; pois a estabilização de suas leis e 
instituições certamente liquidaria o próprio movimento”12.

A propósito, o problema na aplicação de uma ideologia na sociedade de acordo 
com o nosso posicionamento, reside no fato de que o poder e do domínio da sociedade 
através da imposição de uma disciplina, pode de uma maneira ou de outra condicionar as 
pessoas a seguirem uma linha de raciocínio, uma ideologia ainda que inconscientemente, 
sem preocuparem com os resultados que estão produzidos, ou se o Estado realmente está 
protegendo as pessoas. 

Outro fator interessante é a forma como este Estado totalitário exerce as suas funções 
com o objetivo de que as pessoas colaborem para a manutenção desta forma de governo, 
ou seja, após criar uma sensação de instabilidade, implantada, disseminada com disciplina 
e com adesão da sociedade, abre-se a possibilidade de mudanças bruscas da política, e o 
governante pode direcionar qual será a atitude a ser tomada, pois, a sociedade está coesa e 
seguindo uma ideologia.

11  “No nazismo, em lugar do conceito bolchevista de revolução permanente, encontramos a 
noção de uma “seleção [racial] que não pode parar”, e que exige a constante radicalização dos critérios 
pelos quais é feita a seleção, isto é, o extermínio dos ineptos. O fato é que tanto Hitler como Stálin 
estenderam promessas de estabilidade para esconder a intenção de criar um estado de instabilidade 
permanente”. ARENDT. Hannah, Origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 
2009, p, 439.

12  “Porque o líder totalitário enfrenta duas tarefas que a princípio parecem absurdamente 
contraditórias: tem de estabelecer o mundo fictício do movimento como realidade operante da vida 
de cada dia, e tem, por outro lado, de evitar que esse novo mundo adquira nova estabilidade; pois 
a estabilização de suas leis e instituições certamente liquidaria o próprio movimento e, com ele, a 
esperança da futura conquista do mundo. O líder totalitário tem de evitar, a qualquer preço, que 
a normalização atinja um ponto em que poderia surgir um novo modo de vida [...]”. ARENDT. 
Hannah, Origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p, 439.
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Por fim, a manutenção do totalitarismo está fundada também na propagação de 
uma mentira constante, ou seja, com a disseminação de uma falácia e com foco neste 
assunto, o totalitarismo pode assim deixar o seu real objetivo guardado de maneira 
secreta13.

Destarte, está claro que no Estado de Direito pode haver a manipulação das 
informações, criar-se uma falsa instabilidade e florescer uma ideologia tudo tendo como 
fundamento a lei que sustenta o Estado de Direito, todavia, isto será a outra face da 
moeda para que se abra um caminho para a inobservância dos direitos fundamentais, 
e como bem obtempera Nelson Nery Junior14 “não é apenas de estado de direito que se 
cogita, mas estado democrático de direito. Isto porque o estado nazista, bem como o de 
reconhecidas ditaduras como o de Cuba, são de “direito”, porque tinham e têm normas 
regulando as atividades do Estado e dos particulares”.

4. A EVOLUÇÃO PARA UM ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 
E A NECESSIDADE DE AÇÕES AFIRMATIVAS NO BRASIL

Após a análise de todo contexto é possível observar que houve uma evolução sobre 
o entendimento do Estado e a sua interligação com o Direito e a necessidade de limitar 
o Poder, e assim as transformações vão ocorrendo até por consequência dos eventos 
anteriormente descritos, ou seja, o Estado de Direito já não era mais condizente com a 
realidade social.

Com base nestas assertivas, estamos de defronte a uma nova forma de condução 
do Estado, isto é, baseado num Estado Democrático de Direito que o Brasil optou em 
seguir conforme está disposto no preâmbulo, e no caput e parágrafo único do artigo 1º da 
Constituição Federal.

Este Estado Democrático de Direito não surge com a Constituição do Brasil, mas 
após a crise daquele referido Estado de Direito, do Estado Liberal (interferência mínima 
estatal) e Estado Social (bem-estar social) os quais não eram mais capazes de satisfazerem 
as necessidades da sociedade, muito embora este novo formato denominado de Estado 

13  “Uma das verdades do século é que as democracias aliadas na guerra contra Hitler quase não 
se preocupavam com o extermínio. Estrategicamente, estavam em guerra contra o expansionismo 
alemão e de forma nenhuma contra o regime nazista. Tacitamente (ritmo das ofensivas, locais de 
bombardeios, operações de comando, etc.), nenhuma de suas decisões tinha por finalidade impedir, ou 
mesmo limitar, o extermínio. E isso, apesar de elas estarem, logo no início, perfeitamente informadas”. 
BADIOU, Alan. O século. trad. Carlos Felício da Silveira. Aparecida: Idéias & Letras, 2007, p, 15.

14  Princípios do processo civil na constituição federal. 8. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 
Saraiva, 2004, p, 37.
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Democrático de Direito também tenha sido utilizado, em algum momento e por alguns 
governantes, para a manipulação do poder15.

Ademais, convém transcrevermos a lição de J. J. Gomes Canotiho16, o qual utiliza 
a expressão Estado de direito democrático-constitucional, mas isto não altera o conteúdo 
essencial desta tendência, e assim

O Estado constitucional não é nem deve ser apenas um Estado 
de direito. Se o princípio do Estado de direito se revelou como 
uma ‘linha Maginot’ entre “Estados que têm uma constituição” 
e “Estados que não têm uma constituição), isso não significa 
que o Estado Constitucional moderno possa limitar-se a ser um 
Estado de direito. Ele tem de estruturar-se como Estado de direito 
democrático, isto é, como uma ordem de domínio legitimada 
pelo povo. A articulação do “direito” e do “poder” no Estado 
constitucional significa, assim, que o poder do Estado deve 
organizar-se e exercer-se em termos democráticos. O princípio 
da soberania popular é, pois, uma das traves mestras do Estado 
constitucional. O poder político deriva do “poder do cidadão. 

 Notadamente o Brasil ao acolhedor a teoria do Estado Democrático de Direito deve 
agir de maneira deontológica e prover os meios necessários para a proteção e a tutela dos 
direitos fundamentais para abranger a mais ampla gama da sociedade, pois, é ela que dá 
sustentação ao Estado, e nesta linha de argumentação mencionamos a doutrina de Cristina 
Queiroz17 ao afirmar 

A proteção dos direitos e liberdades fundamentais é hoje, na 
sua larga maioria, uma proteção de nível jurisdicional, levada 

15  “A ideia inicial de que era necessário enfraquecer o poder do Estado e a posterior criação de 
mecanismos de controle contidos na própria organização do Estado levaram à conclusão de que só 
haveria Estado Democrático onde houvesse esse tipo de organização. Mas a experiência demonstrou 
que a simples existência de um controle formal do poder aparentemente enfraquecido não assegurava 
o caráter democrático do Estado. Com muita facilidade o enfraquecimento aparente não correspondia 
à realidade, pois o mesmo grupo ou até o mesmo indivíduo exercia domínio sobre todas as partes 
e, em consequência, o controle recíproco que elas ostensivamente exerciam não tinham qualquer 
sentido prático, pois todas eram dependentes do mesmo centro de dominação. E o que se tornou mais 
grave foi que essa forma, aceita como um pressuposto de que o Estado era democrático, passou a ser 
utilizada para ocultar o totalitarismo, que se vestia com a capa do Estado Democrático”. DALLARI, 
Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do estado. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 301.

16  Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003, p, 97.
17  Direito constitucional: as instituições do estado democrático e constitucional. São Paulo: 

Revista dos Tribunais; Coimbra: Editora Coimbra, 2009, p, 388.
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a cabo pelos tribunais e pelo poder jurisdicional. É, uma 
palavra, a introdução de um modelo de defesa do princípio da 
constitucionalidade e não unicamente do princípio da legalidade. 
Os direitos resultam garantidos no Estado, mas também contra 
o Estado. Os direitos devem ser defendidos através da lei, mas 
também contra a lei. 

Para darmos robustez à esta singela análise sobre o Estado Democrático de Direito, 
iremos transcrever a lição de Lenio Luiz Streck e José Luiz Bolzan de Morais18, que supre as 
demais outras no sentido de que

O Estado Democrático de Direito tem um conteúdo transformador 
da realidade, não se restringindo, como o Estado Social de Direito, 
a uma adaptação melhorada das condições sociais de existência. 
Assim, o conteúdo ultrapassa o aspecto material de concretização 
de uma vida digna ao homem e passa a agir simbolicamente como 
fomentador da participação pública no processo de construção 
e reconstrução de um projeto de sociedade, apropriando-se do 
caráter incerto da democracia para veicular uma perspectiva de 
futuro voltada à produção de uma nova sociedade, onde a questão 
da democracia contém e implica, necessariamente, a solução do 
problema das condições materiais de existência.

Assim, a manipulação de alguns pelo Estado de Direito em relação à sociedade, 
sobreveio Estado Democrático de Direito tendo a finalidade precípua de observar e respeitar 
os direitos fundamentais, todavia, outro desafio se apresenta para esta forma de Estado, qual 
seja, como prover os direitos fundamentais na sua mais ampla gama de eficácia em relação 
aos cidadãos?

Esta busca pelo respeito aos direitos fundamentais teve na Assembleia Geral da 
ONU, em que ficou firmada a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação Racial, ratificada pelo Brasil em 27 de março de 1968 e entrou em 
vigor por intermédio do Decreto 65.810, de 8 de dezembro de 1969. Nesta época o Brasil 
também ratificou a Convenção nº 111 da OIT, a qual veda qualquer discriminação fundada 
em raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência ou origem social19. 

Posteriormente, em junho de 2013, na Assembleia da Organização dos Estados 
Americanos, foram aprovadas a Convenção Interamericana contra do Racismo, 

18  STRECK, Lenio L.; MORAIS, José Luís Bolzan. Comentários ao artigo 1º, In: 
CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SALERT, Ingo W.; _____ (Coords.). 
Comentários à constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p, 113.

19  RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, 
p, 177.
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Discriminação Racial e Formas Conexas de Intolerância (A-68), e a Convenção 
Interamericana contra Toda Forma de Discriminação e Intolerância (a-69), ambas assinada 
pelo Brasil, mas ainda pendente de ratificação.

Conforme esclarece André Ramos de Carvalho20, a Convenção Interamericana 
contra Toda Forma de Discriminação e Intolerância, é de extra importância 

Essa convenção é pioneira nas Américas e também precede a 
eventual tratado universal sobre o combate à discriminação e 
intolerância em geral. Além disso, essa convenção realizou avanço 
significativo na matéria: nenhuma outra convenção de direitos 
humanos possui até o momento, um conceito tão inclusivo no 
que tange às diferentes facetas da discriminação, explicitando 
fatores de discriminação e grupos vulneráveis (como a orientação 
sexual e migrantes) outrora esquecidos.

Em ambas as Convenções podemos destacar que estabelecem: que vários direitos 
devem ser protegidos no tocante à igualdade; dever do Estado em prevenir e eliminar atos 
de intolerância e racismo; adoção de políticas públicas e ações afirmativas; representação 
política pautada na diversidade; mandados de criminalização; adoção de leis contra o 
racismo, sendo que tudo isto é observado e monitorado pelo Comitê Interamericano 
para Prevenção e Eliminação do Racismo, Discriminação Racial e Todas Formas de 
Discriminação e Intolerância e pela Supervisão da Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos21.

Já em nosso ordenamento jurídico, somente a título de ilustração, podemos encontrar 
várias passagens fixadas na Constituição Federal, art. 1º, III (dignidade da pessoa humana), 
art. 1º, V (pluralismo político), art. 3º, IV (bem-estar de todos); art. 4, VIII (repúdio ao 
racismo); 5º, III (proibição da tortura), art. 5º (presunção de inocência), e que foram 
inseridos por influência dos diversos tratados internacionais de direitos humanos.

Estes tratados tiveram um impacto direto na forma do Brasil promover as suas 
políticas para o bem-estar da população, e conforme ensina Flávia Piovesan22

Os tratados internacionais de direitos humanos inovam 
significativamente o universo dos direitos nacionalmente 
consagrados – ora reforçando sua imperatividade jurídica, ora 
adicionando novos direitos, ora suspendendo preceitos que seja 
menos favoráveis à proteção dos direitos humanos. Em todas 

20  RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, 
p, 339.

21  RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, 
p, 33 e ss.

22  Temas de direitos humanos. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p, 87.
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essas três hipóteses, os direitos internacionais constantes nos 
tratados de direitos humanos apenas vêm a aprimorar e fortalecer, 
nunca a restringir ou debilitar, o grau de proteção dos direitos 
consagrados no plano normativo constitucional.  

Desse modo, o Brasil enquanto signatário de vários tratados, mesmo que não 
ratificados, se comprometeu em adotar “ações afirmativas” que concretizem os vários 
princípios e direitos que foram firmados no campo social, econômico, cultural, sempre com 
o objetivo de respeitar os direitos fundamentais e proporcionar o bem-estar da população.

Neste contexto, podemos citar como um dos primeiros enfrentamentos neste 
sentido, foi a Lei nº 9.100/1995 que disciplinava a adoção de uma cota mínima de 20% de 
cada partido para candidatura de mulheres. 

Há também o Programa de Ações Afirmativas na Administração Pública (Decreto 
nº 4.228 de 13-5-2002) incentivando a participação de afrodescendentes, mulheres e 
pessoas com deficiência, como critérios de desempate em licitações. Podemos citar ainda 
a Lei nº 12.228 de 20 de julho de 2010, instituindo o Estatuto da Igualdade Racial com o 
nítido caráter de defender os direitos, eliminar desigualdades, oferecer possibilidades de 
garantia de acesso à cargos públicos, enfim, uma série de disposições para a implantação de 
várias ações afirmativas à população negra e afrodescendentes para garantir uma igualdade 
material23.

Estes objetivos estão expressos na Constituição Federal, no art. 1º, III (dignidade da 
pessoa humana; art. 3º, III (diminuir as desigualdades sociais); art. 205 (acesso à educação), 
e art. 206 (acesso à cultura) como forma de promover tanto a igualdade formal e a material24, 

23  “A busca pela igualdade foi o grande maro das Declarações de Direitos das revoluções 
liberais do século XVIII, que precederam as primeiras Constituições. Nessas Declarações e primeiras 
Constituições, a igualdade almejada era a igualdade perante a lei, que exigia um tratamento idêntico para 
todas as pessoas, submetidas, então, à lei. Essa forma de entender a igualdade não levava a busca da 
igualdade de condições materiais nem criticava eventuais lacunas na lei (por exemplo, ao permitir a 
escravidão). Essa fase foi marcada pela igualdade jurídica parcial, que buscava eliminar os privilégios 
de nascimento (nobreza) e das castas religiosas, mas não afetava outros fatores de tratamento desigual, 
como, por exemplo, o tratamento dado aos escravos, às mulheres ou aos pobres em geral. [...] Foi 
necessário, porém, a ascensão do Estado Social de Direito para que a igualdade efetiva entre as pessoas 
fosse também considerada como uma meta do Estado. Essa igualdade efetiva ou material busca ir além 
do reconhecimento da igualdade perante a lei: busca ainda a erradicação da pobreza e de outros fatores 
de inferiorização que impedem a plena realização das potencialidades do indivíduo. A igualdade, 
nessa fase, vincula-se à vida digna. As duas facetas da igualdade (igualdade formal ou perante a lei e 
igualdade material ou efetiva) são complementares e convivem em diversos diplomas normativos no 
mundo. RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, 
p, 566 e ss.

24  “Não apenas o Estado haverá de ser convocado para formular as políticas públicas que podem 
conduzir ao bem-estar, à igualdade e à justiça, mas a sociedade haverá de se organizar segundo aqueles 
valores, a fim de que se firme como uma comunidade fraterna, pluralista e sem preconceitos (...)” 
(ADI 2.649, voto da Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 8-5-2008, Plenário, DJE de 17-10-
2008) 
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e este mecanismo será aplicado por intermédio das ações afirmativas25, o qual encontra 
fundamento nos diversos tratados assinados pelo Brasil, já que

Os Estados Partes, se comprometem a adotar medidas especiais 
e concretas, nos campos social, econômico, cultural e outros, 
para assegurar o desenvolvimento ou a proteção de certos grupos 
raciais de indivíduos pertencentes a estes grupos, tendo por 
objetivo garantir-lhes o pleno exercício dos direitos do homem e 
das liberdades fundamentais. Vê, pois, o fundamento expresso a 
permitir a adoção de cotas raciais para a consecução do objetivo 
de promover a igualdade material. Tais medidas devem perdurar 
apenas enquanto subsistir a situação de desigualdade26.   

Neste contexto de tratamento igual e desigual, são salutares os apontamentos 
realizados por Robert Alexy27 ao sustentar esta forma de abordar o assunto

Essa fórmula distingue-se da norma de tratamento igual expressa 
em na medida em que exige uma fundamentação procedente para 
o dever de tratamento desigual, enquanto, de acordo com a norma 
de tratamento igual, para o dever de tratamento igual basta que não 
seja possível uma fundamentação da permissão (admissibilidade) 
de uma discriminação. É exatamente nessa assimetria que reside 
o ônus argumentativo em favor do tratamento igual. A assimetria 
entre a norma de tratamento igual e a norma de tratamento 
desigual tem como conseqüência a possibilidade de compreender 
o enunciado geral de igualdade como um princípio da igualdade, 
que prima facie exige um tratamento igual e que permite um 
tratamento desigual apenas se isso for justificado por princípios 
contrapostos.

Esta forma de aplicação de ações afirmativas no Brasil, tem origem nas “primeiras 
manifestações de uma proteção geral, genérica, abstrata, sob o lema da igualdade formal e 
da proibição da discriminação”28 com a Declaração Universal de 1948 (arts. I e II), o Pacto 

25  “Há duas dimensões da igualdade. A primeira dimensão consiste na proibição de discriminação 
indevida e, por isso, é denominada vedação da discriminação negativa. A segunda dimensão trata 
do dever de impor uma determinada discriminação para obtenção da igualdade efetiva, e por isso é 
denominada ‘discriminação positiva’ (ou ‘ação afirmativa’)”. RAMOS, André de Carvalho. Curso de 
direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p, 568.

26  RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, 
p, 178.

27  ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. trad. Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. 4. 
tiragem – São Paulo: Malheiros, 2015, p, 411.

28  PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p, 319 e ss. 
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Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966 (arts. 2º e 26), e o Pacto Internacional 
dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966 (arts. 2º), bem como, há uma proteção 
mais específica e especial com a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas 
de Discriminação Racial (1965 e ratificada pelo Brasil em 1968) e a Convenção sobre a 
Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (1979 – ratificada pelo 
Brasil em 1984)29.

Todavia, há críticas no sentido de se questionar se as “ações afirmativas” são 
plausíveis sob a ótica de serem políticas para determinados grupos, e se isto não aumentaria 
ainda mais, as diferenças em nossa complexa desigualdade de classes sociais, o que afetaria 
por si só o princípio da igualdade.

Sobre este delicado tema Anna Candida da Cunha30 Ferraz argumenta 

Mas o princípio da igualdade jurídica, na Constituição brasileira, 
vai além de sua expressão formal. Na esteira das transformações 
políticas e sociais, no plano interno e no plano internacional, 
que imprimiram profundas modificações na estruturação dos 
Estados e que se projetaram na preocupação das sociedades em 
geral de construir efetivamente um Estado Social Democrático e 
de afirmar e a proteger os direitos humanos no texto na Lei Maior, 
o princípio da igualdade projeta no próprio texto constitucional 
brasileiro sua dimensão fática ou material ao informar a 
consagração dos direitos sociais (art. 6º e seus desdobramentos, 
como visto quando se tratou dos direitos de segunda geração) 
que são a maior expressão do princípio da igualdade material; 
afora isto, consagra o texto constitucional vários direitos que, 
excepcionando a concepção meramente formal, permitem 
tratamentos desiguais em busca da igualdade no fim da linha, 
ou, como se afirma, permitem a adoção de uma ‘discriminação 
positiva’ ou ‘inversa’.

O tema sobre a igualdade substancial ou material e as ações afirmativas é tão 
relevante, que houve a necessidade do Supremo Tribunal Federal em 03.05.2012 julgar as 
ADIs 3.330, 3.314 e 3.379 em que se discutia a MP nº 213 convertida na Lei nº 11.096/2015 
(Programa Prouni) que destinava bolsa de estudos para alunos da rede pública, rede 

29  “Já os instrumentos internacionais que integram o sistema especial de proteção invocam 
uma proteção específica e concreta, que transcendendo a concepção meramente formal e abstrata 
de igualdade, objetiva o alcance da igualdade material e substantiva, compreendendo a adoção de 
ações afirmativas, com vistas a acelerar o processo de construção da igualdade em prol de grupos 
socialmente vulneráveis”. PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 
2016, p, 328.

30  FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Aspectos da positivação dos direitos fundamentais na 
constituição de 1988. In: Direitos humanos fundamentais: positivação e concretização. BITTAR, 
Eduardo C. B.; FERRAZ, ____ (coords.). Osasco: Edifieo, 2006, p, 148.
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privada desde cursado com bolsa integral, pessoas com deficiência, e professores da rede 
pública, encerrando-se o julgamento pela constitucionalidade desta lei que objetivava 
uma ação afirmativa.

Ainda durante o ano 2012 o STF também reconheceu a constitucionalidade da 
adoção de cotas para afrodescendentes em universidades (ADPF nº 186 Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski), convertida posteriormente na Lei nº 12.711/12.

Existem outras discussões que são debatidas em vários setores da sociedade sobre 
os mais variados temas contra a discriminação, seja contra as mulheres31, ou sobre a 
possibilidade da alteração do nome da pessoa em que há incongruência entre a identidade 
determinada pela anatomia e a identidade sentida32.

É notório que o Brasil enfrenta muitas dificuldades tanto nos aspectos econômicos, 
financeiros e sociais, porém, também está comprovado que vários institutos estão sendo 
inseridos no nosso ordenamento jurídico com o intuito de reafirmar a necessidade da 
implantação das políticas de “ações afirmativas”.

Nestas circunstâncias sobre a aplicação e dever da implantação de “ações afirmativas” 
José Afonso da Silva33 pondera

Prima facie, o dever do Estado consiste na criação dos meios e 
condições necessárias e adequadas à disposição de todos para 
que cada um deles se utilize no momento e na medida de suas 
necessidades. Tal é a dimensão objetiva dos direitos sociais. 
Mas, em definitivo, o direito se realiza com a sua subjetivação, 
quando, em face da necessidade concreta, cada um daqueles 
‘todos’ exprime sua pretensão ao gozo do direito e o dever 
concretamente imposto ao Estado. É neste momento – ou seja, 
com a subjetivação – que o direito social objetivo, previsto na 
Constituição, se converte em direito social subjetivo. Então, nesse 
instante é que a relação jurídica constitucional de direito social 
se torna subjetiva, com a pretensão do sujeito ativo concreto (um 
daquele ‘todos’) a reivindicar a prestação devida pelo Estado. 
Nesse momento é que os meios e condições devem estar aptos a 
cumprir a prestação devida.

31  Em 09.02.2012 houve o julgamento da ADC 19 em que se declarou a constitucionalidade da 
Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). 

32  ENUNCIADO Nº 42. Quando comprovado o desejo de viver e ser aceito como pessoa do 
sexo oposto, resultando em uma incongruência entre a identidade determinada pela anatomia de 
nascimento e a identidade sentida, a cirurgia de transgenitalização é dispensável para a retificação 
de nome no registro civil. ENUNCIADO Nº 43. É possível a retificação do sexo jurídico sem a 
realização da cirurgia de transgenitalização. I JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO 
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA EM 15 DE MAIO DE 2014 – SÃO PAULO.

33  Teoria do conhecimento constitucional. São Paulo: Malheiros, 2014, p, 534.
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Neste contexto, em 2014 foi promulgada a Lei nº 12.990 que fixa a reserva de 20% 
das vagas para negros que participem de concursos públicos no âmbito da Administração 
Federal, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista 
controladas pela União.

Desse modo, fica claro que o país está avançando na implantação de projetos para 
“ações afirmativas”, sem deixar de realizar outras políticas universais para outras classes 
sociais, tudo no sentido de se evitar uma divisão dentro da sociedade brasileira34, sempre 
tendo a consciência da existência de vários obstáculos e desafios que devem ser suplantados.

5. OS DESAFIOS DAS AÇÕES AFIRMATIVAS NO BRASIL

Numa perspectiva histórica sempre houve uma luta permanente por igualdade, 
motivado por períodos de dominação, imposição do poder do forte ao mais fraco, a 
existência de uma enorme desigualdade social e econômica, e assim tivemos uma alteração 
na questão da igualdade formal, quando a nobreza e clero durante a revolução francesa 
perderam os privilégios, adotando-se a tese de todos são iguais perante a lei.

Mas somente isto não bastava, era necessário haver uma nova modificação para 
evoluir de uma igualdade formal para uma igualdade material ou substancial, e no Brasil 
a promulgação da Constituição de 1988, surgiu como fundamento e orientador para a 
evolução na igualdade material por intermédios das ações afirmativas, e sobre isto Flávia 
Piovesan35 menciona

As ações afirmativas constituem medidas especiais e temporárias, 
que, buscando remediar um passado discriminatório, objetivam 
acelerar o processo de igualdade, com o alcance da igualdade 
substantiva por parte de grupos socialmente vulneráveis, como 
as minorias étnicas e raciais, dentre outros. Enquanto políticas 
compensatórias adotas para aliviar e remediar as condições 
resultantes de um passado discriminatório, as ações afirmativas 
objetivam transformar a igualdade formal em igualdade material 
e substantiva, assegurando a diversidade e pluralidade social. 
Devem ser compreendidas não somente pelo prisma retrospectivo 
– no sentido de aliviar a carga de um passado discriminatório -, 

34  “Temos que trabalhar pela máxima efetividade dos direitos sociais, mas temos também que 
ter a consciência de que, por mais que eles sejam efetivados, não serão capazes de resolver as profundas 
desigualdades e, consequentemente, as grandes injustiças da sociedade brasileira. Injustiças tão 
intensamente caracterizadas pela discrepância entre posição econômica e Índice de Desenvolvimento 
Humano. E se analisarmos as diferenças regionais vamos ver que essa discrepância ainda é mais 
acentuada”. SILVA, José Afonso da. Teoria do conhecimento constitucional. São Paulo: Malheiros, 
2014, p, 536.

35  Temas de direitos humanos. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p, 325.
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mas também prospectivo – no sentido de fomentar transformação 
social, criando uma nova realidade.

Sobre a implantação de políticas públicas afirmativas, são salutares as observações de 
José Afonso da Silva36 ao alertar

Essa afirmação constitucional dos direitos sociais se reveste de 
transcendental a importância, pois é por aí que eles adquirem sua 
primeira condição de eficácia e efetividade. Mas, não basta que 
um direito seja reconhecido e declarado; é necessário garanti-lo, 
porque virão ocasiões em que será discutido e violado e quanto! 
A experiência constitucional brasileira tem demonstrado que a 
reiterada afirmação dos direitos sociais nos textos constitucionais 
não tem sido garantia necessária e suficiente de sua efetividade.

De fato, é necessário progredir e evoluir no sentido de que estas desigualdades sejam 
observadas e respeitadas por todos os cidadãos, sempre com adoção das ações afirmativas 
que se fizerem imprescindíveis.

Na realidade, em uma sociedade mais evoluída estas ações afirmativas provavelmente 
terão a tendência, de que se não acabarem ao menos serão reduzidas, pelo próprio contexto 
social que vai se desenvolvendo e se aprimorando. 

Todavia, sabemos que toda mudança causa um transtorno e uma ruptura com a 
ordem social anterior e, um exemplo paradigmático foram as discussões acerca da bolsa de 
estudos e as cotas nas universidades, que inclusive demandaram uma intervenção do Poder 
Judiciário, para afirmar que estas ações afirmativas não prejudicam a sociedade, ao revés, a 
nova ordem deve aceitar e incentivar a adoção destas políticas públicas dirigidas aos grupos 
socialmente vulneráveis, como as minorias étnicas e raciais.

A doutrina mais abalizada37 menciona de que há vários desafios para uma implantação 
satisfatória das políticas: elaborar um banco de dados estatísticos e com informações sobre 
discriminação por sexo, raça, etnia, condições sociais; adotar critérios técnico-científicos 
para mensurar a efetividade das ações; assegurar a participação e direito à manifestação dos 
grupos vulneráveis; respostas diferenciadas para determinadas discriminação; incentivar 
a adoção de ações afirmativas no âmbito público e privado; enfrentar novas formas de 
discriminação, e adotar políticas de valorização da diversidade.

Certamente o Brasil tem vários desafios que se colocam à frente, mas podemos 
afirmar que várias ações estão sendo realizadas com intuito de amenizar e remediar as 
condições das pessoas discriminadas, inclusive com o aparecimento de novas formas 
de discriminação.

36  Teoria do conhecimento constitucional. São Paulo: Malheiros, 2014, p, 581.
37  PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p, 330 e ss.
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Segundo a notícia veiculada pelo Jornal Folha de São Paulo38 ao mencionar que 
“segundo o secretário de Educação da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais, Toni Reis, por causa da discriminação nas escolas são raros os trans 
que conseguem concluir os estudos”.

Por outro lado, o cenário brasileiro não é tão desalentador, pois, também podemos 
extrair vários exemplos de inclusão das pessoas e a diminuição da discriminação, e neste 
ponto podemos citar a possibilidade da utilização do nome social no âmbito do SUS – 
Portaria 1.820 de 13 de agosto de 2009, após, houve a publicação do Decreto 8.727 de 28 
de abril de 2016 que disciplina a utilização do nome social no âmbito da Administração 
Pública, e ainda, a Resolução nº 108 de 5 de maio de 2015.

Este tema de inclusão e afastamento da discriminação em relação ao nome social é 
objeto de Repercussão Geral e será analisada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento 
da ADI 4275 Rel. Min. Marco Aurélio (Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com 
pedido de medida cautelar, ajuizada pela procuradora-geral da República, buscando dar 
interpretação conforme à Constituição ao art. 58 da Lei nº 6.015/73, na redação conferida 
pela Lei nº 9.708/98, “reconhecendo o direito dos transexuais, que assim o desejarem, 
à substituição de prenome e sexo no registro civil, independentemente da cirurgia de 
transgenitalização”. RE 670422 Rel. Min. Dias Toffoli)39.

Neste sentido, é necessário haver a inclusão do outro com uma visão global no 
âmbito interno40, e o Estado por sua vez deve realizar as ações afirmativas de maneira eficaz 
tudo no sentido de prover e proteger os direitos fundamentais que foram conquistados com 
muito esforço.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a análise de alguns aspectos na relação do Estado e a sociedade, pudemos 
observar que houve uma revolução social, e as transformações na sociedade foram criando 
diversas formas de Estado, cada qual se adequando ao período e localidade em que eram 
aplicados, como vimos pela leitura de alguns filósofos sobre a condução do poder em 
relação à sociedade.

É notório que a sociedade sempre esteve no centro da discussão do Estado, 
seja enquanto simples seguidores das ordens dos governantes, ou considerados como 
elemento essencial na construção do Estado respeitador dos direitos, deveres e garantias 
fundamentais.

38  DINIZ, Pedro. País patina no combate à homofobia e vira líder em assassinato de LGBTs. 
Folha de São Paulo, São Paulo, 17. mai. 2017. Cotidiano e esportes, p, B4.

39  Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/pauta/verTema.asp?id=118048. Acesso em: 28. 
out. 2017. 

40  HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 
2002, cap. IV, p, 185 e ss.
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De todo modo, após a manipulação de alguns pelo Estado de Direito em relação 
à sociedade, sobreveio Estado Democrático de Direito tendo a finalidade precípua de 
observar e respeitar os direitos fundamentais. 

Todavia, outro desafio se apresenta para este Democrático de Direito, qual seja, 
como prover os direitos fundamentais na sua mais ampla gama de eficácia em relação aos 
cidadãos?

Apesar de um contexto histórico eivado problemas na colonização do país, 
constituições outorgadas, ditaduras, golpe militar, e o aparecimento das mais diversas 
formas de discriminação, ainda podemos sustentar que temos uma perspectiva promissora 
no tocante ao respeito das garantias fundamentais, e na implantação de políticas de ações 
afirmativas.

É verdade que os desafios sempre existirão, mas isto deve ser transposto e 
posteriormente haverá a evolução no sentido de caminharmos para uma sociedade mais 
igualitária, não numa visão utópica em que todos são iguais, mas sim, em que o diferente, 
as diversidades culturais e sociais serão aceitas de modo digno.

Este dilema não é de fácil resolução devido às peculiaridades de cada momento, 
mas  humildemente deixaremos assentadas algumas premissas que se forem observadas 
(manutenção da ordem democrática, respeito às liberdades, proteção do cidadão, igualdade 
de oportunidades, gerenciamento eficaz da administração pública, tutela jurisdicional 
material e processual adequada), entendemos que serão ampliadas as probabilidades de 
que aqueles princípios enquanto mandamentos de otimização dispostos na Constituição 
Federal, poderão encontrar a sua concretização em face da sociedade, e assim iremos 
evoluir para um Estado Democrático de Direito enquanto provedor eficaz dos direitos 
fundamentais, evitando o retrocesso e caminhado para uma evolução social.
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O TRABALHO INFANTIL ARTÍSTICO

THE ARTISTIC CHILD LABOR

José Raimundo Neto
Patrícia Aparecida Firmino Boti

Sumário. 1 Introdução. 2 Interdisciplinaridade. 3 O trabalho 
infantil. 4 O trabalho infantil e o ordenamento jurídico. 4.1 
A Constituição Federal. 4.2 A Organização Internacional do 
Trabalho – OIT. 5 O trabalho infantil artístico. 6 A Doutrina. 7 
Consequências do trabalho na infância. 8 Considerações finais. 

RESUMO. O presente artigo tem por objetivo inventariar e 
problematizar a discussão sobre a autorização para o trabalho 
infantil artístico, particularmente em programas de televisão. 
O talento e a expressão artística da criança são habilidades 
positivas, e ajuda no seu crescimento educativo e na sua completa 
formação como ser humano. Mas, quando sua condição de vida 
é prejudicada e o talento se torna alvo de exploração econômica, 
o trabalho artístico pode se tornar um problema tanto para a 
criança como para seus familiares. O ingresso prematuro da 
criança em um universo permeado pela lógica da mercantilização 
da cultura pode antecipa tensões com as quais ela teria de lidar 
somente na idade adulta. Para a criança, atuar em programas 
de televisão pode ser especial, pois mexe com seu imaginário e 
representa a realização de um sonho. Para os pais é uma vitória, 
e pode até significar a melhoria da qualidade de vida. Apesar 
do glamour e beleza que o meio artístico envolve, ele esconde o 
sacrifício, as dificuldades e o esforço pelos quais os atores têm 
que passar para atingir o resultado desejado. Quando se trata da 
criança, o desafio é ainda maior, pois ela cansa mais rápido, tem 
menos paciência de repetir cenas, tem maior fragilidade. Pode 
haver a perda precoce da espontaneidade lúdica perda irreparável 
para a afirmação da sua personalidade nessa etapa da vida, onde 
a interdisciplinaridade está muito presente, pois outras áreas do 
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saber estão envolvidas para o acompanhamento dos pequenos 
atores. Não podemos generalizar, mas existem casos em que o 
lado pedagógico da criança é fragilizado, não havendo o esperado 
aprimoramento da nação em que a criança poderia simplesmente 
cantar, dançar, representar, enfim, apenas para se divertir e não 
para ser eleita a melhor por uma equipe de profissionais, uma 
banca de calouros ou o público de um país.

PALAVRAS-CHAVE: trabalho, televisão, criança, adolescente, 
legislação.

ABSTRACT. The purpose of this article is to inventory and 
problematize the discussion about the authorization for artistic 
child labor, particularly in television programs. The talent and 
artistic expression of the child are positive skills, and help in 
their educational growth and in their complete formation as a 
human being. But when their living conditions are impaired and 
talent becomes the target of economic exploitation, artistic work 
can become a problem for both the child and his or her family. 
The premature entrance of the child into a universe permeated 
by the logic of the commodification of culture can anticipate 
tensions with which it would have to deal only in adulthood. For 
the child, acting on television programs can be special because 
it messes with their imagery and represents the realization of a 
dream. For parents it is a victory, and may even mean improving 
the quality of life. Despite the glamor and beauty that the artistic 
medium involves, it hides the sacrifice, the difficulties and the 
effort that the actors have to go through to achieve the desired 
result. When it comes to the child, the challenge is even greater, 
because it tires faster, has less patience to repeat scenes, has 
greater fragility. There may be the early loss of playful spontaneity 
irreparable loss for the affirmation of his personality in this stage 
of life, where interdisciplinarity is very present, since other areas 
of knowledge are involved to accompany the small actors. We can 
not generalize, but there are cases where the pedagogical side of 
the child is weakened, and there is no expected improvement in 
the nation in which the child could simply sing, dance, act, for fun 
only and not to be voted the best. a team of professionals, a bank 
of freshmen or the public of a country.

KEYWORDS: work, television, child, adolescent, legislation.



97

1. INTRODUÇÃO

Inegável que a questão do trabalho infantil esteja muito em voga atualmente, do que 
no passado. Os jornais, a TV, as revistas e tantos outros meios de comunicação têm dado 
ampla cobertura a todo e qualquer pronunciamento contra o trabalho infantil.

Os pequenos atores e se encantam ao assistirem um programa de televisão, onde há 
atores que são ainda muito jovens, e ao verem outras crianças sob a luz das câmeras, em seu 
mundo acham uma brincadeira estar na TV, nas revistas, jornais.

No entanto, ao ingressarem nesse mundo corporativo, as crianças passam a 
desenvolver um trabalho, que demanda tanta responsabilidade quanto aquela atribuída 
os adultos.

O desenvolvimento do trabalho então escolhido pelas crianças, ou por seus 
responsáveis que na maioria das vezes são os pais, demandam tempo não só das crianças 
contratadas como também de suas famílias, pois se faz necessário o acompanhamento em 
todas as sessões de gravação.

Nos palcos as crianças contracenam com adultos em diversos tipos de trabalhos, 
cenas que podem ser adequadas ou não para a idade do ator.

As sociedades contemporâneas têm lutado em diversas frentes para colocar fim ao 
trabalho infantil, que não está restrito, as minas, aos serviços domésticos, exploração nas 
ruas, etc. Exemplos dessas iniciativas podem ser encontradas no Ministério do Trabalho, 
mas também podem ser localizadas em iniciativas de Organizações Não Governamentais 
(ONGs). Em ambos os casos, ou seja, governo e ONGs trabalham no sentido de esclarecer 
o senso comum o que é que configura o trabalho infantil, e agora com uma nova roupagem, 
atuação nas telas da televisão, que vendem a ideia de que não há nenhum tipo de 
irregularidade, e que não haverá nenhum provável dano à criança.

Os pais são os primeiros responsáveis pela educação dos filhos, mas o mundo 
contemporâneo abriu, a prerrogativa para o Estado interferir na educação familiar, 
sobretudo, quando esta estiver atentando contra a dignidade da criança. 

Fantasiar é algo inerente a criança, ao passo que o fato de representar pode de repente 
leva a criança a se expor, e isso pode estar intimamente associado a mercantilização do 
corpo, por exemplo, podendo, ficar clara a afronta a dignidade da pessoa humana, garantia 
constitucional.

O ingresso no mundo da imaginação, onde ela se transforma em incontáveis 
personagens – assumindo papéis referentes a mundos próximos (pai ou mãe) ou distantes 
(o xerife ou a bruxa), constitui parcela importante do seu aprendizado. Ao brincar, como 
postulam Walter Benjamin, Jean Piaget, entre outros estudiosos, a criança descobre o 
mundo e suas regras, seus limites e possibilidades, e nesse momento encontramos a 
interdisciplinaridade.

Ser interdisciplinar é ser ousado, é nadar contra a correnteza de um sistema 
educacional e científico arcaicos, atualmente predominante no Brasil. Nessa linha, 
Edgar Morin é um dos precursores na derrubada dessas barreiras, mencionando que “é 



98

preciso aceitar a aventura do pensamento complexo, pois o pensamento complexo nos dá 
instrumentos para ligar os conhecimentos”.

Brincar de representar para uma criança é, um enorme aprendizado, que se situa no 
terreno do lúdico, da gratuidade, do prazer. O ingresso precoce da criança em um universo 
permeado pela lógica da mercanti liza ção da cultura, ou seja, voltado, predominantemente, 
para a obtenção de lucro, faz com que diversas áreas do saber se comuniquem com o 
objetivo de entender como se comporta a criança em todos os papéis diários que tem que 
representar não apenas na sua vida profissional na televisão, mas sim na sua vida secular .

Existem defensores de que com o ingresso nesse tipo de atividade há considerável 
perda da relação infância /basti dores, seria a perda do lúdico, em que a criança podia 
simplesmente cantar, dançar, representar, enfim, apenas para se divertir e não para ser 
eleita por uma equipe de profissionais, uma banca de calouros ou o público de um país 
como a melhor.

Particularmente nas duas últimas décadas, têm sido recorrentes as matérias 
jornalísticas que retratam as situações vivenciadas por crianças, nas filas de processos 
seletivos de emissoras que lhes pro metem a fama, enfrentando horas em gravação, 
submetidas à intensa iluminação e altas temperaturas.

A legislação tem sido omissa, e a justiça que sempre se deparou com empresas que 
contratam menores para trabalhos braçais, viu-se despreparada para encarar o que se chama 
de trabalho intelectual ou artístico infantil.

Tratar-se de atividade laborativa. Daí a urgência de garantir, por um lado, os direitos 
previstos na Constituição Federal de 1988 enquanto, por outro lado, procura-se avaliar a 
autonomia e capacidade de decisão que esses atores têm para decidir sobre a jornada de 
trabalho a que são submetidos. 

Frente ao exposto, propomos aprofundar a discussão sobre os benefícios e malefícios 
do trabalho infantil nos bastidores da televisão brasileira, sob dois aspectos fundamentais: 
as consequências psicológicas e físicas que essas atividades podem trazer para as crianças 
da atualidade e, compreender a atuação de determinados organismos públicos na defesa 
desses interesses.

E novamente a interdisciplinaridade está presente.

2. INTERDISCIPLINARIDADE

Interdisciplinaridade é pensar no relacionamento entre os variados ramos do saber 
com assuntos comuns que se comunicam através da ponte do saber que rompe limite entre 
as mesmas transformando o pensamento compartimentado em pensamento complexo, 
como dito por MORIN:

Acontece que o problema da complexidade não é o da completude, 
mas o da incompletude do conhecimento. Num sentido, o 
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pensamento complexo tenta dar conta daquilo que os tipos de 
pensamentos mutilantes se desfazem, excluindo o que eu chamo 
de simplificadores e por isso ele luta, não contra a incompletude, 
mas contra a mutilação (MORIN, 2005, p. 176).

Por exemplo, é totalmente viável organizar a interface temática quando se estuda ou 
se pesquisa profundamente sobre a criança no auditório de um programa de televisão, pois 
em sua abordagem se entrelaçará com a geografia (que irá demonstrar o território onde será 
gravado o programa), a economia (a potência da circulação desse programa no mercado), 
a sociologia (demonstrando o impacto social que esse programa trará a nível nacional) e 
assim por diante.

Diante de tal informação não é possível desprezar o pensamento de MORIN:

De fato, a aspiração à complexidade tende para o conhecimento 
multidimensional. Ela não quer dar todas as informações sobre 
um fenômeno estudado, mas respeitar suas diversas dimensões: 
assim como acabei de dizer, não devemos esquecer que o homem 
é um ser biológico-sociocultural, e que os fenômenos sociais 
são, ao mesmo tempo econômicos, culturais, psicológicos etc., 
(MORIN, 2005, p. 177).

Não é simples muitas vezes definir a relação causal entre as disciplinas e como 
relacioná-las ao tema tratado, pois há circunstâncias alheias a vontade do pesquisador 
que vão além dos seus próprios limites, como por exemplo, à legislação, os costumes, as 
tradições, isso tudo pode gerar relações multicausais ao mesmo tempo, no entanto não 
podemos deixar de observar o inovador que é a ajuda dos diversos saberes na compreensão 
do tema tratado.

3. O TRABALHO INFANTIL

Trabalho infantil é descrito como toda forma de trabalho exercido por crianças e 
adolescentes, abaixo da idade mínima estabelecida pela Lei, ou seja, a lei somente autoriza 
o trabalho a partir dos 14 anos de idade, na função de aprendiz apenas.

Ao contrário do que se pensa o trabalho infantil é uma situação muito antiga, sendo 
encontrado relatos na Bíblia de crianças que trabalhavam com seus pais em lavouras, 
recolhendo lenhas e frutos, e até mesmo em pequenos ofícios, como no caso de Jesus que 
trabalhou com José em sua carpintaria.

Estudiosos da cultura medieval, como Jacques Le Goff e Phelippe Ariès, apontam 
para a possibilidade de que o trabalho infantil sempre existiu, tanto que toda a família 
trabalhava para o sustento dos feudos o que sempre foi considerado normal. 
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Antes da Revolução Industrial, não haviam relações de emprego. Somente com a 
revolução industrial, surgiram diferentes necessidades e novas criações jurídicas, nascendo 
assim o reconhecimento de direitos inerentes aos trabalhadores.

Na colonização do Brasil, a criança iniciava o trabalho a partir dos sete anos de 
idade, sem contar que entre os negros já era mercadorias de compra e venda, dada a sua 
utilização no trabalho escravo, os meninos geralmente eram usados para o trabalho braçal 
e as meninas para os trabalhos da casa.

Desde a primeira lei (Decreto 1313/1891), passando pelos Códigos Sanitários 
Estaduais, pelo Código de Menores de 1927 e todas as normas jurídicas subsequentes, 
inclusive as atuais, houve sempre um paralelismo entre normas jurídicas sobre trabalho 
infanto-juvenil e o descumprimento pela realidade social.

Os estudos indicam que com o advento da Revolução Industrial os camponeses 
abandonaram suas terras, ou delas foram expulsos buscando, assim, novas oportunidades 
nos grandes centros urbanos onde estavam localizadas as indústrias.

Com a abundante oferta de mão de obra, os patrões exploravam ao máximo os 
trabalhadores com jornadas abusivas e baixos salários, o que levou muita gente a uma 
situação de miséria.

Novamente, a população empobrecida, colocou suas mulheres e crianças para 
trabalhar em busca de conseguir o sustento, porém, dessa vez, não mais em condições 
humanas, mas sim sub-humanas.

A nova realidade trazia empresas, com maquinário pesado, que por muitas vezes 
causou mortes e mutilações nos empregados, sem qualquer indenização por suas perdas, 
pois não se reconheciam os direitos dos trabalhadores.

Apesar de todas as transformações políticas e sociais pelas quais o Brasil passou e 
passa, sempre se fez presente a força de trabalho infantil como mão de obra abundante e 
barata. Com a Constituição Federal de 1988, consagrou-se a proteção a dignidade da pessoa 
humana, e nesse sentido, o trabalho infantil começa a ser objeto de discussão para o término 
de tal situação, vivenciada por crianças e adolescentes.

Surge então em 1990 o Estatuto da Criança e do Adolescente que ampara referidos 
indivíduos, dando-lhes direitos que ao longo da história já vinham sendo buscados. 
Interessante que a sociedade brasileira vê o trabalho infantil muitas vezes como solução e 
não como problema, pois só conseguem visualizar o trabalho infantil aqueles que são claros 
os maus tratos, a falta de consideração para com o ser humano, onde muitos trocam sua 
força de trabalho por um prato de comida.

Dessa forma, foi necessária a intervenção do Estado, criando Leis que possibilitassem 
melhores condições de trabalho para os homens e mulheres, proibindo o trabalho infantil 
de qualquer espécie.

Para Juarez Duarte Lima:

Não se trata de um problema recente, o trabalho infantil, sendo 
constatado desde longa data, tanto que se encontra no Código 
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de Hamurabi, medidas de proteção aos menores, que trabalham 
como aprendizes.

Atualmente, depois tentativas para se erradicar o trabalho infantil, ele ainda insiste 
e persiste nas comunidades mais carentes, onde as crianças trabalham como se fossem 
adultos, e em diversas atividades, como tem-se notícia das carvoarias, oficinas, estufas e 
com muita frequência nos semáforos vendendo pequenas coisas ou pedindo dinheiro.

Tal trabalho prematuro e em condições impróprias, acarretam lesões irreparáveis, 
porque o menor é um ser em desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e sociocultural. 
Seu crescimento regular, portanto, não deve ser afetado pelo trabalho. Tanto é que se 
exige que até que complete o ensino médio, dedique-se apenas a escola, devendo ter suas 
necessidades supridas pelos seus pais e familiares, como apoio à sua formação e futura 
integração na sociedade ativa.

Além da proibição de se submeter crianças e adolescentes ao trabalho, as formas 
mais nocivas ou cruéis de trabalho infantil constituem crime.

4. O TRABALHO INFANTIL E O ORDENAMENTO JURÍDICO

4.1. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL

No tocante aos direitos da criança e do adolescente, predomina no ordenamento 
jurídico atual a teoria da proteção integral, que os considera como sujeitos de direito, e 
responsabiliza solidariamente o Estado, a família e a sociedade na garantia desses direitos. 
No âmbito constitucional, essa proteção encontra respaldo no art. 227, da Constituição 
Federal de 1988, in verbis: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente, 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 a convivência 
familiar e comunitária, além de coloca-los a salvo de toda forma 
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. (BRASIL, 1988).

Quanto ao trabalho infantil, a Constituição Federal em seu art. 7°, inciso XXXIII, 
com alteração introduzida pela EC n° 20/1988, estabeleceu a proibição de “qualquer 
trabalho, a pessoas com idade inferior a 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 
14 anos” (BRASIL, 1988). 

A luz do artigo realizando uma interpretação sistemática da norma, percebe-se 
a limitação da idade mínima, como regra de 16 anos, e como exceção, na condição de 
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aprendiz, 14 anos de idade. Porém, se a única exceção é a do aprendiz, como se explicaria o 
desenvolvimento de crianças com idade inferior à mínima em atividades artísticas, como, 
por exemplo, na televisão? 

Conforme a Consolidação das Leis do Trabalho, o Estatuto da Criança e do Adolescente 
e a Convenção n. 138 da Organização Internacional do Trabalho abre-se ainda mais o 
leque de possibilidades de trabalho em idade inferior à mínima. Entre essas possibilidades, 
encontra-se a do trabalho infantil em atividades artísticas (OIT, 1973). Entretanto, diante da 
realidade brasileira que mostra de forma bem clara a existência de várias formas de trabalho 
infantil, entre elas, o trabalho infantil no âmbito familiar, o trabalho infantil doméstico, o 
trabalho infantil em atividades ilícitas, o trabalho infantil rural e outros que exigem das 
autoridades e da própria sociedade um cuidado e uma atenção mais específica, muitas 
vezes, o trabalho infantil artístico, por aparentemente causar menos prejuízos e ser visto 
culturalmente de forma positiva pela sociedade, é colocado em segundo plano.

E no que tange a interdisciplinaridade, nos deparamos com o conflito aparente de 
direitos fundamentais, pois ao mesmo tempo em que a Constituição Federal veda qualquer 
trabalho antes dos 16 anos, exceto na condição de aprendiz, assegura em seu art. 5º, inciso 
IX: “a liberdade de expressão, artística, independentemente de censura e licença”.

Nesse sentido, se a doutrina dá proteção integral e considera a criança como 
sujeitos de direitos, obviamente estas também têm garantido o direito à liberdade de 
expressão artística.

Tratando especificamente da realidade brasileira, desde que nos tornamos signatários 
da Convenção de Genebra ficamos assim responsáveis em combater o trabalho infantil. 
Talvez por isso a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5º afirma:

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 [...].

Se não pode haver diferença de qualquer natureza, sendo juridicamente proibido o 
trabalho de uma criança em uma lavoura, carvoaria ou qualquer outro local, a proibição 
deve impedir também que se explorem crianças e até bebês em gravações exaustivas, em 
ambientes que muitas vezes causam fortes cargas de stress.

4.2. A ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO – OIT

No plano internacional, a convenção nº 182 da OIT, aprovada no Brasil pelo Decreto 
Legislativo nº 178/99 e promulgado pelo Decreto nº 3.597, de 12/09/2000, proíbe as piores 
formas de trabalho infantil e estabelece a ação imediata para a sua eliminação.

Em proteção ao menor, a OIT, juntamente com CENPEC - Centro de Estudos 
e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, publicaram um manual para os 



103

educadores cujo nome é “Combatendo o Trabalho Infantil”, de onde se extrai a importância 
das brincadeiras infantis para o crescimento e o convívio em sociedade.

Segundo o estudo que foi realizado em diversos países, as brincadeiras são universais, 
estão presentes na história da humanidade ao longo dos tempos, e fazem parte da cultura de 
um país, de um povo. 

Existem registros de brincadeiras e jogos em obras tão diferentes como a Odisséia de 
Ulisses e o quadro Jogos Infantis, de Peter Brueghel, pintor flamengo do século XVI. Nessa 
tela de 1560, são apresentadas cerca de oitenta brincadeiras que ainda hoje estão presentes 
em diversas sociedades. 

No Brasil, muitas delas são encontradas no repertório das crianças de diversas regiões 
do país, como por exemplo, a “cabra ou cobra cega” e “boca de forno” que parecem ser variantes 
das brincadeiras “galinha cega” e “o chefe mandou”, representadas naquele quadro.

Com isso, o brincar expressa aquilo que há de universal e permanente na infância 
humana e as peculiaridades de uma determinada cultura ou grupo social.

Uma forma de brincar é o faz de conta das crianças, que começa muito cedo pela 
imitação dos adultos. Ao exercê-lo, a criança vai se apropriando das vivências cotidianas, 
internalizando essas experiências e tornando-as suas. Essa é uma das formas de a criança 
explorar, experimentar e conhecer o mundo e a realidade que a circunda. Quando a menina 
brinca de bonecas está reapresentando o cuidar que experimenta da mãe, vivendo esse 
papel em seus aspectos cognitivos e afetivos.

No “faz de conta” as crianças exercem diversos papéis e, na medida em que esse 
processo se amplia com a participação de outras pessoas, a criança vai aprendendo a lidar 
com diferentes situações, a estabelecer relações entre ela e o outro, ao mesmo tempo em que 
se diferencia deste. 

A importância do brincar as brincadeiras como “cantigas de roda, cabra cega, 
queimada” e os diversos tipos de atividades esportivas e jogos como futebol, xadrez ou 
damas, por exemplo, apresentam situações pré-estabelecidas, não são criadas por um 
indivíduo em particular. Portanto, não expressam diretamente aspectos de suas próprias 
vivências. Mas nelas também a criança experimenta emoções e vivências comuns a todos os 
indivíduos, simbolicamente representadas, e aprende a respeitar regras e limites, e conviver 
com o outro. Além disso, nas brincadeiras tradicionais a criança entra em contato com 
experiências passadas, que fazem parte da história e da cultura em que vive. 

Dessa forma, brincando – sem estar exercendo funções adultas – a criança elabora 
sentimentos e fantasias, aprende a se relacionar com o mundo e a se apropriar da história 
do grupo social de que faz parte – e da história da humanidade. O brincar tem hoje sua 
importância reconhecida por estudiosos, educadores, organismos governamentais 
nacionais e internacionais. A Declaração Universal dos Direitos da Criança (aprovada na 
Assembleia Geral das Nações Unidas em 1959), no artigo 7º, ao lado do direito à educação, 
enfatiza o direito ao brincar:

Toda criança tem direito a brincar e a divertir-se, cabendo à sociedade e às autoridades 
públicas garantir a ela o exercício pleno desse direito.
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Em 1961, foi criada a IPA – Associação Internacional pelo Direito de Criança 
Brincar. Dez anos depois, em 1971, a IPA foi reconhecida pela UNESCO e passou a agir de 
acordo com seus princípios.

O direito de brincar também é explicitado no ECA: referindo-se ao direito à 
liberdade, o art. 16 inciso 4 reafirma o direito a “brincar, praticar esportes e divertir-se” 
(Cury et al., 1992, p.63). 

Pode-se compreender, pois, como o trabalho precoce, ao dificultar não só os estudos, 
mas também o brincar, inviabiliza ou restringe as possibilidades de desenvolvimento 
das crianças, sua preparação para se tornarem adultos e cidadãos saudáveis, críticos e 
participativos.

Segundo o artigo 149, I e II do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, nos casos 
de efetiva participação de menores em espetáculos públicos, incluindo-se aí os programas 
de televisão, é obrigatória a prévia autorização do judicial.

5. O TRABALHO INFANTIL ARTÍSTICO

O trabalho infantil sempre foi um assunto polêmico e que gera muitas controvérsias. 
Segundo Sergio Pinto Martins “o trabalho infantil, que entorpece o desenvolvimento, 
embrutecendo o espírito e enfraquecendo o corpo, não é preocupação recente”.

A imagem da criança é cativante e inspira certa dose de comoção. Por isso, de 
uma maneira muito sutil, mas não menos degradante, vê-se todos os dias em novelas, 
propagandas, revistas e filmes, crianças trabalhando debaixo dos olhos da sociedade, 
que nem sequer se dão conta de que ali existe alguém auferindo lucros com o trabalho 
daquela criança.

É um fato extremamente comum nos dias de hoje, em que vemos inúmeras crianças e 
adolescentes participando de eventos televisivos. Vale lembrar que o art. 406 da CLT dispõe 
que referidas participações somente poderão ser realizadas mediante autorização do Juiz 
da Infância e da Juventude, desde que se verifiquem os requisitos cumulativos nos quais a 
atividade deve ter fim educativo e tem que ser indispensável para o sustento da criança e seus 
familiares, deixando claro que a falta de um deles não permitirá a participação do menor.

No entanto, em 2013 por decisão da 3ª Turma do TRT2, ficou decidido que a 
competência para o processo de autorização de trabalho infantil, é da Justiça do Trabalho, 
com base na nova redação do artigo 114, inciso I, da Constituição Federal de 1988, que 
fixa a competência da Justiça do Trabalho para julgar todas as ações oriundas da relação de 
trabalho (Emenda Constitucional nº 45/2004).

A maior parte das crianças que trabalham é de famílias de baixa renda. Existe, no 
entanto, uma situação de injustiça e desigualdade, uma vez que as crianças de famílias de classe 
média e alta são exploradas tanto quanto as crianças de classe inferior, porém de uma maneira 
mais sutil, gerando os mesmos problemas ou até maiores para os envolvidos diretamente.
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A sociedade em sua grande maioria considera o trabalho infantil algo inadmissível, 
embora achem “bonitinho”, ver uma criança, contracenando em um filme ou novela, 
realizando interpretações como se fossem profissionais adultos.

No âmbito jurídico, a proibição do trabalho infantil, visa à proteção de sua formação 
moral, físico e mental. A criança que passa seis ou oito horas em um estúdio de gravação 
fica privada de seu convívio familiar, de seus estudos e até mesmo de brincadeiras com 
outras crianças, prejudicando assim o seu desenvolvimento.

A não observância da discriminação existente na sociedade, que se comove ao ver 
uma criança em uma carvoaria e se divertem ao assistir um programa repleto de crianças 
fazendo papéis de adultos para entretenimento populacional, onde estas, assim como as do 
semáforo, são privadas de seu convívio familiar, escolar e infantil, sem acesso a grupos de 
sua idade e sem realmente curtir sua infância.

A relevância maior está no assunto atual e polêmico, que demanda análise constante, 
a fim de se buscar atingir o princípio de que todas as pessoas nascem livres e iguais em 
dignidade humana, reafirmando o princípio da igualdade e de não discriminação.

Ironicamente, o trabalho infantil atinge também os filhos dos ricos e poderosos, 
de uma forma até mais impiedosa. As crianças e adolescentes que atuaram nos filmes 
e novelas das décadas de 80 e 90 tiveram comprovadamente sérios distúrbios de 
personalidades, envolvendo-se frequentemente com escândalos e intrigas, que muitas 
vezes levaram ao suicídio.

Os atores mirins, embora explorados financeiramente, não atraem para si as atenções 
sociais e políticas em sua defesa, onde muitas vezes nem mesmo seus familiares percebem o 
prejuízo intelectual, físico e moral, aos quais estão expostas essas crianças, fato totalmente 
incoerente com as leis vigentes no País.

A fama repentina e inesperada, de forma precoce na vida de uma criança, toma 
todo o seu tempo, onde crescerá longe de amigos e das escolas. Muitas vezes sua família 
atua muito mais como empresários do que pais e mães, ficando difícil de ensinar valores 
familiares e sociais. A consequência disso é relatada diariamente nos noticiários que vivem 
de escândalos dos famosos ou ex-famosos.

Por muito tempo a dramaturgia foi a mais importante das artes de entretenimento. 
Grandes escritores e também grandes atores ainda hoje são memorados. No entanto, não 
era comum que crianças se apresentassem, pois esse era um ofício exclusivo dos adultos.

Com o passar das décadas foram surgindo as emissoras de TV com suas novelas e 
seriados, assim como os filmes, ganhando espaço e encantando ainda mais a população.

Logo foi crescendo a diversidade de programas e a necessidade de contratação de 
mais e mais atores.

Para efetivar a contratação, a emissora precisa garantir a matrícula, frequência e 
bom aproveitamento escolar da criança. O horário escolar não pode coincidir com os das 
gravações, além de não poder submeter os menores em trabalhos insalubres, perigosos, 
penosos e nem em horários noturnos. 
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De acordo com algumas emissoras de televisão haveria o comprometimento de 
se cumprir todos os direitos trabalhistas e previdenciários dos contratados. Tamanho 
equívoco, pois juridicamente falando, uma criança não pode ser inscrita como segurado 
do INSS, tampouco ter carteira de trabalho. Isso é uma incongruência que o legislador 
precisa sanar.

Muitos sequer percebem que as crianças estão trabalhando e simplesmente assistem 
como se a ficção realmente não existisse por trás das câmeras.

Há também quem defenda a atuação destes atores mirins como sendo uma 
oportunidade de iniciarem suas vidas profissionais fazendo o que gostam, sem que isso 
os faça mal.

Na opinião da ilustre advogada Flávia Marina de Barros Monteiro, “a intervenção 
do Ministério Público está sendo desarrazoada, vez que as crianças quando na atuação 
cinematográfica e na teledramaturgia estão por sua própria vontade, sem imposições e sob 
o olhar vigilante dos pais ou responsáveis.”

No Brasil, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
comuns ao adulto, sendo que a família, a sociedade e o poder público devem lhes assegurar 
que aproveitarão todas as oportunidades que lhes proporcionem desenvolvimento físico e 
mental, em condições de liberdade e de dignidade, conforme dispõe o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (“ECA” - Lei n° 8.069/90).

Cabe exclusivamente aos pais a decisão sobre o que é melhor para os seus filhos, 
conforme os hábitos que adotam em família, sua cultura e costumes. Assim, não cabe ao 
poder público interferir na decisão dos pais sobre seus filhos estudarem artes dramáticas e 
se profissionalizarem ou não antes da maioridade, bem como a capacidade física e mental 
dos pequenos de atuarem ou não em determinado papel ou programa.

Reconhece que como toda regra, esta também contém uma exceção: o poder 
público está autorizado a interferir se a criança ou adolescente que estiver exercendo seu 
direito à educação, à profissionalização e à cultura esteja sendo explorada, trabalhando em 
condições indignas ou nocivas à saúde, ou ainda, mantida à distância de sua família, de sua 
comunidade ou da escola.

Embora a exceção acima descrita jamais tenha sido flagrada no Brasil, o poder 
público vem avançando com medidas protetivas em excesso aos menores de idade, de 
forma a obstar que as crianças e adolescentes possam, desde que autorizados pelo juiz 
ou por seus responsáveis legais, conforme exige a Lei, exercer seus direitos à liberdade, à 
profissionalização, à educação e mesmo de enriquecer por sua própria vontade e esforço, o 
que deve ser sempre autorizado e acompanhado pelos pais.

Traz como exemplo, que em 1930 os Estados Unidos já tinham a sua atriz mirim 
Shirley Temple, a qual atuava no programa “Baby Burlesks” em que crianças faziam paródias 
de celebridades adultas. Shirley também atuou no cinema, sem contar os inúmeros filmes 
e musicais. Aos seis anos de idade, a atriz mirim já havia ganhado seu primeiro Oscar. 
Quando adulta, Shirley aposentou-se do cinema e passou a exercer funções diplomáticas 
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no governo americano. Sua infância foi detalhada em duas obras autobiográficas que 
demonstram ausência de traumas e maiores reclamações por ter se tornado tão cedo uma 
profissional das artes dramáticas.

No Brasil, em meados de 2008, Silvio Santos apresentou a pequena Maísa Silva, versão 
tupiniquim da Shirley Temple. Maísa, apresentou com 8 anos, um programa infantil matutino 
que era apresentado na emissora do SBT. As manifestações públicas de Maísa sobre o seu 
trabalho são sempre no sentido de que ela realmente gosta de ser uma apresentadora mirim.

O Ministério Público Estadual de São Paulo (“MPE/SP”) não tardou em instaurar 
inquérito civil para apurar se houve qualquer ofensa ao direito à liberdade e o respeito à 
dignidade do ser humano em desenvolvimento, garantidos pela Constituição e pelo Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA) e enviou ofício ao Ministério das Comunicações e da 
Justiça sugerindo a tomada de medidas impeditivas em relação à exposição da criança no 
“Programa Silvio Santos”, SBT.

Segundo o MPE/SP a exposição de Maísa em situações, causadas propositalmente, 
que lhe causam medo fere os artigos 5º, 17, 18, 232 e 249 do ECA, os quais protegem as 
crianças e adolescentes de exposição indevida e vexatória.

No mesmo sentido, o Ministério Público Federal de São Paulo advertiu algumas 
emissoras de televisão quanto a possibilidade de reclassificação horária por exemplo do 
“Programa Silvio Santos”, de dez para 12 anos, por que este conteria exposição de uma 
criança em situação constrangedora. 

Em 05 de maio de 2012, a mesma menina Maísa, que atualmente está com 15 anos, 
declarou que passa mais de duas horas entre arrumação de cabelos e maquiagem, e que 
ainda era “boca virgem”, que nunca havia beijado um garoto. Tal declaração demonstra um 
comportamento que não condiz com sua idade, indícios de um amadurecimento precoce.

6. A DOUTRINA

O enfoque que se costuma dar ao aspecto econômico e “útil” do labor, tem levado 
algumas pessoas a negarem ser o trabalho artístico um “verdadeiro trabalho”.

Evaristo de Moraes Filho afirma, com razão que:

Muitas vezes há mais esforço, maior desgaste de energia, maior 
fadiga e concentração física e espiritual num jogo do que num 
trabalho. (...) Muitas atividades desinteressadas e espontâneas de 
outrora, podem ingressar no campo do direito do trabalho como 
acontece com o jogador profissional de futebol e como artista 
que executa quadros para determinada empresa (Introdução ao 
Direito do Trabalho, 1956, p.87).
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Para Flávia Piovesan: 

Os valores constitucionais compõem, (portanto), o contexto 
axiológico fundamentador ou básico para a interpretação de 
todo o ordenamento jurídico: o postulado-guia para orientar a 
hermenêutica teleológica e evolutiva da Constituição; e o critério 
para medir a legitimidade das diversas manifestações do sistema 
de legalidade. Nesse sentido, o valor da dignidade da pessoa 
humana impõe-se como núcleo básico e informador de todo o 
ordenamento jurídico, como critério e parâmetro de valoração 
a orientar a interpretação do sistema constitucional. (Direitos 
Humanos e o Direito Constitucional Internacional, Saraiva, 
2006).

Na visão do jornalista Ari Cipola: 

Conhecer a amplitude do trabalho infantil requer um mergulho 
sem volta no mais repelente círculo criado pela humanidade: o 
da miséria. A presença indevida desses trabalhadores mirins e 
adolescentes deixa suas marcas em quase tudo o que nos cerca. 
Pesquisas apontam que cerca duzentas e cinquenta milhões de 
crianças trabalham no planeta, na sua maioria em condições que 
impossibilitam o desenvolvimento integral.

As piores formas de trabalho infantil, aquelas em que as crianças se veem penalizadas 
por excesso de força empregada, riscos à saúde e ao desenvolvimento delas, são o grande 
alvo das ações de combate.

O trabalho infantil é uma consequência do passivo social criado ao longo dos 
anos, indicam os estudos mencionados no texto. O governo brasileiro, em pleno início do 
século XXI, diz-se impotente para erradicá-lo. Alega que o volume da exploração e das 
desigualdades sociais é superior ao que arrecada o caixa da União e aos recursos criativos 
de toda a inteligência nacional.

Em razão disso, têm-se crianças e adolescentes de 07 a 14 anos, listadas como 
trabalhadoras no país. Isso apenas nas chamadas piores formas e excluindo-se as prostitutas 
mirins, que não foram contadas pelos órgãos oficiais.

Perto de três em cada dez crianças que trabalham na América Latina são brasileiras. 
Esses números assustaram a comunidade mundial, e o Brasil foi, portanto, um dos primeiros 
países a receber, no início dos anos 90, um programa internacional específico para combater 
o trabalho infantil.

Para os que ainda acreditam que a proibição do trabalho infantil reduz a renda das 
famílias carentes e as chances futuras das próprias crianças, um estudo feito, com base em 
análise e cruzamento dedados oficiais, aponta que o trabalho infantil empobrece as pessoas 
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e o país, ou seja, quanto mais cedo a pessoa se tornar economicamente ativa, menor será a 
sua renda ao final de 30 anos de trabalho. 

Também será menor seu grau de escolaridade. Sem delegar às crianças um cotidiano 
de estudo, esporte, cultura, brincadeira e afeto, o trabalho infantil continuará sendo um 
tema em evidência no país, merecendo todos os esforços possíveis para sua erradicação.

7. CONSEQUÊNCIAS DO TRABALHO NA INFÂNCIA

As experiências que se têm com o trabalho infantil são as mais variáveis possíveis, 
encontramos sucesso e não sucesso, uma vez que tudo em nossas vidas depende de como 
administramos as conquistas e as derrotas. Quando a criança é privada de seu convívio com 
familiares, amigos e escolas, seu emocional fica confuso, e valores importantes deixam de 
fazer parte de sua formação. 

Nos bastidores encontra-se exemplos de crianças que hoje são jovens e adultos 
que durante a infância, tornaram-se astros mirins, com dinheiro e fama, quando adultos, 
tornaram-se excelentes pais, empresários, apresentadores, outros mudaram de ramo, mas 
também encontramos outros que não obtiveram sucesso.

E mais uma vez, nos deparamos novamente com a interdisciplinaridade, pois o 
homem é único, e para compreender esse universo, é necessário estudar a fundo a psique 
muitas vezes do homem, para a compreensão do todo.

Mas o que não podemos deixar de observar é que os diversos ramos do saber, irão 
auxiliar o pesquisador na descoberta do todo.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho infantil sempre foi alvo de olhares protetivos da sociedade nas classes 
menos favorecidas, deixando de lado quando o caso exposto envolve pequenos atores, 
muitas vezes até bebês, fato este que pode ser ou não prejudicial para o desenvolvimento 
da criança.

Há de se ter muito cuidado quando se introduz uma criança em um ambiente como 
a televisão, pois a criança se trata da pessoa em desenvolvimento, cujos direitos devem 
ser preservados, com absoluta prioridade nos termos constitucionais, mas também não 
podemos deixar de lado o papel fundamental da família e da escola, pois o professor muitas 
vezes consegue visualizar situações que os pais não conseguem ver.

Logo, podemos concluir que há um lado prejudicial quando uma criança vai trabalhar 
antes de sua maturidade alcançada, trabalho este em questão, o desenvolvido por crianças 
nos programas de televisão, até porque a proposta da emissora e do responsável pelo 
programa é de construir jovens que atribuam valor ao seu sucesso, ao seu desenvolvimento, 
que continuem estudando, com a finalidade de ver a não crescer.
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Estudo de Pachukanis. 3 Considerações finais. 4 Referências.

Resumo: O objetivo deste trabalho é conhecer e refletir sobre o 
conceito e estrutura das normas jurídicas no período de transição 
entre Capitalismo e Socialismo e sua forma de extinção, no caso 
em Pachukanis. A análise se deu na União Soviética.

Palavras chaves: Direito – Marx – Capitalismo – Socialismo – 
Pachukanis

Abstract: The objective of this work is to know and reflect on the 
concept and structure of legal norms in the transitional period 
between capitalism and socialism and your form of extinction, in 
the event Pachukanis. The analysis was done in the Soviet Union.

Key words: Right - Marx - Capitalism - Socialism - Pachukanis

1. HISTÓRICO BIOGRÁFICO DOS AUTORES

Karl Marx foi um filósofo, sociólogo, jornalista e revolucionário socialista, nasceu 
em Tréveris, 5 de maio de 1818, faleceu em Londres, 14 de março de 1883. Marx publicou 
vários livros durante sua vida, sendo que O Manifesto Comunista (1848) e O Capital (1867-
1894) são os mais proeminentes.

Evgeni Bronislávovich Pachukanis, (Staritsa, 23 de fevereiro de 1891 - 1937) jurista 
soviético, membro do Partido Bolchevique, ainda hoje considerado o mais importante teórico 
marxista no campo do direito cursou a Universidade de São Petersburgo e na Universidade 
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de Munique. Participou das atividades do Partido Bolchevique desde 1912, ocupou diversos 
cargos no governo da Revolução de Outubro de 1917, culminando com os de vice-comissário 
do Povo para a Justiça (enquanto Pëtr Stutchka era o comissário), de diretor do Instituto de 
Construção Soviética e Direito e de vice-presidente da Academia Comunista.

Em 1924, Pachukanis publica sua obra de maior relevo, A teoria geral do direito e 
o marxismo.

2. A RELEVÂNCIA DO ESTUDO DE PACHUKANIS1

No Brasil, o mais destacado estudioso da obra de Pachukanis é Márcio Bilharinho 
Naves, notadamente através da obra Marxismo e direito - um estudo sobre Pachukanis (São 
Paulo, Boitempo, 2000)2.

A teoria de Pachukanis trata da questão do direito e do socialismo e a resolve. Ele diz 
que não pode admitir a possibilidade de um direito socialista sua teoria estaria comprometida. 
Porque se o socialismo é o combate e superação de formas mercantis um direito socialista 
estaria vulnerável a ser combatido politicamente e seria uma impossibilidade teórica.

O socialismo para Pachukanis significa a reapropriação pelas massas das condições 
materiais da produção a superação da separação entre os meios de produção e a classe 
operária e a extinção das formas mercantis que representa o fundamento último da 
existência do direito negado na fase de transição e a persistência do direito só pode aparecer 
como um obstáculo ao socialismo, mesmo que este cumpra durante determinado período 
um papel revolucionário.

Sustentar a existência deste antagonismo exige-se pensar o direito na esfera histórica 
e social como referencial às determinações do Capital e suas consequências políticas para 
estabelecimento de um direito socialista, então a tarefa passa a ser a destruição da forma e 
dos aparelhos jurídicos.

Ele permite reapresentar a questão da extinção do estado e do direito questão que 
ocupa lugar em Marx e Engels.

A posição radical de Marx abre espaço para interpretações diferenciadas por 
Pachukanis. A virada que se opera no pensamento deste é comandada pela mudança de 
orientação relativamente à questão do direito na transição, ou seja, ele entende que o direito 
é produto direto das mazelas do capital e que toda crítica ao capitalismo deve mirar a 
superação da forma jurídica.

Este questiona a questão do método e indaga se o método usado para analisar o 
direito burguês pode ser usado para indagar o direito proletário. Ele questiona se não 
seria conveniente constituir um método próprio para se aprender o direito numa fase 
de transição.

1  Toda a argumentação leva por base as obras de Neves (2000, 2008 e 2009).
2  FERREIRA, Éder. Obra do Prof. Dr. Márcio Bilharinho Naves. DIREITO & REALIDADE, 

Monte Carmelo, v. 1, n. 1, jan./jun. 2011.
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Questiona ainda se a abstração como forma de análise seria adequada apenas ao 
direito burguês.

Ele diz que a desconstrução da categoria do direito burguês causaria o 
desaparecimento do direito burguês e significaria a extinção do direito em geral seria o 
gradual desaparecimento do momento jurídico nas relações humanas. Somente sob o 
ponto de vista normativista é possível um sistema de direito socialista, mas para isso se faz 
necessário recuperar as categorias do direito burguês. Ele afirma que a transição socialista 
encontra limites ou permanece encerrado no direito Burguês, pois se considerarmos o 
princípio da equivalência onde certa forma de trabalho é trocada por outra quantidade de 
trabalho, portanto está demonstrado que a forma jurídica prevalece. Neste aspecto o texto 
de Marx oferece alicerce a Pachukanis vejam:

em nenhum momento Marx admite a possibilidade de que se 
constitua um sistema de direito “socialista” em qualquer fase de 
transição para o comunismo.

Pachukanis afirma que a revolução cria determinadas condições para o socialismo, 
mas não extingui de imediato as relações mercantis fundamentadas pelo princípio do 
planejamento que não pode ser aplicado de forma integral. A contradição para ele está 
na questão do planejamento e na forma mercantil se aquele não transformar plenamente 
a forma mercantil tampouco o fará com a forma jurídica. Pois enquanto não perdurar 
uma forma planificada e unitária não ocorrer e existir conexão mercantil entre empresas 
permanecerá a forma jurídica.

A Economia do período de transição significa o capitalismo de estado proletário, 
bem como o direito da fase de transição não é exatamente o direito burguês, este é afetado 
pela emergência de formas sociais na economia.

Afasta a possibilidade de um direito socialista apenas alterando 
seu conteúdo
Do capitalismo para o comunismo não é possível um sistema de 
direito especial caso contrário teríamos direito proletário, direito 
burguês, direito- feudal seria ter um direito para cada período da 
história.
Direito proletário posição conservadora.
Pachukanis adverte para o risco de dissimulação das categorias 
de um direito burguês atuantes na sociedade de transição (função 
social da propriedade e direito civil).
No direito penal superação apenas verbal do direito burguês.

Conforme explanação anterior repito que o trabalho de Pachukanis não sucumbiu 
diante de imensas críticas e resistências que originou em autêntica teoria Marxista, fato 
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alicerçado na obstinação de Pachukanis que não se rendeu às perseguições mesmo tendo 
custado sua vida, portanto a marca característica deste era sem dúvida resistência e luta.

Sua luta demonstrou que o capitalismo se firmou numa forma Jurídica. Pachukanis 
afirma que capital é direito e vice-versa. Pode-se observar que às assertivas de Pachukanis são 
bastante atuais e não se escoarão enquanto persistir o capitalismo. O pensar de Pachukanis 
nos reporta a uma crítica da economia política, vez que explorou de forma ampla e crítica 
as obras de Karl Marx, aquele desenvolveu inclusive a forma metodológica de Marx com 
olhar para o Capital que utilizou o método dialético com o objetivo de reconstruir o direito 
como totalidade concreta. Ele busca explicar-nos a necessidade de se encontrar a forma 
como cada conteúdo histórico das disposições jurídicas, ou seja, “A evolução histórica não 
implica apenas uma mudança de conteúdo das normas Jurídicas e uma modificação das 
Instituições Jurídicas, mas também um desenvolvimento da forma jurídica como tal”.

Desta maneira podemos compreender como forma e conteúdo do direito se 
determinam reciprocamente ao longo da história.

Ele afirma a possibilidade da extinção do direito numa fase pós capitalistas que 
seria o comunismo. Portanto a história da forma jurídica com um olhar voltado às suas 
transformações afeta o conteúdo e a forma jurídica em determinado momento histórico, 
para ele a forma Jurídica é variável. Ele chama a atenção ao fato de alguns Juristas, Sociólogos 
e Filósofos centrarem suas atenções na história dos conteúdos do direito e negligenciam a 
historicidade da forma. Ele exemplifica com a normatividade de Hans Kelsen afirmando 
que havia antes o isolamento da norma e que depois deste piorou um pouco mais foi a busca 
pela “pureza” normativa superior e distante da sociedade, ou seja, a realidade de um lado e 
norma do outro, sociedade num plano e normatividade em um plano superior.

Sobrepõe-se aos anseios sociais e suas necessidades ou particularidades a forma do 
direito permanece intacta e em seu posto de inércia e superioridade. Uma tal teoria geral do 
direito, que não explica nada, que a priori dá as costas às realidades fato, quer dizer, à vida 
social e que se preocupa com as normas, sem se preocupar com suas origens.

Pachukanis observou uma linha tênue entre a forma jurídica e a forma mercadoria e 
pleiteava o desenvolvimento de uma teoria geral do direito com o mesmo Status da economia 
política utilizando o método de Marx. Ele negava a possibilidade de um direito socialista ou 
proletário e reafirmavam às assertivas de Marx e Engels no sentido de se extinguir a forma 
jurídica em conjunto com a extinção do Estado.

Neste processo de reorganização houve a influência de Juristas burgueses entre 
eles segundo.

O pensamento de Petrayskii, lido na versão “marxista” de Mikhail Reisner, foi a 
maior influência nesse período. Para eles o direito não está assentado nas normas jurídicas, 
mas sim no conceito do que é justo. A justiça possui um caráter universal e apriorístico e 
sua essência está na capacidade de distribuir igualdade e em recompensar, dando às pessoas 
iguais o que é igual, e às pessoas desiguais o que é desigual. Direito está relacionado a 
diversos sistemas ideológicos de classe ao longo da história, existindo vários tipos de direito 
durante a revolução social, a classe trabalhadora estaria vivenciando a construção do Direito 
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socialista, fruto dos estatutos jurídicos criados pelo novo poder. As classes sociais criam o 
seu direito a partir de sua posição no processo de produção.

Reissner influenciou todos os juristas de formação marxistas do período. Mas foi 
em Strucka que Pachukanis terá seus maiores interlocutores estes estavam realizando a 
reorganização Jurídica do Período revolucionário. Strucka afirmava que não havia problema 
algum e criar estruturas que poderiam significar o reforço de instâncias formais, com juízes 
separados das massas, embora viessem delas. Ele identificava os tribunais populares com um 
direito proletário, a sua existência mesma supõe que eles defendiam os interesses do povo.

Para Stutchka Direito é um sistema de relações sociais que corresponde aos 
interesses da classe dominante e é tutelado pela força organizada de tal classe. O direito 
penal soviético visa à proteção, mediante instrumentos de repressão, do sistema de 
relações sociais conforme os interesses das massas trabalhadoras, organizadas em classe 
dominante no período de ditadura do proletariado, que é a fase de transição entre o 
capitalismo e o comunismo.

Para este o problema jurídico, ao considera-lo como um problema de relações 
sociais. Porém não se prestou a investigar como um problema de relações sociais apenas 
regressou à definição formal habitual utilizando apenas características de classe, não se 
explica o porquê daquele conteúdo.

Observa-se que as questões postas por Pachukanis questionavam Stutchka e ao demais 
dirigentes do Estado operário nascente, o ponto central da preocupação Pachukaniana era 
se discutir a natureza do Direito e assim construir uma teoria geral do direito a partir do 
método proposto por Marx em O Capital.

Pachukanis entende que os estudiosos negligenciaram a análise da forma mercantil 
eles se preocuparam  em diferenciar o sistema idealista da filosofia cujo fundamento é 
representado pelo conceito e sua capacidade de autodeterminação, esqueceram-se de que 
os princípios formais de liberdade e de igualdade, ou seja o princípio da subjetividade 
jurídica, não constituem apenas produtos da hipocrisia burguesa, instrumentos de luta 
contra o proletariado e sua missão histórica, mas princípios incorporados à sociedade 
burguesa desde o seu surgimento. Para este a vitória dos princípios é um real processo 
de transformação jurídica das relações humanas, que acompanha o desenvolvimento da 
economia mercantil e monetária que arquiteta profundas e múltiplas modificações de 
natureza positiva. Considero particularmente acertadíssima a assertiva de Pachukanis em 
dizer que o direito não existe apenas no cérebro no mundo das ideias e nas teorias dos 
juristas especializados, mas tem uma história real que não se desenvolve apenas como um 
sistema conceitual, mas como um particular sistema de relações.

A opinião de Pachukanis sobre a mediação jurídica é muito interessante pois para ele 
não passa de contratos jurídicos privados, ou seja, na sociedade de produção mercantil, as 
relações de produção e a reprodução social se estabelecem destes contratos privados. Este 
considera que tem sim que haver um certo número de definições abstratas e gerais e admite 
que a ciência jurídica soviética não pode passar sem elas, pelo menos enquanto permanecer 
enquanto tal uma jurisprudência, ou seja, dê respostas às suas tarefas práticas imediatas. 
Ele dizia que o Direito deve buscar resolver a relação do Direito com a ideologia, admite a 
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existência de uma ideologia jurídica, mas que isso, para ele o direito é para os homens uma 
experiência vivida sob a forma de regras, princípios e normas esta assertiva parte do estudo 
comparado da economia política.

Neste mesmo diapasão ele reafirma que a riqueza da sociedade capitalista reveste a 
forma de uma enorme acumulação de mercadorias, também, a sociedade, no seu conjunto, 
se apresenta como uma cadeia ininterrupta de relações jurídica.

Quanto ao direito subjetivo Pachukanis afirma que se origina do direito privado, 
é a expressão do indivíduo egoísta (membro da sociedade burguesa), voltado para seus 
interesses e vontades privadas, isolado da comunidade. O direito objetivo, ou público, é a 
expressão do Estado burguês em sua totalidade, Estado que se revela como poder político, 
ou seja, o bem comum, de maneira geral, não faz parte da lógica da sociedade burguesa.

O direito para ele é uma relação social específica, a relação de troca de mercadorias 
desta a forma jurídica é repassada para as demais relações sociais, ou seja, o fetichismo 
jurídico é o mesmo fetichismo da mercadoria. Assim também o papel do Direito como 
elemento de coerção de dominação de classe é o Estado, e o Direito tem papel secundário 
na execução dessa função pelo Estado.

A morte da forma jurídica para Pachukanis seria qualquer tentativa que vise 
apresentar a função social pelo que ela é, isto é simplesmente como função social, e que vise 
apresentar a norma simplesmente como regra organizatória significa sua morte.

Onde pode-se extrair as críticas de Hans Kelsen ao marxismo:

1ª) O materialismo histórico exerce maior influência sobre as 
ciências sociais;
2ª) rechaça a tendência de interpretação normativa dos fenômenos 
sociais mesmo que se trate da moral ou do direito, ou seja, crítica 
a tendência antinormativa de Pachukanis.
3ª) Crítica o termo “capitalista”, diz que jamais ontologicamente 
não deve ser aplicado, exceto em um dado momento histórico.
4ª) não aceita a ideologia ou substrato ideológico e entende que 
neste caso tem um obstáculo a ser transposto pela teoria pura do 
direito.

Ponto em comum entre Kelsen e Pachukanis é o fato de se dedicarem a pesquisa 
buscando a especificidade do direito e a autenticidade do saber jurídico. É salutar observar 
alhures que Pachukanis não rejeita totalmente os estudos históricos ou sociológico ele 
apenas não se limita nestas explicações vai além, considera que o momento histórico 
deve ser analisado em diferentes momentos históricos, observando-se o momento formal 
e também porque naquele momento o conteúdo se transformou na forma direito e não 
se expressou de outra forma. Ao lado de Pachukanis criticou a separação de Kelsen entre 
ser e dever se este afirmou que Kelsen levou ao absurdo a metodologia do neokantismo 
que segundo Pachukanis a lógica audaz de Kelsen. Nesta vereda critica também o extremo 
formalismo da escola normativa de Kelsen esse pensar era: “a decadência geral do mais 
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recente pensamento burguês, o qual glorificando o seu total afastamento da realidade, se 
dilui em estéreis artifícios metodológicos e lógicos – formais”.

Este não se conforma com o fato de Kelsen deixar de lado as realidades da vida social, 
ele entende que o direito não se desenvolve como um simples sistema de pensamento.

DIFERENÇAS ENTRE POSIÇÕES DE KELSEN E PACHUKANIS

KELSEN PACHUKANIS

Direito é primado da norma em sentido formal Direito se aproxima da realidade social

Objetividade decorre diretamente da norma que 
diferencia um comando jurídico; O comando 
deve estar no ordenamento jurídico = normati-
víssimo = inscrição formal na norma e pronto 
independe de relações sociais.

Não é a norma jurídica que institui os comporta-
mentos humanos.

O jurista não tem compromisso com a realidade 
e renuncia por uma visão técnica do direito.

Primeiro a relação entre individuais depois a 
existência da norma

O direito é aberto comporta qualquer conteúdo 
não apenas os capitalistas (aqui ele relativizou. 
Direito é pura forma.

Conteúdo da realidade que informa a produção 
de normas jurídicas

Objetividade diz respeito a verificação de rela-
ções sociais que correspondam a normas jurídi-
cas norma deve garantir a relação social.

Pachukanis é mais relativista que Kelsen vez que 
não relativiza a forma jurídica.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Pachukanis busca uma explicação da função desempenhada pelo Direito na 
sociedade em transição do Capitalismo para o Socialismo. Este refletiu sobre várias lagunas 
deixadas pelas reflexões de Marx e Engels, mas acabou por concordar com estes no sentido 
de que em um Estado Social não deve existir a contraposição entre interesses individuais e 
o interesse social.

Sem dúvida Pachukanis construiu um alicerce aplicável até os dias atuais diante da 
selvageria capitalista que assola principalmente os países em desenvolvimento e abandonando-
se aqueles assolados por guerras civis internas, bem como causando uma busca incessante dos 
seres humanos através de um consumismo inconsciente de bens e serviços.

Juntamente com a rede mundial de informações que distanciam às pessoas de 
laços afetivos e sociais construindo uma sociedade mais individualista, portanto uma 
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crítica revolucionária. Portanto o direito e o socialismo são os pontos centrais da teoria de 
Pachukaniana pois, apresenta a questão e a resolve em sua análise da relação entre a forma 
jurídica e a forma mercantil que se ilumina e ganha contorno próprios com altíssimo grau 
de comprometimento com as relações sociais.

Diante das assertivas epigrafadas acima podemos concluir que o estudo rigoroso 
de Pachukanis é atual e se mantém especialmente diante da ideologia capitalista e a 
globalização necessitando ser difundida e ampliada como forma de conscientização de 
combate às ideologias que aqui humildemente denomino de ideologia capitalista burguesa.

Saliento que a aplicação desta ideologia do conceito de direito no Brasil que se dar 
de forma vinculada aos princípios constitucionais e estremo rigor na aplicação da CRFB de 
1988 em cada caso concreto.
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POLITICAS PÚBLICAS COMO FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO 
EFETIVA DOS DIREITOS DAS MINORIAS

PUBLIC POLICY AS A FORM OF IMPLEMENTING EFFECTIVE 
RIGHTS OF MINORITIES

Everton Rodrigues Datti

SUMÁRIO. 1 Introdução. 2 Alcançando o conceito sobre o que 
são políticas públicas. 3 Alcançando a importância das minorias. 
4 Políticas públicas contribuindo para a inclusão das minorias. 5 
Considerações finais. 6 Referências.

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 
território, não podendo deixar de lado nenhum grupo, por menor 
que ele seja. Ao deixar de criar políticas públicas para garantir 
a qualidade 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 may be. By failing to create 
public policies to ensure the quality of life of society, the state may 
be 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 conceito mais aceito de minoria e mostrar que 
as políticas 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

Políticas Públicas consistem nas somas das atividades de governos que influenciam na 
vida dos cidadãos, para facilitar de alguma maneira a vida das pessoas fazendo desenvolver 
a sociedade como um todo ou alavancar um determinado público que fora escolhido para 
ser alvo dessa medida adotada, independente de grau de escolaridade, sexo, raça, religião ou 
nível social. As politicas públicas podem abranger inúmeras áreas como: Educação, Meio 
Ambiente, Mobilidade, Saúde e Segurança, por exemplo: um programa que beneficie um 
determinado bairro, ações que beneficiem a educação em sua cidade, ou seja, tem um viés 
politico-administrativo, pois perpetrarão melhorias para a sociedade.

Política Pública é um tema quem vem sendo amplamente discutido entre governos 
e a administração pública e aprimorado pelo setor público ou privado ao longo dos anos. 
O processo de sua evolução no Brasil é marcado por datas governamentais, como por 
exemplo, o período de ditadura militar (1964 a 1985) e o período pós Constituição Federal 
de 1988, com a criação de leis que de algum modo abriram caminho para uma série de fatos 
e reformas constitucionais.

A composição das Políticas Públicas teve sua base no início do século XX, momento 
em que 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 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 esse conceito é 
incompleto, ainda é muito vago, pois não define nem a ação e nem o setor onde podem ser 
desenvolvidas algumas políticas públicas. 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 entendimento para que todo 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 determinada parcela da sociedade.

Continuamente ao longo dos anos a sociedade vem se moldando e se adequando as 
mudanças que ocorrem diariamente, porém, existem frações da sociedade que dependem 
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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 marginalizadas ou 
simplesmente esquecidas. Esse auxilio feita tanto pelos governos ou através de incentivos 
governamentais podem ser realizados também por particulares, esse auxílio recebe o nome 
de Politica Pública.

As políticas públicas devem ser diretamente legisladas e administradas pelo governo, 
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 sob sua responsabilidade a 
administração e a execução de determinados serviços para o bem da 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 
foram 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 
populacional, 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 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 públicas são resultantes da atividade política, requerem 
várias ações estratégicas destinadas a implementar 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.

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 integrar o sistema chamaremos esses grupos de atores de 
servidores públicos. Eles são parte da burocracia, compõem o sistema politico nacional 
para controlar os recursos e as informações de modo que através das decisões deles irão se 
operar todo o processo de efetivação das políticas públicas definidas.
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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”.

Já numa definição trazida por ROBERT ALEXY, “políticas públicas são programas 
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 
cumprimento 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 
contemporâneas 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 
desamparados, 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, 
notadamente 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 notório 
desde a Constituição de 1988, contudo é necessário manter atenção nos ensinamentos 
aprendidos até aqui para que tenhamos inovações suficientes para garantir políticas públicas 
e gastos públicos realmente eficientes.

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

(...) o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, 
colocar o “governo em ação” e/ou analisar essa ação (variável 
independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo 
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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 
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 causa da sua etnia, 
por causa da sua religião, do seu corpo, por causa das suas posições políticas, das suas 
orientações sexuais, das suas identidades, tem desvantagens em relação aos outros.

As minorias tem “in tese” desvantagens em relação aos demais, essas minorias 
necessitam 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 
comprovado 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 termos 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 
Youtube, o nobre Doutor define o conceito de minoria da seguinte maneira: “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 
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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 grupo 
LGBT é considerado segundo a definição do site Wikipédia: “uma minoria sexual, e minoria 
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.

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 
expostos 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 Organização 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 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) conservadores 
que barram alguns reconhecimentos. Diante desse cenário as conquistas adquiridas 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 
minorias não tem direitos e isso é extremamente errado e prejudicial. Devemos lembrar 
em primeiro lugar que o Direito Internacional garante os Princípios: da Igualdade, da 
Liberdade e da Solidariedade, que dizem claramente que todas as pessoas tem o Direito 

1  Os Direitos LGBT, estão do ponto de vista Internacional, bem consolidados, já estão bem avançados 
no reconhecimento dos direitos das minorias LGBT, mas isso é no campo internacional. Quando nós 
vemos em alguns outros países a situação já e diferente. Temos países como os EUA que a Suprema 
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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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 
direitos 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.

O caráter universalista da Constituição de 1988, com o princípio de 
que “todos são iguais perante a lei”, significou importante avanço 
na garantia dos direitos dos brasileiros, em especial às chamadas 
“minorias”. Após 25 anos, porém, especialistas e representantes 
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 
Constituição 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 
tratamento isonômico perante a Lei, continuemos:

Para o professor de Direito Constitucional da USP, Rubens Decak, 
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 Decak, 
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 
demandas 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 Tribunal 
Federal, já que o Congresso nunca aprovou lei nesse sentido.
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Decak defende que a Constituição assegura os direitos das minorias inclusive cita 
alguns direitos sociais que vem recebendo tratamento diferenciado após a vigência da 
CF/88, porém reafirma que direitos civis para casais do mesmo sexo só têm sido adquiridos 
quando 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 
legislações. Segundo o constitucionalista Dimitri Dimoulis, 
professor da Direito GV, podem ser mencionados como 
consequência os Códigos de Defesa do Consumidor, do Idoso, da 
Criança e do Adolescente.

Para o Prof. DIMITRI, a Constituição serviu de inspiração para que outras legislações 
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 
elaboradas 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 público ainda deve muito para garantir a igualdade que 
a Constituição 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 Feminista 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 aprovada somente este ano.

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 
dificuldade 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 



128

da cultura indígena, Dimoulis avalia que o texto vem encontrando 
dificuldades em ser colocado em prática.
“São muito fortes os ataques de setores econômicos que têm 
interesse 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 religiosos 
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 
para demarcação de terras indígenas e de quilombolas, hoje sob 
responsabilidade do governo federal.
“A gente está num momento político em que os retrocessos 
ameaçam 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 fortemente 
ameaçados, pois pensamentos políticos retrógrados podem causar retrocessos significativos 
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 
privilégios com o passar do tempo, ou através de reivindicações. Admitir ter privilégios, não 
significa 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 os 
seus conhecimentos sobre os seus direitos, quaisquer que sejam esses direitos: culturais, 
educacionais, sociais, etc.
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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 
tenham 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 necessidade 
de diversos grupos que compõem essas novas áreas de minorias. Para garantir que as 
minorias 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 conferencias 
nacional, onde dessas conferencias 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 a nível de governo a reivindicação não se restringe apenas 
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 início de nossa discussão, vimos que existe por parte do Poder Público uma 
omissão 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 
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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 
Judiciário 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 comunidade, 
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 
Judiciário quando para proteção e realização dos direitos fundamentais e implementação 
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 
protegidas 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 
necessidades de todos, inclusive das minorias.

Lembrando que não é só a nossa Constituição que nos garante Direitos, temos 
também 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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ASPECTOS SOCIAIS E JURÍDICOS DA VIOLÊNCIA SEXUAL 
INTRAFAMILIAR CONTRA A CRIANÇA, O ADOLESCENTE E  

O JOVEM SOB A ÓTICA DA VULNERABILIDADE  
E DA PROTEÇÃO INTEGRAL

ASPECTOS SOCIALES Y JURÍDICOS DE LA VIOLENCIA SEXUAL 
INTRAFAMILIAR CONTRA EL NIÑO, EL ADOLESCENTE Y EL 

JOVEN BAJO LA ÓPTICA DE LA VULNERABILIDAD Y DE LA 
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Maria Aparecida Alkimim

Sumário. 1 Introdução. 2 O sistema de Proteção Especial à 
infância e juventude e a salvaguarda dos Direitos Humanos 
Infanto-juvenis. 3 Infância, juventude e vulnerabilidade: 
aspectos sociais e jurídicos. 4 Considerações acerca da 
violência sexual intrafamiliar contra a criança e o adolescente. 
4.1 Panorama global da violência sexual intrafamiliar contra 
a criança. 4.2 A relevância da intervenção judicial e não-
judicial. 5 Considerações finais. 6 Referências.

Resumo. O presente artigo envolve um estudo sobre 
a violência sexual intrafamiliar contra a criança e o 
adolescente, ressaltando os aspectos sociais e jurídicos que 
cerca esse tipo de violência e que se constitui como uma 
das mais graves violações a direitos humanos dessa parcela 
da população que deve ser considerada sob o aspecto de 
sua vulnerabilidade, haja vista a condição de pessoas em 
peculiar condição de desenvolvimento físico, psíquico, 
moral, social e espiritual, invadindo a violência sexual a 
esfera da intimidade, privacidade, autoestima, liberdade, 
respeito e dignidade da criança e do adolescente. Busca-
se demonstrar através da pesquisa bibliográfica os direitos 
fundamentais infanto-juvenis que são violados pela 
violência sexual intrafamiliar, a importância da intervenção 
judicial e não-judicial para essas situações de risco e a 
importância da intervenção do Estado na família como 
meio de concretizar a proteção integral.
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Palavras-chave: Violência sexual. Criança, adolescente e 
juventude. Direitos Humanos. Proteção Integral

Resumen. El presente artículo implica un estudio sobre la 
violencia sexual intrafamiliar contra el niño y el adolescente, 
resaltando los aspectos sociales y jurídicos que rodean ese 
tipo de violencia y que se constituye como una de las más 
graves violaciones a derechos humanos de esa parte de la 
población que debe ser que se considera bajo el aspecto 
de su vulnerabilidad, se ve la condición de personas en 
peculiar condición de desarrollo físico, psíquico, moral, 
social y espiritual, invadiendo la violencia sexual la esfera 
de la intimidad, la intimidad, la autoestima, la libertad, el 
respeto y la dignidad del niño y del adolescente. Se busca 
demostrar a través de la investigación bibliográfica los 
derechos fundamentales infanto-juveniles que son violados 
por la violencia sexual intrafamiliar, la importancia de la 
intervención judicial y no judicial para esas situaciones de 
riesgo y la importancia de la intervención del Estado en la 
familia como medio de concretar la protección integral.

Palabras clave: Violencia sexual. Niño, adolescente y 
juventud. Derechos humanos. Protección Integral

1. Introdução

A violência contra a criança, adolescente e jovem, seja no âmbito intrafamiliar ou 
fora do contexto familiar, é um fato histórico que norteia todo agregado familiar, tratando-
se de grave violação a direitos humanos infanto-juvenis.

A violência aos direitos humanos dessa parcela considerável da população se 
revela mais grave e com consequências irreversíveis para a formação das crianças e para 
o desenvolvimento sadio e equilibrado em razão da sua vulnerabilidade potencializada 
pela imaturidade física, psíquica, social, moral e espiritual e por se manterem em constante 
dependência em relação à população adulta.

A violência sexual no âmbito do agregado familiar acontece em todas as partes do 
mundo, tratando-se em muitos casos de violência silenciosa em razão da falta de denúncia, 
mascarando os índices e estatísticas de organismos públicos que apontam os casos de 
violência sexual intrafamiliar, constituindo-se como uma das piores violações a direitos 
humanos infanto-juvenis, sendo um tipo de violência que macula a alma.

Demonstrar-se-á que a violência sexual intrafamiliar, além dos impactos sociais, 
psíquicos, comportamentais e jurídicos, afeta o agregado familiar e compromete a sadia 
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convivência familiar e o sadio desenvolvimento da criança e do adolescente, além disso, será 
demonstrado os mecanismos legais de proteção e repressão à violência sexual intrafamiliar.

2. O SISTEMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL À INFÂNCIA E JUVEN-
TUDE E A SALVAGUARDA DOS DIREITOS HUMANOS INFAN-
TO-JUVENIS

A criança e o adolescente como pessoas em peculiar condição de desenvolvimento 
físico, psíquico, moral, intelectual, espiritual, intelectual e social necessitam de proteção 
e cuidados especiais por parte da família, da sociedade e do Estado. Portanto, por razões 
biológicas, psicológicas, morais, culturais, bem como para conservação e preservação da 
dignidade humana, essa parcela vulnerável da população mundial necessita de proteção 
integral e cuidados especiais.

Conforme afirma Tânia Pereira, a expressão ‘proteção’ pressupõe um ser humano 
protegido e um ou mais seres humanos que o protegem, isto é, basicamente um ser humano 
que tem necessidade de outro ser humano. Obviamente, este segundo ser humano deve ser 
mais forte que o primeiro, pois deve ter capacidade para protegê-lo. (2008, p. 24).

Proteção integral e cuidado especial são expressões que se completam e se confundem, 
pois proteger a criança e o adolescente nada mais é do que lhe destinar cuidado, desvelo, 
atenção especial, em razão da sua peculiar condição de desenvolvimento físico, psíquico, 
moral, social, intelectual e espiritual; logo, proteger é destinar cuidado especial a alguém.

Nesse sentido, a Declaração Internacional dos Direitos da Criança de 1959 e a Convenção 
sobre os Direitos da Criança de 1989 consagraram os princípios da proteção especial e cuidado 
especial como fundamento do sistema de proteção aos direitos humanos infanto-juvenis, cujo 
sustentáculo principiológico norteia a base legislativa atinente à promoção e defesa dos direitos 
da criança, do adolescente e do jovem. A Convenção sobre os Direitos da Criança consagrou a 
doutrina da proteção especial e do cuidado especial em razão da imaturidade física, psíquica, 
social e intelectual da criança, advertindo que todas as ações por parte da família, do Estado e 
da sociedade devem atentar ao superior ou melhor interesse da criança.

O “cuidado especial” com a população infanto-juvenil é um ato natural em relação 
à conduta do adulto para com a criança, envolve atenção, zelo e desvelo; “representa uma 
atitude de ocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro” (BOFF, 
2002, p.33), o cuidado constitui-se como modo de ser essencial do ser humano que cuida e 
necessita ser cuidado, portanto, o cuidado é elementar para se compreender a essência do 
ser humano e satisfazer suas necessidades elementares, em especial, da população infanto-
juvenil. (BOFF, 2002, p. 33-34)

À luz do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a proteção integral e cuidado 
especial significam que a família, a sociedade e o Estado devem reconhecer e tutelar 
os direitos e garantias fundamentais, que constituem extensão dos direitos humanos 
infanto-juvenis, colocando-os a salvo de toda espécie de violência, opressão, degradação, 
proporcionando-lhes uma vida digna. 
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A Declaração Universal dos Direitos da Criança (ONU, 1959) exaltou os direitos 
humanos infanto-juvenis, que abrangem os mesmos direitos da população adulta, 
entretanto, em razão da sua peculiar condição de desenvolvimento receberam atribuição 
de ius singulares, emergindo a necessidade de uma proteção jurídica internacional e interna 
especial, em razão da condição especialíssima desses sujeitos de direitos. Como bem afirma 
Bobbio, a criança e adolescente possuem direitos ius singulares em relação à população 
adulta (ius commune):

[...] deixa-se assim claro que os direitos da criança são considerados 
como um ius singulare com relação a um ius commune; o destaque 
se dá a essa especificidade, através do genérico, no qual se realiza 
o respeito à máxima sum couidque tribuere. “Logo, cuida dos 
direitos da criança como uma especificação da solução dada ao 
problema dos direitos do homem.” (BOBBIO, 2004, p. 34)

Considerando a condição especial da criança e sua desigualdade substancial em 
relação ao adulto, possui os mesmos Direitos Humanos consagrados através da Declaração 
Universal dos Direitos do Homem (ONU, 1948), como também possuem Direitos 
Humanos específicos, considerados por Bobbio ius singulares (2004,p. 34), consagrados 
através da Convenção sobre os Direitos da Criança (ONU, 1989), CF/88 e pelo ECA, 
representando um documento internacional que declara direitos humanos, sustentados 
nos princípios basilares da proteção integral e do melhor ou superior interesse da criança, 
elementares para a concretização dos direitos humanos infanto-juvenis, cujos princípios-
regras foram incorporados à ordem jurídica interna do Brasil, especificadamente pelo 
artigo 227 da CF/88.

Importante destacar que a Convenção sobre os Direitos da Criança (ONU, 1989), 
ratificada pelo Brasil, considera criança até os 18 anos. No Brasil, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente considera criança até os 12 anos incompletos e adolescente dos 12 anos até os 
18 anos, sendo que o Estatuto da Juventude, caracteriza como jovem a pessoa entre 15 anos 
e 29 anos (Lei n. 12852/2013, art. 1º., §1º).

O Brasil, já na CF/88, incorporou a Doutrina da Proteção Integral, considerando 
criança e adolescente sujeitos de direitos e dotados de autonomia, extirpando no cenário 
jurídico a doutrina do menor em situação irregular norteada pelo Código de Menores (Lei 
n. 6.697/79) que estabeleceu o paradigma do menor em situação irregular e em estado 
de delinquência, em que o Estado se prestava apenas para adotar medidas de cunho 
protecionista e de caráter assistencialista, cujo sistema de proteção integral foi inserido no 
art. 227 da Constituição Federal1, regulamentado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA, Lei n. 8.069/90), cujo Estatuto da Criança e do Adolescente declarou expressamente 

1  “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”
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que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana. (arts. 3º. e 4º. do ECA).

O ECA (Lei n. 8.069/90) representa um sistema legislativo avançado em termos 
de reconhecimento dos direitos humanos e de proteção, promoção e defesa dos direitos 
e garantias fundamentais infanto-juvenis, cumprindo, fielmente, os ditames traçados 
pela Declaração Universal dos Direitos do Homem, Declaração Universal dos Direitos da 
Criança e pela Convenção dos Direitos da Criança, ao estabelecer o sistema de proteção 
integral e de cuidados especiais na defesa, promoção e conservação dos direitos humanos 
fundamentais infanto-juvenis, cuja defesa e promoção dos direitos infanto-juvenis está sob 
o auspício do melhor interesse desse grupo vulnerável.

O Preâmbulo da Convenção dos Direitos da Criança dispõe que para a concretização 
do “desenvolvimento harmonioso da criança”, num “ambiente de felicidade, amor e 
compreensão”, visando o “melhor interesse da criança”, deve a família, a sociedade e o 
Estado acolher a doutrina da proteção integral, estabelecendo a prioridade absoluta no 
atendimento e socorro à criança e ao adolescente, visando o adequado desenvolvimento 
físico, mental, espiritual, moral e social dessa parcela da população.

Os direitos humanos, de forma geral, nascem como direitos naturais universais, 
concretizam-se como direitos positivos particulares, a partir do momento que as Constituições 
ratificam e incorporam as declarações internacionais de Direitos, atribuindo-se, assim, o 
aspecto da positividade a esses direitos humanos e naturais. (BOBBIO, 2004, p. 68)

Quanto ao reconhecimento jurídico dos direitos humanos e dos direitos 
fundamentais, Guerra Filho bem adverte que os direitos humanos compõem pautas éticos-
políticas-jurídicas de validade universal e supranacional integrando o ramo do direito 
internacional que tutela valores inerentes à pessoa humana e às condições dignas de vida 
humana, independentemente da ordem jurídica interna a qual esteja a pessoa humana 
submetida, enquanto os direitos fundamentais são manifestações positivas incorporadas ao 
ordenamento constitucional, produzindo eficácia no plano jurídico de determinado Estado. 
(1997, p.12-13)

A partir da positivação dos direitos humanos erigidos à categoria de direitos e 
garantias fundamentais, impôs a eficácia horizontal e vertical no sentido de impor o dever de 
respeito e proteção em face do Estado e do próprio particular, devendo o Estado estabelecer 
mecanismos para a efetivação desses direitos, logo, o direito/dever de proteção em matéria 
de direitos fundamentais impõe uma ação positiva por parte do Estado a fim de que zele 
pela não intervenção lesiva de terceiro -proteção em face de terceiro-, cuja ação positiva 
tem por objeto uma ação fática (alguma forma jurídica realizada para a satisfação de direito 
-“direito a prestações”) ou uma ação normativa (direito do Estado na criação de normas), 
enquanto o direito de defesa impõe uma ação negativa, no sentido de que se abstenha de 
intervir para prejudicar o livre gozo e exercício desses direitos. (ALEXEY, 2009, p. 456)

Comentando sobre as funções dos direitos fundamentais Canotilho esclarece que a 
sua função primária é a “defesa da pessoa humana e da sua dignidade perante os poderes 
doestado” (2010, p. 407), e, de acordo com esse raciocínio, os direitos fundamentais 
reconhecidos pelas Constituições Democráticas que exaltaram a dignidade humana como 
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valor primário de toda ordem, correspondem, portanto, a “direitos a prestações”, ou seja, 
“direito do particular a obter algo através do Estado (saúde, educação, segurança social). 
(CANOTILHO, 2010, p. 408)

Importante destacar que o sistema de proteção integral, especial e o cuidado 
especial também tem por fundamento a necessidade de se diferenciar os direitos humanos 
infanto-juvenis dos direitos relacionados à maioria das pessoas, considerado de caráter 
especialíssimo, conforme doutrina sustentada pro Bobbio que bem aborda o ramo da 
especificação dos direitos fundamentais (BOBBIO, 2004), e isso reforça a concepção de que 
a criança, em razão de sua falta de maturidade física, psíquica, mental, social e espiritual, 
e, na qualidade de sujeito de direito, necessita de cuidados e proteção especial por parte do 
Estado, da família e da sociedade, que deverão garantir-lhes bem-estar e desenvolvimento 
integral, de modo que toda ação ou medida deve atender ao superior ou melhor interesse 
da criança.

3. INFÂNCIA, JUVENTUDE E VULNERABILIDADE: ASPECTOS 
SOCIAIS E JURÍDICOS

Quando se situa a situação da infância e da juventude na realidade socio-econômico-
cultural, vem à tona a fragilidade de todo o sistema de proteção dos direito humanos e 
fundamentais da infância e juventude, diante do cenário de pobreza da maioria das crianças 
e jovens que implica desigualdade, exclusão e consequente falta de concretização dos 
direitos fundamentais e sociais, que correspondem aos direitos humanos positivados.

Em matéria de proteção integral à criança e ao adolescente não adianta proclamar, 
enunciar direitos humanos e incorporá-los no ordenamento jurídico de cada Estado Parte, 
deve-se, outrossim, concretizá-los através de ações, medidas e políticas públicas e sociais 
eficazes nos sentido de garantir à criança o bem-estar que possibilite o seu desenvolvimento 
integral com base no amor, na compreensão, na paz e na solidariedade.

As Constituições Modernas, dentre elas a Constituição Brasileira de 1988, em 
consonância com as normas internacionais, reconheceu a criança e o adolescente como 
sujeitos de direitos e merecedores de ampla proteção por parte da família, da sociedade e 
do Estado, com absoluta prioridade e de acordo com o princípio do melhor interesse da 
criança, impondo ao Estado o dever de assegurar por meio de lei e por outras medidas os 
Direitos Humanos consagrados como direitos fundamentais e sociais pelos documentos 
internacionais e nacionais.

Todavia, os Direitos Humanos somente se tornaram “direito a algo” (ALEXY, 2009, 
p. 193-198) a partir do momento que passaram a integrar a ordem jurídica constitucional 
sob o manto dos direitos e garantias fundamentais, priorizando como fundamento basilar 
de todo país onde reina o Estado Democrático de Direito a dignidade da pessoa humana.

A realidade que norteia o mundo globalizado vem revelando que a violação aos 
direitos humanos dos vulneráveis, em especial da criança, do adolescente e dos jovens, 
é intensa e constante, cuja violação abrange os direitos sociais, políticos em com mais 
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veemência os direitos sociais, havendo a necessidade da solidariedade humana e social para 
adoção de processos, projetos, medidas de proteção aos direitos dos vulneráveis que estão 
mais suscetíveis aos riscos e contingências da vida. 

Segundo Heloísa Helena Barboza (2009, p. 109), o conceito de vulnerabilidade 
está associado ao direito do consumidor que considera a vulnerabilidade “uma qualidade 
intrínseca, ingênita, peculiar, imanente e indissociável de todos que se colocam na posição 
de consumidor, em face do conceito legal, pouco importando sua condição social, cultural 
ou econômica, quer se trate de consumidor pessoa jurídica ou consumidor pessoa física” 
(2009, p. 109)

Contudo, esse conceito é restritivo, ou seja, a vulnerabilidade não se limita às relações 
de consumo, a vulnerabilidade está relacionada a fatores intrínsecos à pessoa, como é o caso 
da pessoa deficiente, criança e adolescente, o idoso etc, ou a fatores extrínsecos como é a 
pobreza que gera a carência econômica e consequente exclusão social, logo, a expressão 
vulnerabilidade comporta várias acepções. Logo, a vulnerabilidade “se apresenta sob 
múltiplos aspectos existenciais, sociais, econômicos” (BARBOZA, 2009, p. 110), resultando 
que qualquer individuo pode ser vulnerado dependendo das contingências da vida ou de 
situações substanciais específicas.

Nesse aspecto a vulnerabilidade é uma característica da pessoa que se coloca em 
posição diferente, então a vulnerabilidade se torna relevante no campo do direito, pois a 
vulnerabilidade intensifica a desigualdade e exclusão, e o papel da concretização dos direitos 
fundamentais de toda pessoa humana com vistas à eliminar o estado de vulnerabilidade 
ou até mesmo mascará-la, para que toda pessoa humana seja protegida em seus direitos 
e garantias fundamentais, independentemente, da idade, raça, cor, orientação sexual, 
nacionalidade etc.

Sem dúvida, a igualdade é a primeira manifestação da dignidade de uma pessoa, 
levando em conta, logicamente, as desigualdades substanciais, condições físicas, sociais e 
econômicas, que colocam em situação de vulnerabilidade o indivíduo ou grupo, surgindo 
o dever de proporcionar a chamada igualdade forma, visando amenizar ou erradicar 
as injustiças sociais e corrigir a exclusão social...logo, só se atinge a concretização da 
dignidade da pessoa humana pelo estabelecimento da igualdade de acesso a direitos sociais 
e fundamentais, de respeito à condição limitada do outro, inserção social, educacional e 
profissional, carga de proteção jurídica diferenciada para a tutela da dignidade humana 
e para a realização de direitos, logo, para se cumprir a cláusula geral de tutela da pessoa 
humana, deve-se levar em conta a vulnerabilidade inerente às pessoas humanas e as 
diferentes que surgem dessa condição de vulnerabilidade, visando obter, quando possível e 
mediante a aplicação dos instrumentos adequados a igualdade substancial ou formal.

Nesse viés, a vulnerabilidade quando gera a exclusão e impede a igualdade de 
oportunidades se revela como fator de violação à cláusula geral dignidade humana, 
sendo a igualdade, como bem pondera Heloisa Helena Barboza, como sendo a primeira 
manifestação da dignidade humana (2009, p. 108) e continua essa doutrinadora afirmando 
que “a cláusula geral da dignidade da pessoa humana...”deve levar em conta a vulnerabilidade 
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inerente às pessoas humanas e as diferenças existentes entre elas, para que se possa obter, o 
quanto possível a igualdade substancial” (apud, p. 108)

A vulnerabilidade por si só gera uma situação de desigualdade, ou seja, o vulnerável 
é aquele que possui condições sociais, econômicas, culturais, políticas, étnicas, condição 
física, idade etc diferente da maioria das pessoas, o que resulta a uma desigualdade 
substancial, cuja desigualdade atinge os grupos vulneráveis, dos quais são pertencentes os 
idosos, a criança, a juventude, indígenas, população negra, usuários de droga, população 
LGBT, enfim, grupos que estão em situação de risco social, que não participam ou não 
igualdade de acesso a bens e serviços universais e disponíveis a todo e qualquer cidadão, 
levando à desigualdade na sociedade que leva à exclusão.

Na verdade, a vulnerabilidade está em todos e em cada um de nós, ou seja, todo 
ser humano é um ser vulnerável...todos seres humanos são vulneráveis, pois todos são 
passíveis de serem feridos, atingidos em seu complexo psicofísico, contudo, como adverte 
Heloísa Helena Barboza (2009, p. 107), nem todos serão atingidos da mesma maneira, 
mesmo que se encontrem em situação idêntica, em razão de circunstâncias pessoais, 
econômicas que agravam o estado de suscetibilidade que lhes é inerente, embora todos 
sejam iguais, a vulnerabilidade estabelece diferenças; a vulnerabilidade impõe o cuidado, 
com seu valor jurídico.

Nesse sentido, é importante destacar que a vulnerabilidade pode estar ligada 
tanto a uma condição ou característica da pessoa ou do grupo, por exemplo, idade, etnia, 
orientação sexual, condição física ou mental etc ou a fatores extrínsecos como é o caso 
da vulnerabilidade econômica e social gerada pela falta ou carência de recursos materiais 
ou imateriais para o enfrentamento dos riscos aos quais se sujeitam no dia-a-dia, sem 
condições de se atingir patamar de estrutura individual e social.

A vulnerabilidade social e econômica se associa ao fator pobreza que por sua vez 
leva à vulnerabilidade econômica e social, pois gera a ruptura dos vínculos mantidos na 
sociedade e que estabelecem um padrão digno de vida, além da negação e violação aos 
direitos fundamentais elementares para salvaguarda da dignidade humana.

A criança, o adolescente e o jovem integram o grupo de vulneráveis não apenas em 
razão da imaturidade física, psíquica, social, moral que gera invisibilidade jurídica e um 
certo grau de dependência em relação ao adulto, como também é um grupo que está exposto 
a constantes riscos e ameaças de riscos, originários da família, da escola, da sociedade.

A pobreza é um grande fator de risco para o desenvolvimento da criança e do 
adolescente, colocando-os em estado de extrema vulnerabilidade, não apenas pela 
desigualdade social, mas pelas dificuldades padecidas pelas famílias que buscam o 
enfrentamento da pobreza que prejudica a escolaridade, saúde, cultura e lazer da milhões 
de crianças e jovens, sacrificando o cuidado que deve ser exercido da melhor maneira em 
relação a essas pessoas em formação.

As famílias mais desestruturadas são aquelas que padecem da pobreza extrema, com 
condições socioeconômicas degradantes são aquelas que mais colocam em situação de 
risco o desenvolvimento saudável de crianças, adolescentes e jovens, através da ruptura do 
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vínculo de afeto e cuidado especial, como também pelo fato de existir privações de várias 
ordens, inclusive econômica, tornando o cenário de vivência dessas famílias mais propenso 
a violações a direitos humanos infanto-juvenis, inclusive para o abuso sexual.

4. CONSIDERAÇÕES ACERCA DA VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFA-
MILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE

A violência contra a criança e adolescente é fato histórico e corriqueiro em todo o 
mundo, cuja vulnerabilidade situa essa parcela populacional na zona de risco das diversas 
formas de violência: no lar, na escola, na comunidade, além da violência estrutural que está 
impregnada na vida de muitas crianças e adolescentes, cuja principal origem é a pobreza, 
desigualdade e exclusão, comprometendo todo o sistema de proteção aos direitos humanos 
infanto-juvenis.

A violência sexual intrafamiliar também atrai o estigma da quietude, do silêncio, 
onde as vítimas não relatam ou delatam para as autoridades por constrangimento, 
insegurança, medo etc, gerando danos irreversíveis à vítima, lembrando que a vítima é 
pessoa em peculiar condição de desenvolvimento e de formação, tratando-se de uma grave 
violência contra essa parcela vulnerável, tratando-se esse tipo de violência de grave violação 
a direitos humanos infanto-juvenis. De acordo com a UNICEF, mais de 60% das famílias de 
todo o mundo praticam a violência doméstica contra a criança, seja a física, psíquica ou a 
sexual, sendo que esta última pode absorver as outras duas.

Segundo Mônica Kreter:

Em meio a este ciclo de horror, preservado por um pacto de 
silêncio, a vítima se vê completamente desnorteada, e algumas 
consequências começam a ser externalizadas. A curto prazo 
é possível detectar: distúrbios do sono, ansiedades, medos, 
problemas somáticos, dissociação, comportamento sexualizado, 
tendências suicidas, Desordem de Stress Pós-Traumático (PTSD) 
depressão, baixa de autoestima, mau desempenho escolar, 
enurese noturna, masturbação... a longo prazo verificou-se: 
o abuso de substâncias químicas, depressão, comportamento 
agressivo, ansiedade, PTSD crônico, múltiplas personalidades, 
comportamento suicida, disfunções no comportamento sexual, 
distúrbios de relacionamento, vergonha/culpa/auto-acusação, 
baixa auto-estima, somatização e psicossomatização, e maiores 
probalidades de cometer agressões sexuais (no caso dos homens) 
e ter filhos que sejam sexualmente abusados. (1999, p. 395-396)
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É um tipo de violência atrelada a fatores históricos, comportamentais, culturais 
e que macula não só o corpo como a alma da criança vitimada, interfere no seu sadio 
desenvolvimento físico, psíquico e espiritual, sonegando-lhe o sagrado direito de ser e de 
se sentir criança, além de comprometer o direito fundamental à convivência familiar com 
espírito de paz, amor, solidariedade, anulando todo o sistema de proteção integral que deve 
se concentrar em primeiro lugar no agregado familiar.

De acordo com a Lei Maria da Penha, que regula a Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher (Lei n. 11.340/2006), em seu art.7º., inciso III, caracteriza a violência sexual:

III- a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a 
constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual 
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 
manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos 
sexuais e reprodutivos.

Segundo Dias a violência sexual mais comum que acomete criança e adolescente é o 
abuso sexual intrafamiliar e que ocorre a seara do agregado familiar, ou seja, aquela prática 
que envolve pessoa da própria família, onde o abusador é figura próxima da criança ou 
adolescente que “usualmente, mas nem sempre, vive no mesmo lar da vítima – incluem-se 
os pais, irmãos e outros parentes consanguíneos ou por aliança” .(2010, p. 102)

A Convenção sobre os Direitos da Criança tutela a integridade física, psíquica, moral 
e social da criança e impõe aos Estados Partes adoção de medidas que coíbam todo tipo de 
violência, dispondo em seu artigo art. 19, n. 1, que: 

Os Estados Partes adotarão todas as medidas legislativas, 
administrativas, sociais e educacionais apropriadas para proteger 
a criança contra todas as formas de violência física ou mental, 
abuso ou tratamento negligente, maus-tratos ou exploração, 
inclusive abuso sexual, enquanto a criança estiver sob a custódia 
dos pais, do representante legal ou de qualquer outra pessoa 
responsável por ela(...).

A violência sexual intrafamiliar é um fenômeno onipresente na vida das crianças 
em todo o mundo, que gera a violação a vários direitos da criança e do adolescente,, 
representando o efeito cascata em matéria de violação de direitos, merecendo destaque a 
atuação do Estado, da sociedade e da família em matéria de proteção integral e melhor 
interesse da criança quando o assunto é violência sexual intrafamiliar.
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4.1. PANORAMA GLOBAL DA VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMI-
LIAR CONTRA A CRIANÇA

A violência sexual intrafamiliar contra a criança é um fenômeno antigo, porém 
sempre recorrente e emergente, já que constitui grave violação a Direitos Humanos de 
grande parte da população vulnerável, que é a criança. Esse assunto não deve ser analisado 
apenas sob o aspecto da responsabilização penal ou familiar, mas também à luz do melhor 
ou superior interesse da criança com vistas à proteção integral e garantia do bem-estar.

Pode-se afirmar que a violência sexual intrafamiliar, na espécie abuso sexual, é o 
mesmo que negar à criança sua peculiar condição de pessoa em desenvolvimento (PEREIRA, 
2008) ; é levar à coisificação da infância, já que a intenção do abusador é a satisfação de seu 
desejo ou instinto sexual; é desproteger e não proteger a criança; é contrariar o melhor 
interesse da criança, enfim, é tornar inócuo todo o sistema de proteção e garantia de direitos, 
consagrados pelos documentos internacionais e nacionais. 

A violência sexual intrafamiliar contra a criança e o adolescente constitui-se como 
um fenômeno multicausal, envolvendo as mais variadas formas de atentado à integridade 
física e psíquica da vítima, envolvendo outras violências tais como a pedofilia, o incesto, a 
exploração sexual etc, contudo, não se pretende nesse artigo discutir cada tipo de violência 
sexual ocorrente no âmbito intrafamiliar, mas se considera os aspectos que cercam essa 
violência tanto no sentido mais restrito como no sentido mais amplo.

Dentre os aspectos, há aquele relacionado às condições culturais e sociais, , onde a 
relação vítima e vitimizador envolve uma relação de poder-submissão inerente à formação 
da família monogâmica e patriarcal. O homem ocupa posição de poder sobre a mulher 
e filhos, onde há distribuição desigual de poder entre homem e mulher, entre adulto e 
criança. Envolve, inclusive, a cultura de alguns países, por exemplo, a permissão do incesto. 
(FALEIROS, 1997).

Em relação ao abuso sexual modalidade o incesto, de acordo com o Código Penal 
Brasileiro é considerado como crime sexual e segundo dados estatísticos de órgãos 
brasileiros ligados à proteção, defesa e promoção dos direitos humanos da criança e do 
adolescente cerca de 65% a 69% dos casos de abuso sexual na família são cometidos pelo pai 
biológico; 25% a 29% pelo padrasto, seguindo-se dos irmãos, avô e pai adotivo. Dos casos 
de abuso sexual, 78% são praticados contra meninas e 22% contra meninos; 56% dos casos 
são contra crianças e 32% contra adolescentes. (UNICEF)

Sob o aspecto social e econômico, não é uma violência necessariamente associada 
à pobreza e baixo nível cultural, embora esteja associada, em proporção maior, à pobreza, 
exclusão, desemprego, alcoolismo etc, também é praticada em famílias com nível de renda 
e nível cultural elevados, sendo menos comum a denúncia nesse tipo de agregado familiar.

Famílias mais pobres tendem a omitir esse tipo de violência, considerando que o 
agressor é aquele que provém toda a família, cuja prisão intensificaria as dificuldades e 
levaria a vítima ao sentimento de culpa.

Sob o aspecto da personalidade comportamental do agressor, a violência sexual sob a 
forma de pedofilia, que pode ocorrer tanto no âmbito do lar como fora do lar, está associada 
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ao abuso sexual, cuja pedofilia encontra na literatura médica correntes que sustentam tratar-
se de desvio de personalidade, logo, deve ser encarada como um problema psiquiátrico, 
contudo, não se pode afastar a dimensão jurídica e legal do problema, considerando que gera 
ofensa à integridade física e psíquica da vítima, à liberdade sexual e de autodeterminação da 
vítima, com reflexos nos seus direitos e garantias fundamentais. 

4.2. A RELEVÂNCIA DA INTERVENÇÃO JUDICIAL E NÃO-JUDICIAL

A violência sexual intrafamiliar, conforme asseverado alhures, é uma das piores 
formas de atentado aos direitos humanos infanto-juvenis protegidos pelos documentos 
internacionais de proteção a direitos humanos da criança, além de violar a Constituição 
Federal que estabelece o sistema de proteção integral a cargo da família, da sociedade e do 
Estado que devem mantê-las a salvo de toda forma de violência e atentado à personalidade 
(art. 227), viola o princípio-regra elementar e fundamento de toda a ordem jurídica que é 
a dignidade humana (CF, art. 1º., III), além de atentar aos direitos fundamentais da pessoa 
humana, protegidos pela CF e legislação infra constitucional (ECA, Código Civil, Código 
Penal etc).

O Código Penal inseriu o abuso sexual no Capítulo dos Crimes contra a Dignidade 
Sexual, pois fere a liberdade sexual e a autodeterminação sexual da vitima. Sob a ótica 
do Direito Civil, constitui grave violação dos deveres familiares, e quando praticado pelo 
genitor ou genitora constitui causa de extinção do poder familiar, além do afastamento 
liminar e compulsório.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, Lei n. 8.069/90) em matéria de 
proteção à criança, adolescente ou jovem vitimizados é composto de três eixos:

1)  Proteção integral: descreve e tutela direitos e garantais fundamentais da criança e 
do adolescente.

2)  Atendimento: descreve a aplicação das medidas de proteção para o caso de 
situação em perigo, cujas medidas são destinadas à criança e ao adolescente e 
extensiva à família.

3)  Responsabilização: do adulto que não observa o dever de proteção integral e em 
relação ao adolescente em conflito com a lei (ato infracional).

De acordo com a legislação brasileira (Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n. 
8.069/90) “nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer 
atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.”

Visando efetivar a proteção integral à criança impõe-se, no caso de abuso sexual 
(violência sexual), a intervenção não judiciária e judiciária. A intervenção não judiciária é 
exercida através do Conselho Tutelar, órgão ligado ao Poder Executivo, que busca aplicar 
as medidas de proteção à criança e adolescente em perigo, bem como à sua família sem 
prejuízo da obrigação de comunicar o Ministério Público e à autoridade policial a despeito 



144

do abuso sexual. A intervenção judiciária visa a penalização, sem prejuízo da adoção das 
medidas de natureza civil, tais como afastamento do agente do lar e a ação de suspensão ou 
destituição do poder familiar.

É imperioso destacar que a intervenção deve atentar ao superior interesse da criança 
e deve ser necessária e adequada à situação de perigo, cuja intervenção é disciplinada em 
três esferas:

a)  justiça protetiva, com a intervenção do Conselho Tutelar,
b)  justiça penal, e
c)  justiça civil, através de processo de inibição do exercício do poder paternal e de 

afastamento do lar.

No âmbito da intervenção judiciária o direito de punir do Estado ou de aplicação de 
sanção de natureza civil em face do agente abusador pode colidir com o melhor interesse da 
criança vitimada no sentido de:

- a criança não ser obrigada a prestar depoimento; ou
- o depoimento deve ser prestado de forma a não gerar a revitimação ou dano secundário;
- a possibilidade de a criança opor-se ao prosseguimento do processo;
- o direito de se desenvolver no seio da família natural.

Portanto, a violência sexual intrafamiliar contra a criança, embora violadora 
de Direitos Humanos, com reflexos na esfera pessoal e jurídica da vítima, impõe outras 
medidas para enfrentamento, tanto na esfera legislativa, administrativa e judicial, com 
envolvimento de outras áreas do conhecimento humano, haja vista que a criminalização ou 
outra espécie de sanção não é a única solução para a manutenção e preservação dos direitos 
humanos infanto-juvenis.

A intervenção judicial no que tange à violência sexual intrafamiliar também se 
depara com a ineficiência do sistema de justiça que não consegue evitar a revitimização 
ou a vitimização secundária da criança ou adolescente vitimizado e certo que em razão 
da forma como o processo é conduzido, pois o depoimento na delegacia ou no fórum 
tende a gerar constrangimentos e aborrecimentos o que se converte em dano psíquico, 
tanto que o Conselho Nacional de Justiça implantou o chamado depoimento sem dano, ou 
seja, a tomada de depoimento da criança fora do ambiente forense, em espaço lúdico, com 
acompanhamento de equipe interdisciplinar e por meio de videoconferência, sendo uma 
prática que se amolda ao princípio da proteção integral.

No âmbito da proteção jurídica, o art. 24 do ECA, prevê a perda ou a suspensão 
do pátrio poder (poder familiar) que será decretada judicialmente, em procedimento 
contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de violação aos 
direitos e deveres elencados no art. 22 desse Estatuto. 

O ECA salvaguarda o direito fundamental de convivência no seio da família natural, 
contudo, esse direito deve ser efetivado desde que os responsáveis assumam o dever de 
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exercício do poder familiar imbuídos do dever de proteção integral e do cuidado especial, 
protegendo os infantes de toda mazela e educando para a paz, amor, solidariedade, enfim, 
desde que cuidem e colaborem com a formação das crianças e adolescentes, sob pena de o 
Estado intervir na família para obrigar o exercício do poder familiar com responsabilidade 
ou até mesmo retirar a criança do ambiente que causa dano à sua formação e bem-estar.

 No que tange a intervenção não judiciária compete a órgãos e conselhos ligados 
ao poder executivo, em especial, ao Conselho Tutelar, que é composto por cidadãos do 
município e que busca aplicar as medidas de proteção à criança e adolescente em perigo ou 
em situação de risco, bem como à sua família sem prejuízo da obrigação de comunicar o 
Ministério Público e à autoridade policial a despeito do abuso sexual para instauração do 
devido procedimento judicial penal.

A intervenção não judiciária em caso de violência sexual não afasta a intervenção 
judiciária, cujo Poder Judiciário além da perseguição criminal para penalização, também 
adotará as medidas previstas no ECA e no Código Civil, visando o afastamento do agente 
do lar e a ação de suspensão ou destituição do poder familiar ou a retirada da criança e a 
colocação em Casa Lar ou colocação em família substituta.

Portanto no âmbito do Código Penal constitui crime contra a dignidade sexual e 
enseja a condenação do agressor nas penas previstas para o crime de estupro de vulnerável, 
quando se tratar de vítima de 14 anos, alienada ou débil mental ou que não puder oferecer 
resistência (art. 217-A, CP), sendo caso de violência presumida. O parágrafo único do 
artigo supramencionado, dispõe que a condenação criminal do genitor agressor nas sanções 
do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal, introduzido pela Lei n. 
12.018/2009) também justifica a medida de natureza civil.

Na esfera civil, O art. 1638 do Código Civil apresenta quatro hipóteses legais para 
a perda do poder familiar, sendo que o abuso sexual se enquadra perfeitamente nessas 
hipóteses, portanto, deverá ser adotada medida de urgência para afastamento liminar do 
agressor do convívio familiar, além disso, decretar-se-á a suspensão ou perda do poder 
familiar com fundamento no abuso de autoridade e no descumprimento dos deveres 
inerentes aos pais no cuidado dos filhos, conforme determina o art. 1.637 do Código Civil.

5. Considerações Finais

A violência sexual intrafamiliar contra a criança e o adolescente não envolve apenas 
o aspecto histórico, cultural e social, também envolve o aspecto da vulnerabilidade dessas 
pessoas em peculiar condição de desenvolvimento, com graves consequências psíquicas, 
sociais, familiares, econômicas e jurídicas, cujo fenômeno é pluricausal, dispensando 
tratamento prioritário com vistas à concretização dos direitos humanos infanto-juvenis, 
consagrados no âmbito internacional e interno.

Há necessidade de um cuidado especial extensivo ao agregado familiar, e, embora a 
família seja um instituto de direito privado, certamente, o princípio da proteção integral se 
sobrepõe e autoriza a intervenção estatal em prol da criança e do adolescente vitimizado. 
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Por outro lado, não adianta um sistema legislativo repressivo, há necessidade de políticas 
públicas assistenciais e preventivas para o combate e a erradicação desse tipo de violência 
contra a criança e o adolescente.

Com efeito, o sistema de proteção integral e especial à criança e ao adolescente 
requer ações preventivas e restaurativas, sem prejuízo da intervenção repressiva, e é 
certo que também é elementar a intervenção no próprio agregado familiar por meio de 
equipe interdisciplinar, inclusive, buscando prevenir, cuidar, acompanhar e aconselhar os 
envolvidos direta e indiretamente, buscando amenizar as mazelas desse tipo de violência, 
cuja atuação do Estado deve ser integral para, justamente, destinar proteção integral e de 
acordo com o melhor interesse da criança e do adolescente.
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